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TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

Išganytojas. Leonardo da Vinci (1452-1519)

KOVO VIENUOLIKTĄJĄ MININT
Danutė Bindokienė

(Kalba, pasakyta iškilmingame posėdyje, minint Nepriklausomybės 
atstatymo ketvirtąsias metines)

Maždaug prieš penkerius 
metus pasaulio dėmesys bu
vo nukreiptas į dvi, geogra
fiškai viena nuo kitos labai 
toli esančias, vietoves, ku
riose vystėsi labai panaši 
drama. Viena tų vietovių, 
pavadinta Tiananmen aikš
tės vardu, buvo Kinijoje, 
antroji - Lietuvos sostinėje 
Vilniuje.

Abiejose vietovėse maž
daug tuo pačiu metu buvo 
susirinkusios žmonių mi
nios su vėliavomis, plaka
tais ir laisvės šūkiais. Abie
jose aidėjo ta pati mintis - 
mes norime laisvės, demo
kratijos, gana diktatūros ir 
priespaudos.

Tačiau to laisvės šauks
mo pasekmės buvo labai 
skirtingos. Prieš viso pa
saulio akis Tiananmen aikš
tėje disidentai buvo žiauriai 
numalšinti. Nepaisant pa
reikšto protesto, nepaisant

pasibaisėjimo tokiomis vie
šomis žudynėmis ir masi
niais areštais, ilgainiui Va
karų pasaulis pasistengė ne 
tik apsiprasti, bet ir pamiršti, 
kas anuomet, 1989 metais, 
įvyko Tiananmen aikštėje 
Kinijoje. Nugalėjo ne de
mokratija ir žmoniškumas, 
o paprastas gobšumas, no
ras pasipelnyti.

Prisijaukinti Kiniją ir 
įvesti jos gyventojų knibž- 
dyną į vakarietiškąjį pasaulį 
buvo seniai svajota. Žino
ma tą vakarietiškumą čia 
labiausiai matuojant ne 
demokratinės santvarkos, 
žmogaus teisių ar laisvių 
sąvokomis, bet naujomis 
rinkomis savo produktams, 
pigia darbo jėga ir apskritai 
proga išplėsti tai, kas daug
eliui Vakarų valstybių svar
biau už demokratijos idea
lus - tai yra verslą.

Tą galėjome matyti ir

anuomet, 1989 metais, kuo
met diplomatai viena ranka 
įteikė Kinijos vyriausybei 
protesto raštus dėl įvykių 
Tiananmen aikštėje, o kita 
jau buvo pasirašomos im
porto-eksporto sutartys ir 
pažadamas įvairiapusis ben
dravimas, nors nuo aikštės 
grindinio dar nebuvo tinka
mai nuplautas laisvės sieki 
mo aukų kraujas.

Ir šiandien Kinija yra 
įsitikinusi, kad dabartinė 
sunkoka Vakarų pasaulio 
ekonominė padėtis padės 
atleisti jai visus žmogaus 
teisių pažeidimus. Galbūt 
Amerika ar kuri kita valsty
bė tik pagrūmos pirštu ir vėl 
labiau domėsis atidaromo
mis Kinijos rinkomis savo 
produktams ir storomis ki
niečių piniginėmis, negu vi
daus reikalais.

(Nukelta į 6 psl.)

1994 metų Velykos

Miefi 'Brofiai, Sesės,
Pavasaris ir Velykos skelbia tą pačią paslaptį - pri

sikėlimą naujam gyvenimui. Todėl Bažnyčia mus kvie
čia linksmintis ir džiaugtis, nes švenčiame ne vien 
istorinį Kristaus prisikėlimą, bet ir tiesos prieš melą, gė
rio prieš blogį, gyvybės prieš mirtį pergalės šventę: 
"Ka/p Adome visi mirštame, taip Kristuje visi būsime 
atgaivinti". (1 Kor. 15, 20)

Pirmieji kirkščionys savo nesvyruojantį tikėjimą iš
reikšdavo pasisveikinimu: "Kristus prisikėlė!" Kristaus 
priešai pajėgė žemišką prigimtį priėmusį Dievo Sūnų 
prikalti prie kryžiaus, bet buvo ir yra bejėgiai išlaikyti jį 
kape. Jie sugebėjo surasti Judą išdaviką ir papirkti 
kapą saugojusius kareivius: "Sakykite, kad jums be
miegant, atėję jo mokiniai naktį jį pavogė". (Mt. 28,12-13), 
tačiau tos priešiškos jėgos nepajėgė sustabdyti apaš
talų liudijimo, jog Kristus laisva valia sutikęs kančią ir 
mirtį, tikrai prisikėlė ir yra su mumis iki pasaulio pabai
gos. (Mt. 28,18-20)

Įsikūnijusio Dievo Sūnaus 33 metų gyvenimas že
mėje, jo kančia, pažeminanti mirtis ant kryžiaus mus 
suartina su Kristumi, padeda pilniau išgyventi pagrindi
nę krikščioniško gyvenimo tiesą, kad jo gyvenimo ke
lias yra kiekvieno mūsų kelias - nuo gimimo iki pomir
tinio išaukštinimo: "Dabar aš džiaugiuos savo kentė
jimais ir savo kūne papildau ko dar trūksta Kristaus 
vargams dėl jo kūno, kuris yra Bažnyčia" (1 Kol. 1,24).

Šis gilus įsitikinimas, kad Kristus savo kančia įpras
mino mūsų gyvenimo kančias, savo mirtimi įveikė mirtį 
ir prisikėlimu kiekvienam į jį tikinčiam užtikrino prisikėli
mą, velykinį Kristaus triumfą daro sykiu ir mūsų asme
niniu triumfu. Kas gali būti mums brangesnio, kas gali 
mumyse sužadinti didesnį džiaugsmą, kaip žinojimas, 
pagrįstas paties Dievo užtikrinimu, kad ir mes vieną 
dieną prisikelsime garbingam ir amžinam gyvenimui, 
kaip Velykų rytą prisikėlė Kristus. "Aš esu prisikėli
mas ir gyvenimas, kas tiki mane, tas turi amžiną gyve
nimą ir aš jj prikelsiu paskutiniąją dieną." (Jn. 11,25; 6,54)

Be asmeninio džiaugsmo mes išgyvename ir visos 
mūsų tautos dvasinio-moralinio ir socialinio prisikėlimo 
viltį. Lietuvių tauta, kaip ir kiekvienas mūsų, eina Kris
taus pramintu kryžiaus keliu. Tauta vargsta ir kenčia, 
bet nepraranda vilties, nes žino, kad po Didžiosios 
savaitės visuomet išaušta džiugus Velykų rytas.

Savo apsilankymo Lietuvoje metu Šv. Tėvas kal
bėjo: "Kaip taikos ir vilties piligrimas ateinu skelbti tikė
jimo į mūsų prisikėlimą... gerai žinau, jog atvykstu pas 
jus tokiu metu, kai Lietuvos visuomenė ieško šviesos 
savo garbingoje praeityje, tikėjimo kupinoje istorijoje, ir 
po ilgo kančios, išbandymų ir kankinystės laikotarpio 
stengiasi drąsiai žengti į priekį."

Velykinis džiaugsmas, išplaukiąs iš mūsų gilaus 
tikėjimo į darbo ir kančios prasmę Kristuje bei garbingą 
prisikėlimą, tepaliečia visą mūsų gyvenimą. Džiaugs
mas yra lygiai užkrečiantis, kaip ir liūdesys. Jei mūsų 
džiaugsmas bus nuoširdus, paeinąs iš gilaus tikėjimo 
savo asmenine ir tautos šviesesne ateitimi, jį pajus ir 
nuliūdime bei beviltiškume gyvenimo prasmės nematą 
mūsų broliai ir sesės.

Džiugaus velykinio aleliuja linkiu visiems išeivijoje ir 
tėvynėje.

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

Visus Dirvos skaitytojus, rėmėjus 
ir bendradarbius sveikiname su 

Šv. Velykomis

Vilties draugija ir Dirva
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Girdėta iš Vilniaus
• PARAFUOTA LIETUVOS IR LENKIJOS SUTARTIS. 

1994 metų kovo 18 dieną, tuo metu, kai Lenkijos Marijonų 
bokšto trimitininkas skelbė vidurdienį, Lietuvos užsienio 
reikalų ministras Povilas Gylys ir Lenkijos užsienio ministras 
Andžejus Olechovskis Varšuvoje parafavo dvišalę tarpval
stybinę sutartį "Dėl draugiškų santykių ir gero kaimyninio 
bendradarbiavimo".

• PREZIDENTAS VIZITAVO KARINES BAZES. Kovo 
18 d. Prezidentas A. Brazauskas kartu su oficialiais parei
gūnais lankėsi buvusiose Rusijos kariuomenės bazėse, ap
žiūrėjo Lietuvai perduotų objektų būklę. Aplankytas Jonavos 
rajone esantis Ruklos karinis miestelis, pareikšta nuomonė, 
kad Rukla galėtų tapti pagrindine lauko kariuomenės moky
mo baze. Panevėžio rajone A. Brazauskas domėjosi Pa
juosčio baze, buvo tariamasi, kaip geriau ją panaudoti. Tai, 
pasakė Prezidentas, bus pagrindinė mūsų karinių oro pajėgų 
bazė. Šiaulių rajone aplankytas Zoknių karinis aerodromas.

• FELDMARŠALO R. VINCENT POKALBIS SU LIETU
VOS PREZIDENTU A. BRAZAUSKU. Kovo 17 d. Vilniuje 
įvykusiame Lietuvos Prezidento Algirdo Brazausko ir čia 
viešinčio NATO karinio komiteto pirmininko feldmaršalo Ri
chard Vincent pokalbyje buvo išsiaškinti požiūriai ir pasikeis
ta nuomonėmis apie programą "Bendradarbiavimas taikos 
labui". Feldmaršalas patikino, kad ši programa labai imli ir 
apgailestavo, kad daugelis ją supranta per siaurai - kaip 
bendradarbiavimą tik karinėje srityje. Svarbiausia joje - po
litinių ir žmogiškų vertybių identitetas, nes prie sutarties jun
giasi postkomunistinės valstybės. Programa "Bendradarbia
vimas taikos labui" yra adaptacijos periodas valstybėms, 
ketinančioms tapti naujomis NATO narėmis. Per šį laiką 
pretendentės bus stebimos, ar jos tikrai orientuojasi į Vakarų 
Europos valstybių vertybes, - kalbėjo aukštas svečias.

A. Brazauskas pareiškė apie savo pritarimą Rusijos 
dalyvavimui programoje "Bendradarbiavimas taikos labui".

• OPOZICIJA NORI ŽINOTI, AR BŪTINGĖJE BUS STA
TOMAS NAFTOS TERMINALAS. "Norime, kad mums ir 
visuomenei būtų aišku, ar Būtingėje bus statomas naftos 
terminalas", - pasakė kovo 21 d. įvykusioje spaudos konfe
rencijoje Seimo Tėvynės Sąjungos frakcijos narys Alfonsas 
Vaišnoras, komentuodamas kovo 16 dieną priimtą Lietuvos 
Respublikos Prezidentui adresuotą Tėvynės Sąjungos (Lie
tuvos konservatorių) memorandumą dėl naftos terminalo 
statybos vilkinimo.

A. Vaišnoro nuomone, labai daug grupuočių suintere
suotos, kad šis Lietuvai gyvybiškai svarbus objektas nebūtų 
statomas. Pastaruoju metu dažnai aptarinėjamas Liepojos 
terminalo išplėtimo variantas, pasak jo, kaip alternatyva ne
priimtinas dėl to, kad labai susikomplikavo Latvijos ir Rusijos 
politiniai santykiai, todėl ateityje gali nutrūkti ir naftos arterija 
iš Rusijos.

Spaudos konferencijoje taip pat dalyvavęs Tėvynės Są
jungos (Lietuvos konservatorių) energetikos komiteto pirmi
ninkas Arimantas Dragūnavičius pažymėjo, kad išteklių po
žiūriu Lietuvos energetikos padėtis blogesnė už Estijos ir 
Latvijos, todėl tokia aktuali yra terminalo problema. E. Dra- 
gjnevičius taip pat kritikavo Energetikos ministerijos ketinimą 
privatizuoti penkis didžiausius Lietuvos energetikos objek
tus. Jo nuomone, to negalima daryti, kol turtas neindeksuotas.

‘ • VYRIAUSYBĖS POSĖDIS: ĮKURTAS FIZIKINĖS ELEK
TRONIKOS INSTITUTAS, FOTOGRAFIJOS KONSERVAVIMO 
CENTRAS, PADIDINTOS KOMPENSACIJOS BUVUSIEMS 
TREMTINIAMS. Atvirame išplėstiniame Vyriausybės posė
dyje kovo 23 d. svarstyta 15 klausimų. Tarp kitų dalykų nu
tarta Kaune prie Technikos universiteto įkurti Fizikinės elek
tronikos institutą su juridinio asmens teisėmis.

Siekdama išsaugoti valstybinėse saugyklose sukauptus 
unikalius fotopaveldo rinkinius, Vyriausybė nutarė prie Lietu
vos dailės muziejaus įkurti Fotografijos konservavimo centrą.

Vyriausybės posėdyje nutarta padidinti kompensacijas 
reabilituotiems asmenims, suimtiems arba nuteistiems nuo 
1940 metų birželio 15 dienos iki 1981 metų birželio 1 dienos, 
taip pat asmenims, Antrojo pasaulinio karo metais išvež
tiems priverstiniams darbams, buvusiems getuose ir kitose 
laisvės atėmimo vietose.

• AUDRIUS BUTKEVIČIUS TEIGIA, KAD GINKLŲ PIR
KIMO BYLA SUFABRIKUOTA DĖL POLITINIŲ IR EKONO
MINIŲ MOTYVŲ. Lietuvos krašto apsaugos eksministras 
Audrius Butkevičius kovo 22 d. žurnalistams pareiškė, kad, 
vadinamoji, KAM ginklų įsigyjimo byla yra sufabrikuota dėl 
politinių ir ekonominių motyvų. Masinės kratos buvusių Lie
tuvos krašto apsaugos ministerijos pareigūnų, taip pat ir 
eksministro butuose, "Šeimos" asociacijos prezidento Vlado 
Laurinavičiaus suėmimas privertė Audrių Butkevičių skubiai 
sugrįžti į Lietuvą iš Londono, kur jis tobulinosi. Seime su
rengtoje spaudos konferencijoje Audrius Butkevičius panei
gė spaudoje jam keliamus kaltinimus. Pasak jo, "Šeimos" 
asociaciją tarpininke pasirinko Rusija. Minėtoji Lietuvos fir
ma statė butus kariškiams Kaliningrado srityje. O Lietuva 
mainais iš Rusijos, tarpininkaujant asociacijai, įsigijo tuomet 
labai reikalingų ginklų: 5 tūkstančius automatų ir du mažus

Iš kur tas 
susižavėjimas rusais?

Buvęs JAV prez. Carte- 
rio patarėjas valstybės sau
gumo reikalams Zbigniew 
Bržezinski neslepia, kad, jo 
nuomone, dabartinė JAV 
politika Rusijos atžvilgiu 
mažai verta, pagrįsta klai
dingomis prielaidomis. 
Nors pats demokratas, Brže- 
zinskis kritikuoja "roman
tiška susižavėjimą" viskuo, 
kas rusiška. Tuo ypač pasi
žymi valstybės sekretoriaus 
pavaduotojas Strobe Tal- 
bott, dabartinio prezidento 
Clintono studijų Oxfordo 
un-te draugas, ilgai dirbęs 
Time žurnalo redakcijoje. 
Viename straipsnyje Talbott 
įrodinėjo, jog komunizmo 
sugriuvimas patvirtinęs, kad 
Sovietų grėsmė niekad ne
buvo labai rimta. Praėjusių 
40 metų ginčuose Ameriko
je tarp "vanagų" ir "balan
džių" pastarieji buvę teisūs, 
rašė Talbott.

Žurnale Foreign Affaires 
Z. Bržezinskis kritikuoja 
Talbotto pažiūras, sakyda
mas, jog tokia JAV strategi

Rašo Algirdas Pužauskas

ja pilna klaidų, siekia klai
dingų tikslų ir yra net pavo
jinga. Siekiama "partnerys
tė" su Rusija yra geriausiu 
atveju dar per ankstyva, sa
ko Bržezinskis. Jis ypač di
delį dėmesį skiria Ukrainai. 
Dar neaišku, ar Rusija taps 
demokratinė. Rusijoje vis 
dažniau pasireiškia nuotai
kos, rodančios dar labai gy
vą troškimą toliau likti im
perija. Rusija turi pasirinkti 
ar būti imperija ar demokra
tija, ji negali būti kartu vie
na ir kita. Be Ukrainos Ru
sija nustos būti imperija, o 
su Ukraina ji automatiškai 
tampa imperija, rašo Brže- 
žinskis.
Patariamasis 
komitetas

Kai Ukrainos prez. Krav- 
chuk lankėsi Washingtone, 
jis susitiko ir su Z. Brže- 
žinskiu. Neseniai JAV-se 
buvo sudarytas "Amerikos 
Ukrainiečių Patariamasis 
Komitetas", kurio uždavinys 
padėti Ukrainai įvesti eko

povandeninius laivus. Pinigų tolesnėms statyboms Kalinin
grade nepakako, todėl, tęsė prelegentas, vėl buvo nutarta 
sudaryti barterinius mainus: už "Šeimos" statomus namus į. 
Lietuvą turėjo būti patiekta nafta, šio kontrakto pasirašymą 
sustabdė išvakarėse įvykęs "Šeimos" prezidento suėmimas.

• RUSIJOS DELEGACIJOS POZICIJA TAPO GRIEŽTESNĖ. 
Kovo 23 d. spaudos konferenciją Seime surengė derybų su 
NVS šalimis grupės vadovas, ambasadorius Virgilijus Bulo
vas. Vertindamas Maskvoje pasibaigusį Lietuvos ir Rusijos 
derybininkų sisitikimą, V. Bulovas pasakė, kad Rusijos pozi
cija tapo griežtesnė nei iki šiol. Štai, pavyzdžiui, svarstant 
archyvų grąžinimo klausimą, Rusijos delegacijos nariai pa
reiškė, kad iš Lietuvos išvežtų archyvų grąžinti nenumato- 
me. Pasak V. Bulovo, Lietuvos grupė sieks, kad ši problema 
būtų svarstoma toliau. Nieko nepasiekta ir nagrinėjant klau
simą, kodėl vilkinamas susitarimo dėl didžiausio palankumo 
prekyboje įsigaliojimas. Šiuo klausimu Rusijos delegacija 
neturi vieningos nuomones: nežinoma, ar tokią sutartį turi 
ratifikuoti Dūma, ar ne. Karinio tranzito klausimu Rusijos 
delęgacijai buvo paaiškinta, jog Lietuvoje rengiamos vieno
dos visoms šalims tokio tranzito taitsyklės ir statutas, kurie 
bus patvirtinti Seime ir turės įstatymo galią.

• ITALIJOS - LIETUVOS FONDO PARAMA. Visiškai 
naujas gydymo galimybes turės Vilniaus onkologijos cent
ras, kai čia dar šiais metais pradės veikti moderni aparatūra 
vėžinės ląstelės jautrumui įvertinti. 137 000 JAV dolerių 
Lietuvos - Italijos fondo labdarą šiai aparatūrai įsigyti institu
tui kovo 23 d. įteikė fondo iniciatorius, Italijos nepaprastasis 
ir įgaliotasis ambasadorius Lietuvoje Franco Tempesta. 150 
000 dolerių Italijos ir Lietuvos fondo labdara įteikta ir Valsty
binei Vilniaus bandomajai pramoninei fermentų preparatų 
gamyklai "Biosintezė", besirengiančiai pradėti gaminti aukš
tos kokybės pankretiną - vaistą virškinamojo trakto ligoms 
gydyti. Už gautas lėšas bus nupirkta dalis šiai gamybai 
reikalingos įrangos.

Prieš metus įkurtas Lietuvos ir Italijos fondas, lėšas kau
piantis iš mūsų šalyje parduodamų Italijos Vyriausybės do
vanotų pašarų, vaisių ir daržovių, jau Finansavo septynis 
projektus už beveik 450 tūkstančių JAV dolerių.

• PHARE FINANSUOJA BALTIJOS ŠALIŲ PASIENIO 
PUNKTUS. Pagal Europos Sąjungos PHARE programą 
Baltijos šalių valstybinių sienų perėjimo punktų 
infrastruktūrai gerinti ir muitininkams mokyti paskirta 12 
milijonų ECU. Dvi dienas Vilniuje vykusiame regioniniame 
pasitarime PHARE lėšomis buvo pasidalinta: Estijai - 2 
milijonai ECU, Latvijai - 3, Lietuvai - 4 milijonai ECU. 1,5 
milijono ECU skirta trijų Baltijos šalių muitinėms kom
piuterizuoti ir 1,5 milijono ECU - muitininkams parengti.

Lietuva PHARE lėšas panaudos Kalvarijos ir Medininkų 
pasienio punktams įrengti. Kalvarijos punktas - tai visų trijų 
Baltijos šalių vartai į Vakarų Europą. PHARE programos 
lėšos Baltijos šalių sienų perėjimo punktams finansuoti 
skirtos pagal Didžiosios Britanijos kompanijos "VVS Atkins 
Internacional Limited" atlikta studiją. (V.P.) ELTA

nomines reformas, stiprinti 
jos saugumą ir laisvę. Pir
mame komiteto pareiškime 
pabrėžiama: "Laisva ir ne
priklausoma Ukraina yra 
JAV-bių tautinių interesų 
dalis". Šiame komitete, ša
lia Bržezinskio veikia tokie 
politikai, kaip Henry Kis- 
singer, Frank Carlucci ir 
George Soros.

Bržezinskis minėtame 
straipsnyje įrodinėja, kad 
Amerikos politika turėtų sti
printi buvusių Sovietų im
perijos tautų nepriklauso
mybę. Buvusios satelitines 
šalys kaip Vengrija, Lenki
ja, Čekija turėtų būti priim
tos į NATO. Rusijos kai
mynų stiprinimas, rašo 
Z.B., tik padėtų Rusijos de
mokratinėms jėgoms, kitaip 
imperialistų bandymai vėl 
paglemžti savo kaimynus 
visai nususintų rusų ekono
miką, sugrąžintų diktatūrą ir 
Rusija vėl taptų naujų pavo
jų židiniu. Valstybės depar
tamentas net nesugebėjo tei
singai įvertinti paskutiniojo 
rusų balsavimo. Žirinovs- 
kio ir kitų nacionalistų gauti 
balsai nebuvo balsai prieš 
ekonomines reformas, o 
balsai prieš rusų padėties 
pasaulyje nusmukimą^ rašo 
Bržezinskis. Jis jau lankėsi 
Gruzijoje, tarėsi su Kazach
stano, Uzbekistano vadais ir 
su Ukrainos prez. Kravchuku.

Eikvoja dujas
Ukrainai tikrai reikia ge

rų patarėjų. Labai sunkiai 
vyksta perėjimas iš koman
dinės komunizmo sistemos į 
laisvąją rinką. Sunkiosios 
pramonės miestuose, kaip 
Dnepropetrovskas ar Zapo- 
rožje senoviškos plieno lie
jyklos suėda daug energijos, 
nedaro jokio pelno ir dar 
gauna valdžios subsidijas. 
Ukraina 1992 m. sunaudojo 
energijos nemažiau kaip 
Britanija, nors tos visuomi- 
nis gamybinis produktas bu
vo 12 kartų didesnis. Dide
lę energijos dalį sudaro na
tūralios dujos (46 nuoš.), 
pusė jų ateina iš Rusijos. 
Ukraina Rusijai už dujas 
skolinga 3.5 bil. dol. Turk- 
menistanui Ukraina liko 
skolinga 700 mil. dol., tas 
jau užsuko naftos čiaupus 
vasario 20 d.

Rusams nelengva su
stabdyti dujų tiekimą, nes 
dujas sunku sandėliuoti, nė
ra tam įrengimų. Iš Rusijos 
eina šešios didesnės dujų 
vamzdžių linijos: viena į 
Kazachstaną, viena į Azar- 
beidžaną, o keturios linijos 
eina per Ukrainą į Vakarus. 
Kai 1993 m. rugpjūčio mėn.

(Nukelta į 8 psl.)
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LIETUVOS SEIMAS, KĄ JIS 
ATSTOVAUJA?

Juozas Žygas

Antraštėje iškėliau klau
simą, tačiau į jį atsakyti ir 
pats lengvai nesugebėčiau. 
Apie tai, kas Seime vyksta, 
manau, kad visi gerai žino
me. Vyksta pastovi kova 
tarp LDDP ir opozicijos. 
LDDP eilėse yra ir gana pa
dorių žmonių, bet kuomet 
jie savo eilėse globoja bu
vusius stribus ir KGB-istus, 
tad visa kompanija yra gana 
įtartina. Amerikiečių tarpe 
yra populiarus pasakymas: 
"Vienas blogas obuolys - 
sugadina visą statinę". O 
tokių blogų obuolių, dabar
tiniame Seime, gana apsčiai 
yra. Taip pat jų priimami 
įstatymai, didelio pasitikėji
mo jų veikla nesukelia. 
Kalbėti apie kokią nors de
mokratiją - tai būtų berei
kalingas laiko gaišinimas.

Kokia gali būti demokra
tija, jeigu visi pasiūlymai, 
kurie pristatomi LDDP, yra 
automatiškai beveik priplo- 
jimu priimami. O jeigu pa
siūlymai ateina iš opozicijos 
pusės - tai jie nėra net 
svarstomi. Žinoma, partija, 
kuri turi daugumą, visuo
met dominuoja. Tik yra 
toks skirtumas, kad LDDP 
nėra normali partija vaka
rietiška prasme, o tik ke
pures pakeitę partijos nariai, 
kurie ir tuo metu kitus 
kontroliavo. Nei Seimas, 
nei vyriausybė su niekuo 
nesiskaito (tikri Maskvos 
auklėtiniai). Paimkime tik 
Vyt. Skuodžio atvejį, kurį 
teko gerai pažinti. Užperei- 
tais metais, kuomet jis dar 
kaip svečias lankėsi Lietu
voje, tai "Gimtajame Kraš
te" buvo su juo pasikalbėji
mas. Paklaustas, ar nenu
mato sugrįžti - tai atsakė, 
kad jis dar yra reikalingas 
išeivijai.

Jeigu visuose jo pasisa
kymuose yra tiek tiesos, 
kaip šiame, tai visai ne
nuostabu, kad dėl jo naujo 
paskyrimo, buvę kaliniai 
protestuoja ir demonstruoja. 

Visas reikalas eina dėl KGB 
archyvų priežiūros ir apsau
gos. "Skiriant archyvo va
dovą, atsižvelgtina į politi
nių kalinių ir tremtinių or
ganizacijos nusistatymą, ku
ri turi veto teisę, kaip numa
tyta įstatyme (Tėv. Žib. 
1994.III.1)". Galbūt, įstaty
mas taip ir sako, bet prakti
koje viskas vykstū kitaip! 
"Iš tikrųjų į Genocido cen
tro vadovo vietą jau pernai 
buvo pasiūlytas išeivijai pa
žįstamas Vytautas Skuodis. 
Tačiau jo kandidatūra sukė
lė didžiausią audrą, ypač 
buv. politinių kalinių tar
pe.(...) Skuodžio pareiški
mai, ir buvo pagrindinės 
priežastys, sukėlusios opo
ziciją prieš jo kandidatūrą, o 
vėliau atsirado ir kaltinimai 
dėl jo elgesio politinių kali
nių stovyklose (Draugas 
1994.III. 2)". Tad, atrodo, 
kad LDDP rašyti įstatymai, 
jiems patiems nėra taikytini.

Kaip galima rimtai į da
bartinį Seimą ir jo darbus 
žiūrėti, kuomet kai kurių jo 
atstovų pasisakymais, psi
chiatrai turėtų sisidomėti. 
Vienas iš tokių: "Seimo at
stovas A. Albertynas pareiš
kė abejones, ar sovietai 
vykdę genocidą. Jie tik per
sekioję tuos, kurie kovoję 
prieš valdžią, o Smetona 
vykdęs genocidą". Na, ži
note gerbiamieji, jeigu Sei
me tokios kalbos ir tokie at
stovai yra toleruojami, tai 
visus savo archyvus, kultū
rinį palikimą ir savo bankų 
sąskaitas, kol kas sau pasili
kime. Turbūt nereikėtų nė 
įrodynėti, kad tokiais nega
lima pasitikėti.

Čia daviau tik vieno at
stovo kalbos pavyzdį, o to
kių ir panašių pasisakymų, 
pasitaiko gana dažnai. Pa
galiau, ko galima iš žmonių 
norėti, jeigu politinį pasi
rengimą, tik vadovaujantieji 
komunistai teturėjo. O kiti, 
tik dėl "kvapo" tebuvo iš
rinkti.

OKOP vėl kyla iš apkasų, 
vienija jėgas ir atakuoja

Varšuva, kovo 15 d. 
(ELTA). "Lenkiją lietuviai 
paklupdė ant kelių", "Pa
kaks Lietuvą laikyti mažes
niu broliuku, kuriam vietoje 
žaislų dovanojami šarvuo
čiai", "Tarpvalstybinė su
tartis negina lenkų mažu
mos Lietuvoje ir neatitinka 
Lenkijos interesų" - tai tik 
nuotrupos iš spaudos konfe
rencijos, kurią antradienį 
Varšuvoje surengė Vilniaus 
krašto lenkų gynimo komi
tetas (OKOP).

Sužinojęs, kad šią savai
tę bus parafuota Lietuvos ir 
Lenkijos tarpvalstybinė su
tartis, sujudo visas antilietu
viškas širšynas. OKOP pri
sijungė prie Lenkijos kresų 
organizacijos federacijos, 
kuri yra prieš šios sutarties 
pasirašymą.

Kokiomis tik nuodėmė
mis nebuvo kaltinami lietu
viai. Ši "žiauri tauta antrojo 
pasaulinio karo metais išžu
dė 200 tūkstančių žydų, o 
kiek lenkų - suskaičiuoti 
neįmanoma", nori uždaryti 
lenkų universitetą Vilniuje, 
neatidavė nė vieno hektaro 
žemės lenkų kilmės valstie
čiams, lituanizuoja Vilniaus 
kraštą, nori priversti lenkų 
vaikus mokytis iš lietuviškų

JUNGTINĖSE TAUTOSE

LIETUVA UŽMEZGĖ DIPLOMATINIUS 
SANTYKIUS SU NIKARAGVA

(New Yorkas, 1994 ko
vo 23 d. Lietuvos Nuolatinė 
Misija Jungtinėms Tau
toms). Lietuvos nuolatinis 
atstovas Jungtinėms Tau
toms ambasadorius Anice
tas Simutis ir Nikaragvos 
nuolatinio atstovo antrinin
kas ambasadorius Erich Vil- 
chez Asher trečiadinį, š.m. 
kovo 23 d., pasirašė bendrą 
komunikatą, kuriuo Lietuva 
ir Nikaragva užmezgė di
plomatinius santykius.

Bendras komunikatas 
surašytas trimis egzemplio
riais anglų, lietuvių ir ispa
nų kalbomis. Jame sakoma, 
kad abi valstybės siekia plė
toti draugiškus santykius ir 
bendradarbiavimą politinė
je, ekonominėje ir kultūri
nėje srityse, remiantis Jung
tinių Tautų chartijos princi
pais, taikingo sambūvio 
nuostatais, lygybe ir abipu
se pagarba abiejų šalių su
verenumui ir teritoriniam

BALTIJOS VALSTYBIŲ MISIJŲ PASITARIMAS
Lietuvos misijos JTO 

patarėjas A. Gureckas pir
mininkavo Baltijos valsty
bių misijų pasitarimui, kur 
buvo pasikeista informaci
jomis ir aptarta ateities veik- 

vadovėlių, lenkų visuome
ninėms organizacijoms ne
grąžina joms priklausančio 
turto.

Buvo surengta spaudos 
konferencija, į kurią neatvy
ko net svarbiausių Lenkijos 
laikraščių žurnalistai. Dėl 
to labai apgailestavo konfe
rencijos rengėjai. OKOP 
pirmininkas Rišardas Šav- 
lovskis, pirmininko pava
duotojas Aleksandras Davi- 
dovičius, šio komiteto sek
retorius Adamas Chajevs- 
kis, kresų organizacijų fede
racijos pirmininkas Stanis
lavas Mitraševskis pliekė 
visus - ir savus, ir svetimus. 
Kliuvo netgi ekspremjerei 
Hanai Suchockai, kuri, bū
dama premjere, nepriėmė nė 
vienos Vilniaus krašto len
kų delegacijos. Kliuvo ir 
abiejų šalių prezidentams - 
Algirdui Brazauskui už tai, 
kad nenori grąžinti lenkų 
visuomeninėms organizaci
joms priklausančių pastatų, 
o žydai juk Izraeliui spau
džiant atgavo savo buveinę, 
Lechui Valensai už tai, kad 
ketina pasirašyti Lietuvos ir 
Lenkijos tarpvalstybinę su
tartį, pagal Lenkijoje vei
kiančius įstatymus neturė
damas tam teisės. Keistai 

vientisumui bei nesikišimo į 
jų vidaus reikalus principu.

Diplomatiniai santykiai 
užmezgami pirmą kartą, nes 
Antrosios Respublikos 
laikotarpiu, 1918-1940 m., 
jie nebuvo užmegzti.

Diplomatinių santykių 
užmezgimo pasirašymas 
įvyko Jungtinių Tautų rū
muose New Yorke. Amba
sadoriai ta proga reiškė vil
tį, kad tarp Lietuvos ir Ni
karagvos vystysis draugiški 
ir abiems šalims naudingi 
santykiai. Ambasadorius 
Vochez Asher ragino Lietu
vą dalyvauti š.m. liepos mė
nesį ruošiamame naujųjų ir 
atsikūrusiųjų demokratijų 
kongrese Nigaragvos sosti
nėje Managvoje.

Pasirašyme dalyvavo 
Lietuvos Misijos patarėjas 
Algimantas Gureckas ir Ni
karagvos ambasadoriaus pa
dėjėja ponia Yadira Walker.

la. Susirūpinimą sukėlė 
Tadžikistano prašymas Sau
gumo tarybai suteikti NVS 
taikos palaikymo akcijai ta
me krašte JT operacijos sta
tusą. Nutarta, kad Baltijos 

skambėjo žodžiai, kad že
mės grąžinimo problemos 
prie Kauno yra Lietuvos vi
daus reikalas, o Vilniaus 
krašte - jau tarptautinis, ka
dangi pakaunėje gyvena 
lietuviai, o prie Vilniaus - 
lenkai.

Žurnalistams buvo išda
lytas 1993 metų rugpjūčio 
5 d. OKOP-o pareiškimas, 
kuris, pasak konferencijos 
rengėjų, aktualus ir dabar. 
Jame reikalaujama, jog 
tarpvalstybinėje abiejų šalių 
sutartyje būtų užtikrinta 
bent jau lenkų kultūros ir 
švietimo autonomija, teisin
gai ir visiškai grąžinta že
mė, lenkų visuomeninėms 
organizacijoms priklausan
tis turtas ir pripažintas lenkų 
universitetas Vilniuje.

Spaudos konferencijoje 
buvo užduotas tik vienas 
klausimas - iš kur jos ren
gėjai gavo sutarties tekstą? 
Atsakyta, kad dokumentas 
lietuvių kalba buvo gautas 
iš Vilniaus, o Varšuvoje iš
verstas. Pasirodo, Lenkijos 
užsienio reikalų ministerija 
moka geriau saugoti paslaptis.

O visą konferenciją gali
ma būtų apibūdinti vieno 
lenkų žurnalisto žodžiais: 
tiek kvailysčių per tokį 
trumpą laiką - susitikimas 
truko nepilną valandą - se
niai begirdėjau, nei atimt, 
nei pridėt.

valstybių atstovai konsul
tuos Saugumo tarybos na
rius dėl jų pozicijos šiuo 
klausimu. A. Gureckas kal
bėjo su Amerikos delegaci
jos nariu, kurio nuomone 
NVS akcija Tadžikistane 
neatitinka JT taikos palaiky
mo operacijos kriterijų.
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LIETUVA TARPTAUTINĖJE 
ARENOJE
Antanas Dundzila

Didelis malonumas kada, 
vartant tarptautinės tema
tikos leidinius, randi dera
mą straipsnį ar žiupsnį žinių 
apie Lietuvą. Tai tikrai nuo
taiką keliantis radinys. Tik 
pagalvokime: po pusšimčio 
metų, Maironio žodžiais 
tariant, Lietuva vėl trak
tuojama kaip "pati savęs 
valdovė" pasaulio kraštų 
šeimoje - o ne beveik kas
dieną girdimų grąsinimų, 
skundų, melagysčių objektas.

Čia suminėsiu du leidi
nius, kuriuos pavartęs, jau
tiesi kaip po raminančių 
vaistų tabletės. Aišku, ne
gali užmiršti, kad kas tai 
viduje vistiek negerai, kad 
skauda. Tačiau, nežiūrint 
skaudulių, tie leidiniai šiek 
tiek nuramina, pakelia nuo
taiką. Lietuvos vardo to
kiuose leidiniuose nematė
me 50 metų.

Pirmas toks leidinys yra 
"Europos Pasaulio 1993 
metinė knyga" (THE EU
ROPA WORLD YEAR 
BOOK 1993), Europa Pub- 
lications Ltd. leidyklos 
Anglijoje išleistas kapitali
nis, dviejų tomų, viso net 
3,200 psl. veikalas. Leidyk
la tokias metines knygas 
leidžia nuo 1926 metų. 
Naudodamiesi įvairiais šal
tiniais, pvz., statistikos biu
rais, valstybių aparato įstai
gomis ir kt., redaktoriai kas 
met leidinį papildo, atšvie
žina pačiais naujausiais 
duomenimis.

Leidinio pradžioje yra 
skyrelis pačiai naujausiai 
medžiagai, kuri redakciją 
pasiekia jau leidinį sureda
gavus. Taigi apie Lietuvą 
čia rašoma, kad Lietuvoje 
1993 birželio mėn. buvo 
įvestas litas, pakeitęs laiki
nuosius talonus.

Pradedant antrojo tomo 
1803 psl., Lietuvai skirta 
net 10 didelio formato, 
smulkiu šriftu surinktų pus
lapių. Taigi vien Lietuvai 

OHIO buvo pirmoji, iš 50-ties JAV valstijų, pripažinusi Lietuvos nepriklausomybę, subyrėjus 
Sovietų sąjungai. Nuotraukoje Lietuvos, JAV ir OHIO vėliavos, iškeltos Vasario 16-osios proga, 
prie valstijos Kapitolijaus.

duotos vietos apimtis daro 
visai rimtą įspūdį. "Įvadine 
apžvalga" pavadintame trijų 
su puse psl. straipsnyje 
skaitome apie geografiją, 
kiek plačiau apie istoriją, 
valdžios struktūrą, viešąsias 
šventes, net svorius ir ma
tus. Sekantieji du su puse 
psl. užpildyti statistika, dau
gumoje lentelėmis. Liku
sioji dalis pavadinta "Žiny
nu" (Directory). Čia telpa 
1992 priimtos Konstitu
cijos santrauka, Ministrų 
kabinetas su adresais, Sei
mo sudėtis, politinės patijos 
(8), užsienio atstovybės (su 
adresais), teisinė sistema, 
religiniai telkiniai, spauda ir 
informacija, prekyba ir pra
monė, susisiekimas ir turiz
mas. Kai kuriuos iš šių sky
rių čia komentuosime.

Lietuvos istorija prade
dama 1569 m. Liublino 
unija ir keliais sakiniais pri
vedama prie 1918-11-16 d. 
(Įdomu, kad straipsnyje 
apie Lenkiją istorija prade
dama Jogailos įžengimu į 
Lenkijos sostą.) Trumpai, 
gana tiksliai ir be akis degi
nančios propogandos (kurią 
dažnai užtinkame užsienie
čių leidiniuose apie Lietu
vą) istorija atvedama prie 
1988 m. laisvėjimo bei Są
jūdžio. Deramai paminėta 
nacių okupacija, nors sovie
tų okupacijai jau naudotas 
"valdymo" (rule) terminas. 
Paminėta rezistencija, trė
mimai, žydų išnaikinimas, 
disidentai. Niekur ne vynio
tas į popierį komunistų par- 
tijos vaidmuo. Taip pri
einama iki 1990-III-11 ne
priklausomybės atstatymo ir 
iki paskutinių laikų. Ben
drai paėmus, sakyčiau, kad 
tokį straipsnį, gal su mažo
mis pastabomis, galima drą
siai rodyti svetimtaučiams.

Statistika, aišku, liūdno
ka. Ypač ekonomikoje tai 
mums ne naujiena. Iš visų 
lentelių matyti, kad krašto 
ekonomika smunka. Dau

gumoje statistika duodama 
iš 1989, 1990 ir 1991 m. 
Skelbiama, kad 1991 Lietu
voje buvo leidžiami 602 
laikraščiai, iš jų 523 lietu
viškai. Taip pat ėjo 221 pe
riodinis leidinys (195 lietu
vių kalboje).

Techniškai skyrius apie 
Lietuvą paruoštas atydokai, 
bent tikriniai daiktavardžiai 
neiškraipyti, daugumoje su
rinkti su lietuviškais ženk
lais.

Manau, kad yra svarbu 
tokio leidinio redakcijoje 
turėti kompetentingą lietuvį 
konsultantą, kuris visus Lie
tuvos bei lietuvių interesus 
prižiūrėtų ir tinkamai de
rintų.

Nepaprastai įdomu yra 
pavartyti ir 440 psl. JAV 
Valstybės departamento iš
leistą knygą, pavadintą "Ga
liojančių sutarčių" vardu 
("TREATIES IN FORCE, 
A List or Treaties and Other 
intemational Agreements of 
the United Statės in Force 
on January 1, 1993"). Tai 
Amerikos tarptautinių su
tarčių enciklopedija. Ir štai, 
po Lichtenšteino ir prieš 
Liuksemburgą, 153 puslap
yje stambesniu šriftu įrašyta 
Lietuva. Pirmas įspūdis 
toks: norisi sušukti "Valio!".

Iš viso sutartims su Lie
tuva matome 11 skyrelių,, o 
juose viso 15 pozicijų. Įdo
mu, kad daugelį sutarčių 
Amerika laiko galiojan
čiomis dar nuo prieškarinių 
laikų. Štai, 1934 buvo pa
sirašyta ir šiandien tebega- 
liojanti sutartis, leidžianti 
diplomatams įsivežti savam 
naudojimui skirtus daiktus 
be muito. Jau iš šių laikų, 
1992-IV-10 d. buvo pasira
šyta krašto gynybos apmo
kymo sutartis pagal Ameri
kos tarptautinę karo mokslo 
programą. Iki šiol dar nete
ko girdėti, kad koks Lietu
vos karininkas būtų čia at
vykęs.

Ryšium su nepriklauso
mybės pripažinimu (Ame
rika buvo net 37-ji valstybė, 
po Gorbačiovo "nuvirtimo", 
pripažinusi Lietuvą,... po

JAV LB XIV-TOS TARYBOS 
KANDITATU SĄRAŠAS

I. BOSTONO APYGARDA
Čepas, Gintaras 
Kairienė, Aldona 
Kalvaitytė, Rūta 
Kupčinskas, B. Aidas 
Sužiedėlis, Vytautas 
n. CONNECTICUT APYGARDA 
Bernotaitė -Dibenedetto, 

Jūratė
Dzikas, Alfonsas 
Gustienė-Vėbraitė, Vaiva 
Karosienė, Laima 
Melnikaitytė, Eugenija 
Trečiokas, Vytautas 
Urban-Alšėnaitė, Stefa 
in. FLORIDOS APYGARDA 
Bagdonienė, Vanda 
Dubauskas, Vytautas 
Petrulis, Algirdas 
Ramanauskienė, Sigita 
Savaitienė, Laima 
Šilkaitis, Mečys 
Zunde, Pranas
IV. MICHIGAN APYGARDA
Kamantas, Vytautas 
Kamantienė, Gražina 
Kutkus, Vytautas 
Rugienius, Algis
Udrienė, Janina 
Urbonas, Jonas
V. NEW JERSEY APYGARDA
Bitėnas, Rimantas 
Juškienė-Ardytė, Rasa 
Veblaitis, Julius
VI. NEW Y0RK0 APYGARDA
Bileris, Kęstutis 
Česnavičienė, Ramutė 
Kezienė, Daiva
Miklas, Kęstutis 
Vaičaitis, Rimas

Mongolijos, bet dar prieš 
Kubą...) 1991-IX-6 Vilniu
je buvo pasirašytas memo
randumas dėl diplomatinių 
ryšių. Nuo 1924 m. tebega
lioja nusikaltėlių grąžinimo 
(Extradition) sutartis, 1934 
m. šiek tiek modifikuota. 
Kada nors bus įdomu pama
tyti, apie kokius nusikalti
mus joje kalbama. 1924 
buvo sutarta dėl Lietuvos 
skolos atmokėjimo Ameri
kai. Jei ši sutartis dar tebe
galioja, tai gali reikšti, kad 
nuo anų laikų Lietuva yra 
kokias nors sumas Amerikai 
skolinga. Argi?

Ir taip bėga akys per te- 
begaliojančias sutartis to
lyn: 1992 Taikos korpuso 
sutartis; trys sutartys dėl 
tarptautinio pašto - 1923, 
1940 ir 1992; 1925 m. pre
kybos sutartis; 1929 m. re
gistruotų prekybos ženklų ir 
dar net 1937 m. pasirašyta 
vizų sutartis.

Po nepriklausomybės at
statymo iki 1993-1-1 Lietu
va su Amerika viso pasirašė 
keturis tarptautinius sutarčių 
lygio, šiuo metu tebegalio- 
jančius susitarimus. Reikia 
manyti, kad žemesnio lygio 
susitarimų buvo daugiau.

Bus įdomu šios enciklo
pedijos naują laidą pavartyti 
1995 metais. mqq4_ttt_qa

VB. OHIO APYGARDA
Ardys, Juozas 
Bublienė, Ingrida 
Čepulis, Algimantas 
Joga, Pranas 
Puškorienė, Dalia 
Staškus, Vytautas 
Šukienė, Salomėja 
vm. PIETIEČIŲ APYGARDA 
Buivys, Gintaras 
Dantienė, Julija 
Gečienė, Teresė 
Gulbinienė, Audronė 
Jakienė, Dalia 
Kondratas, Ramūnas 
Kronkaitis, Jonas 
Maciūnas, Vytas V. 
Pakštienė, Audronė 
Skučas, Donatas
IX. VAKARŲ APYGARDA
Blekytė, Irena 
Brinkis, Zigmas 
Gedgaudienė, Violeta 
Morkūnas, Gediminas 
Nelsienė, Angelė 
Polikaitis, Antanas 
Pupius, Juozas 
Šimoliūnienė, Stasė V. 
Vidugiris, Vytautas 
Viskanta, Zigmas 
Žygas, Kęstutis P.
X. VIDURIO VAKARŲ 
APYGARDA (suskirstyta j 
keturis rajonus)
1- as RAJONAS
Budrienė, Jūratė 
Daulienė, Salomėja 
Gylys, Linas 
Jasaitienė, Birutė 
Kerelytė R. Svajonė 
Kisielius, Petras 
Liautaud, Gražina 
Narutis, Vytas 
Norušis, Linas 
Polikaitis, Juozas 
Račkauskas, Jonas 
Ragas, Leonidas 
Razma, Antanas 
Remeikis, Tomas 
Sušinskas, P. Kęstutis 
Šlenys, Liudas 
Vindašienė, Birutė A. 
Vitkus, Aleksas
2- as RAJONAS 
Kamius, albinas 
Vilutienė, Birutė
3- čias RAJONAS 
Binder, Rima 
Grybinas, Zigmas 
Narušis, G. Regina 
Pliūrienė-Ardytė, Rėdą
4- tas RAJONAS 
Jarašius, Arvidas 
Sakalaitė, Aušrelė

JAV LB XIV-tos Tarybos 
rinkimuose dalyvauja 87 
kandidatai.
Rinkimai į XIV-tą Tarybą 
vyks 1994 m. balandžio 
mėn. 30 d., gegužės mėn. 1- 
7 ir 8-tą dienomis.

Angelė Kamiene, 
XIV-tos Tarybos Vyr.

Rinkimų Komisijos pirmininkė
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VYTAUTAS LANDSBERGIS 
IRKOVO11-OJI

Praeitame pusšimtyje 
metų lietuvių tautos didžiau
sias atsiekimas buvo 1990 
m. kovo 11 d. Lietuvos val
stybės atstatymas, prie ku
rio buvo prieita tiesiogiai ir 
nedviprasmiškai, pasire
miant vieningu tautos apsi
sprendimu ir nebandant 
naudotis Sovietų Sąjungos 
konstitucijos neva suteikia
momis išstojimo galimybė
mis. Šis aktas savo svarba 
prilygsta Mindaugo karūna
vimo aktui ir Vasario 16 d. 
aktui.

Kovo 11-sios minėjimas Clevelande. Parapijos klebonas kun. G. 
Kijauskas sveikina prof. V. Landsbergį, atvykusį į Dievo Motinos 
šventovę. Toliau stovi JAV LB Clevelando apylinkės pirmininkas 
R. Apanavičius. VI. Bacevičiaus nuotr.

Kovo 11d. vienas iš pa
grindinių veikėjų yra Vy
tautas Landsbergis, kuris 
š.m. kovo trečią savaitę ap
lankė Lietuvių Bendruome
nės New Yorko apygardą ir 
Philadelphijos, Clevelando, 
Detroito apylinkes su prane
šimais, kur jis išdėstė savo 
mintis apie tai kas buvo pa
daryta kovo mėn. 11 d. ir 
kas yra darytina šiandien.

Detroite Vytautas Lands
bergis buvo kovo 17-20 d.d. 
Jis aplankė įvairius JAV po
litikus, susitiko su amerikie
čiais ir lietuviais žurnalis
tais, aplankė lietuvių šešta
dieninę mokyklą, dalyvavo 
bankete ir iškilmingame 
Kovo 11 d. minėjime. Vi
sur jis buvo sutinkamas di
deliais plojimais ir sponta
niškais atsistojimais.

Vytautas Landsbergis 
savo kalbose ir veikloje iš
reiškia išeiviškos visuome
nės troškimus ir norus. Jis 
sako, kad Lietuvos prisikė
limas kaip tautos ir valsty
bės dar tebevyksta labai 
sunkiose sąlygose. Kovo 
11 d. buvo padarytas teisin
gas sprendimas. Eita atkurti 
savo valstybę, nors Gorba
čiovas su tuo nesikaitė, o 
vakariečiai Kohl ir Mite- 
rand siūlė palaipsnį ėjimą 

nepriklausomybėm Lietuva 
pasakė jog ji nebuvo kokia 
tai sovietine respublika, bet 
buvo Sovietų Sąjungos oku
pacijoje.

1991 m. liepos 29 d. bu
vo pasirašyta sutartis su Ru
sija, kur Rusija pasmerkė 
Sovietų Sąjungos okupaciją. 
Buvo pripažintas kovo 11 d. 
aktas, iš kurio išplaukė rei
kalas išvesti okupacinę ka
riuomenę iš Lietuvos. Tai 
ir buvo padaryta prieš Po
piežiaus atsilankymą Lietu
voje.

Vytautas Landsbergis gi
liai tiki į teisinės valstybės 
egzistavimą teisiniame pa
saulyje. Jis yra priešingas 
didžiųjų valstybių naujo pa
saulio tvarkai. Šiuo metu 

j, rusai nori primesti savo pri
žiūrėjimo politiką artimaja
me užsienyje. JAV perdaug 
neprotestuoja. Tačiau čia 
slypi pavojus visam pasau
liui ir ne vien tik artimajam 
užsieniui. Dabar rusai 
spaudžia Lietuvą dėl karinio 
tranzito į Karaliaučiaus sritį 
per Lietuvą. Lietuvos sei
mo opozicija, vadovaujama 
Vytauto Landsbergio, daro 
įtaką dabartinei Lietuvos 
valdžiai, kad ji rusams ne
nusileistų. Dabartinis prezi
dentas Brazauskas veda 
minkštą politiką Rusijos at
žvilgiu. Jis norėjo net atsi
sakyti reparacijų dėl okupa
cijos padarytų nuostolių. 
Vis dėlto prezidentas ir vy
riausybė nedrįsta nusilenkti 
rusams ir tebevykdo, noriai 
ar nenoriai, kovo 11 d. nuta
rimus atskirti Lietuvą nuo 
Rusijos ir visokių naujų po
sovietinių junginių.

Vytautas Landsbergis 
patarė JAV lietuviams kaip 
šio krašto piliečiams paaiš
kinti JAV valdžiai apie nau

jo pasaulio tvarkos pavojus, 
kur rusai su JAV taptų ly
giagrečiais partneriais išlai
kyti pasaulyje taiką. Vietoj 
skatinimo atstatyti rusų im
perija reikia skatinti Vidurio 
Europos valstybių kelią į 
demokratiją, suteikiant eko
nominę pagalbą kaip kad 
buvo padaryta su Marshall 
planu Europos kraštams 
1947 metais, duodant 12 bi
lijonų dolerių per sekančius 
4 metus. O dabar JAV kon
gresas težada duoti visiems 
Rytų Europos kraštams tik 
1.2 bilijono dolerių.

Rusų ekonominė krizė 
yra gal didžiausia visoje 
žmonijos istorijoje. Yra fi
nansinis bankrotas užsienio 
ir vidaus skolininkams. In
fliacija siekia iki 30 - 40 
procentų per mėnesį. Nesu
kurta rinkos ekonomika ir 
nesukurtos naujos sociali
nės bei ekonominės institu
cijos. Nepatenkinti žmonės 
ir įvairūs avantiūristai lai
mėjo spalio mėn. rinkimus į 
Rusijos seimą. Vakarai turi 
būti labai budrūs dėl Rusi
jos galimybės tapti valstybe 
agresore.

Lietuvių Bendruomenės 
tarybos pirmininkas Vy
tautas Kamantas pristatė 
Vytautą Landsbergį minėji
mo dalyviams. Nesibaigė 
plojimai. Kiekvienas norė
jo prieiti prie svečio ir su 
juo pasikalbėti. Sekmadie
nio minėjimo meninę dalį 
atliko Detroito lietuvių jau
nimo šokių grupė "Audi
nys", o šeštadienio banketo 
metu dainavo Lietuvos so
listė Asta Krikščiūnaitė, 
akomponuojant Adai Mikš- 
tienei. Visur buvo dama ir 
giedra, nors lauke buvo šal
tas oras, nelyg simbolizuo
jąs pasaulio dabartinę politi
nę padėtį. Apie 1000 Det
roito lietuvių turėjo puikią 
progą pabendrauti su Vy
tautu Landsbergiu.

Michigano gubernatorius 
paskelbė kovo 20 d. Lietu
vos atkūrimo diena, specia
liai atžymint Vytautą Lands
bergį.

Saulius Šimoliūnas

Clevelando ir jo apylinkių lietuviai gausiai susirinko į parapijos salę paminėti 
Nepriklausomybės atstatymo ketvirtąsias metines. VI. Bacevičiaus nuotr.

ALT S-GOS LOS ANGELĖS 
SKYRIAUS NARIU 

SUSIRINKIMAS
Š. m. kovo mėn 13 d. 

sekmadienį, Lietuvių Tauti
nių Namų svetainėje įvyko 
ALT S-gos Los Angelės 
skyriaus narių susirinkimas.

Sekmadienį oras buvo 
labai gražus ir šiltas net 
temperatūra rekordiniai pa
siekė 89 laipsnius, tačiau tai 
mūsų narių nenugąsdino; 
dalyvavo gražus skaičius 
narių ir svečių.

Susirinkimą atidarė ir 
jam pirmininkavo skyriaus 
pirmininkas dr. Povilas 
Švarcas. Pasveikinęs susi
rinkusius, priminė, kad per
eitą savaitę sukako keturi 
metai, kaip buvo atstatyta 
Lietuvos Nepriklausomybė. 
Trumpai, tačiau prasmingai 
priminė šios šventės didžią
ją prasmę ir kaip sunkiai ji 
buvo laimėta. Pakvietė at
sistojimu pagerbti kovoju
sius ir žuvusius dėl Lietu

Minint Kovo 11-ją, clevelandiečiams kalbėjo prof. V. Landsbergis.
VI. Bacevičiaus nuotr

vos Nepriklausomybės sa
vanorius kūrėjus ir kovo 11 - 
tosios didvyrius.

Pirmininkas pranešė, kad 
šis susirinkimas buvo šau
kiamas artėjančiam 23-čiam 
Tautinės Sąjungos Seimui 
Detroite pasiruošti. Tačiau 
paskutiniomis dienomis 
DIRVOJE buvo paskelbta, 
kad Seimas yra atidėtas ir 
įvyks rugsėjo mėn. 2, 3 ir 4 
dieną. Užklausė susirinki
mo dalyvių ar nebūtų geriau 
šį pasirengimą atidėti vė- 
liasniam narių susirinkimui 
svarstyti. Susirinkusieji pri
tarė pirmininko pasiūlymui.

Antrasis darbotvarkės 
punktas tai Lietuvos Tauti
ninkų veiklai plėsti vajus. 
Čia pirm. dr. Povilas Švar
cas priminė ir prašė, kurie 
dar nėra savo auką pasiuntę 
vajaus komitetui, kad tai 

(Nukelta į 7 psl.)



6 psl. DIRVA* 1994 m. kovo 31 d.

Nepriklausomybės atstatymo 
minėjimas Chicagoje

KOVO VIENUOLIKTĄJĄ MININT

Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos Valdyba 
iškilmingai paminėjo Kovo 
11-tąją. Minėjimas įvyko 
kovo 13 d., sekmadienį, 
Jaunimo centre. Minėjimas 
buvo pradėtas 11 vai. pake
liant vėliavas. Po pakėlimo 
visi skubėjo į Jėzuitų koply
čią, kur, Nepriklausomybės 
atstatymui paminėti, buvo 
aukojamos šv. Mišios, ku
rias laikė ir pritaikytą pa
mokslą pasakė kun. J. Vaiš- 
nys, SJ. Auką nešė Irena

Kovo 11-tosios dienos minėjimą prie Laisvės kovų paminklo 
atidaro ALT s-gos vicepirm. Stasys Briedis.

Ir. Kriaučeliūnienės nuotr.

Kriaučeliūnienė ir Petras 
Buchas. Šv. Mišių metu 
giedojo sol. Margarita ir 
Vaclovas Momkai, vargo
nais grojo muz Manigirdas 
Motekaitis.

Po šv. Mišių iškilmės 
vyko prie Laisvės Kovų pa
minklo, kurias pravedė Sta
sys Briedis. Aukurą uždegė 
dr. Leonas Kriaučeliūnas su 
dr. Laima Šimuliene ir Ma
tilda Marcinkiene. Prie pa
minklo žodį tarė Petras Bu

Kovo 11-tosios šventės minėjimo, suruošto ALT s-gos, programos dalyviai. Iš k.: sol. Vac. 
Momkus, V. Jonušienė, muz. Al. Vasaitis, sol. D. Stankaitytė, St. Briedis, dr. L. Kriaučeliūnas, 
"Draugo" vyr. redakt. D. Bindokienė, D. Meilienė, kun. J. Vaišnys, sol. M. Momkienė ir gen kon. 
Vac. Kleiza. Ir. Kriaučeliūnienės nuotr.

chas, o gėles padėjo Kristi
na Jonušaitė ir Kristina Mi
kai tytė.

Didžiojoje salėje vyko 
akademija, kurią pravedė 
Daiva Meilienė. Invokaciją 
sukalbėjo kun. J. Vaišnys, 
S J. Kovo 11-tos aktą skaitė 
Vida Jonušienė, sveikino, 
gen. garbės konsulas Vaclo
vas Kleiza. Paskaitą skaitė 
"Draugo" redaktorė Danutė 
Bindokienė. Jos paskaita 
buvo kruopščiai parengta, 
kurios pagrindinė mintis 

buvo "vienybė". Ji nurodė, 
kad šis minėjimas yra geras 
pavyzdys, nes ją, ateitinin
kę, paskaitą skaityti pakvie
tė tautininkai, šie jos žo
džiai buvo palydėti plojimu. 
Jai nuo scenos nulipus, bu
vo pagerbta visų dalyvių at
sistojimu.

Meninę dalį atliko sol. 
Dana Stankaitytė, muz. Al
vydas Vasaitis, smuikinin
kas (13 metų) Valdas Va
saitis. Padėkos žodį tarė

(Atkelta iš 1 psl.)
Bet grįžkime prie tuome

tinių įvykių Vilniuje. Po to, 
kai matėme šiurpų kiniečių 
demonstrantų likimą, rūpes
tis savo tautiečiais, susirin
kusiais iš visų Lietuvos pa
šalių į savo senąją sostinę, 
pasidarė dar opesnis. Tur
būt ne vienas tikėjome, kad 
ir lietuvių laukia panašus li
kimas. Juo labiau, kad Lie
tuvoje tebebuvo svetimos 
valstybės valdžia, kurios 
metodus prieš bet kokį di
sidentinį judėjimą mes gerai 
pažinojome. Būtų užtekę 
vieno įsakymo, kad ir Kate
dros aikštėje, ir Vingio par
ke žemė nusidažytų krauju.

Jeigu tuo metu įsakymas 
nebuvo duotas, galime lai
kyti didžiausiu stebuklu. 
Tačiau matyt reikėjo, kad 
laisvės sėkla būtų palaistyta 
krauju. Ir tai atsitiko po po
ros metų, sausio 13-tąją die
ną.

Stasys Briedis. Minėjimas 
baigtas visiems giedant 
"Lietuvabrangi..." Meninės 
programos atlikėjams ir pre
legentei gėles įteikė Kristi
na Jonušaitė ir Kristina Mi- 
kaitytė. Minėjime dalyvavo 
šauliai ir šaulės su vėliavo
mis, vadovaujami A. Paukš
tės ir ramovėnai vad. J. Mi
kulio. Minėjimo dalyvių 
bendra nuomone, akademija 
praėjo labai sėkmingai ir 
kultūringai. Po akademijos, 
jos rengėjams ir kviesti
niams svečiams buvo vaišės 
Seklyčioje.

Prie šio minėjimo - aka
demijos pravedimo prisidė
jo: Irena Kriaučeliūnienė - 
scenos paruošimas; Eleono
ra Valiukėnienė - gėlės. 
Minėjimo rengėjai - Ameri
kos Lietuvių Tautinės Są
jungos Valdyba: Dr. Leonas 
Kriaučeliūnas, pirm., Petras 
Buchas, vicepirm., Stasys 
Briedis, vicepirm., dr. Lai
ma Šimulienė, sekret., Os
karas Kremeris, ižd.

J. Žygas

Šiandien, švenčiant Lie
tuvos nepriklausomybės at

kūrimo ketvirtąją sukaktį, 
kalbėti apie Sąjūdį ar įvy
kius prieš tą nepaprastąją 
1990 metų kovo vienuolik
tąją dieną dar nebūtina, nes 
kiekvienas iš mūsų buvome 
gyvieji tų įvykių liudinin
kai. Netikiu, kad kam jie 
būtų jau spėję išdilti iš at
minties. Yra daug svarbiau, 
kad jų neužmirštume ir per 
lengvu žvilgsniu į juos ne
žiūrėtume. Nes Kovo vie
nuoliktoji yra nemažiau 
reikšminga, kaip 1918 metų 
Vasario Šešioliktoji, kurią 
neseniai taip iškilmingai 
šventė ne tik Chicaga, bet ir 
visi užsienio lietuviai. To
dėl yra tikrai nuostabu, kad 
Kovo vienuoliktąją dar dau
gelis laiko antraeile švente. 
Geriausias šios prielaidos 
įrodymas yra tas, kad labai 
mažai buvo girdėti apie ruo
šiamas iškilmes šiai šventei 
paminėti, pasidžiaugti taip 
stebuklingai atgauta Lietu
vos laisve.

Atrodo, kad turime tiek 
daug svarbesnių dalykų, už
siėmę savo organizacijų, sa
vo asmeniškais reikalais, 
kad mums visiems svarbi 
šventė lieka paskutinėje są
rašo vietoje. Ir ne tik užsie
nio lietuvių visuomenėje. 
Pagal jau matytą Lietuvos 
spaudą ir vyriausybės žinių 
biuletenius, Kovo vienuo- 
liktajai nebuvo skirta tiek 
dėmesio, kiek būtų derėję. 
Nejaugi dabartinė vyriausy
bė vengia viešai pareikšti 
pagarbą, pripažinti nuopel
nus tų, kurie vadovavo lie
tuvių žygiui į laisvę: Sąjū
džiui, Vytautui Landsber
giui ir kitiems? Išvadą pasi
daryti gali kiekvienas savo 
protu, o taip pat jas padarys 
istorija.

Vis tiek ima pagunda pa
spėlioti, kokios priežastys 
mums patiems kliudo iškil
mingiau švęsti Kovo vie
nuoliktąją. Rodos, nuo 
1990 metų praėjo jau nema
žas laiko tarpsnis ir analo
giškai galėtume teigti, kad 
laisvos Lietuvos sąvoka ga
lėjo užsiregistruoti visuose 
smegenų kompiuteriuose. 
O jeigu taip neatsitiko, tai 
gal dėl to, kad pasikeitimas 
įvyko per daug staiga.

Dar labai neseniai išeivi
jos lietuvių visuomenėje vy
ravo visuotinis įsitikinimas, 
kad kartos, kurios buvo ka
ro išvytos iš savo tėvynės, 
tikrai nebesulauks jos lais
vės. Šis įsitikinimas žengė 
žingsnį dar toliau, teigiant, 
kad vargiai net vaikai ar 
vaikaičiai pamatys laisvą 
Lietuvą. Tokia mintimi va
dovaujantis, visa išeivijos 
veikla, galima sakyti, buvo 
nukreipta viena linkme: gar
sinti pasauliui pavergtos tė

vynės bylą, kalbėti už tuos, 
kurie buvo palikę už gele
žinės uždangos, būti aštriu 
spygliu, nuolat smeigiamu į 
pasaulio sąžinę, kad nebūtų 
užmiršti Lietuvos reikalai. 
Mūsų, tikslas buvo tik vie
nas ir ėjome tuo siauru tu
neliu kone penkiasdešimt 
metų, nesidairydami į šalis, 
žinodami, kad pagaliau iš
eisime į laisvesnę erdvę, jei 
ne mes patys, tai bent busi
mosios mūsų kartos. Tos 
kelionės į laisvę metu prara
dome daug vertybių, kurios 
neatrodė labai svarbios, pa
lyginus su mūsų sau užsi
brėžtais uždaviniais.

Kai ta laisva erdvė ne
lauktai atsivėrė, staiga rei
kėjo pakeisti orientacijos 
kryptį. Tai nebuvo sunku 
jaunesniesiems, bet vyres
nieji dar ir šiandien tebesi- 
graibo tame pačiame tune
lyje, tebeieško to, kas jau 
atrasta.

Kodėl buvo lengiau jau
nesniesiems? O dėl to, kad 
jie savo akimis matė Lietu
vos atbudimą ir nepalaužia
mą veržimąsi į laisvę. 1918 
metų vasario 16 buvo ne
mažesnis stebuklas jį išgy
venusiems arba ir vėliau, 
savo jaunystę praleidusiems 
jau nepriklausomoje tėvy
nėje. Iškeliaudami į sveti
mus kraštus tie mūsų tautie
čiai atmintyje išsinešė ne tik 
nepriklausomybės pradžios 
vargus, bet ir savo ar savo 
tėvų sėkmingo tolimesnio 
darbo vaisius. Juk ūkinė, 
ekonominė, kultūrinė Lietu
vos pažanga per 22 nepri
klausomo gyvenimo metus 
gali bet kam sukelti nusiste- 
bėjimą, o saviem tautie
čiam, kurie prie tos pažan
gos aktyviai prisidėjo, tai 
buvo didžių vilčių išsipildy
mas. Jie ne tik gerai supra
to, kas buvo prarasta, kai 
kraštą antrą kartą okupavo 
bolševikai ir reikėjo iš tėvy
nės pasitraukti arba žūti, bet 
taip pat labai patogiai pamir
šo, jog ne viskas ir nepri
klausomoje Lietuvoje jau 
buvo taip rožių žiedlapiais 
barstyta. Liko tik skaidrus, 
lyg ašara, prarastos tėvynės

%

vaizdas ir jos ilgesys.
Nepaisant pasakojimų, 

aprašymų ir istorijos pamo
kų lituanistinėse mokyklo
se, mūsų jaunesniosios kar
tos viso to negalėjo suprasti. 
Galbūt dėl to buvo taip mėg
stama kalbėti apie skilimą 
tarp lietuvių kartų svetimuose 
kraštuose. Tarp to, kas pa
juntama siela, širdimi, ir to, 
kas suvokiama vien protu, 
juk yra didelis skirtumas.

(Bus daugiau)

Sl&ity& irpCatinlęįt

‘DIĄ.VĄ
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Į LIETUVOS VISUOMENĘ
Pradedame penktuosius atstatytos Lietuvos nepriklau

somybės metus. Visi turėtume gyventi geriau, saugiau, ra
miau. Norėtume, kad mūsų tauta būtų pilnavertė, o valstybė 
- klestinti ir stipri. Deja, iki šiol to nėra. Lietuvos politinis ir 
ekonominis gyvenimas tapo savanaudiškų grupuočių tarpu
savio kovų arena, įsivyrauja grobuoniškos, nekontroliuoja
mos rinkos tendencijos. Žmonės vis labiau skursta, vis aš
trėja socialinės prieštaros. Seime barniai, tuščiažodžiavi
mas, priimami tarpusavyje nesuderinti, kartais net prieštarau
jantys Konstitucijai įstatymai, Vyriausybėje - nekompetenci- 
ja, nesavarankiškumas. Valstybinėse įstaigose siaučia ko
rupcija, biurokratizmas ir kyšininkavimas. Moralinis nuopuo
lis ir nusikaltimai grėsmingai plečiasi, visuomenė nusivylusi 
ir abejinga. Didžioji inteligentijos dalis arba atstumta, arba 
pati nutolusi nuo svarbiausių valstybės reikalų tvarkymo. Į 
tautos gyvenimą negali įsilieti išeivija.

Mums artimas ir suprantamas susirūpinimas, pareikštas 
Lietuvių tautininkų sąjungos kreipimąsi "Vasario 16-oji ir 
mes". Iš tiesų, "nebuvo ir nėra aiškių principų, rimtos pro
gramos, aiškaus supratimo, kokiu keliu turi eiti atgavusi lais
vą tauta". Bet daugiąu delsti negalima. Reikia sutelkti visų 
doras pastangas ir ryžtingai veikti. Tautininkai kviečia kurti 
valstybe tvarkos ir teisingumo pagrindu, krašto ekonominį 
gyvenimą grįsti privataus ūkio ir laisvosios rinkos saikingu 
valstybiniu reguliavimu, asmeninių ir visuomeninių pradų 
derinimu. Valstybės piliečiams privalo būti užtikrintos pilieti
nės laisvės ir socialinės garantijos. Pritariame šiems tiks
lams ir manome, kad pats laikas numatyti būdus:

- kaip pertvarkyti valstybės valdymą;
- kaip pertvarkyti teisėsaugą;
- kaip pertvarkyti ekonomiką, finansus, žemės ūkį,

socialine rūpybą, sveikatos apsaugą;
- kaip sukurti šiuolaikiną kooperaciją;
- kaip plėtoti gamybą ir sukurti naujas darbo vietas;
- kaip pagerinti valstybės sienų ir krašto apsaugą;
- kaip sukurti veiksmingą švietimo, mokslo, kultūros

ugdymo, rėmimo, kreditavimo ir paskatų sistemą;
- kaip sukurti patikimą aplinkos apsaugos sistemą;
- kaip suburti pasaulio lietuvius tautos ir valstybės darbui;
- kaip saugoti ir stiprinti tautinį, pilietinį sąmoningumą. 
Kviečiame visus, kam brangi Lietuvos ateitis, prisidėti prie

šio darbo, prie konkrečių programų kūrimo ir jų įgyvendinimo.
Prof. habil. dr. Vaidotas Antanaitis, eksministras; dr. Lina 

Astra; prof. habil. dr. Steponas Ašmontas; dr. Vacys 
Bagdonavičius; prof. habil. dr. Romualdas Baltrušis; prof. habil. dr. 
Zigmantas Beresnevičius; prof. habil. dr. Algimantas Bikelis; 
Kostas Birulis, eksministras; Teodoras Blinstrubas, žurnalistas; 
prof. habil. dr. Vladas Čaikauskas; prof. habil. dr. Jonas 
Čiulevičius; prof. habil. dr. Aloyzas Dirsė; doc. dr. Algimantas 
Dziegoraitis, advokatas; Dana Gamziukaitė, gydytoja; Sigitas 
Geda, poetas; prof. habil. dr. Edvardas Gudavičius; Eugenijus 
Ignatavičius, rašytojas; dr. Žibartas Jackūnas; Antanas Juodvalkis, 
žurnalistas; doc. dr. Algirdas Kasperavičius; doc. Donatas Katkus; 
prof. habil. dr. Paulius Kavaliauskas; dr. Leonas Kriaučeliūnas; 
prof. habil. dr. Bronius Kuzmickas; prof. habil. dr. Stanislovas 
Martišius; Algimantas Masaitis, mokytojas; dr. Leonas Milčius, 
Seimo narys; Pranas Morkus, literatas; Algimantas Nasvytis, 
eksministras; habil. dr. Alvydas Paunksnis; dr. Antanas Ryliškis; 
prof. habil. dr. Albertas Rosinas; Bronys Savukynas, lituanistas; 
Romualdas Sikorskis, eksministras; Rūta Staliliūnaitė, aktorė; prof. 
habil. dr. Antanas Stancevičius; prof. habil. dr. Juozas Šveistys; 
prof. habil. dr. Antanas Tyla; prof. dr. Mečislovas Treinys, Seimo 
narys; prof. dr. Aldona Vaitiekūnienė; Mečys Valiukėnas, 
žurnalistas; kunigas Vytenis Vaškelis; prof. habil. dr. Zigmas 
Zinkevičius; prof. habil. d r. Jonas Žekonis; Juozas Žygas, 
žurnalistas.

1994 m. kovo 21 d. Vilnius
Visus, galinčius įsijungti į šią talką, prašome kreiptis: 
Lietuvių tautininkų sąjunga
Gedimino pr. 22
2600 Vilnius,
telefonas 62 49 35

Z. Degučio nuotr.Chicagos "Vaidilutės" kolektyvas suvaidinęs "Nuodėmingą angelą".

RYŠKĖJA ILGAI 
SLĖPTOS NIEKŠYBĖS
Išėjo iš spaudos ir jau 

pradedamas platinti ilgokai 
lauktas "Lietuvos kovų ir 
kančių istorijos" pirmasis 
tomas. Jį paruošė Lietuvos 
istorijos institutas ir Pasau
lio lietuvių bendruomenė ir, 
pastarajai finansuojant, iš
leido Mokslo ir enciklope
dijų leidykla Vilniuje.

Tai baisių dokumentų 
rinkinys, liudijantis neįsi
vaizduojamai šiurpią sovie
tinio teroro sistemą. Jis nie
kais paverčia kalbas apie 
pavienių, aukštai sovietinėje 
herarchijoje stovėjusių, as
menų atsakomybę. Knygo
je pateikti dokumentai by
loja visai ką kitą - visos Są
jungos mąstu buvo sukurta 
speciali represijų sistema, 
kurios visos grandys veikė 
sinchroniškai.
* Štai kokias mintis įžan
giniame žodyje pateikia Pa
saulio lietuvių bendruome
nės valdybos pirmininkas 
B. Nainys:

"...Sovietų imperija pa
vergė Lietuvą ir, pasitelkusi 
šlykščiausiai žmogų nuver
tinančią bei niekinančią ko
munistinę ideologiją, pen
kiasdešimt metų brutaliau
siai kankino Lietuvos žmo
nes. NKVD, MVD, KGB 
kratos, suėmimai, kalėjimai, 
kankinimų kameros, parodi- 
jiniai teismai, teroras, šau
dymai, masiniai trėmimai į 
Sibirą mirčiai, dėl laisvės 
kovojusių tauriausių Lietu-

ALT S-GOS LOS ANGELĖS 
SKYRIAUS NARIŲ 

SUSIRINKIMAS
(Atkelta iš 5 psl.) 

atliktų. Esant Lietuvai lais
vai mūsų čia vietinės veik
los vienas iš pagrindinių 
tikslų yra padėti moraliai ir 
finansiniai naujai atsikū
rusiai Lietuvių Tautininkų 
veiklai. Jų pradžia yra labai 
sunki ir tikrai mūsų parama 
gali daug padėti. Susirinki
mas pirmininkui pritarė, ir 
nubalsavo skirti iš skyriaus 
kasos 500.00 dolerių. 

vos vaikų žiaurus žudymas 
trečdalį Lietuvos sunaikino 
fiziškai. Įsakinėjimai vieni 
kitus sekti, skųsti, išdavinė
ti, persekioti žlugdė įgimtas 
dorybes, vertė žmones me
luoti, sukčiauti, vogti. Per 
mokyklas ir universitetus 
rovė iš širdžių tikėjimą, ža
lojo dvasią, neigė prigimti
nę asmens laisvę. Daug 
Lietuvos žmonių išžudė, 
turto sunaikino, begales 
skriaudų pridarė ir trejus 
metus trukusi Hitlerio nacių 
okupacija.

Kas galėtų didesnes kan
čias įsivaizduoti?

Bet tai žino tik pati lietu
vių tauta, visa tai patyrę 
Lietuvos žmonės. Nuo pa
saulio ši tiesa buvo skrupu
lingai slepiama. Per visą pen
kiasdešimt okupacijos metų pa
sauliui buvo meluojama."

O štai, kaip šį leidinį 
vertina jo atsakingasis re
daktorius G. Rudis:
"...Ne istorikų reikalas so
dinti nusikaltėlius į teisia
mųjų suolą, skirti jiems 
bausmes. Tačiau yra istori
jos teismas ir istorikų prie
dermė teikti jam medžiagą. 
Tam skiriamas ir šis leidi
nys. Tai dokumentai apie 
kasdienį milžiniško sovieti
nio represinio aparato darbą 
- trėmimų planavimą, trė
mimų operacijų vykdymą, 
tremtinių gabenimą į trem
ties vietas, iš tremtinių atim
to turto apskaitą bei paskirs-

Kalbant apie paramą 
Lietuvai, buvo paminėta, 
kad kai kurie mūsų skyriaus 
nariai ir L.A. Lietuvių Tau
tiniai Namai yra prisidėję, 
apmokant siuntinių persiun
timą Lietuvos Kriminalinės 
Policijos Greito Reagavimo 
Rinktinei ARAS.

Šią rinktinę sudaro 250 
policininkų. Jos skyriai sa
vo tarnybą atlieka dides
niuose miestuose. Tai yra 
mažas skaičius, jų algos 
mažos ir apranga labai pa
prasta. Tačiau jauni vyrai 
yra dideli patriotai ir dirba 
daugiau iš idėjos, trokšdami 
Lietuvai gero. Jau 1992 
metais per geras pažintis 
Amerikos Policijos vienetai 
iš savo sandėlių padovanojo 
policijos aprangos bei įran
kių už $20,000, reikėjo šią 
dovaną patiems pasiimti ir 
persiųsti į Lietuvą. 1993 
metais iš amerikiečių poli
cijos gauta jau $252,000 au
ka. Inventorius yra labai 
įvairus: neperšaunamos le- 
menės, skydai veidui, poli
cinės lazdos, šoviniai ir ki
tokio inventoriaus labai rei- 

tymą. Skelbiami SSRS mi
nistrų tarybos nutarimai dėl 
Lietuvos gyventojų trėmi
mų, SSRS ir Lietuvos SSR 
NKVD ir NKGB žinybų 
dokumentai. Tai - buvusių 
slaptųjų fondų medžiaga, 
anksčiau beveik visiškai 
neprieinama."

Ir toliau:
"Oficialių įstaigų doku

mentai labai sausi. Tai ne 
tremtinių atsiminimai. Ta
čiau krūpteli širdis, kai en
kavedistų raportuose randi 
stulpelius skaičių apie ke
lionėje į Sibirą mirusius se
nelius, vagonuose gimusius 
kūdikius. Stulbina partinių 
valdininkų žvalūs praneši
mai, jog dauguma gyvento
jų pritaria trėmimams, jog 
trėmimų planai visiškai įvyk
dyti ir net viršyti. Lenktynia
vusieji, kas daugiau ištrems 
žmonių, vėliau teisinosi nie
ko nežinoję apie masines 
represijas."

Kaip pranešė PLB vice
pirmininkė M. Lenkauskie
nė, istorijos rėmėjai ir 
prenu-meratoriai 
pasirodžiusį pir-mą tomą 
gaus artimiausiu laiku.

Atskirai "Kovų ir Kančių 
istorijos" knygas galima už
sakyti PLB Fonde (Lithua
nian World Community 
Foundation) adresu: 
1059 Maplegrove Drive 
Grand Rapids, MI49504 
Knygos kaina $ 17 plius 
pašto išlaidos.

"Lietuvos Kovų ir Kan
čių Istoriją" bus galima įsi
gyti Clevelande Dievo Mo
tinos parapijos knygyne.

kalingo kuriant policijos 
vienetus. Jų persiuntimas 
pareikalavo daugiau pinigų, 
čia ir buvo panaudoti pini
gai, anksčiau minimi Tauti
nių Namų ir kai kurių mūsų 
skyriaus narių aukos.

Diskusijose buvo pasiū
lyta atsiklausti narių, kurie 
norėtų šį labai reikalingą 
Lietuvos Kriminalinės Poli
cijos Greito Reagavimo 
rinktinės ARAS šalpos - 
persiuntimo išlaidų mokėji
mą paremti. Čia pat buvo 
surinkta $ 130.00. Susirin
kime buvo pasiūlyta šiam 
tikslui sudaryti nuolatinę 
šalpos grupę.

Svarstant šių metų veik
los planą, buvo pasiūlyta 
surengti viešą Lietuvos 
pirmojo Prezidento Antano 
Smetonos 120 metų gimimo 
ir 50 metų mirties sukakties 
minėjimą bei Tautos Šven
tės minėjimą, kuris jau yra 
tapęs mūsų skyriaus tradi
cine švente. Sekantį narių 
susirinkimą kviesti prieš 
Tautinės Sąjungos Seimą.

Susirinkimą baigus, sky
riaus narės pavaišino visus 
skaniais užkandžiais ir kavu
te. Smagus pabendravimas 
tęsėsi dar kelias valandas.

Antanas Mažeika
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ATVIROS LIETUVOS FONDAS 
(OPEN SOCIETY FUND-LITHUANIA)
Atviros Lietuvos fondas 

(ALF) įkurtas Vilniuje 1990 
m. spalio mėnesį. Tai vie
nas iš dvidešimties fondų, 
kuriuos Rytų ir Vidurio Eu
ropos bei buvusios Sovietų 
Sąjungos šalyse įsteigė pa
saulinio garso JAV finan
sininkas ir filantropas 
George Soros.

Pirmiesiems ALF veik
los metams Soros skyrė 300 
tūkstančių, 1992-iesiems - 
vieną milijoną, 1993-ie- 
siems - 1,8 milijono, o 
1994-iesiems - 4 milijonus 
JAV dolerių. Šios lėšos 
naudojamos tiek ALF ini
cijuotoms, tiek Soroso fon
dų bendroms programoms 
Lietuvoje finansuoti, taip 
pat individualiems bei gru
piniams Lietuvos piliečių 
projektams, trumpalaikėms 
stažuotėms ir dalyvavimui 
konferencijose užsienyje 
remti. Be to, virš milijono 
JAV dolerių 1994 m. numa
toma gauti iš Soroso Tarp
tautinio mokslo fondo 
(TMF). Vykdant bendras 
programams su kitais fon
dais - Belgijos, Danijos, 
Didžiosios Britanijos, JAV 
Vokietijos bei Europos Są
jungos, - pritraukiama dar 
apie pusė milijono JAV do
lerių.

Soroso fondus vienija 
bendra idėja - dalyvauti ku
riant atvirą pilietinę visuo
menę. Tačiau kiekvienoje 
šalyje fondų prioritetai, 
veiklos formos bei progra
mos skiriasi.

ALF inicijuoja, finan
suoja ar remia šių programų 
projektus: 
♦švietimo
♦kultūros 
♦pilietinės visuominės 
teisės
* mokslo ir studijų

Viduklės parapijos klebonas kun. V. Aukštakalnis kalba Chicagos 
"Seklyčioje" - vyresniųjų lietuvių centre apie jo globojamus 
našlaičius, kuriais jis labai rūpinasi ir nori šią savo veiklą plėsti.

Ed. Šulaičio nuotr.

♦bibliotekų 
♦užsienio kalbų
* socialinės globos 
♦sveikatos
* ekologijos
* verslo ir ekonomikos 
♦masinės informacijos
priemonių

* knygų leidybos ir platini
mo

ALF, bendradarbiauda
mas su LR Kultūros ir švie
timo ministerija, vykdo pro
gramą "Švietimas Lietuvos 
ateičiai" kurios tikslas - pas
partinti švietimo reformą, 
artimiausiu metu parengti 
mokykloms kuo daugiau 
naujų vadovėlių bei moky
mo priemonių. Programos 
koordinacinio centro adre
sas - J. Basanavičiaus 5, 
2638 Vilnius, tel./faksas: 
(370-2) 220 027.

Teisės programa įkurta 
1994 m. sausio mėn. Jos 
tikslas - remti atviros ir de
mokratinės visuomenės tei
sinių institucijų veiklą kely
je į teisinę valstybę bei ska
tinti pažangią teisinę mintį 
ir teisės mokslos raidą.

Leidybos programos 
"Atviros Lietuvos knyga" 
tikslas - supažindinti visuo
menę su svarbiausiais už
sienio autorių humanitari
nių, socialinių bei ekono
mikos mokslų veikalais. 
Tai verstinės knygos, kurias 
leidžia įvairos leidyklos re
miant ALF. Greta pagrindi
nės serijos, dar leidžiamos 
serijos "Pažintis" bei "Ver
slas. Finansai. Vadyba".

ALF bendradarbiauja su 
kitais Soroso fondais ska
tinant kultūrinius ryšius tarp 
Rytų ir Vidurio Europos 
šalių per programą "Rytai- 
Rytai".

ALF bendradarbiauja su 
užsienio organizacijomis,

(Atkelta iš 2 psl.) 

rusai sustabdė Ukrainai du
jas, spausdami Kijevo val
džią dėl karo laivyno pasi
dalinimo Juodojoje jūroje, 
ukrainiečiai pasiėmė dujų iš 
Italijai ir Vokietijai skirtų 
dujų vamzdžių.

Ukraina, užsienio eks
pertu manymu, iki šiol dujų 
netaupė, net už namie su
naudojamas dujas nesugeba 
išrinkti pinigų. Valstybės 
dujų tiekėja "Ukrgazprom" 
skundžiasi, kad vartotojai 
skolingi bendrovei 1.1 bil. 
dol., nors dujos parduoda
mos po 17 dol. už 1,000 ku
binių pėdų. Pasaulinėje rin
koje už tą patį dujų kiekį 
mokama 70-80 dol.

fondais bei universitetais, 
konkurso tvarka skelbda
mas, finansuodamas ar or
ganizuodamas:
- Studijas ir stažuotes Soro
so įsteigtame Centrinės Eu
ropos universitete (CEU), 
taip pat Oxfordo, Cam- 
bridge'o universitetuose bei 
United World Colleges.
- Edmund Muskie stipendi
jas studijoms verslo ir visuo
meninių organizacijų admi
nistracijos, ekonomikos bei 
teisės srityse - su "United 
Statės Information Agency" 
(JAV)
- Lietuvos įmonių vadovų 
mokymą - su Europos Są
jungos PHARE programa 
"Managėment Training".
- Stažuotes socialinių tar
nybų bei visuomeninių or
ganizacijų vadovams rengti
- su "Council of Intema- 
tional Programs"(JAV)
- Kursus knygų leidėjams ir 
platintojams - su "Know 
How Fund" ir "Intemational 
B.ook Development" (Did
žioji Britanija) bei su "Bor- 
senverein" (Vokietija). 
-Bibliotekininkų stažuotes - 
su JAV Kongreso ir kitomis 
bibliotekomis.
-Stažuotes teatro vadovams 

su "Ford Foundation" ir 
"Arts Intemational" (JAV)
- Jaunimo kultūros ir meno 
projektus - su fondu "The 
Prince's Trust" (Didžioji 
Britanija), "King Baudouin 
Foundation" (Belgija) bei 
Europos Sąjungos PHARE 
programa.
- Moksleivių mokymąsi 
JAV ir Anglijoje - su AS- 
SIST ir Opcn Door organi
zacijomis (JAV).
-Ikimokyklinio auklėimo 
specialistų ugdymą pagal 
naujas metodikas - su 
"Egmont Fonden" (Danija).

ALF ADRESAS:
A. Jakšto 9, III aukštas, 
2600 Vilnius
Telefonai: (370-2) 221 687, 
221 355.
Faksas: (370-2) 221 419. 
E-m aįl :fondas@ alf.elnet.lt

TRUMPAI
* Vatikanas užmezgė di

plomatinius ryšius su Pietų 
Afrikos respublika, kur ka
talikai sudaro mažumą. 
Tuo žingsniu, skelbia Vati
kanas, padrąsinamas perė
jimas P. Afrikoje iš rasių at- 
skirimo į pilną demokratiją.

* Europos Sąjungos nu
tarimas priimti naujas nares: 
Suomiją, Austriją ir Švediją 
sukėlė naujus rūpesčius. Is
panija ir Britanija reikalauja 
peržiūrėti ateities balsavimo 
taisykles, siūlo pakeisti da
bartinį balsų padalinimą.

* Šen. George Mitchell, 
respublikonų daugumos Se
nate vadas, paskelbė, kad jis 
nusprendė daugiau nebe- 
kandidatuoti į Senatą, jis 
norėtų tapti beisbolo komi- 
sijonierium.

* JAV katalikų konfe
rencijos vadovybė paskelbė, 
kad birželio 22 d. knygy
nuose pasirodys Katalikų 
Bažnyčios katekizmas anglų 
kalba. Tai 750 pusi, knyga, 
kurios pirmoji laida bus 
400,000 egz. Katekizmas 
kietais viršeliais kainuos
29.95 dol., o minkštais -
19.95 dol. Jau peržiūrėti 
katekizmo tekstai prancūzų, 
ispanų, vokiečių kalbomis. 
Anglų kalbos tekstą teko 
kai kur pakeisti, sulyginant 
jį su prancūzų tekstu. Pa
saulio vyskupai nuo 1989 
m. atsiuntė 24,000 papildy
mų ir pakeitimų angliškam 
katekizmo tekstui, todėl jis 
šiek tiek pavėlavo.

* Graikijoje iškilmingai 
palaidota filmų aktorė Me- 
lina Mercouri, buvusi socia
listinės vyriausybės kultū
ros ministrė, pagarsėjusi sa
vo "Never on Sunday" fil
mu. Graikų karinė vyriau
sybė už jos simpatijas ko
munizmui buvo Meliną iš- 
trėmusi ir atėmusi jai pilie
tybę.

* JAV vyriausybė pa
skyrė Kambodžijai paramą 
73 mil. dol.

* Kalifornijos guberna
torius pasirašė naują įstaty
mą, kuris, po trijų nusikalti
mų, padarytų panaudojant 
smurtą, numato uždaryti 
nusikaltėlį iki gyvos galvos.

* Londone trys dvylik- 
mečiai berniukai surado gat
vėje Coutts banko čekį, ku
rio vertė 150 mil. dol. Jie 
atidavė tą čekį policijai. 
Bankas, atsilygindamas už 
sąžiningumą, padovanojo 
kiekvienam po 15 dol. Spau
da piktinasi, kad bankas šykš
tus, galėjęs duoti daugiau.

* Amerikoje vasario mė
nesį pagyvėjo naujų auto
mobilių paklausa, parduota 
1.15 mil. naujų mašinų. Tai 
yra 20 nuoš. daugiau negu 
1993 vasario mėn. f

* Jungtinių Tautų Žmo
gaus Teisių komisija, smerk
dama įvairių rūšių rasizmą, 
pirmąsyk įtraukė į rasizmo 
sąrašą antisemitizmą.

* Jordano karalius Hus- 
seinas buvo nuvažiavęs kaip 
maldininkas į Saudi Arabi
ją, gal, tikėdamasis susitikti 
su karalium Fahdu, tačiau 
šis jį ignoravo, dar neatleis
damas Husseinui už jo para
mą Irako diktatoriui Sad- 
damui.

* Vakaruose ginklų ga
mybos bendrovės atleidžia 
darbininkus, nes sumažėjęs 
karo pavojus. Rusijos gy
nybos ministerija padidino 
lėšas ginklams net penkis 
kart daugiau, negu buvo nu
matyta vyriausybės biudžete.

* Naftos gavyba povan
deniniuose Šiaurės jūros 
šaltiniuose sausio mėn su
mušė visus rekordus.

* Brazilijos vyriausybėje 
iškilus įvairiems skanda
lams, kurie palietė net patį 
prezidentą, tarp kandidatų 
spalio mėn. rinkimuose į 
prezidento vietą labai iškilo 
komunistinės Darbininkų 
partijos kandidatas Luiz 
Inacio Lula de S ii va. Jis ža
da nacionalizuoti milžiniš
kus dvarus, bankus ir val
stybines įmones. Opinijos 
tyrinėjimai rodo, kad už jį 
balsuoti gali daugiau 30%.

* Telefoniniai pasikalbė
jimai ne visur vienodai kai
nuoja. Pigiausi lokaliniai te
lefono ryšiai Kanadoje. Po 
jos eina JAV, Prancūzija, 
Italija. Brangiausiai už tele
foną moka australai, britai ir 
vokiečiai.

* Sunkiausiai iš ekono
minio atoslūgio keliasi Vo
kietija. Per pirmąjį šių metų 
ketvirtį bedarbių nuošimtis 
pasiekė 9, o buv. Rytų Vo
kietijoje pakilo iki 18 nuoš.

* Popiežius Jonas Pau
lius II sušaukė Bažnyčios 
kardinolus į suvažiavimą, 
kuris įvyks gegužės 9 d. 
Romoje. Bus svarstomi pa
siruošimai paminėti 2000 
metų nuo Kristaus gimimo. 
Popiežius rengiasi paskelbti 
naujų kardinolų sąrašą. 
Šiuo metu yra 141 kardino
las, iš jų 102 dar nesulaukė 
80 metų amžiaus, nors du 
jų: Romos vikaras, kardino
las Ugo Poletti ir Ukrainos 
katalikų galva kardinolas 
Myroslav Lubachivsky bus 
80 metų dar šį pavasarį.

* Britų mokyklos susi
laukė kritikos, nes Europos 
komisijos egzaminuose, bri
tų moksleivių net 28 nuoš. 
manė, kad Žemė apie Saulę 
apsisuka per vieną parą. 
Pusę mokinių žinojo, kad 
žemė keliauja aplink saulę 
visus metus.

* * *

alf.elnet.lt
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DAINAVOS STOVTYKLAI 

REIKIA TALKOS IR PARAMOS
Pavasaris, o po jo ir va

sara, jau ne už kalnų. Pasi
baigs mokslo metai, ir jau
nimas pasipils į stovyklas, 
arti ir toli.

Dainava, kaip ir per 38 
metus, taip ir šiemet priims 
šimtus jaunolių dvasinei, 
tautinei, kultūrinei ir fizinei 
atgaivai. 226 akrų stovyk
los kalvotoji erdvė, 10 akrų 
Spyglio ežerėlis, pušynai, 

"Spyglio" ežerėlio vasaros malonumai. Dr. M. Laniausko nuotr.

sporto aikštės, paplūdimys 
su svetaine, berniukų ir 
mergaičių miegamųjų na
mai, valgykla su sale, dr. 
Adolfo Damušio vardo sve
čių namai su konferencijų 
kambariu, erdvia sale ir ko- 
plyčia-vis tai stovyklautojų 
jaunatviškam džiaugsmui, 
promogai, poilsiui, dvasi
niam bei fiziniam stiprėji
mui.

Kai lygiai prieš 40 metų 
Clevelande išrinktoji ALR- 
KF valdyba paskelbė pini
ginį vajų jaunimo stovykla
vietei pirkti, nemažai atsi
rado "Tomų netikėlių". Ar 
toks naujas išeivijos užmo
jis galės būti įgyvendintas- 
pasigirdo gan daug abejo
jančių balsų. Bet nutarta, 
pasiryžta ir įvykdyta. $20,- 
000 dolerių tada sumokėta 
už žemę. Dabar Dainava

DAILININKO K. VARNELIO 
MUZIEJUS VILNIUJE

Nemažai chicagiečių ge
rai prisimena dail. Kazį 
Varnelį, kuris ilgoką laiką 
gyveno Chicagoje ir čia 
dėstė vietinėje kolegijoje. 
Pablogėjus jo sveikatai, gy
dytojų patarimu, turėjo išsi
kelti į JAV rytus ir apsigy
veno toliau nuo didelių 
miestų, įsigydamas "Vilią 
Virginia", esančią pusiauke
lėje tarp Bostono ir New 
Yorko. Šioje sodyboje, kuri 

bent penkiolika kartų pra
turtėjusi nuo jos įsigijimo 
dienos ir sąžiningai tarnauja 
didžiajai išeivijos misijai— 
pratęsti išeivijos gyvastį 
ateinančioms kartoms.

Kad ji ir toliau galėtų 
sėkmingai tarnauti šiam 
garbingam tikslui, reikia ją 
prižiūrėti, gerinti bei suda
ryti sąlygas, kad ten stovy
klaują jaustųsi saugiai, pa

togiai, tartum savo namų 
pastogėje.

Dainavos taryba žiūri, 
kad pastatai, jų apšildymas, 
vandentiekis, aikštės, paplū
dimys ir keliai būtų galimai 
geriausiame stovyje. Ru
dens ir pavasario talkininkai 
savanoriai iš Clevelando ir 
Detroito atlieka svarbių re
monto ir pagerinimo darbų, 
kurie kitu atveju Dainavai 
kaštuotų tūkstančius. Ir 
prieš šio sezono atidarymą, 
reikėtų atlikti neatidėliotinų 
darbų. Jų sąrašas gan ilgas 
ir pinigų suma didelė. Rei
kia išdažyti pagrindinį pas
tatą, pertvarkyti vanden
tiekį, uždengti naujai stogą 
berniukų miegamųjų bara
ke, reikia naujo stogo 
garažui, pastatyti naują žu- 
vavimo tiltą, pakeisti pa
grindinio namo kilimus, už- 

buvo paversta muziejumi,
K. Varnelis sukaupė milijo
nais dolerių vertinamą ko
lekciją, kuri dabar bus per
kelta į Vilnių.

Vilniuje jam yra paskirti 
jau baigiami restauruoti bu
vusios mažosios gildijos pa
statai Didžiojoje gatvėje, 
netoli Dailės muziejaus. 
Pagal pasirašytą sutartį su 
Vilniaus miesto valdyba, šie 
pastatai neatlyginamai iš- 

volaidas, skalbyklą sure
montuoti, nupirkti naujas 
skalbimo ir džiovinimo ma
šinas. Visa tai-apie $19,- 
000 dolerių išlaidų.

Darbai jau vykdomi. 
Dabar reikia surasti šaltinių, 
iš kurių būtų galima visa tai 
padengti. Daug vilčių de
dama į dabar jau vykdomą 
loteriją, kurioje laimingieji 
galės džiaugtis nemokama 
kelione į Lietuvą (ten ir at
gal) lėktuvu, vertingu dail. 
Rimo Laniausko paveikslu 
ir pinigine $250.00 dol. do
vana.

į šį piniginį vajų įsijun

gus naujiems Dainavos šim
tininkams ir jau esantiems 
padidinus inašus, tikimasi, 
kad vykdomi stovyklavie
tės pagerinimai-remontai 
galės būti be didelių sutri
kimų įvykdyti. Kaip žino
me, Michigano valstijos 
nuostatai stovyklavietėms 
yra labai griežti; jos yra ti
krinamos, ar nepažeidžiami 
saugumo, higienos, taršos 
įstatymai.

Dainava, prižiūrima ir 
gerinama, dar ilgiems me
tams liks jaunimo atostogų, 
suvažiavimų, konferencijų, 
kultūrinio, tautinio, religi
nio ir fizinio gerbūvio atgai
vos vieta.

Visi yra kviečiami įsi
jungti į rėmėjų eiles ir už
tikrinti Dainavos stovyklos 
ateitį lietuviškojo jaunimo 
gerbūviui.

V.R.

nuomoti 99 metams. Čia 
dail. K. Varnelis įrengs pri
vatų muziejų, kuriuo galės 
naudotis ir visuomenė. Mu
ziejuje bus ne vien tik meno 
kūrinių, bet svarbių lituanis
tinių retenybių, kuriuos dai
lininkas įsigijęs varžytinėse 
bei senienų parduotuvėse.

Dail. K. Varnelis yra pa
gerbtas Lietuvos Dailės 
akademijoje - jam buvo su
teiktas tos akademijos gar
bės daktaro vardas.

Ed. Šulaitis
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SKANAUKITE 
"MOČIUTĖS" SŪRIO

Iš Raudondvaryje, Dva
relių fermoje įsikūrusios 
pieninės jau ėmė keliauti 
pirmoji produkcija: "Močiu
tės" sūriai, pagaminti iš sal
daus pieno, grietinės, svies
to. Dvarelių pieninę įkūrė 
Lietuvos-JAV uždaroji ak
cinė bendrovė "Alidcorp".

Iš pradžių "Alidcorp" 
buvo ne bendrovė, o Ameri
kos - Lietuvos investicinė 
pagalbos korporacija. Ji 
įkurta Ambrozijaus Zatkaus, 
Amerikos lietuvio, iniciaty
va. A. Zatkus, maisto pra
monės specialistas, Ameri
koje gyvenąs nuo 1944 me
tų ir ten turįs savo firmą, iš
ėjęs į pensiją, atvyko į Lie
tuvą, kad ir joje paliktų sa
vo pėdsakus. Pirmiausia 
korporacija įsteigė agroser
visą - pasiūlė žemės ūkio 
darbuose pagalbą ūkinin
kams, bendrovėms. Vėliau 
imtasi statybos, prekybos, 
Dvarelių fermon suvežti 
įrengimai ir įkurta pieninė. 
Labai greitai susiorientuota, 
kad firmai bus naudingiau, 
jei čia dirbantys žmonės 
jausis esą ne samdiniai, o 
šeimininkai. Tada korpora
cija ir buvo perregistruota į 
uždarąją akcinę bendrovę 
"Alidcorp". Amerikai atsto
vauja vienas A. Zatkus, lie
tuvių iš rajono joje - devy
ni. Lietuvos išeivių kapita
las bendrovėje sudaro 90 
proc., vietinių gyventojų - 
tik 10 proc. Vienok ir tas 10 
procentų akcininkus, matyt, 
įkvepia.

Nors pagal projektą pie
ninės pajėgumas didesnis 
(čia per parą galima per
dirbti vieną toną pieno), kol 
kas pieno kasdien perdirba
ma, ir produkcijos pagami
nama: apie 30 kg sūrių, 15 
litrų grietinės, šiek tiek 
sviesto. Pieno produktai 
parduodami čia pat, Rau
dondvaryje pairtoje parduo
tuvėje, dalį jos išsiveža ūki
ninkas iš Radviliškio ir par
duoda Eibariškių mikrora
jone esančioje parduotuvė
je. Pageidaujančių naujo
sios pieninės produkcijos 
yra ir daugiau, klientų atva
žiuoja iš kitų rajonų, tačiau 
kol kas jų norų patenkinti 
neišeina.

Įrengimai Dvarelių pie
ninėje - ne amerikietiški, 
kaip kai kas galėtų pamany
ti, o mūsiškiai. Ponas A. 
Zatkus mano, kad su mūsiš
kiais, dešimt kartų piges
niais negu užsienietiški, ga
lima dirbti ne blogiau. Tie
sa, dienos, kai iš parodos 
Vilniuje pirko sviesto muši
mo aparatą, p. A. Zatkus il
gai neužmirš. Jei jau iš pa
rodos, tai garantuotas, - taip 
manė amerikietis. Taip 

bent yra visame civilizuota
me pasaulyje. Nepagalvojo 
p. A. Zatkus, kad čia viso 
labo - Lietuva. Užmokėjo 
pinigus, parsivežė aparatą, 
norėjo jį praplauti. Paleido 
vandenį - ogi ten, kur turėjo 
būti tarpinės, pasirodo, plas
tilinu užlipdyta ir dailiai 
uždažyta. Amerikietis ne
galėjo atsistebėti tokia staig
mena. Vėliau rodė aparatą 
mokslininkams, tai šie pa
aiškino, kad toks "šedevras" 
gal stende ir dirbtų, tik ne 
pieninėje. Taip ir stovi me
chanizmas nenaudojamas. 
Gal būtų galima gaminto
jams pretenzijas pareikšti, 
bet p. A. Zatkus prie tokių 
ceremonijų nepratęs. Sako, 
tegu stovi, bus pirmasis mū
sų firmos nesėkmės ekspo
natas.

Ateities planai - gaminti 
pieninėje tik gerą produk
ciją. Geresnį negu pramo
nės tiekiamą sviestą, geres
nius kitus produktus. Pieną 
ateityje žadama pirkti ne 
vien iš Aukštesniosios že
mės ūkio mokyklos, bet ir iš 
bendrovių, pavienių gyven
tojų. Gamyba bus plečiama.

O prieš porą dienų Aukš
tesniosios žemės ūkio mo
kyklos direktorius Pranas 
Kazlauskas gavo pranešimą 
faksu, kad šio mėnesio 16- 
17 dienomis į rajoną (ir Že
mės ūkio mokyklą) atvyks 
Amerikoje įsikūrusios fir
mos "Geonomics" atstovai, 
kurie taip pat domisi pienin- 
kystės reikalais. Po Baltijos 
respublikas jie važinėja su 
konkrečiu tikslu: įkurti bei 
paremti kuo daugiau nedi
delių pieninių, kurios išju
dintų didelių pieninių mo
nopolį. Su "Geonomics" 
firma kontaktus jau užmez
gė p. A. Zatkus. Iš bendra
darbiavimo UAB "Alid
corp" tikisi naudos.

Na o amerikiečiai, Lie
tuvoje bei kaimyninėse Bal
tijos šalyse prisigaminę pie
no produktų, realizuoti juos 
žada visų pirma plačiojoje 
Rusijoje. Jei rinkos neran
dame patys, mums padės 
amerikiečiai.

UAB "Alidcorp" direk
toriaus pavaduotojas D. Ba- 
gočius dar negali pasigirti 
bendrovės pelnu. Gerai, 
kad jo kol kas užsispyrusiai 
nereikalauja 90 procentų 
kapitalo sudėjęs p. A. Zat
kus. Matyt, jis supranta, 
kad viskas dar ateityje.

Jadvyga Buivydienė 
("Šiaulių kraštas" 93.11.5)
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KAZIUKO MUGEI PRAĖJUS
Buvo ne šv. Kazimiero, 

o pirmoji pavasario diena. 
Dangus buvo mėlynas ir 
skaisti saulė švietė, kai šven
tėme Kaziuko mugę. Po ilgo 
laiko vėl tokią, panašią, kaip 
būdavo anais senais laikais.

Pradėjome su rytmetine 
radijo valandėle, kurioje 
prityrusios skautės kandida
tės pakvietė visuomenę į 
mugę maloniais žodžiais ir 
nuotaikingomis skautiško
mis dainomis. Seniai jau 
buvome tai girdėję ir džiau
gėmės klausydami.

Ir šventos Mišios praėjo 
po skautišku ženklu: skau
tės ir skautai atėjo bažny
čion rikiuotėje ir unifor
muoti. Ir giesmės, ir pa
mokslas, ir aukojimas buvo 
pritaikinti dienai.

Mugėn įžengus, atsiduri 
stovykloje. Paparčių apsup
ta palapinė, stovyklos įren
gimai, toliau ant sienų skau
tų įstatai, skautų veiklos 
nuotraukos, skautų rankų 

RITA STAŠKUTĖ
Kelionių specialistė

Europa, Karibų salos, Meksika, Pietų Amerika, Vid. Rytai
TEL: (216) 831 - 5530 FAX (216) 831 -5028 

1994 METU KELIONĖS l LIETUVĄ 
geriausios kainos - patogiausi lėktuvai 

1-800-366-9980
FINNAIR: via Helsinki į Vilnių

(antradieniais, trečiadieniais, penktadieniais) 
arba kitomis jums tinkamoms oro linijomis: 

SAS-via Copenhagen, LH-via Frankfurt, 
LOT Polish-via Varšuva, AUSTRIAN AIR-via Viena

BORN TO TRAVEL
26949 Chagrin Blvd. •Suite 103 (Ohio Savings Building) BEACHWOOD, OH 44122

EUROPA TRAVEL 692-1700

LOVVEST ĄIR FARES
available - worldwide

SPECIALISTS IN TRAVEL TO EASTERN EUROPE
VIENKARTINĖ SPECIALI KAINA | VILNIŲ

KOVO 29 d. CHICAGA, DETROITAS IR CLEVELANDAS j abi puses
$650.00 plius mokesčiai 

NEW YORK į abi puses $475.00 plius mokesčiai

Nuo
BALANDŽIO 01-16 d. CHICAGA, DETROITAS IR CLEVELANDAS į abi puses 

$750.00 plius mokesčiai

NEW YORK į abi puses $575.00 plius mokesčiai

Bilietai galioja iki 6 mėn.

Dėl informacijos kreiptis j: BALTIC TOURS
77 Oak St., Suite 4 
Nevvton, MA 02164 
Tel: 617-965-8080 
Fax: 617-332-7781

darbai (nuo vyriausių ligi 
pačių mažiausių rankučių), 
velykinių verbų stalas, me
džio dirbiniai, maisto gami
niai, skautiškos spaudos ir su
venyrų stalas, vaikams mar
gučių marginimo stalas - vis 
tai daugelio žmonių triūsas.

Ne mažiau triūso ir sve
tainėje, išpuoštoje ramunių 
žiedais, kur svečių laukė 
gausus ir skaniai pagamin
tas maistas kava su gundan
čiais saldumynais, ne tik čia 
vietoje pavalgyti, bet ir na
mo parsinešti.

Clevelando Skautija kar
tą metuose pakviečia visuo
menę tradiciniam pasižmo- 
nėjimui, Kaziuko mugei. Jie 
patys įdeda daug pastangų 
mugei organizuoti. Jie 
kviečia skautų tėvelius ir 
rėmėjus į talką. Ir jie džiau
giasi visuomenės dėmesiu 
jų pastangoms ir nuoširdžiai 
už tą dėmesį dėkoja. Oš.

PADĖKA
JAV LB Clevelando apy

linkės valdyba nuoširdžiai 
dėkoja Dievo Motinos para
pijai ir organizacijoms ku
rios prisidėjo prie Prof. Vy
tauto Landsbergio viešna
gės Clevelande. Ypatinga 
padėka D.L.K. Birutės D-jai 
už tokį puikų vaišių stalą. 
Dėkojame Dievo Motinos 
parapijos chorui, vadovei 
Ritai Čyvaitei-Kliorienei ir 
solistei Aldonai Stempužie- 
nei už giesmes iškilmingų 
Mišių metu. Nuoširdus ačiū 
Dr. ir poniai Lenkauskams 
už pastogę ir globą mūsų 
mielam svečiui. Džiaugia
mės ir dėkojame Clevelan
do visuomenei kuri taip 
gausiai susirinko paminėti 
Kovo 11-tąją ir pagerbti 
mūsų brangų svečią.

KLAIDOS ATITAISYMAS
Š.m. Dirvos 11-jame nu

meryje atspausdintoje Rūtos 
Šakienės korespondencijoje 
"Los angeliečiai pagerbė 
SHRINERS už Lietuvos 
vaikų gydymą" įsivėlė klai
da - SHRINERS organiza
cija įsikūrė 1872 m., o ne 
1972, kaip atspausdinta ko
respondencijoje.

Atsiprašome

Visi maloniai kviečiami j Chicagos lietuvių teatro "Vaidilutės" 
pastatytą Petro Vaičiūno - penkių veiksmų melodramą

"NUODĖMINGĄ ANGELĄ"
balandžio 9, 7 vai., šeštadieni, Dievo Motinos 
parapijos salėje.

Režisierė Irena Leonavičiūtė - Bratkauskienė - Lietuvos filmų 
ir dramos aktorė. Vaidina - neseniai iš Lietuvos atvykę ir 
Chicagos artistai. Veikalas jau du kartu su dideliu pasisekimu 
buvo suvaidintas Chicagoje.

Bilietai po 10, 7 ir 5 dolerius gaunami sekmadieniais liet, 
parapijų svetainėse. Telefonu galima užsisakyti:

481-0332; 481-9097 ir 531-8802.
Rengia ATEITIES klubas

77 Oak St., Suite 4 
Nevvton, MA 02164 U.S.A.

Tel: 617-965-8080
Fax: 617-332-7781

Telex496 06415

HOUSEFORSALE-e 185 St. Area 
19710 Mohavvk Ave.-Clev. 
Lovely Alum, sided home, 
3 bedrooms, 1 1/2 bath.

New windows through out, 
Front porch and deck off back. 
Nevvly carpeted and decorated. 

$68,000 A mušt seel!
Call: 5314545 for information

* *

passports • visas 
prepaid tickets

* *

SERVING OUR COMMUNITY FOR OVER 
35 YEARS
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"LEADERS IN L0W COST TRAVEL"

Waterview Properties MLS
of the Palm Beaches, Ine.

Ray Staškūnas
LICENSED REAL ESTATE BROKER

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

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

FOR YOUR FLORIDA REAL ESTATE NEEDSII!

CALL 1(800) 369-7355
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$39 ~ Šventinis maisto siuntinys: Tirpi kava, malta kava, tirpi arbata, tirpi kakava, vaisių koncentratas, 

aliejus, mėsos konservai, multivitaminai, aspirinas.

VISKAS UŽSIENIETIŠKA
$ 98 — Įvairaus maisto rinkinys: 55 svarai = 25 kg
Dešra 1.5 kg Mėsos konservai1.2 kg Šprotai 0.5 kg. Vaisių koncentr. 1.5 Itr
Margarinas 1.2 kg Aliejus 3 Itr. Sūris 0.6 kg Sausainiai 2 pok
Tirpi kava 200 g Tirpi arbata 400 g Malta kava 300 g Cukrus 4.5 kg
Kakava 400 g Ryžiai 3 kg Makaronai 2.5 kg Silkė 0.5 kg
Majonezas 1 kg Šokoladas 1 plyt- Švieži ar džio Žirneliai ar
Aspirinas 250 tbl. Vitaminai 250 tbl. vinti vaisiai 1 kg agurkai 0.7 kg

VISKAS UŽSIENIETIŠKA
$ 75 — Įvairaus maisto be mėsos: 44 svarai = 20 kg

Cukrus, ryžiai, makaronai, margarinas, aliejus, vaisių koncertratas, malta kava, tirpi kava, tirpi arbata, tirpi kakava, džiovinti 
ar švieži vaisiai, sausainiai, konservuoti žirneliai arba agurkai, majonezas, multivitaminai, aspirinas.

VISKAS UŽSIENIETIŠKA
Taipintuvai į Lietuvą - kas savaitę.
Skubiems siuntiniams - AIR CARGO

ROTA DEGUTIENĖ 216 943-4662
28262 Chardon Rd. VVilloughby Hills, OH 44092

TR A š P AK Dirbame nuo 1987

Pinigai pervedami doleriais. 
Siunčiami automobiliai talpintuvuose.

2638 W. 69th Street CHICAGO, IL 60629 Chicagos tel. 312 436-7772

I
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RELIGINIS KONCERTAS
JAV LB Clevelando apy

linkės valdyba maloniai 
kviečia visus Clevelando ir 
apylinkių lietuvius dalyvau
ti tikrai neeiliniame religi
nės muzikos koncerte "IŠ 
TAVO RANKOS". Kon
certas įvyks sekmadienį, ba
landžio 17 d. 4 v.p.p. Dievo 
Motinos parapijos auditori
joje. Jungtinis Toronto lie
tuvių dainos ansamblio VO
LUNGĖ ir Dievo Motinos 
parapijos choras atliks F. 
Schuberto Mišias G. Dur, 
bei kitus religinius kūrinius.

Motinos parapijos svetai
nėje, taip pat paskambinus 
531-8207 arba 531-6995. 
Vaikams iki 12 metų įėji
mas nemokamas.

Koncerto rengėjai taip 
pat kviečia Jus tapti šio 
koncerto mecenatais arba 
rėmėjais.

* * *

ŽAIDYNĖS 
CLEVELANDE ARTĖJA

1994 m. Š. Amerikos 
lietuvių jaunučių krepšinio 
metinės žaidynės įvyks š.m. 
balandžio 23-24 d.d. Cleve
lande. Jas praveda Cleve-

PARENGIMAI
1994 M..

• 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 salėje.

• 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 9 d. 6:00 v.v. Lietuvių 
Kultūrinių Darželių D-jos Vasaros 
vakaronė Gwinn Estate, Bratenahl, OH

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

• LIEPOS 17 d. Šv. Jurgio para
pijos gegužinė pradž. 11:30 ryto 
Šv. Jurgio sodyboje.

• LIEPOS 31 d. sekmadienį 12-tą 
valandą popiet, Lietuvos Šaulių 
Sąjungos Išeivijoje Žalgirio šaulių 
kuopos valdyba rengia gegužinę prie 
ežero Beachland parke 17815 
Canterbury Road Clev.

• SPALIO 1 d. Pabaltijiečių 
vakaras. Rengia Clev Pabaltijiečių 
komitetas (Lietuviai, latviai ir estai.)

• SPALIO 8 d. Los Angeles vyrų 
kvarteto koncertas Rengia vyr 
skaučių Židinys.

• 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.

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

Solistai: Anita Pakalniškytė 
-Puodžiūnienė, sopranas ir 
Jonas Vaškevičius, barito
nas. Akompanuos kompozi
torius Jonas Govedas. Jung
tiniam chorui diriguos: Dalia 
Skrinskaitė-Viskontienė ir 
Rita Čyvaitė-Kliorienė.

Bilietai po $8 ir $5 gau
nami sekmadieniais Dievo

lando lietuvių sporto klubas 
Žaibas. Žaidynės bus vyk
domos 4-se klasėse pagal 
žaidėjų amžių, apimančiose 
jaunimą nuo 8 iki 16 metų. 
Tikimasi, kad dalyvaus apie 
30 komandų.

Apie 300 pačių jauniau
sių krepšininkų ir jų vadovų 
žada suskristi į Clevelandą.

amb

atlantaIMPORT-EXPORT Ine.
2719 West 71th Street, Chicago, IL 60629 

: TeL (312)434-21211-800-775-SEND 
SKOKIE, CLEVELAND, ST. PETE BEACH, NEW YORK, 
DETROIT, GRANO RAPIDS, KALAMAZOO, BALTIMORE, 
PITTSBŲRGH, HOT SPRINGS, ST. LOUIS, ROCHESTER,

Pristatome siuntinius i namus 
Jūsų giminėms Lietuvoje, Latvijoje, 
Rusijoje, Ukrainoje, Baltarusijoje. 
Skubiems siuntiniams: AIR CARGO 
Amerikietiško maisto siuntiniai.

Pratęsiame vizas, ruošiame iškvietimus. 
Persiunčiame pinigus doleriais.
Visus pasaugos atliekamos greitaHr pigiai.

JAKUBS AND SON 
Laidojimo Įstaiga

T*
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.

i ‘ M

Federal Savlngs Bank

PRAŠAU APLANKYTI MŪSŲ BANKĄ
HOME FEDERAL didžiuojasi būdama 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 nafnų 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
Šeštadienį 9:00 - 2:00

Telefonas 529-3059
Rose Marie Balogh, Branch Manager

FDIC INSURED EOUAL HOUSING LENDER

HH Lithuanian Credit Union
Lietuvių Kredito Kooperatyvas

767 East 185th Street * Cleveland, OH 44119
481-6677 

DARBO VALANDOS
antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį * 9:00 vr - 4:00 pp * 

penktadienį * 9:00 vr - 6:00 pp * šeštadienį * 9:00 vr - 12:00 pp * 
sekmadienį parapijoje * 11:00 vr - 12:00 pp *

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

TAS REALTORS [5
Broker RITA MATAS — G.R.I. — statė certified 

real estate appraiser
18021 MARCELLA ROAD
CLEVELAND, OH. 44119 

216) 486-2530

2412 CEDARVVOOD ROAD 
PEPPERPIKE, OH 44124

(216) 473-2530

ADV. VYTAS MATAS - teisinis patarėjas

NORMLS



DIRVA Prisimenant savanorį kūrėją, miškų urėdą
Juozą A. Sniečkų.

A.A.
JUOZUI SNIEČKUI

mirus, vaikams: RAMUTEI VYTAUTUI ir 
GINTAUTUI su šeimomis, seseriai 
GRAŽINAI su šeima Lietuvoje, giminėms ir 
visiems artimiesiems, šią skaudžią 
netekties valandą, reiškiu širdingiausią 
užuojautą.

Jonas Adomaitis

A.A.
JUOZUI SNIEČKUI

mirus, sūnum VYTUI ir GINTUI, dukrai 
RAMUTEI reiškiame gilią užuojautą

Šv. Jurgio parapijos choras

PADĖKA
A. t A. 

MARCELĖ (JONYNAITĖ) 
MATULIONIENĖ

Mirė 1994 m. kovo mėn. 18 d., Cleveland 
Heights, Ohio, sulaukusi 92-jų metų. Ameri
koje išgyveno 44 metus.

Velionės palaikai buvo pašarvoti Jakubs and Son 
laidotuvių koplyčioje 1994 m. kovo mėn. 20 d.

Palaidota 1994 m. kovo mėn. 21 d. Kalvari
jos kapinėse, Cleveland, Ohio, šalia savo vyro 
Vlado (m. 1988.XII.24.), iš šv. Jurgio bažny
čios, kurios parapijai priklausė gyvendama 
Amerikoje.

Dėkojame draugams, pažįstamiems ir vi
siems gausiu atsilankymu laidotuvių koplyčioje 
pagerbusiems mūsų mylimą motiną, dalyvavu
siems mišiose, ar raštu pareikštas užuojautas 
bei aukas velionės vardu.

Esame labai dėkingi kun. Juozui Bacevičiui 
už atlaikytas šv. Mišias, už maldas laidotuvių 
koplyčioje ir prie kapo duobės. Didelis dėkui 
karsto nešėjams. Nuoširdus ačiū Jakubs and 
Son laidotuvių įstaigai už paslaugų patar
navimą mums sunkiose valandose.

Sūnūs,
Vytautas, Kęstutis ir Algirdas

A.A. Juozas Sniečkus mirė 1994 m. kovo 17 dieną Bethesdoje, Md., sulaukės 97 metų.
A.A. J. Sniečkus gimė 1897 m. sausio 31 d., augo pasiturinčio ūkininko, septynių vaikų 

šeimoje, gražiosios Suvalkijos Pūstelninkų kaime. Jo tėvas, Juozas, buvo ne tik 
apsukrus ūkininkas, bet, nuolat perrenkamas valsčiaus viršaičiu savo ūkyje 30 metų 
išlaikė raštine.

A.A. Juozas buvo kuklus, tylus, jautrios širdies, taurus patrijotas ir mylėjo Lietuvą visa 
savo būtimi.

Lietuvai atgavus nepriklausomybe, 1918 m., iš gimnazijos suolo stojo į Lietuvos 
savanorių eiles ir šešis metus tarnavo radijo telegrafistu. Betarnaudamas, vakarais, 
bėgdavo į suaugusių gimnaziją Kaune, kurią baigės pradėjo studijuoti miškininkyste 
Žemės ūkio akademijoje Dotnuvoje. Ten susipažino agronomijos studente Kazimierą 
Zubrickaite ir 1929 m. abudu sumainė aukso žiedus. Jiedu sulaukė ir užaugino tris 
vaikus, Vytautą Ramute ir Gintautą.

Urėdo pareigas ėjo Baisogaloje ir vėliau Jūrės urėdijose.
Bolševikams besiveržiant į Lietuvą 1944 m. vasarą a.a. Juozas su šeima, kartu ir visa 

Sniečkų giminė - seserys Česė, Kazimiera ir Gražina bei brolis Viktoras su šeimomis 
pasitraukė j vakarus. (Jau vienas iš brolių, Zigmas, buvo miręs). Vėliau iš jų dvi seserys 
su šeimomis, Rytų Vokietijoje, buvo komunistų apsuptos ir liko po raudonąja ranka.

Kartu apleido savo gimtą žeme ir jų senutė motina Marija. Marija Sniečkuvienė, 
didelio skausmo pakirsta, dėl baisios tautos bei šeimos tragedijos, ypatingai savo 
jauniausio sūnaus Antano nuklydimų, mirė Vokietijoje, Hanau stovykloje. Paskutines 
savo dienas ji baigė vien tik besimelsdama. Užklausus už ką ji dabar besimeldžianti - 
atsakymas būdavo tas pats: "už Antanėlį, kad jam Dievulis gražintų protą..."

Taip pat ir a.a. Juozas ne mažiau pergyveno Lietuvos kančias ir tą šeimos didele 
tragediją. Ta žaizda jam buvo gili ir skaudi.

A.A. Juozas, jau gilios senatvės slegiamas, labai džiaugėsi Lietuvos atgimimu. 
Nuolat sekė ir rėmė darbą Tėvynės laisvei. Regėjimui silpnėjant vis teiraudavosi apie 
įvykius Lietuvoje, tankiai prisėsdamas paklausyti žinių.

Nesenai, prieš mirtį, nors vaikščiodavo pasiremdamas dviejomis lazdelėmis, dar 
svajojo grįžti į tėvyne. Sakydavo, grįžęs tuoj lipsiu į Gedimino kalną, į kurį jaunuolis 
būdamas ne kartą taip lengvai bėgte užbėgdavo.

A.A. Juozas palaidotas Clevelande Visų Sielų kapinėse, šalia, prieš šešerius metus 
mirusios, savo ištikimos gyvenimo draugės, Kazimieros.

Ilsėkis ramybėje mūsų gerbiamas ir mylimas Tėte, Tėvukai ir Seneli.
Lai ši, nors svetima, bet gera žemelė būna Tau kiek lengvesnė, nes prieš mirtį 

sulaukei ir galėjai pasidžiaugti laisva Lietuva.
Savo pavyzdžiu praturtinai mūsų gyvenimą. Gražūs prisiminimai mažina mums liūdesį 

ir guodžia sielą. Tuo ir liksi mums visuomet gyvas.

Duktė

PLJK Ruošos Komitetas įvertino Jūsų nuomonę
Norėdami užtikrinti kiek galint gausesnį lietuvių jaunimo 
dalyvavimą šiame pasauliniame jaunimo sąskrydyje, su džiaugsmu 
pranešame, kad Kongreso kainos sumažintos net 25% (apie $465)!

Pasirinkite 9, 11 ar 19 dienų kongreso programą
Kviečiame pasirinkti: 11 dienų Lietuvoje, 9 dienas Anglijoje, 
arba pilną 19 dienų programą Lietuvoje ir Anglijoje.

us$1385
PLJK Atstovo Kaina 

1994 m.'liepos mėn. 11-29 dd.
19 dienų/18 naktų

• Į kainą įskaityta: • 
Lietuvos Programa (11 dienų) 
Skrydis iš Vilniaus į Londoną 

Studijų Dienos Anglijoje (9 dienos) 
Apgyvendinimas ir maistas 

Transportas tarp programos dalių 
Susitikimai, seminarai ir vakaronės 

PLJK atidarymo ir uždarymo banketai 
Ekskursijos Lietuvoje ir Anglijoje

Mielai motinai ir senelei

A.A.
MARCELEI MATULIONIENEI
mirus, Jos sūnus: muz. VYTAUTĄ su 
šeima, KĘSTUTĮ ir ALGĮ MATULIONIUS 
nuoširdžiai užjaučiame.

Vilties Draugijos Valdyba ir Dirva

Lietuvos programa pratęsta - kelionė laivu atšaukta 
Atsižvelgiant j daugelio PLJ Sąjungos narių nuomonę, nutarta 
programos dalį Lietuvoje pratęsti, atšaukiant laivo kelionę Baltijos 
Jūra. Kongreso Lietuvos programa - tai unikali proga jaunimui 
susipažinti su tikruoju Lietuvos gyvenimu. Bendrausime su savo 
profesijos kolegomis arba savo specialybės studentais; pra
leisime dieną Lietuvos kaime ir susipažinsime su jo gyventojais; 
įsijungsime į labdaros bei savanoriškos veiklos darbus.
Bus progų pasilinksminti, pažinti Lietuvos kultūrines vertybes 
bei senovės papročius. Praleisime “pagonišką vakarą” Trakuose, 
bus folkloro vakaronė. Prieš išvykstant į Londoną PLJK Studijų 
Dienoms ir ekskursijoms, turėsime progos pailsėti Baltijos 
pajūryje-Juodkrantėje, pamąstyti apie Lietuvoje įgytas žinias, 
bei atsisveikinti su Lietuva jos pasakiškoje gamtoje.

Papiginti skrydžiai per Kongreso kelionės agentūrą
Skambinkite PLJK oficialiai kelionės agentūrai TRANSEAIR 
įsigyti papigintus bilietus į Vilnių ir namo iš Londono. Skam
binant iš JAV, TRANSEAIR telefonas (darbo valandomis): 
1-800-666-4901 (už JAV ribų: 202-362-6100).

Dalyviai/Turistai 
nuo $525 iki $1905 

(pagal pasirinktą kategoriją)
Lietuvoje: liepos mėn 11-21 dd.
Anglijoje: liepos mėn. 21-29 dd.

Pasirinkite 11 dienų programą Lietuvoje 
arba 9 dienų programą Didž. Britanijoje. 

Galite taip pat dalyvauti pilnoje PLJK 
programoje (19 dienų/18 naktų).

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso Ruošos Komitetas
P.O. Box 2812, Springfield, VA 22152-0812, USA 
tel./fax. bendrai PLJK informacijai - 703-569-5370 
tel. PLJK registracijos klausimais - 703-425-9273
Pateiktos kainos gali keistis be pranešimo ir neįskaito skrydžių į Europą ir atgal. 
PLJK programa gali keistis be pranešimo. Aukos paremti VIII Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongresą yra mielai priimamos. “Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas’ 
ir “Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjunga” yra pelno nesiekiančios organizacijos.

Daug Gimtinių, 
Tėvynė-Viena!
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