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Mieli Broliai, Sesės!
Daugelis mūsų Kristaus prisikėlimo džiaugsmą išgyvename tik Velykų dieną. Mes 

tikime, kad Kristus, nugalėjęs nuodėmę ir jos pasėką - mirtį, garbingai prisikėlė ir grįžo į 
dangišką garbę "paruošti mums vietos" (Jn.14:1-2), tačiau pamirštame, jog jis savo 
Dvasios galia pasiliko su mumis ir čia žemėje, kad dalyvauja mūsų kasdieniniame 
gyvenime. "Štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos." (Mt 28:29)

Daugeliui mūsų kasdieninis, realus gyvenimas nėra joks džiugus velykinis aleliuja, o 
greičiau vargingas darbas, įtampa šeimoje, rytdienos netikrovė - asmeninė ar tautos. 
Daugelis krikščionišką gyvenimą suvokiame, kaip atsidavimą Dievo valiai, kantriai nešti 
savo kryželį, kad galėtume išganyti sielą. Bet tai yra klaidinga krikščioniška laikysena, 
nes pabrėžiama tik negatyvi Gerosios naujienos pusė.

Kristaus pergalė prieš nuodėmę ir mirtį, jo grįžimas į dankiškąją garbę ir sykiu pasi
likimas su mumis čia žemėje (cfr. Jn. 14:17) turėtų mums būti nuolatinio džiaugsmo, 
paguodos ir krikščioniškos vilties šaltiniu. Prisikėlęs Kristus yra visuomet su mumis, mus 
guodžiąs, stiprinantis, įprasminantis kiekvieną mūsų gyvenimo skausmą ir džiaugsmą. 
Savo Guodėją, Šventąją Dvasią jis mums teikia ne vien per Krikšto ir Sutvirtinimo sakra
mentus, bet nuolatos, kiekvieną dieną "jis yra pas mus ir su mumis" (cfr. Jn. 14-17). 
Parafrazuojant žymųjį Anglijos rašytoją filosofą Chesterton, ne Krikščionybė yra kalta, kad 
tiek mažai velykinio džiaugsmo mūsų gyvenime, o mes patys, kadangi niekuomet 
nebandėm pasinaudoti mums palikta prisikėlusio Kristaus galia.

Sekmadienį po sekmadienio Bažnyčia mums primena apaštalo Pauliaus žodžius: 
"Trokštu pažinti j j, jo prisikėlimo galybe ir bendravimą jo kentėjimuose" (Fil. 3:10). 
II Vatikano susirinkimas, siekdamas išryškinti prisikėlusio Kristaus palaimingąją galią 
mūsų kasdieniniame gyvenime ne vien sielai, bei ir kūnui, sakramentą "Paskutinis 
patepimas" pavadino ligonių sakramentu. Švento aliejaus patepimu ir kunigo malda 
Bažnyčia paveda ligonį kentėjusiam ir išaukštintam Viešpačiui, prašydama, kad Kristus 
palengvintų jo skausmus, prikeltų iš ligos lovos ir jį išganytų. Prisikėlusio Išganytojo 
gydomąja galia Bažnyčia kviečia pasinaudoti ne vien sunkia fizine liga sergančius, bet ir 
kiekvieną "sveiką" krikščionį.

Gydytoja Birutė Žemaitytė, jau 17-tus metus dirbanti Alytaus ligoninėje reanimacijos 
skyriuje ką tik atspausdintame dienoraštyje "Palydėsiu į tėvo namus" iš kasdieninio gyve
nimo ligoninėje paimtais pavyzdžiais aprašo, kaip Ligonių sakramentas sergančiam grąži
na ne tik sielos ramybę, bet labai dažnai padeda nugalėti ir fizinę ligą. "Gydanti Viešpaties 
galybė, rašo ji, aplankė ne tik šį (mirštantį, P.B.), bet ir kitą ligonį. Nuostabu! Stebuklas! 
Ligonis akyse ėmė gerėti... Didelis buvo jo džiaugsmas ir dėkingumas. Kiekvieno aplankymo 
metu jis dėkojo už pagalbą, o ypač už sudarytą galimybę gauti sakramentinį sustiprinimą. 
Ligonį prašiau... - "Kai grįšit į savo aplinką, aiškinkit visiems žmonėms, kad Kristus pas 
ligonį ateina jo sustiprinti arba pagydyti." (37 p.)

Jei tiek mažai velykinio džiaugsmo mūsų kasdieniniame gyvenime, gal būt todėl, kad 
mes gyvename tikėjimu, kurį, išpažįstame lūpomis. Būti krikščioniu - tai gyventi 
prisikėlusio Jėzaus Kristaus dvasia. "Aš gyvenu, tačiau nebe aš, o gyvena manyje 
Kristus" skelbia apaštalas šventas Paulius (Gal. 2:20)

Džiugaus, visą mūsų kasdieninį gyvenimą apimančio velykinio aleliuja linkiu visiems, 
gyvenantiems išeivijoje ir Tėvynėje.

Vyskupas Paulius A. Baltakis, OFM.

"LIETUVOS KATALIKU BAŽNYČIOS 
KRONIKA" PRISTATYTA 

NOBELIO TAIKOS PREMIJAI

Mieli DIRVOS skaitytojai, 
bendradarbiai, rėmėjai, talkininkail

Sveikiname Jus su Kristaus prisi
kėlimo švente - Velykomis. Telydi Jus 
nuolat pavasariška giedra ir visokeriopa 
sėkmė Jūsų gyvenimo kelyje. Visiems 
Jums stiprios sveikatos ir ilgų metų!

Jūsų
DIRVA ir VILTIES draugija

Sovietinio laikotarpio po
grindžio leidinys "Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios kronika" 
pristatytas Nobelio taikos pre
mijai. Aukštam apdovanoji
mui šį išskirtinį lietuvių raš
tijos istorijoje leidinį pateikė 
Lietuvos Jungtinių Tautų 
asociacija ir Lietuvių Katali
kų Mokslo Akademija. Gau
tas pranešimas, jog pristaty
mas priimtas.

Nuo 1973 metų "Lietu
vos Katalikų Bažnyčios kro
nika" buvo rengiama ir lei
džiama pogrindyje daugelio 
pasišventusių, bebaimių žmo
nių. Pirmasis Kronikos re
daktorius ir leidėjas buvo ku
nigas Sigitas Tamkevičius, o 
svarbiausia jo talkininkė - 
sesuo Elena Šuliauskaitė.

Kronikoje buvo skelbia

ma apie neteisėtus sovietinės 
okupacinės valdžios veiks
mus Bažnyčios ir tikinčiųjų 
atžvilgiu. Daug leidinio auto
rių ir platintojų buvo suimti 
ir nuteisti, 1989 metais buvo 
suimtas ir Kronikos redakto
rius kun. Sigitas Tamkevičius. 
Redagavimą tąsė kunigas Jo
nas Boruta. Per 18 metų so
vietiniam saugumui taip ir 
nepavyko sustabdyti Kroni
kos leidimo bei platinimo.

Nobelio taikos premijai 
pristatyta "Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios kronika" jau yra 
gavusi Nobelio premijos lau
reato poeto Česlovo Milošo 
rekomendaciją. Antrosios 
reikalingos rekomendacijos 
laukiama iš Tibeto dvasinio 
vadovo Dalailamos.

(ELTA)

Čiurlionio konkursas 
vyks rugsėjo mėnesį

Lietuvos Kultūros mi
nisterija praneša, kad tarptau
tinis M.K.Čiurlionio pianistų 
ir vargonininkų konkursas 
planuojamas surengti š.m. 
rugsėjo mėnesį.

M.K.Čiurlionio vardo 
pianistų konkursai Lietuvoje 
buvo rengiami kas ketveri 
metai nuo 1967 metų. Tarp
tautiniu pianistų ir vargoni
ninkų konkursu jis tapo 1991 
metais, kai jame kartu su 
Lietuvos atlikėjais dalyvavo 
JAV, Izraelio ir kitų šalių 
muzikantai. įgijęs tarptautinį 
pripažinimą, konkursas 1994 
metų balandžio 30 dieną bu
vo priimtas į Pasaulio Tarp
tautinių Muzikos Konkursų 
Federaciją ir tapo 94-uoju jos 
nariu. (ELTA)



2 psl. •DIRVA - 1995 m. balandžio 13 d.

Girdėta iš Vilniaus
• POLITINIAIS KALINIAIS BUS PASIRŪPINTA. Arti

miausiu metu Vyriausybei svarstyti turėtų boti pateiktas 
nutarimo projektas dėl reabilituotų politinių kalinių kompen
sacijų, išmokėtų už tremtį ir pervestų į sąskaitas taupoma
jame banke nuo 1991 metų vasario 27 d. iki 1991 m. gruo
džio 1 d., indeksavimo. Pasak Vyriausybės kanceliarijos 
konsultantės Nijolės Kundrotienės, vieniems žmonėms šios 
kompensacijos buvo išmokėtos iki 1991 metų vasario 26 
dienos, kitiems - po šios datos. Pirmiesiems kompensacijos 
buvo pervestos j sąskaitas taupomajame banke, paverstos j 
litus ir indeksuotos 10 kartų. Antriesiems - nebuvo 
indeksuotos. Finansų ministerijos rengiamame nutarime 
bus siūloma leisti 10 kartų indeksuoti kompensacijas, 
paskirtas nuo 1991 metų vasario 27 iki gruodžio 1 dienos, 
kadangi per šį laikotarpį jas gavę žmonės nukentėjo labiau
siai: tada buvo mokama 50 rb už vieną tremtyje išbūtą 
mėnesį (nuo gruodžio 1 dienos jau buvo mokama po 
250 rb). Kaip žinoma, vasario 9 dieną Vyriausybė pri
ėmė nutarimą "Dėl gyventojų santaupų atkūrimo ir 
kompensacijų išmokėjimo 1995 metais". Pagal jį 
reabilituotiems politiniams kaliniams nuo šių metų lie
pos 1 d. bus išmokama ne daugiau kaip 250 Lt pagal 
kiekvieną sąskaitą. Ši grupė žmonių buvo išskirta tik šia
me nutarime, o anksčiau politiniams kaliniams mokamų 
kompensacijų sumos dydis priklausė nuo to, ar jie buvo I-II 
grupės invalidai, ar pensinio amžiaus sulaukė asmenys.

(ELTA)
• PASKIRSTYTOS LĖŠOS TREMTINIŲ BUTAMS 

STATYTI. 1995 metų valstybės biudžete 3,1 milijono litų 
skirta statyti butus grįžtančioms į Lietuvą reabilituotų politinių 
kalinių ir tremtinių šeimoms. Šios lėšos taip pat gali būti 
panaudotos butams rekonstruoti arba remontuoti, negyve
namosioms patalpoms pertvarkyti į butus, privatiems gyve
namiesiems namams ar butams pirkti. Lietuvos Vyriausybė 
šias lėšas paskirstė miestų ir rajonų valdyboms. Daugiausia 
asignavimų - 320 tūkstančių litų - skirta Kauno miestui. Už 
juos planuojama šiais metais atiduoti naudoti 6 butus. Iš 
rajonų daugiausia asignavimų skiriama Raseinių (150 tūkst. 
litų), Mažeikių (130 tūkst. litų) ir Plungės (120 tūkst. litų) 
rajonams. Iš viso už 1995 metų Lietuvos valstybės biudžete 
politinių kalinių ir tremtinių butams statyti skirtas lėšas gali
ma pastatyti daugiau kaip 8 tūkstančius kvadratinių metrų 
bendrojo ploto, iš kurių šiemet planuojama atiduoti naudoti 
apie 7 tūkstančius kvadratinių metrų, arba 133 butus. Šių 
metų pradžioje įskaitoje gyvenamosiomis patalpomis aprū
pinti buvo 833 politinių kalinių ir tremtinių šeimos. (ELTA)

• APYGARDOS TEISMAS ATMETĖ APELIACINI 
V. LANDSBERGIO SKUNDĄ. Balandžio 3 Vilniaus 
apygardos teismas atmetė apeliacfnj Vytauto Landsbergio 
skundą ir paliko galioti vasario 8 d. priimtą Vilniaus antrojo 
apylinkės teismo nuosprendį - V. Landsbergis vėl pripažintas 
kaltu dėl premjero garbės ir orumo įžeidimo.

Primename, kad 1994 metų rugpjūčio mėnesį spaudos 
konferencijoje, kalbėdamas apie .mūsų šalyje vykdomą pri
vatizavimą, V. Landsbergis pasakė: "Pamanykite, jeigu 
premjeras pasirašo parduoti "Literatų svetaine" už 4 tūkstan
čius litų, tai kas gali paneigti galimybe, kad jis porą šimtų 
tūkstančių turi kišenėje už tai". Anksčiau bylą nagrinėjęs 
Vilniaus miesto antrasis apylinkės teismas įpareigojo V. 
Landsbergį per Lietuvos radiją paneigti tikrovės neatitinkan
čius teiginius bei atlyginti ieškovui moraline žalą - 6000 litų.

V. Landsbergis teigė, kad apylinkės teismas nebuvo 
bešališkas. Jo žiniomis, bylą nagrinėjusiai teisėjai M. Galdi
kienei kovo mėnesį buvo paskirtas butas Vilniuje. Ant buto 
skyrimo rašto parašyta: suderinta - Ministras Pirmininkas. 
Žmogus, laukiantis buto iš Vyriausybės, neturėjo teisėjauti 
byloje, kurioje ieškovu buvo Vyriausybės vadovas, mano V. 
Landsbergis.

Teismo posėdyje dalyvavę liudininkais pakviesti Vyriau
sybės specialistai, sprendžiantys privatizavimo klausimus, 
sakė nematą jokio pažeidimo, kad "Literatų svetainė" ir dar 
trys objektai, suskaldžius viešojo maitinimo įmone "Vilanta" į 
atskirus gabalus ir sukaupus akcinį kapitalą kaip tik tuose 
keliuose objektuose, tapo privačiais (akcinis kapitalas juose 
viršijo valstybionį).

Be to V. Landsbergis sakė, kad jo pasakytame sakinyje 
nebuvo jokio teiginio, tik kvietimas pamąstyti apie vykdomą 
privatizavimo politiką. A. Šleževičiaus advokatas tvirtino, 
kad besiklausantys profesoriaus suprato, jog kaltinamas 
pats premjeras.

Vilniaus apygardos nuosprendį V. Landsbergis ketina 
kasacine tvarka apskūsti Apeliaciniam teismui.

Per teismą išieškotus 6 tūkstančius litų A. Šleževičius 
pirmadienį paprašė pervesti į Lietuvos vaikų fondo sąskaitą.

• SUSITARTA DĖL ZOKNIŲ AEROUOSTO REKON
STRUKCIJOS. Kovo 31 Šiaulių miesto savivaldybė, "Zoknių 
aerouosto" bendrovė bei "Philips" regiono direktorius pasira
šė sutartį dėl 29 mln. dolerių vertės projekto įgyvendinimo 
atnaujinant Zoknių aerouostą.

TRUMPAI
• Japonijos teisingumo 

organai toliau tęsia budistų 
sektos "Aum Shirikyo" (Aukš
čiausia Tiesa) vadovų gaudy
mą. Ši pavojinga sekta, va
dovaujama "Jo šventenybės, 
viešpaties Shoko Asahara", 
kuris yra iš naujo atgimęs 
buvęs Egipto faraonas, statęs 
piramides, įsitikinusi, kad 
1997 m. įvyks pasaulio ga
las. Policija išaiškino visoje 
Japonijoje 25 nuodingų dujų 
laboratorijas, konfiskavo 
įvairių chemikalų, rado apie 
8 mil. dol. pinigais ir 10 kilo
gramų gryno aukso. Gaujos 
persekiojimas prasidėjo po 
Tokijo miesto požeminio 
traukinio tunelyje atsiradusių 
nervus žalojančių nuodingų 
dujų, nuo kurių žuvo 12 žmo
nių ir 5,000 buvo sužalotų. 
Kulto vadovai, kaip skelbia 
japonų spauda, užsiėmė ir 
žmonių grobimu ir kalinimu, 
skiepydami savo nariams pa
klusnumą kankinimais ir 
prievartavimais. Jau pernai 
viename japonų kaime buvo

Rašo Algirdas Pužauskas

pasklidusios keistos dujos, 
nuo kurių septyni žmonės 
mirė ir 47 pateko į ligoninę.

• Egipte arabų užsienio 
reikalų ministrai paminėjo 50 
metų sukaktį nuo Arabų 
Lygosoiganizacijos įsteigimo.

• Pilietinis karas prasidė
jo Afrikos Burundi valstybė
je. Tūkstančiai pabėgėlių per
eina kaimyninių šalių sienas. 
Kovose žuvo trys Belgijos 
piliečiai. Kaimyninėje Ruan
doje valdžia kalėjimuose ne
beturi vietos hutų genties ka
liniams. Vienoje celėje, ku
rioje normaliai buvo laikoma 
10 kalinių, buvo sugrūsta 70. 
Iš jų 22 celėje užtroško.

• Buvęs JAV prezidentas 
Jimmy Carter išprašė Nigeri
jos diktatoriaus, kad jis paleis
tų iš kalėjimo ankstyvesnį 
Nigerijos valdovą gen. Oba- 
sanjo. Jis buvo vienintelis 
karinis diktatorius, kuris per
leido valdžią demokratiškai

Projektą remia Lietuvos ir Didžiosios Britanijos Vyriausy
bės 85 proc. jo vertės finansuoja vienas didžiausių Anglijos 
bankų "Midland Bank" skyręs 26 mln. dolerių. Paskolos grą
žinimo laikas 9.5 metai, palūkanos 8.37 nuošimčiai. Liku
sius 15 proc. turėtų padengti Lietuvos pusė.

Zoknių aerouostas turėtų būti atnaujintas taip, kad jis po 
vienerių metų atitiktų Tarptautinės civilinės aviacijos organi
zacijos keliamus reikalavimus. Per 120 dienų numatoma 
baigti aerouosto rekonstravimo darbus, o nuo rugsėjo pra
džios pradėti statybas. -er-

• PAŠVENTINTAS KUNIGO ALFONSO LIPNIŪNO 
KAMBARYS. Penktadienį Panevėžyje, A. Lipniūno viduri
nėje mokykloje pašventintas šio iškilaus kunigo, jaunimo 
draugo, profesoriaus, Štuthofo kalinio atminimui skirtas kam
barys. Kovo mėnesį plačiai minimos Alfonso Lipniūno gimimo 
90-sios ir mirties 50-osios metinės. Panevėžyje yra įkurtas 
Alfonso Lipniūno kultūros centras, jo vardu pasivadinti pareiš
kė norą Panevėžio 16-oji vidurinė mokykla. Nuo šiol čia bus 
ir Alfonso Lipniūno kambarys. Jame įrengta nedidelė foto
grafijų ir dokumentų ekspozicija, tarp jų ir paties Lipniūno 
pieštas jo tėviškės namas. Kambario viduryje - senoviškas 
medinis stalas, prie kurio sudės moksleiviai apmąstymo va
landai. Kunigo Alfonso Lipniūno kambarį pašventino Pane
vėžio vyskupas Juozas Preikšas.

• MINIMALUS DARBO UŽMOKESTIS - 25 DOLERIAI. 
Statistikos departamento duomenimis, šių metų vasario 
mėnesį minimalus darbo užmokestis Lietuvoje buvo 25 JAV 
doleriai, Latvijoje - 51,76 dolerio, o Estijoje - 36,96 dolerio. 
Baltarusijoje minimalus atlyginimas vasario mėnesį buvo tik 
2,57 JAV dolerio.

Priskaičiuotasis vidutinis darbo užmokestis šių metų 
vasarį Lietuvoje sudarė 109,68 JAV dolerio, Latvijoje - 
164,10 dolerio, Estijoje per praėjusių metų ketvirtąjį ketvirtį - 
172,14 JAV dolerio, Baltarusijoje tik 33,23 dolerio.

• TARPTAUTINIS AUDITAS "LITIMPEKS BANKE". 
"Litimpeks bankas", siekiantis, kad jo veiklos ataskaitos 
atitiktų tarptautinius reikalavimus, buvo pasikvietęs užsienio 
auditorius. Šiomis dienomis garsi Danijos tarptautinio audito 
firma "KPMG C.Jespersen" po keleto mėnesių trukusio 
tyrimo pateikė savo išvadas. Tyrimas atliktas pagal griežtas 
tarptautinio audito taisykles.

Kaip pasakė "Litimpeks banko" valdybos pirmininkas 
Gintautas Preidys, tarptautinis auditas banke dirba jau antri 
metai. Išsamus 1994 metų banko sąskaitų auditas atliktas 
pagal visus audito standartus. Pasak B. Preidžio, banko 
veiklos rezultatai - tai realybės suvokimas šių dienų banki
ninkystėje. Audito išvados bus pateiktos svarstyti banko 
akcininkams jų susirinkime.

• VYRIAUSYBĖ SIŪLO SUGRIEŽTINTI BAUSMES. 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė kreipėsi į Seimą, prašyda
ma papildyti Baudžiamojo kodekso 271-ą ir 272-ą straips
nius ir sugriežtinti bausmes už bet kurio automobilio grobi
mą, Eltai pranešė Vyriausybės informacijos centras.

Prašymo projekte siūloma už automobilio grobimą skirti 
laisvės atėmimą nuo ketverių iki aštuonerių metų.

ELTA.

išrinktai vyriausybei. Dabar 
jis bus laikomas namų arešte.

• Alžiro Islamo Išgany
mo armija išsirinko naują va
dą, musulmonų dvasiškį Ma- 
dani Merzak. Jo teroristų 
grupės toliau žudo užsienie
čius, nuosaikius žurnalistus 
ir moderniais rūbais vilkin
čias moteris.

• Vengrija pripažino da
bartinę sieną su Slovakija. 
Ši viešai pažadėjo gerbti sa
vo teritorijoje gyvenančių 
600,000 vengrų teises.

• Singapūre mirties baus
me buvo nuteista šeimos tar
naitė, atvykusi iš Filipinų. 
Tas sukėlė Filipinuose piktas 
riaušes. Filipinų valdžia at
šaukė iš Singapūro savo am
basadorių, Singapūras atsi
lygino tuo pačiu.

• Kašmiro provincijoje 
musulmonų laisvės kovotojai 
nušovė 10 Indijos kareivių.

• Palestinos taikos pro
cesą vėl apsunkino stiprus 
sprogimas Izraelio okupuo
toje teritorijoje. Išaiškinta, 
kad Hamas organizacijos, 
kuri priešinasi taikai su Izra
eliu, pastate sprogo galinga 
bomba, žuvo vienas iš svar
biausių tos grupės vadovų.

• Kinijos centrinis val
džios bankas pašalino 10 va
dovų ir daug kitų finansinių 
įstaigų viršininkų, nes jie 
nepaklausė valdžios įvestos 
paskolų varžymo politikos.

• Ponia Hillary Clinton 
su dukra aplankė Pakistaną, 
Indiją ir Nepalą. Ji kalbėjo 
apie moterų teises ir pareigas 
šeimai ir valstybei.

• Kovo pabaigoje JAV 
opinijos tyrinėjimai parodė, 
jog prezidentas Clintonas yra 
geresnis viduriniosios klasės 
draugas negu Kongresas. 
"Washington Post" ir ABC 
TV tyrimai parodė, jog 52 
nuoš. amerikiečių pasisakė 
už Clintoną (prieš du mėne
sius Clintonas gavo 41 nuoš., 
o Kongresas - 49). Kovo 
pabaigoj Kongresas tegavo 
38 nuoš.

• Vokiečių oro linija 
Lufthansa paskelbė pernai 
turėjusi 189 mil. dol. pelno, 
pirmąsyk po 1990 m.

• Indijos vyriausybė pa
skelbė kovo 15 naują biudže
tą, kuriame daugiau lėšų ski
riama kovai prieš skurdą. 
Kritikai nurodo, kad tų lėšų 
nebus gana skurdui paleng
vinti, tačiau padės Kongreso 
partijai privilioti daugiau bal
sų ateinančiuose rinkimuose.

• Balandžio 23 Prancūzi
joje bus prezidento rinkimai. 
Šiuo metu stipriausiu kandi
datu laikomas Jacųues Chi- 
rac. Tai patyręs politikas, bu
vęs premjeru 1974-76 metais

(Nukelta į 9 psl.)
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PARTIZANU DAINŲ 
ATGARSIAI

Juozas Žygas

Jų dainų koncertai jau 
praeityje, gaila, kad juos iš
girsti tegalėjo tik didesnieji 
lietuvių telkiniai. Gal buvo 
kiek netikslu, jų pasirodymus 
vadinti "koncertais". Tie, ku
rie tikėjosi koncerto, tai, gal
būt, galėjo nusivilti. Nes tai 
nebuvo koncertas, toks kaip 
mes didžiumoje suprantame, 
bet, jų žodžiais, "kalbėjimas 
ir širdies į širdį". Tie, kurie 
tenorėjo tik gyvus buvusius 
partizanus pamatyti ir juos 
išgirsti - tai buvo tikra "susi
artinimo šventė". Mes juos 
ir jie mus supratome. Tai ne
buvo, kaip dažniausiai atsi
tinka, "jie ir mes", bet tiktai 
"Mes"!

Manau, kad nuotaikos 
visur panašios, kaip ir Chica
goje buvo. Kiekviena jų dai
na ir žodis, buvo su dėmesiu 
išklausytas ir nuoširdžiomis 
katutėmis palydėtas. Jautres
niais momentais, salėje vien 
kūkčiojimai tesigirdėjo. Ne 
vien tik moterys, bet ir vyrai 
verkė. Per pertrauką ir po 
koncerto, vienintelį nusis
kundimą tegirdėjau, kad no
sinių neužtenkamai turėjo. 
Žinoma, jeigu jie ir jų dainos 
būtų kaip "Armonikos" bu
vusios - tai koncertas didelio 
pasisekimo nebūtų turėjęs. 
Jie ne tik dainavo, bet ir savo 
pergyvenimus bei kančias, 
trumpais ir aiškiais sakiniais 
mums perdavė. Kalbėdamas 
apie kančias ir pergyvenimus 
prisiminė, kad dabar Lietu
voje net su išeivijos pagalba, 
bandoma istoriją klastoti. 
Kuomet paminėjo liūdnos 
atminties "Istoriją", tai visa 
salė pritardama jo žodžiams, 
prapliupo plojimu.

Kadangi salėje buvo ir 
tie, kuriems tie žodžiai buvo 
taikomi, tai, manyčiau, kad, 
logiškai galvojant, turėtų tin
kamas išvadas pasidaryti. 
Nes negalima galvoti ir tvir
tinti, kad visi klysta, o tik ke
letas "pateptųjų" būtų "ne
klaidingi". Jeigu taip būtų 
galvojama, tai galima prileis

ti, kad iš klaidų nebus pasi
mokyta, bet ir toliau jos bus 
kartojamos.

Yra daug ženklų, kad iš 
klystkelių yra nenorima 
išeiti. Iš gana autoritetingų 
šaltinių teko išgirsti gana 
blogas žinias. Mums, mirtin
giesiems, tiesiog yra nesu
prantama. Galbūt dėl to mes 
ir esame "mirtingieji", ka
dangi apie "aukštesnę poli
tiką" neturime jokio suprati
mo. O tai, ką išgirdau - tai 
vos mane iš klumpių neišver- 
tė. Būtent: vienas žinomas 
veikėjas visą "Šilo" kolekty
vą kažkur į priemiesčius nu
vežė. Jie atsirado tokioje ap
linkoje, kokioje visai nesiti
kėjo būti. Ten jiems buvo 
pasakyta: "ponai galite dai
nuoti, bet prašom į politiką 
nesimaišyti".

Kadangi aš ten prie stalo 
nesėdėjau ir nieko burnoje 
neturėjau, o tik iš kitų girdė
jau, tad plačiau ir nerašau. 
Yra sakoma, kad "Nėra dū
mų be ugnies". Tad galime 
galvoti, kad kas nors pana
šaus galėjo būti. Pažiūrėsim 
pamatysim! O palūkėti yra 
verta, nes beveik visuomet, 
žiūrėk ir: "Yla išlenda iš mai
šo". Aš tą reikalą jau buvau 
bepradedąs užmiršti, nes gy
venimas vietoje nestovi. Bet 
jeigu ši žinia pasitvirtintų - 
tai vėl iš naujo įsiliepsnotų, 
daug dūmų pasklystų ir daug 
kas čiaudėti turėtų. Many
čiau, kad Lietuvoje yra kaž
kas suinteresuoti, kad tos ža
rijos neužgestų - tad vis iš 
naujo jas pamaišo ir vieną 
kitą pliauską įmeta. Jeigu ne 
dėl ko nors kito, tai bent žiū
rėkite - ir išeivijoje nesutari
mai vyksta!

★★★★★★★

‘DIRVOS

Ė

JIE DAINUOJA SAVO 
GYVENIMĄ

Nijolė Kersnauskaitė

Išeivijos jaunimo stovy
klose, per ištisus dešimtme
čius, vienas vakaras išsiskir
davo iš visų kitų vakarų. Tą 
dieną, saulei leidžiantis, į 
stovyklą nusileisdavo ypatin
ga tyla. Ir tada, jau sutemus, 
paežerėje, su degančiomis 
žvakelėmis rankose, prasidė
davo stovyklaujančio jauni
mo eisena. Tyloje jie lėtai 
artėdavo prie laužo, kur su
skambėdavo pirmoji partiza
nų daina. Ir taip prasidėdavo 
Partizanų vakaras. Jis būda

Dainuojančių partizanų grupė "Šilas". Iš k.: A. Garmutė, M. Gražulienė, B. Galinaitienė, 
O. Dailydienė, J. Šarkauskas, J. Skaržinskas, K. Tamliūnas, V. Balsys ir clevelandietis buvęs 
partizanas P. Pečiulaitis - Lakštingala. V. Bacevičiaus nuotr.

vo skiriamas Lietuvos parti
zanams prisiminti ir juos pa
gerbti. Bet tas vakaras turėjo 
ir kitą paskirtį - toli nuo Lie
tuvos, kai kurie jau net ir ne 
Tėvynėje gimę, skautės ir 
skautai, ateitininkės ir ateiti
ninkai, rinkdavosi tą vakarą 
ne tik partizanus prisiminti, 
bet ir savyje jų ryžtą gaivinti, 
save jų dvasioje atnaujinti. 
Įaugo į mūsų širdis tie parti
zanų vakarai, įaugo jų dai
nos, ir svarbiausia, viliamės 
ir tikime - įaugo jų dvasia.

Tėvynė laisva. Į užjūrius 
pradėjo plaukti žmonės iš 
Lietuvos. Važiavo chorai, 
ansambliai, solistai, veikėjai. 
Visur ėjom, visų klausėmės. 
Ir visus mielai sutikom. Bet 
iki šiol vis dar neatvažiavo 
jie - tie mūsų apdainuoti, 
žvakelėm apvaikščioti, mūsų 
tautos istorijon savo auka sa
ve auksu ir krauju įrašę parti
zanai - kaliniai - tremtiniai. 
Ir todėl, kai išgirdome, kad 
galų gale jie atvažiuoja, ne
veltui savo kvietimą į jų kon
certą pradėjome poeto Anta
no Miškinio žodžiais: Mes 
jus matysime saulės keliuos, 
Palytinčius saulę delnais...

Clevelandas laukė Lietu
vos partizanų dainų vieneto 
"Šilas" koncerto. Kaip dar 
niekad, net ir neprašomi atsi
rado mecenatai ir rėmėjai, tir
po bilietai ir sekmadienio po

pietę, dar valandą prieš kon
certą, į Dievo Motinos para
pijos didžiąją salę plaukė 
Clevelando lietuviai.

Užgeso šviesos, salėje 
pasidarė tylu. Pamažu sklei
dėsi scenos uždanga. Ten, 
scenos fone, prieblandoje 
skendėjo Kryžių kalnas. Ir 
keli paukšteliai dangaus mė
lynėje. Pasigirdo Maironio 
žodžiai - kun. Gedimino Ki- 
jausko sveikinimas atvyku- 
siems:

... Garbė jums, budrūs šių
dienų didvyriai, 

Laisvais išvedę šalį vieškeliais! 
Garbė, garbė, kad iš Maskvos

griuvėsių 
Drąsiais pečiais ją išnešėt 

kilniai!
Nors jūsų aš varduųnebemi 

nėšiu, 
Bet jus minės su pagarba ainiai.

Pamažu švito ir staiga 
pilnai šviesa suspindėjusioje 
scenoje pasirodė septyni Lie
tuvos partizanai - trys mote
rys ir keturi vyrai. Dar ir da
bar gal kiek suvargę, ne šilko 
drabužiais pasipuošę - bet 
kokie kilnūs ir tikri! Laužų 
šviesoje apdainuoti, prieš 
mus galų gale stovėjo mote
rys ir vyrai, kuriems ta daina 
buvo jų gyvenimas. Tik sep
tyni iš tūkstančių; tik septyni 
ir iš tų, kurie dar yra gyvi.

Daina sekė dainą, per
pintą aštuntosios - Antaninos 
Garmutės ir jų pačių žodžiais 
ir eilėmis. Kuklūs ir nuošir
dūs, jau pačioje pradžioje jie 
pastebėjo, kad jie nėra dainos 
profesionalai ir ne tam dai
nuoja. Todėl teisingi buvo 
Antaninos Garmutės žodžiai: 
Jie dainuoja savo gyveni
mą... O kiek iš mūsų būtume 
tokio gyvenimo norėję, kiek 
iš mūsų būtume tokiam gy
venime ištvėrę?

Savo gyvenimą dainuoti 
- tai ir buvo šio pasirodymo 
misija. Todėl galime drąsiai 

sakyti, kad tokio koncerto 
pas mus dar nėra buvę. Ne
meluoto, tikro, supinto iš 
žmogaus gyvenimo vargo, 
kančios ir nepalaužiamos 
lietuviškos dvasios.

Kai artėjo koncerto pa
baiga ir suskambo paskutinė 
daina, į ją įsijungė ir klausy
tojų pilna salė. Bet vienas 
vaizdas iš tų paskutinių aki
mirkų turbūt neišdils greitai 
iš atminties - tai tų dainuo
jančių partizanų veidai. Žiū
rint į juos, jautėme ryžtą ir 
drąsą; matėme juose žmones, 
kurie stovėjo prie televizijos 
bokšto; žmones, kurie saugo
jo parlamentą: žmones, kurie 
ir vėl už tėvynę kovoti nebi

jotų. Ir žiūrėdami pajutome, 
kad štai kokia yra ji, ta mūsų 
tikroji Lietuva!

Kaip jau buvo prieš kon
certą skelbta, visos mecenatų 
ir rėmėjų aukos bei pajamos 
už bilietus buvo skirtos parti
zanams. Rengėjai šį savo 
įsipareigojimą tesėjo ir vaišių 
metu parapijos svetainėje 
kun. Gediminas Kijauskas 
visiems astuoniems įteikė po 
voką su pinigine dovana.

Išgyvename gavėnios 
laikotarpį. Vyksta rekolekci
jos, susikaupimo dienos. Šis 
partizanų "Šilo" apsilanky
mas buvo lietuviškos dvasios 
atsinaujinimo rekolekcijos. 
Išėjome iš salės atsigaivinę, 
nusiplovę dulkes nuo savo 
lietuviškos sąžinės ir sielos. 
O tokio atsigaivinimo ir nu- 
siplovimo mums visiems taip 
labai reikia!

Kaip gaila, kad vos ke
liose lietuvių vietovėse pabu
voję, jie turėjo grįžti Lietu
von, nes daugiau kur keliauti 
nebebuvo lėšų. Turime mili
joninius fondus, bet turbūt 
turime ir akmenyje iškaltus 
jų nuostatus. Kaip gaila, kad 
pas mus yra dar tiek daug 
dulkių, kurias reikės nusi
plauti, jeigu norime, kad mū
sų lietuviškas gyvenimas 
išeivijoje sulauktų Velykų.

1995IV ld. 
Cleveland, Ohio
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DŽIAUGIAMĖS
Antanas Dundzila

Bus kalbama apie (1) ge
rai sutvarkytą, daugumoje iš 
Kanados einančią Lietuvai 
paramą traktoriais ir (2) bir
želio mėnesį Kaune rengia
mą Lietuvių tautos genocido 
aukų pagerbimo renginį. 
Abu darbai yra verti mūsų 
dėmesio.

*****
Šalia savo oficialaus at

stovavimo Lietuvai, Lietuvos 
Garbės konsulas Toronte 
Haris Lapas vykdo jau daug 
atsiekusią paramą Lietuvos 
ūkininkui. Visuomeninės 
talkos apimtyje Lietuvai yra 
perkami traktoriai. Neseniai 
žemę gavusiam ar atgavu
siam ūkininkui tai reikšmin
ga parama, tokį žemdirbį pa
statant! ant kojų.

Paskutiniais duomeni
mis, programos rėmuose jau 
buvo užsakyti net 182 trak
toriai su esminiais žemės 
apdirbimo padargais. Vieno 
traktoriaus kaina yra 4,800, 
taigi Kanadoje ir JAV gyve
nanti mūsų visuomenė (iš 
JAV šia programa pasinau
dojo daug mažiau, tik apie

GARBINGIAUSI DAINININKAI 
DIDŽIAJAME DETROITE

Dievo Apvaizdos parapi
jos salė Southfield, Michigan 
per metų metus matė daug 
koncertų, tačiau jų pats gar
bingiausias įvyko kovo mėn. 
26 d., kada čia koncertavo 
Lietuvos dainuojančių parti
zanų grupė Šilas. Sąstate 
poetė Antanina Garmutė, Si
biran ištremta prieš savo 14 
metų gimtadienį, partizanės 
Ona Gražulienė, Ona Daili- 
dienė, Bronė Galinaitienė, 
partizanai Vytautas Balsys, 
Juozas Šarkauskas, Juozas 
Skaržinskas, Klemensas 
Tamliūnas. Tai yra mūsų 
tautos kančios ir pirisikėlimo 
liudininkai. Tai buvo jų šeš
tas ir paskutinis koncertas 
Šiaurės Amerikoje. Buvo 
Lemonte, Chicagoje, Cicero, 
Clevelande, Toronte ir dabar 
Detroite. Susirinko pilna sa
lė klausytojų ir iš karto atli
kėjai ir publika vieni kitus 
greitai suprato. Sekė nuola
tinis plojimas ir atsistojimai.

Jau Jonas Aistis bandė 
aptarti mūsų partizanų poe
zijos gyvenimo džiaugsmo ir 
mirties rimties pasaulį. Gi 
girdint jį salėje pilname au
tentiškume yra katarsinis iš
gyvenimas. Todėl žmonės 
buvo nelyg užburti tuo žiau
riu likimu, kurį šie partizanai 
nugalėjo ir juo su žmonėmis 
pasidalino savo skaidriu a 
capella dainavimu ir dekla
mavimu.

Iš pat pradžių kiekvienas 
prisistatė kur partizanavo ir 
kiek metų Sibire kalėjo. Ry
šininkė Ona Gražulienė buvo 
sunkiai sužeista kaip ir visi 

15%) šiam reikalui yra išlei
dusi apie $900,000. Tai im
ponuojanti pinigų suma, o 
beveik 200 traktorių skaičius 
irgi šį tą reiškia.

Traktoriai yra dizeliniai, 
su 33 arklio jėgų motorais, 
traukia dvivagį plūgą. Jie ga
minti, aišku - nors gaila, Ru
sijoje, bet šiuo metu tai prak
tiškiausia išeitis, nes taisy
mui įmanoma gauti atsargi
nių dalių. Į Lietuvą jie im
portuojami išardyti, Mari
jampolėje ar Kaune sumon
tuojami ir, su vienerių metų 
garantija, pristatomi ūkinin
kui.

Traktorius galima už
pirkti giminėms - pažįsta
miems, bet yra ir aiškus, ap
galvotas, gerai veikiantis vi
suomeninis traktoriais aprū
pinimo būdas. Kai kas trak
toriais apdovanoja buvusius 
tremtinius ar partizanus. Ši
taip gavęs traktorių asmuo 
pasirašo pasižadėjimą, kad 
traktorių naudos, jo nemai
nys ar neparduos be pirkėjo 
sutikimo. Programos vykdy
mą Lietuvoje prižiūri Lietu- 

kiti vyrai partizanai, negalėję 
savo galvų išsprogdinti jog 
giminės nebūtų atpažintos. 
Koncertas pradėtas su parti
zano malda, kurią stipriu bal
su perskaitė Vytautas Balsys. 
Sekė visa eilė dainų, kuriose 
atvaizduotos blogio ir gėrio 
besigrumiančios jėgos, mei
lė, Lietuvos krašto grožybė, 
tautinė ištikimybė. Rimtai, 
įtikinančiai, šiltai. Tereikia 
palinkėti audio juostelių iš
leidimo, nes visa tai buvo 
vertinga ir dar kartą vertinga.

Atskirą dėmesį reikia at
kreipti į Antaniną Garmutę, 
kuri išeiviams yra gerai žino
ma iš savo vaizdingų aprašy
mų partizanų kovų su oku
pantais komunistais bei stri
bais ir iš šiandieninio politi
nio ir visuomeninio gyveni
mo Lietuvoje. Žmonės išpir
ko jos knygą "Rugiai po 
ledu". Pagalvojau jog nei 
vienas iš mūsų profesionalų 
poetų neparašė tokios skam
bios baladės apie partizaną, 
kaip kad Garmutė apie 
Lukšą. Štai vienas posmelis:

Kur ošia žaliuoja miškeliai ir 
kloniai —

Neverkit, sesulės slapčia. - 
Nors mūsų, lietuvių, tik trys 

milijonai, 
Bet gyvas ir Juozas Lukša! —

Onos Gražulienės parti
zaninis vardas yra Narsuolė. 
Jie visi šiandien yra Lietuvos 
narsuoliai ir įkvėpimas atei
čiai. Nors man jau 61 metai, 
bet man dar neteko būti gar- 
bingesniame koncerte negu 
šiame.

Saulius Šimoliūnas 

vos Politinių kalinių ir trem
tinių sąjunga. Pirmasis šiuo 
būdu pristatytas traktorius 
buvo paskirtas Lukšos šei
mai. Iš šiais traktoriais žemę 
dirbančių žmonių jau gauta 
gražių, teigiamų liudijimų. 
Kokių nors neigiamų reiški
nių dar nepasitaikė.

Ar ne puiku?
Keista, bet apie šią Ka

nadoje vykdomą veiklą Ame
rikoje mažai žinome. Tiesa, 
prieš kiek laiko buvo kokia 
tai nelabai palanki užuomina 
spaudoje, gal be pasitikėji
mo jos vykdytojais, gal netu
rint duomenų. Teko patirti, 
kad chicagiškė spauda šali
nosi nuo šių žinių skelbimo, 
nes saugotas, sunkiai supran
tamas spaudos "lojalumas" 
Chicagoje reziduojančiam 
Lietuvos Garbės konsului, 
kuris šia veikla neužsiima... 
Sakyčiau, kad tai labai išra
dingas pasiaiškinimas, kuris 
taip pat atidengia iki šiol vi
sai nepajustą paslaptėlę: atro
do, vyksta (kaip arklių ar, 
šiuo atveju, traktorių?), Lie
tuvos garbės konsulų tarpu
savio lenktynės! Jei tai tiesa, 
tai garbės konsulas H. Lapas, 
su Lietuvai suorganizuota ūki
ninkų šalpos programa, tais 
182 traktoriais, tikrai pralen
kė du kitus Š. Amerikoje gar
bės konsulatus, veikiančius 
Chicagoje ir Los Angeles.

Padėka, pagarba už to
kias visuomenines pastangas 
Garbės konsului H. Lapui. 
Čia kolegiškai skatinu chica- 
giškius laikraščius susisiekti 
su konsulu H. Lapu ir savo 
tarpe straipsniais palenkty
niauti: Garbės konsulas Chi
cagoje už tai tikrai neužsi
gaus.

4c * * * *

Kauno buv. Įgulos baž
nyčioje (dabar ji vadinama 
šv. Archangelo Mykolo var
du) š.m. birželio 18 d. vyks 
lietuvių tautos genocido aukų 
prisiminimo pagerbimo iškil
mės. Ta proga bažnyčia spe
cialiai dekoruojama genoci
do aukų nuotraukomis, spe
cialiai sukurtomis vėliavomis 
bei uždangomis.

Projekto sumanytojai yra 
dailininkai Ina Skardytė - 
Kozel (JAV) ir Lietuvoje 
dirbantieji Vida Zamalytė, 
Albertas Damereckas. Su
manymą remia bažnyčios 
rektorius, kun. Ričardas 
Mikutavičius.

Renginio išlaidoms su
manymo autoriai yra numatę 
apie $20 tūks. biudžetą. Jų 
pastangas jau yra parėmęs 
Soros fondas su $3,000 įna
šu, renkamos aukos. Pagal 
suprojektuotus ekskizus, bus 
genocido aukų pagerbimo 
siena (fotografijų montažas, 
bei aukų rankraščių rinkiniai), 
4 liturginės vėliavos, pastato 
skliauto uždanga, altoriaus 
danga ir kunigui arnotas - 
liturginis rūbas. Informaci
jos vardan bus tremtinių la
gerinio tinklo ir partizanų 
veiklos svičių žemėlapiai, bei

Lietuvių tautos genocido aukų netektis Iki šios dienos skaudžiai jaučiama Lietuvoje. 
Istorinė tiesa slenka užmarštin, dokumentlnė-archyvlnė medžiaga nepakankamai 
įvertinama. Lietuvos genocido centro Ir muziejaus padėtis neaiški. Tautos genocidas tai 
ne Istorija Lietuvoje, jo padariniai gyvi šiandiena. Tai bolševikinio genocido jpatybė 
sunaikinti ne tik žmogaus kūną, bet kas svarbiausia Jo sielą, nes komunizmas Ir teorijoje, ir 
praktikoje yra dvasinės Ir religinės tvarkos apraiška, šiam tikslui bolševikai naudoja:

1- kova su Dievu,
2- bandymą sukurti savąją religiją,
3- žmogaus įjungimą į sistemą,
4- žmogaus Įjungimą] mase,
5- žemės ūkio kolektyvizaciją,
6- gyventojų perkeldinėjimą. (A. Maceina)

Minėti veiksniai tebegyvena greta mūsų ir tarp mūsų.

Tikslą?:
Kauno šv. Archangelo Mykolo (buvusi įgulos) bažnyčia pasirinkta tikslingai, nes Laisvos 
Lietuvos sostinėje - Kaune 1940 m. vyko pagrindiniai bolševikinės okupacijos įvykiai. 
Lietuvos karininkijos, lankiusios įgulos bažnyčią, likimai liūdni, retas liko gyvas.
Renginio apimtis:

1- išplėstinės šv. Mišios
2- vizualiai dekoratyvinės-erdvlnės išraiškos elementai:

* liturolnls rūbas.
- altoriaus danaa.

ląvos (temos: politiniai kaliniai, Ištremtieji, 
partizanai, užsienio lietuviai) čia naudojamos laiškų, 
dienoraščių ir kt. faksimilės. Spalvos - balta, juoda, raudona, 
auksinė - kankinių simbolika,

- g?nt>ęi{lQ aukų pągęrŲimę slęną
3- informacinė spauda:

- bukletai - minėtomis temomis,

fcnGTTITlII

- žemėlapiai lagerinio tinklo, Ištrėmimo vietų, partizanų veiklos zonų 
4-renainio Informaciįa platinama spaudoje, televizijos kanalu.

įrašoma vaizdajuostėje.

Pagrindinė tema yra mirtis Ir prisikėlimas. Metafora gali būti suprantama asmenine, liturgine 
ir tautine prasme Meninės Išraiškos tema: kada mirtis tampa gyvybe, tamsa tampa 
šviesa. Propogandine ir švietimo prasme pasakome apie lietuvių tautą, kodėl ji šiandieną 
yra tokia. Tiems kam neaišku, kas nežino.... '

Lietuvių tautos genocido aukoms prisiminti ir pagerbti skirtų 
renginių Kaune, 1995 m. birželio 18 d., aptarimo protokolo faksimilė.

leidinukas (iniciatorių vadi
namas "bukletu"...).

Tai reikšmingas sumany
mas, apie kurį iki šiol, deja, 
neturėjome žinių. LIETU
VOS AIDAS apie tai rašė 
1994 m. pabaigoje. Paramos 
prašyta Tautos Fonde (JAV), 
tačiau Tautos Fondas tokio 
pobūdžio veinkartiniams 
renginiams išteklių neturi. 
Tad šiuo metu taip ir neaiš
ku, ar visą paruoštą projektą 
bus galima pilnai įgyvendin
ti. Kun. Mikutavičius šiuo 
metu lankosi Amerikoje, o 
kovo pradžioje į Lietuvą su
grįžo viena iš iniciatorių, 
dail. V. Zamalytė.

Labai galimas daiktas, 
kad tokios apimties renginio 
- bažnyčios dekoravimo - 
organizacinis darbas buvo 
vykdomas per siaurame rate
lyje, be platesnio visuomeni
nio užnugario. Todėl apie jį 
beveik nieko nežinojome ir 
dabar tebegyvename rūpes
čiu, kad čia viskas bus laiku 
ir deramai atlikta. Keistokai 
atrodo ir tai, kad į dekoravi

182 TRAKTORIAI LIETUVOS 
ŪKININKAMS

(Lietuvos Generalinio konsulato Kanadoje pranešimas)
Generalinis konsulas 

Haris Lapas, nupirkęs pirmąjį 
traktorių su padargais ir įstei
gęs "Traktorius ūkininkui" va
jų, susilaukia vis didesnės pa
ramos ir jau 182 mūsų ūkinin- 
kai-naujakūriai apdirba savo 
ūkius užsienio lietuvių dova
notais traktoriais su padargais.

Papildomai traktorius pir
ko: P.Simelaitis, A.Kvietins- 
kas, V.Račkauskas, E.Andruš- 
ka, A.Kudirka ir A.Vengrys.

Traktorius T-25A su ve
žimu, dvivagiu plūgu, kultiva- 
toriumi ir šienapiove kainuoja 
4800 JAV dolerių. Sis 33 ark
lio jėgų dizelinis traktorius 
yra ekonomiškas, labai tinka
mas mažiems ūkiams. Gamyk

mą investuojant didoką pini
gų sumą, apie 20 tūks. dol., 
tos visos dekoracijos kuria
mos tik tos dienos iškilmėms: 
jos laikinos, jos bažnyčioje 
vėliau nebus naudojamos. 
Tai savotiškas vienkartinis 
išlaidumas, neatsižvelgiant į 
didokas pastangas ir reikalą 
tokiam svarbiam reiškiniui - 
genocido aukoms - sukurti 
ilgiau išliekantį, pastovesnį 
atminimą.

Nežiūrint šių visuomeni
nio laviravimo trūkumų, su
manymas yra gražus, Lietu
vai ir lietuviams reikalingas. 
Tėvo dienos sekmadienį, bir
želio 18, Kaune vyks iškil
mės, plauks maldos ir gies
mės už lietuvių tautos geno
cido aukas išpuoštoje Įgulos 
bažnyčioje. Prieš 55 metus 
pirmosios masinio trėmimo 
aukos tuo laikotarpiu troško 
gyvuliniuose vagonuose, ant 
bėgių stumdomuose transpor
tui į Ruisiją. Pagarba kun. R. 
Mikutavičiui ir dailininkams, 
besirūpinančiais šių aukų mi
nėjimu.

1995-III-28

la suteikia vienų metų garant
iją dalims bei pataisymui.

Pavasario darbymetei pra
sidedant, pasinaudokime šiuo 
vajumi ir pirkime traktorius 
savo giminėms ūkininkams. 
Jei jų neturite, ūkininkų sąrašą 
galite gauti generaliniame kon
sulate. Jie yra buvę partizanai, 
tremtiniai, atgavę tėviškes ir 
neturi kuo apdirbti žemės.

Traktoriaus pirkimo rei
kalu prašome kreiptis į:

Consulate General of 
Lithuania

235 Yorkland Blvd., 
Suite 502, Willowdale, 
Ontario M2J 4Y8, CANADA.

Tel.: 416 494-8313;
Fax:416494-4382
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Prez. Antanas Smetona

R.F.E. POLITIKAVIMO 
RĖMUOSE

Vilius Bražėnas
Tikriausiai mažai kas be- 

pagalvoja, jog Radio Free 
Europe (R.F.E.) dar tebeper- 
duoda Lietuvon laidas lietu
vių kalba. Todėl dar mažiau 
kas mūsų tarpe pasidomi, ką 
mūsų tautiečiai Lietuvoje to
se radio laidose girdi. Praė
jusį rudenį lankydamasis 
Lietuvoje, atsitiktinai nugir
dau R.F.E. politinės analizės 
dalį, kuri galėtų būti įdomi 
ypač išeivijos tautininkams.

Penkis dešimtmečius lie
tuvių tauta buvo vedžiojama 
idėjų Raudonojoje Velniaba- 
lėje. Senoje kaimo pasakoje 
kanopuotas "ponaitis", balo
se naktį vedžiojamo žmoge
lio maišą prikrovė aukso ga
balais. Rytą, kemsynuose 
ant kupsto besėdįs, atsikvošė
jęs žmogelis pamatė, jog 
vietoje aukso, jo maiše būta 
paprasčiausių "arklio obuo
lių". Kaip matome, panašiai 
atsitiko ir su Lietuvos oku
panto per 50 metų krašto mai- 
šan krautu politiniu, ekono
miniu, socialiniu socialistiniu 
"auksu". Tai buvo tarybinė 
propaganda.

Gal turėtume susidomėti, 
kas, kokiuose forumuose, ku
riais kanalais bei kur link 
kreipia iš Velniabalės išbristi 
ir atsitiesti bandančią tautą. 
Žinome Rytų įtaką. Klausi
mas - ar kas iš Vakarų nekrau
na į tautos maišą apgaulingo 
"liberalinio" - kairaus "auk
so"? Jau seniai man knietėjo 
kaip nors sužinoti, kiek išei
vijos "liberalai" paveikė 
LDDP kryptimi paskutinius 
Seimo ir prezidento rinki
mus. Yra pagrindo įtarti, jog 
anų dienų "bendradarbiauto- 
jai" vien tik bendradarbiavi-

A.BRAZAUSKAS PERGALĖS
DIENOS MASKVOJE NEŠVĘS

E/vydas Radvila
Dauguma Lietuvos žmo

nių lengviau atsikvėpė, kai šį 
primadienį Lietuvos prezi
dentas A. Brazauskas paga
liau pasakė, kad minėti Antro- 
jo pasaulinio karo pabaigos 
penkiasdešimtųjų metinių jis 
į Maskvą nevažiuos. Atro
dytų, argi taip svarbu kur pa
žymėti pergalės prieš fašiz
mą metines - Maskvoje, Lon
done ar Lietuvoje? Tačiau 
šiuo klausimu šalyje jau ku
ris laikas verda karštos dis
kusijos.

Jau vasario pabaigoje, A. 
Brazauskui gavus kvietimą iš 
Rusijos prezidento B. Jelci
no, septynios parlamentinės 
politinės partijos, atstovauja
mos dešiniųjų bei centristų, 
pareiškė, kad Lietuvos Prezi
dentas neturėtų vykti į Mask
vą švęsti SSRS pergalės ten 
vis dar tebevadinamame "Te

mų su Maskvos statytiniais 
padėjo KGB-istams pritildyti 
rezistentų skundą savųjų ko
munistų išdavyste. Tai jie 
atliko žymių išeivių glėbes
čiavimus! su KP nomenkla
tūrininkais bei Maskvos pro
konsulais. Ne vienas okupuo
tas tautietis galėjo suabejoti: 
"Jeigu užsienio "antikomu- 
nistams" lietuviams partie
čiai lietuviai yra broliai ir se
sės, gal klystu juos vadinda
mas oportunistais, prisitaikė
liais, parsidavėliais bei išda
vikais?"

O kaip dabar? Pabuvojęs 
Lietuvoje, susidariau įspūdį 
jog Vakarų politinės pažiūros 
Lietuvoje yra neproporcingai 
atstovaujamos JAV išeivijos 
kairiojo elemento. Ten ypač 
prasikiša Tabor Farmos me- 
nadžerija. JAV "liberalų", 
savaime suprantama, gausu 
Lietuvos akademijoje. Lyg 
dar nebūta to pakankamai 
prigaminta tarybinio intelek
tualizmo kepyklose. Stebėti
na, kad net "dešinioji" spau
da be tokių neapsieina.

Pasirodo esant ir kitų ka
nalų, kuriais, subankrutavu
sio ir lapkričio 8 d. rinki
muose tautos atmesto, JAV 
"liberalizmo" (tikrumoje - 
kolektyvizmo) idėjos gali 
prasismelkti tautos pasamo- 
nėn, kai nesama JAV dešinės 
atsvaros laisvoje idėjų rinko
je. Tarp tokių kanalų, įtarti
nųjų sąrašan įrašyčiau Lais
vosios Europos Radiją - Ra
dio Free Europe. Turėdamas 
tai mintyje, neseniai parašiau 
savo atstovui JAV Kongrese 
laišką, prašydamas padėti man 
gauti pilną tekstą 1994 m. 
10.10. R.F.E. Lietuvon (lie- 

vynės kare". "Mūsų tautai 
SSR Sąjunga nebuvo jokia 
"Tėvynė", tiktai agresyvi 
totalitarinė užsienio valstybė, 
tiktai okupante 1940 - 1941 
metais, po trejų metų vėl atė
jusi išstumti kitą okupantą ir 
pratęsusi Lietuvos okupaci
ją", - sakoma pareiškime. 
Spauda taip pat nedviprasmiš
kai smerkė galimą kelionę.

Tuo klausimu ne kartą 
pasisakė ir opozicijos lyderis 
V. Landsbergis. Jis tvirtina, 
kad europiečiai gegužės 8-ąją 
minės kaip laisvės atgavimo 
dieną; Lietuvai, deja, tai ne
buvo nei karo pabaiga, nei 
išvadavimas. Todėl profeso
rius mano, kad "dalyvauti 
tuometinių okupantų ir bau
dėjų - egzekutorių bei trėmė
jų paraduose, kaip ir Lietu
voje dar neseniai siautėjusių, 
dabar Čečėnijoje dar baisiau 

tuvių kalba) perduotą politi
nę analizę. Tą dieną, būda
mas Joniškyje, nugirdau dalį, 
Prez. Kazio Griniaus pelenų 
grąžinimo proga, politinio 
komentaro, berods pavadinto 
"Ar Lietuva pribrendusi 
demokratijai?'" Ypač suklu- 
sau patyręs, jog komenta
torium buvo anuomet išgar
sėjusio "Apvaliojo Stalo" ri
teris Mykolas Drunga. Nors 
nesu istorikas, ausį skaudžiai 
užgavo toks posakis: "Anta
nas Smetona nuvertė konsti
tucinę Griniaus vyriausy
bę..." Buvau per jaunas są
moningai aną perversmą ste
bėti, vienok, kiek žinau, A. 
Smetona asmeniškai pervers
me tiesiog nedalyvavo ir ne
nuvertė nei konstitucinės nei 
kitokios vyriausybės. Kiek 
žinau, tik po perversmo į jį 
buvo kreiptasi užimti Lietu
vos prezitento postą. Kaip 
lietuvį, kuris 1940 m. Sovie
tų invazijos metu skausmin
gai sekė Baltijos kraštų oku
paciją, labai neskaniai nu
skambėjo komentatoriaus, 
nepagarbus, beveik tarybinis, 
Lietuvos Prezidento pasitrau
kimo į Vakarus apibudini
mas. Juk, atsisukus į ano me
to Baltijos kraštų tragediją, 
matome, jog tik Lietuvos 
prezidentas pilnai suvokė 
Maskvos ultimatumo prasmę 
ir tikslus, ir todėl nedavė So
vietams progos kalbėti Lietu
vos Prezidento išprievartautu 
balsu, bandant įteisinti krašto 
okupaciją. Ką gi saviems 
kraštams laimėjo Latvijos ir 
Estijos prezidentai, sudary
dami Kremliui progą išnie
kinti tautas, išniekinant jų

* vyriausybių galvas?
Gal tautininkai turi tikres

nį būdą išgauti M. Drungos 
komentaro tekstą? Būčiau 
dėkingas, jeigu juomi pasida
lintų su šiuo Lietuvos politi
kos stebėtoju.

veikiančių specnazų ir omo- 
nų paraduose būtų negarbin
ga". Jis taip pat pažymėjo, 
kad vargu ar kuris nors Va
karų prezidentas keliautų 
šventiško vizito į šalį, kuri 
iki šiol tebelaiko okupavusi 
jo paties šalies ambasadas - 
užgrobtą suverenią teritoriją, 
juolab į šalį kuri tapo sausio 
13-osios nusikaltėlių prieglau
da, kuri atsisako svarstyti 
okupacijos padarytos žalos 
atlyginimo klausimus.

Klausimas dėl II-ojo pa
saulinio karo pabaigos iškil
mių buvo diskutuojamas ir 
Baltijos valstybių Prezidentų 
susitikimuose. Buvo sutarta, 
kad į Maskvą jie važiuos ar
ba visi kartu, arba nei vienas. 
Kita vertus, labai aiškiai išsi
skyrė Estijos prezidento L. 
Merio nuostata - jis pareiškė, 
kad į Maskvą galėtų vykti tik 
tuo atveju, jei Rusija Baltijos 
valstybių atsiprašytų už jų 
patirtas skriaudas okupacijos 
laikotarpiu (Rusija dėl to jau 
yra atsiprašiusi Vidurio Eu-

LIETUVOS VYČIU CENTRO 
VALDYBOS SUVAŽIAVIMAS

Lietuvių Vyčių Centro 
Valdyvos ir komitetų pirmi
ninkų posėdis š.m. kovo 25 d. 
vyko Worcester, MA. Dalyvavo 
Centro Valdybos nariai iš llli- 
nois, Maryland, Massachusetts, 
Michigan, New Jeisey, New Ycrk, 
Ohio, Pennsylvania, ir Rhode 
Island valstijų. Suvažiavimą 
globojo 26 kuopa. Susirinki
mas vyko Maironio parko 
patalpose.

Susirinkimą pradedant, 
dvasios vadas kun. Juozas 
Anderlonis sukalbėjo maldą. 
Lietuvos Vyčių 26 kuopos 
vardu pasveikino Ann Lese- 
man ir Ruth Sarafinas. Posė
džiui vadovavo C. V. pirmi
ninkė EvelynaOželienė. Kal
bėjo viešnia Seselė Igne Ma- 
rijošytė, kuri neseniai grįžo 
iš Lietuvos. Ji aplankė Lie
tuvos mokyklas ir apibūdino 
apie katalikišką mokymą vai
kų klasėse. Pasakojo, kad 
dabar yra 12 mokyklų kurios 
laikomos katalikiškomis. 
Religinis mokymas priklauso 
nuo mokyklos direktorių. 
Katalikiškos mokyklos atsa- 
komingos Švietimo Ministe
rijai. Visos mokyklos turi ti
kybos ar etikos instrukcijas. Jos 
nuomone, mokykloms reikia 
įvairių knygų ir angliškų teks
tų bei jų paaiškinimų. Ji su
sitiko su seselėm Aušra Gar- 
liauskaite ir Dolorita Butkute.

Pirmininkė Oželienė su
pažindino narius su nauja 
žurnalo "VYTIS" redaktore 

ropos valstybių). Estijos Pre
zidento kanceliarija netgi pa
reiškė, kad dėl šios kelionės 
iš Lietuvos pusės buvo jau
čiamas spaudimas.

Pats A. Brazauskas savo 
nusistatymą aiškiai išdėstė 
tik šią savaitę. Jis pareiškė, 
jog dėl gegužės 8-osios ar 9- 
osios minėjimo Lietuvos vi
suomenė nėra vieningos nuo
monės ir jis, siekdamas vi
suomenę vienyti, nutaręs, kad 
jo dalyvavimas II-ojo pasau
linio karo metinių minėjime 
gegužės 9-ąją dieną Maskvo
je "mums kaip tautai ir val
stybei nėra prasmingas". Jis 
pažymėjo, kad pergalė prieš 
fašizmą neatnešė nepriklau
somos ir demokratinės Lietu
vos valstybės atkūrimo, po 
karo trys Baltijos valstybės 
negrįžo į politinį Europos 
žemėlapį.

Tačiau A. Brazauskas 
neatmetė galimybės, kad da
lyvaus gegužės 7-osios minė
jime Londone. Jis teigia, kad 
ir šiuo atveju apsispręsti nėra 
lengva, kadangi Lietuvos val
stybingumo netekimas susi
jęs ir su Jaltos ir Potsdamo 
konferencijų, kuriose diktavo 
didžiosios pasaulio valsty
bės, išdavomis.

Valdžios atstovai dabar 
jau tvirtina, kad Prezidento 
apsisprendimas nevykti į 
Maskvą gimė iš jų pačių nu
sistatymo, o Estijos Preziden
to, kaip ir Lietuvos opozici
jos bei spaudos vaidmuo bu

Maryte Abbott ir su Business 
manager Richard Niedvarės. 
Vincas Boris, Lietuvos reika
lų komiteto pirmininkas, trum
pai apibudino apie jo dalyva
vimą Lietuvių-Amerikos kon
grese. Robertas Boris, "Pa
galba Lietuvai" vadovas, pa
pasakojo apie jo susitikimą 
su Catholic Medical Mis- 
sion Board direktoriais, New 
Yorke, š.m. kovo 24 d. Taip 
pat buvo pranešta apie pasi
ruošimą 82-tam seimui kuris 
įvyks š.m. rugpiūčio 9-13 
dienomis Novi Hilton vieš
butyje, Novi (Detroito prie
miestyje), MI.

5 v.v. šv. Mišios šv. Ka
zimiero bažnyčioje. Konce- 
lebravo kun. klebonas Vin
centas Parulis ir kun. Juozas 
Anderlonis. Po šv. Mišių vi
si susirinko Maironio Parko 
patalpose kur šeimininkės 
paruošė gardžią vakarienę. 
Maldą prieš vakarienę sukal
bėjo kun. Anderlonis. Po va
karienės kun. Parulis sveiki
no Centro valdybą ir palinkė
jo sėkmingo posėdžio.

Buvo aptarti einamieji rei
kalai, vyko diskusijos, svar
stymai ir nutarimai. Posėdis 
baigtas malda, kurią sukal
bėjo kun. Juozas Anderlonis.

Ateinantį Centro valdy
bos posėdį numatyta šaukti 
š.m. birželio 3 d. Novi, MI, 
Novi Hilton viešbutyje.

Regina Juškaitė

vęs antraeilis. Tačiau daugu
ma politikos stebėtojų mano 
kitaip.

Rusijos diplomatija jau 
aiškiai davė suprasti, kad bu
vo laukta kitokio atsakymo. 
Abiejų šalių santykius pasta
ruoju metu pritemdė dar keli 
įvykiai - kovo pabaigoje virš 
Vilniaus nedideliame aukšty
je skraidė trys Rusijos kari
niai sraigtasparniai, kažkokiu 
būdu "nukrypę" nuo jiems 
skirto maršruto. Sraigtaspar
niai turėjo leidimą skristi iš 
Baltarusijos į Karaliaučių. 
Dėl šio įvykio opozicija pa
reikalavo surengti neeilinį 
Seimo posėdį, kuriame kriti
kavo aiškios valstybės sau
gumo politikos neturinčią 
valdžią. Buvo reikalaujama 
nutraukti visus Rusijos kariš
kių skraidymus per Lietuvos 
teritoriją. Dėl šio incidento 
Lietuvos Užsienio reikalų 
ministerija nusiuntė protesto 
notą Rusijai.

Savo ruožtu Rusija atsiun
tė Lietuvai net tris notas dėl 
dviejų dezertyrų, Lietuvoje 
paprašiusių politinio prie
globsčio, išdavimo. Neilgai 
laukusi, Lietuvos valdžia su
tiko penduoti Rusijai šiuos ne
norėjusius vykti kariauti į Če
čėniją ir dėl to iš Karaliaučiu
je dislokuoto dalinio pabėgu
sius jaunuolius. Šis Vyriau
sybės sprendimas minėtame 
Seimo posėdyje taip pat bu
vo peikiamas.



6 psl. DIRVA • 1995 m. balandžio 13 d.

Į TALKĄ ARTIMO MEILĖS 
TARNYBAI

Aurelija M. Balašartienė
Jau yra įprasta, kad mūsų 

labdaros ar visuomeninės or
ganizacijos, šaukia metinį 
susirinkimą, kurio metu yra 
renkama nauja valdyba ir pa
sidžiaugiama darbų vaisiais. 
Tai lyg ir nuveiktų darbų ap
vainikavimas bei naujų užmo
jų planavimas. Savotiškai 
savo kuklumu iš mūsų visuo
meninio gyvenimo rutinos 
išsiskiria BALFo Clevelando 
skyrius, kuriam jau eilę metų 
vadovauja patyręs idealistas 
Vincas Apanius su pasišven
tusių darbuotojų talka. Ne
daug girdime apie nuveiktus 
darbus, konferencijas, suva
žiavimus ir kitokius pasigar- 
sinimus, todėl buvo įdomu 
dalyvauti š.m. kovo 23 dieną 
Lietuvių Namuose įvykusia
me BALFo skyriaus metinia
me susirinkime, kuriam pir
mininkauti buvo patikėta 
man, o sekretoriauti Stefani
jai Stasienei. Tai buvo puiki 
proga patirti apie konkrečią 
ir labai efektingą Lietuvai 
paramą. Stefanijos Stasienės 
perskaitytas pereitų metų 
metinio susirinkimo protoko
las buvo vienbalsiai priimtas 
be pataisų, tuo labiau, kad 
detaliai ir vaizdžiai aprašyta 
susirinkimo eiga dalyvius 
sugrąžino į pereitų metų op
timistišką nuotaiką. Nebuvo 
gaišinamas laikas valdybos ir 
revizijos komisijos kandidatų 
atsisakinėjimams, daugumos 
balsais perrinkus tose parei
gose ilgus metus buvusius 
asmenis. Tai džiugus faktas, 
nes toje organizacijoje yra 
labai reikalinga darbo patir
tis, žinant, kaip į talką įtrauk
ti darbo nebijančias rankas,

Vytautas Rėkus

POLUNDRA
(Ištraukos iš knygos)

(Tęsinys. Pradžia Nr.8)

Bet tada Vorkutoje tas 
"survival" turėjo ypatingą 
reikšmę. Žmonės buvo totali
tarizmo nusiaubti, paniekinti, 
nustumti į bedugnę. Toje be
viltiškoje aplinkoje žmonės 
vis tiek tikėjosi išlikti gyvi, 
nepaisant to, kad vėjo gena
mos smulkiausios sniego dul
kelės patekdavo pro skudu
rus iki pat gryno mūsų - gal 
jau mažai šilto - kūno. Kaž
kur pasąmonėje dar suvokda
vome tą sniegą ant savo kū
no, tačiau visa mūsų sąmonė 
buvo tuo metu sukaupta svar
biausiam dalykui - kaip iš
likti gyvam. Mumyse pleve
no gyvybės liepsnelė, ruseno 
kibirkštėlė vilties - tai tas 
stebuklingas, žmogui įgimtas 
noras gyventi dar kartą padė
jo mums išlikti. Joks gyvū
nas neatlaikytų tokios prie
vartos ir kankinimo. Tiems 
kuriems pasisekdavo sugrįžti 
į lagerį, džiovindavo savo se

mokėti koordinuoti siuntas, 
paruošti, supakuoti, prista
tyti ar persiųsti. Valdybos 
pirmininku sekančiai kaden
cijai liko Vincas Apanius, iž
dininko pareigas sutiko to
liau eiti kruopštus ir tvar
kingas Balys Steponis. Ge
novaitė Aukštuolienė, Irena 
Johansonienė, Kazė Vaiče- 
liūnienė, Henrikas Johanso- 
nas ir Ona Šilėnienė įėjo į 
valdybą įvairių sričių reika
lams. Revizijos komisijos 
darbą sutiko tęsti toliau pir
mininkas Mečys Aukštuolis, 
Salomėja Knistautienė ir Eri
ka Steponavičienė.

Susirinkusiems stiprų 
įspūdį padarė pirmininko 
Vinco Apaniaus pranešimas 
apie atliktus labdaros darbus. 
Tai beveik neįtikimų pastan
gų rezultatas. Per praėjusius 
metus į Lietuvą ir į Suvalkų 
trikampį buvo pasiųstos 67 
siuntos su rūbais, avalyne ir 
maistu, aštuonios siuntos or
ganizacijoms, jų tarpe Kau
no, Panevėžio, Vaišvilės vai
kų globos namams, taip pat 
vertingų knygų siuntos Klai
pėdos ir Vytauto Didžiojo 
universitetų bibliotekoms. 
Piniginės aukos pasiekė Kau
no Caritas vargšų ir Kretin
gos pranciškonų vienuolyno 
vaikų valgyklas. BALFo 
Clevelando skyriaus darbuo
tojos, aukodamos savo ener
giją ir laiką, ilgas valandas 
praleidžia, dirbdamos dulkė
se, pakuodamos siuntinius, o 
Kazė Vaičeliūnienė, nuolati
nė Dievo Motinos Parapijos 
kavučių talkininkė, visą šešių 
sekmadienių pelną paaukojo 
BALFo iždui. Įdomu pabrėž- 

nus, iš vidaus šlapius velti
nius ant gležinės krosnies, 
panašios į pragaro mašiną. 
Vadinasi, sniegas, per purgą 
sutirpęs ant mūsų kūno pra
sisunkdavo iki mūsų kojų pa
dų, todėl veltiniai viduje bū
davo šlapi.

Neįmanoma tiksliau ap
rašyti kančių žmonių, išvežtų 
iš savo gimtosios žemės, be 
kaltės apkaltintų, neturinčių 
jokių teisių nei pagalbos. 
Žmogaus ištvermė, atrodo, 
yra neribota: pakėlė jie vargą 
didesnį, negu galima pakelti, 
iškentė skausmą žiauresnį, 
negu galima iškęsti, išliko 
gyvi visai beviltiškoje padė
tyje, ištvėrė nežmoniškiau- 
siomis sąlygomis. Kankina
mi, marinami, niekinami, šal
domi, apsėsti utėlių, atiduoti 
į žmogžudžių rankas atlaikė 
purgos viesulus.

Tada ten, Vorkutoje, la
biausiai apgailestavau, kad 
taip mažai aukojausi savo

Naujai išrinkta BALFo Clevelando skyriaus valdyba. Stovi iš kairės: Balys Steponis, Henrikas 
Johansonas, Vincas Apanius, sėdi: Ona Šilėnienė, Irena Johansonienė, Kazė Vaičeliūnienė, 
Genovaitė Aukštuolienė, Salomėja Knistautienė, Erika Steponavičienė. K Vaičeliūnienės nuotr.

ti ir tai, kad skyrius taip pat 
remia neseniai iš Lietuvos 
atvykusius asmenis.

Preciziškai ir tvarkingai 
sąskaitybą vedančio iždinin
ko Balio Steponio darbą tei
giamai įvertino revizijos ko
misijos narė Salomėja Knis
tautienė, perskaičiusi komi
sijos protokolą, patikrinus 
iždą kovo 17 dieną. Įdomu 
buvo patirti iš iždininko pra
nešimo, kad šiais metais pa
didėjo gautų aukų vidurkis ir 
BALFo narių skaičius išaugo 
iki 176, nuo pernai metų pa
didėjęs 34 nariais. Tačiau, 
atsižvelgiant į mūsų gan skait
lingą visuomenę, BALFo na
rių ir rėmėjų turėtų būti žy
miai daugiau.

Sekant be daug reklamos 
ir pasigyrimo intensyvią 
BALFo veiklą, reikia gėrėtis 
jo darbo rezultatais, skatinti 
tautiečius didinti savo įnašus, 
skirti aukas pinigais ar ver

tautai ir pavydėjau tiems ka
torgininkams, kurie buvo dau
giau pasitarnavę saviesiems.

10. Laisvė
Vorkuta tai tik mažas 

pragaras, palyginus su visa ta 
totalitarine lagerių santvarka, 
kurioje žmogus buvo taip 
įbaugintas, kad bijojo savo 
paties šešėlio. Ar kas nese
ka? Kad neprasitartum, tai 
geriausiai tylėti, nes nebuvo 
toje sistemoje žmogaus, ku
rio nebūtų buvę galima kuo 
apkaltinti. Socializmas, in
ternacionalizmas, žmogišku
mas, tautų lygybė - tai sovie
tų imperijos užmaskuotos 
veiklos priedanga. Socializ
mas liko tik šūkiuose, nes 
tikrovėje santvarka buvo ar
čiau vergijos, o internaciona
lizmas, nors buvo visiems 
privalomas buvo nepasiekia
mas. Nebuvo jokios tautų 
lygybės, nes kitos tautos bu
vo priverstos tarnauti rusų 
tautai - tiksliau sakant jos 
padugnėms. Laisvė baigėsi 
tautos aneksija, užgrobtim. 
Žmogiškumas buvo palaido
tas koncentracijos stovyklų 

tingomis dovanomis. Tą sun
kų ir neapdainuotą darbą 
dirba pasišventę neapmoka
mi asmenys, kurių širdyse 
yra gyvas taurus artimo mei
lės pajautimas bei pareigos 
jausmas dalintis mūsų gyve
nimo gėrybėmis su tais, kurie 
gyvena varge ir skurde, ar 
yra paliegę bei priežiūros ir 
pajamų neturintys seneliai. 
BALFo darbuotojų darbas 
yra konkretus meilės Lietu
vai įrodymas ir artimo meilės 
įgyvendinimas. Perrinktoji 
BALFo valdyba turi viltį su
laukti daugiau aukotojų, di
desnių aukų, bet yra dėkinga 
už kiekvieną, kad ir mažiau
sia, auką.

Po susirinkimo įvykusių 
tradicinių vaišių metu, paki
lioje nuotaikoje privačiai be- 
sibičiuliaujant, vyravo opti
mizmas ir pasiryžimas dirbti 
toliau Lietuvos labui.

voratinklyje.
Iš Vorkutos konclagerio 

grįžau 1947 metais, kai Vil
niuje Stalinas visu smarkumu 
varė kolonizacijos ir rusifika
cijos politiką. Prieš lietuvius 
buvo išnaudojami net nutau
tėję lietuviai, tie išverstaran- 
koviai, kurie virė neapykanta 
savo buvusiems tautiečiams. 
Taigi buvo visi sekami, pro
vokuojami ir apkaltinami net 
tie, kurie dar nežinojo lagerio 
skonio.

1948 m. į Dieveniškių 
valsčių buvo atsiųstas provo
katorius, kuris ėmėsi organi
zuoti partizanus. Bet greitai 
supratome, kas jis toks. Atsi
peikėjęs nuo įžūlaus okupan
tų smūgio, pradėjau nagrinėti 
padėtį ir aiškinausi jų politi
ką Lietuvoje. Tautos praeitis 
buvo pasmerkta ištisai. Vie
našališkai skiepytas interna
cionalizmas. Rusų kalba bu
vo privaloma visiems ir ofi
cialiai buvo vadinama "antrą
ja gimtąja kalba". Jai buvo 
skiriama daugiau dėmesio ir 
pagarbos negu gimtajai. Ru
sų kalbos privalumą aiškinta 
ir tuo, kad taip kalbėję Leni

Talkininkės iš Lietuvos
Bibliotekininkė Dalia 

Pečiulienė ir archyvistė Dalia 
Rakauskienė atvyko iš Vilniaus 
į Chicagą trims menesiams 
dirbti Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centre. Katalogavi
mo skyriaus vedėja Pečiulie
nė yra jau antrą kartą iškvies
ta iš Lietuvos nacionalinės 
bibliotekos tęsti LTSC rinki
nių katalogavimą. Rakaus
kienė, kuri yra konsultantė 
Lietuvos Archyvų generali
nėje direkcijoje, klasifikuos 
ir aprašys Pasaulio lietuvių 
archyvo rinkinius pagal Lie
tuvoje naudojamą sistemą. 
Šio darbo išdava bus visuoti
nis Lietuvos ir užsienio lietu
vių archyvinių rinkinių sąva
das. Dabar Centre darbuojasi 
keturios vilnietės, profesiniai 
atstovaujančios archyvų, biblio
tekų, mokslinių knygų reda
gavimo irmuziejų specialybes. 

A. Zai lskas

nas ir Stalinas, o mokęsis jos 
taip pat ir Marksas. Anglų 
kalba buvo šmeižiama, nes 
tai kapitalistų kalba, buržua
zijos ir liaudies priešų kalba. 
Jeigu kas nors atsiliepdavo 
kiek objektyviau ar kilniau 
apie savo tautos praeitį, tai 
buvo apšaukiamas naciona
listu ir sudorojamas. Tačiau 
rusų rašytojus skatinta Rusi
jos praeitį aprašyti patriotiš
kai, išpučiant net smulkiau
sius praeities laimėjimus. 
Rusijos carai ir bajorai turėjo 
būti vaizduojami patriotais, 
kilniais žmonėmis, o kitų 
tautų to pačio rango žmonės 
turėję būti tik išnaudotojai, 
eksploatatoriai. Carams, net 
žiauriausiems, stovėjo pamin
klai ne tik Maskvoje, o su ki
tų tautų laisve susiję pamink
lai buvo naikinami.

Žmonės buvo priversti 
tylėti, nes suėmimui užtekda
vo mažiausios įtarties. Su
imtuosius lietuvius kankini
mais priversdavo pasirašyti 
kaltinamąjį protokolą (daž
niausiai be jokios kaltės), ir

(Nukelta į 7 psl.)



BUVO SUVAŽIAVĘ LIETUVIU 
FONDO NARIAI

Apie 32-jj LF metinį suvažiavimą Lemonte
Edvardas šulaitis

"Šiandien mes čia suva
žiavome peržvelgti praėjusių 
metų atliktus darbus ir ap
svarstyti naujus užmojus. 
Tai išgirsime iš visų pirmi
ninkų pranešimų. Laikai kei
čiasi, keičiasi ir Lietuvių 
Fondo veikla. Praėjusiais 
metais Lietuvių Fondo Įstatų 
komisijai teko gerokai padir
bėti ir šiame suvažiavime ji 
rekomenduos visą eilę pakei

Per 32-jj Lietuvių Fondo narių suvažiavimą Lemonte kalba 
Fondo Tarybos pirm. Marija Remienė. E. Šulaičio nuotr.

timų, kuriuos reikės šiandien 
priimti, papildyti ir patvirtin
ti" - taip kalbėjo LF Tarybos 
pirmininkė Marija Remienė, 
atidarant 32-jį LF suvažiavi
mą kovo 25 d., Pasaulio lie
tuvių centre Lemonte, prie 
Chicagos.

(Atkelta iš 6 psl.) 
tai jau buvo teisinis pagrin
das vežti į nežmoniškų sąly
gų konclagerius. Antai Vor
kutos konclageryje prižiūrė
tojais būdavo ir nuteistieji, iš 
jų skirdavo brigadininkais 
dažniausiai kriminalistus, o 
neretai ir galvažudžius (Lo- 
mekin. Vorkutos konclage
ryje 1945, 1946 m.). Reikia 
priminti, kad už žmogaus nu
žudymą tokie gaudavę vos 
penkerius metus, o už neat
sargiai ištartą draudžiamą 
žodį mažiausia bausmė būda
vo dešimt metų. Brigadinin
kai gaudavo daug geresnį 
valgį negu kaliniai. Lagerio 
kaliniai buvo visiškai išeik
voti fiziškai ir dvasiškai. Dėl 
pajuokos iškviesdavo orkes
trą, kuris grodavo maršą 
šviečiant šiaurės pašvaistei, o 
tuo metu svirduliuojančius 
alkanus kalinius varydavo į 
darbą (EČĖGA, 1945 m.). 
Brigadininkai tuos lagerio 
kalinius vadindavo "docho- 
diagomis", jie buvo visiškai 
nualinti, priartėję prie bado 
mirties. "Laisvėje", t.y. Ta
rybų Lietuvoje, jautėsi tokia

Ir, iš tiesų, šiame suva
žiavime daugiausia laiko pa
švęsta įstatų reikalams, ne
žiūrint, kad kai kurie punktai 
buvo visai nežymiai pakeisti 
ir todėl dėl jų nebuvo ilges
nių diskusijų, išskyrus antrąjį 
paragrafą, susilaukusį nema
žą pasisakymų. Tačiau užbė
gant kitiems darbotvarkės 
punktams už akių, reikia pa
žymėti, kad šis klausimas 

išaiškintas taikiai - balsavi
mo keliu priimant naujai pa
teiktas pataisas. Už 18-kos 
paragrafų pakeitimą gauta 
7,896 balsai o prieš - 1,564 
balsai.

Daugiausia kontraversijų 
susilaukė 2-sis paragrafas, 

pati lagerinė atmosfera ne tik 
kalėjime, bet ir viešumoje: 
prižiūrėtojams šuniškai tar
navo saujelė prisiplakėlių, 
kurie pasirašydavo ištremti 
net savo artimuosius, išdavi
kiškai vykdydavo okupantų 
nežmoniškuosius įsakymus.

Norint pažinti tą įžūlią 
Stalino politiką, reikėjo imtis 
visokiausių priemonių. Ma
no žmona buvo rusė, didelė 
patriotė, kraštutinė naciona
liste. Ji buvo kilusi iš rusų 
inteligentijos, dvarininkų šei
mos, iš prigimties buvo labai 
iškalbi ir neretai reikšdavo 
neapykantą kitoms tautoms. 
Pareigūnams Lietuvoje jos 
pažiūros labai tiko, todėl ji 
įsigijo visišką jų pasitikėji
mą, galėjo su jais būti atvira. 
Šitaip sužinojau ne vieną pa
slaptį, padėjusią man išsiaiš
kinti Stalino politiką Lietu
voje. Tarp kita ko sužinojau, 
kaip partijos Vilniaus srities 
komiteto sekretorė Tatjana 
tvarkė rusifikacijos ir koloni
zacijos reikalus Lietuvoje: 
parkviesdavo rusus, aprūpin
davo juos darbu, o neretai ir 
butu ir duodavo jiems kažko
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32-jo Lietuvių Fondo suvažiavimo, įvykusio kovo 25 d., prezidiumas. Iš k.: Saulius Gyvas, 
Vytautas Kamantas, Marija Remienė, Stasys Baras, Pranė Masilionienė. E. Šulaičio nuotr.

kuris pakeistoje formoje 
skamba taip: "LF pagrindinis 
kapitalas nedalinamas, išsky
rus trijų ketvirtadalių visos 
LF Tarybos nutarimu, vienų 
metų laikotarpyje paskirti ne 
daugiau, kaip 10 nuošimčių 
sumos, susidedančios iš tų 
metų pelno ir esamo pagrin
dinio kapitalo, ir išskyrus at
vejus, suminėtus šių įstatų 41 
paragrafe".

Viskas vyko sklandžiai
Išskyrus aukščiau minėtą 

atvejį dėl įstatų pakeitimo, 
šiame suvažiavime viskas 
vyko sklandžiai, galima sa
kyti, kaip sviestu patepta. 
Susirinkus 133 balsavimo 
teisę turintiems nariams, at
stovaujantiems 9,498 balsus, 
tuoj po suvažiavimo atidary
mo, ilgoką invokaciją paskai
tė prel. Juozas Prunskis, ku
ris dėkojo Viešpačiui už LF, 
"kuris yra finansinė širdis, 
kurios dėka cirkuliuoja reika

kias pareigas. Dauguma jų 
buvo prasižengėliai, kiti nuo 
šeimos iš RSFSR pabėgę vy
riškiai. Sakykim, Dieveniš
kių milicijos viršininkas bu
vo palikęs savo šeimą ir čia 
be kliūčių vedė valsčiaus 
darbuotoją, o Dieveniškių 
valsčiaus komiteto sekreto
rius Popovas, pabėgęs nuo 
šeimos, vedė vietinę gydyto
ją. Tatjana pasakojo mano 
buvusiai žmonai, kokias šu
nystes ji krėsdavo lietuviams. 
Tarp kita ko ji labai suvaržė 
lietuviams galimybes apsigy
venti Vilniuje, tuo tarpu ru
sams čia nebuvo jokių kliū
čių. Arba jeigu koks nors 
pareigūnas lietuvis mėgino 
padėti kuo savo tautiečiui, 
tokį greitai jinai sudorodavo, 
nes saugumo darbuotojai bu
vo rusai. Vilniaus srities 
švietimo skyriaus inspekto
rius Umbrasas užtraukė jų 
rūstybę tuo, kad 1949 m. ge
gužės mėnesį užtarė per 
sporto šventę Daubutiškėse 
skriaudžiamus lietuvių vai
kus. Jeigu nepageidaujamam 
lietuviui įrodyti kaltės nebū
davę kuo, tada kaltinimus iš

lingi finansai". Pabaigoje jis 
kreipėsi į Viešpatį, prašyda
mas padėjimo, kad "suvažia
vimas nepaskęstų asmeniš
kumų ginčuose".

Toliau pagal gausią (18 
punktų) dienotvarkę ėjo mi
rusiųjų Fondo narių pagerbi
mas. Čia jiems specialią 
žvakę uždegė Juozas Masilio- 
nis, o Ramona Steponavičiū
tė perskaitė 1994 m. mirusių
jų narių 97 pavardes. Taip 
pat buvo sugiedota "Marija, 
Marija" giesmės keli posmai.

Tuomet buvo persimesta 
į kiek linksmesnę programos 
dalį, sukviečiant prezidiumą 
- pirmininkauti Vytautą Ka- 
mantą ir Saulių Čyvą, o sek
retoriauti Pranę Masilionie- 
nę. Be jų, priezidiuman pa
kviesti ir abu LF pirmininkai 
(Tarybos ir Valdybos) Marija 
Remienė ir Stasys Baras.

Pirmieji sveikintojai žo
džiu buvo Lietuvos gen. gar

galvodavę.
Partijos komiteto sekre

torė Tatjana kolonizacijos 
tikslais parkviesdavo iš toli
mos Rusijos lietuvių kilmės 
rusus. Tai rodo, kad koloni
zacija vyko per Centrą. Šal
čininkų rajono komiteto an
trasis sekretorius (berods, 
Butkus) buvo čia pavyzdys. 
Jis buvo persmelktas neapy
kantos lietuviams ir šitai net 
savo meilužei išpažino. Ka
dangi ir ši buvo tokių pat pa
žiūrų, tai buvo paskirta rajo
no švietimo skyriaus vizita
tore. Butkus nuskriaudė ne 
vieną lietuvį. Kas žino, kiek 
tokių išverstarankovių buvo 
Lietuvoje. Butkus tikriausiai 
nebuvo vienintelis. Koloni
zatoriams viskas buvo gali
ma, ir jie buvo tarytum šven
tosios karvės, o užsitrauku
siems jų rūstybę viskas baig
davosi tragiškai.

Žmonės buvo visiškai 
priklausomi nuo tų "laisvės" 
prižiūrėtojų malonės. Gy
venome pusbadžiu, nes pagal 
korteles maisto užtekdavo tik 
savaitei. Buvome priversti 
vogti. Mokytojavau Dieve

bės konsulas Chicagoje Vac
lovas Kleiza, PLB pirm. Bro
nius Nainys, JAV LB Krašto 
valdybos pirm. Regina Naru- 
šienė. Br. Nainys į susirin
kusius kreipėsi humoristiniu 
tonu, pasveikindamas: "Svei
ki, milijonieriai". Daiva Ko- 
jelytė perskaitė gana ilgą P. 
Masilionienės rašytą praėju
sio suvažiavimo protokolą, ku
ris buvo priimtas be pataisų.

Daug pranešimų
Nemaža laiko taip pat 

užėmė ir Lietuvių Fondo va
dovybės bei atskirų komisijų 
pranešimai. Pirmoji praneši
mą padarė M. Remienė, (ta
rybos), tada - St. Baras (val
dybos), Pirmoji pasidžiaugė 
LF metiniu kapitalo prieau
giu, kuris siekė beveik 800 
tūkst. dolerių. Valdybos 
pirm. St. Baras irgi praėju
sius metus gerai įvertino, pa
reikšdamas, kad pernai į LF 

(Nukelta į 8 psl.) 

niškių valsčiuje. Teko elge
tauti, nes vogti nemokėjau. 
Vaikščiojau po vaikų tėvus ir 
taip pramisdavau.

Apie valgio gaminimo 
higieną nebuvo ir kalbos. 
Atsilikę gyventojai amžiais 
gyveno skurdžiai. Be to, bu
vo uždėtos jiems didelės prie
volės. Taip norėta į kolcho
zus suvaryti "savanoriškai". 
Po kaimus važinėjo visokie 
pareigūnai ir agitavo už ko
lektyvizaciją. Beje, veikiau 
tai buvo grasinimai ir baugi
nimai. Tie agitatoriai - tai 
valdininkai, kurie nesiskyrė 
nuo lagerio pareigūnų. Žmo
nės iš baimės vaišindavo juos 
pagal savo išgales. Prisime
nu, Jokūbiškių apylinkės pir
mininkas Janas Cudzenows- 
kis tuos slibinus vaišindavo 
lašiniais ir girdydavo nami
ne, atnešta iš tų gyventojų, 
kurie nepajėgė sukrauti prie
volių. Kultūringas žmogus 
nesugebėtų valgyti tų surūdi
jusių lašinių ir gerti to dvo
kiančio "samagono". Bet 
valdininkai ne ką skyrėsi nuo 
lagerių dugno. Ne vienas iš 
jų buvo ir nusikaltėlis.

(Bus daugiau^
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BUVO SUVAŽIAVĘ ...

(Atkelta iš 7 psl.) 
įstojo 106 nauji nariai, gauta 
stambokų palikimų. Jis pa
žymėjo, kad dabar LF priklau
so 6,772 nariai su 7,366,658 
dol. kapitalo. Jis kvietė visus 
darbuotis, kad šiemet būtų 
pasiekta 8 milijonų dolerių 
suma.

Gana išsamius, bet kon
densuotus pranešimus, pada
rė Povilas Kilius (finansų ko
misijos), Daina Kojelytė, 
(Pelno skirstymo komisijos) 
Algirdas Ostis (Palikimų) dr. 
Kazys Ambrozaitis, dr. Gedi
minas Batukas (Meno).

Dešimtuoju darbotvarkės 
punktu numatytą Patikėtinių 
Tarybos pranešimą padarė 
jos pirmininkas, LF įsteigė
jas dr. Antanas Razma. Jis 
pažymėjo, jog iš Lietuvai 
skirto daugiau negu milijono 
dolerių sumos (1,150,212 dol.) 
jau yra išmokėta truputį dau
giau negu pusę milijono. Šie 
pinigai yra išmokami, kada 
projektai yra įvykdomi ar gau
namos garantijos apie jų vyk
dymą. Spaudos atstovams 
buvo išdalintas sąrašas - sa
kantis kiek kuriam projektui 
yra paskirta lėšų ir kiek jų 
yra išmokėta. Čia reikia pa
žymėti, kad kai kurie išmo
kėjimai yra daromi dalimis. 
Daugiausia - 300 tūkst. dole
rių buvo paskirta M.K. Čiur
lionio muziejui Kaune - jo 
rekonstrukcijai, oro kondicio
navimo sistemai ir apsaugai 
įrengti. Tačiau išmokėjimų 
jokių nepadaryta, nes, kaip 
atrodo, negalima "susikalbė
ti" su projekto vykdytojais.

Taip pat buvo padarytas 
ir Kontrolės komisijos prane
šimas. Tą atliko Pijus Stan- 
čius, pabrėždamas, kad visa 
apskaita vedama tvarkingai.

Neapsieita ir be 
rinkimų

Buvo renkama trečdalis 
LF tarybos - tų narių, kurių tri
jų metų kadencija šiemet bai
giasi. Taip pat rinkta ir Kon
trolės komisija. Šie punktai 
tai buvo tik formalumas, nes 
į Tarybą tebuvo pasiūlyti tik 
6 nariai (6 reikėjo išrinkti). 
Kiek geriau buvo Kontrolės 
komisijoje, nes ten reikėjo 
išrinkti tris iš keturių pa
siūlytų kandidatų. Niekas 

A. f A.
POVILUI BIELSKIUI

mirus, jo dukroms JADZEI DAUTIENEI ir 
DANUTEI BARIENEI ir jų šeimoms 
reiškiame gilią užuojautą

Aldona ir Edas Bliumentaliai 
Bronė ir Benius Paulioniai 
Elzė ir Vytas Račkauskai 
Irena ir Edas Rydeliai 
Roma ir Henrikas Tatarūnai 
ir Jonas Rastenis

dabar iš narių net nebandė 
siūlyti pridėtinių kandidatų, 
nes apie LF vadovybę susi
būrę žmonės turi tūkstančius 
balsų ir čia eilinis narys (arba 
jų grupelė) nieko negali pa
keisti.

Renkant narius į Tarybą 
pagal balsų skaičių kandida
tai išsirikiavo taip: Vytautas 
Narutis, Saulius Čyvas, Sta
sys Baras, Vytautas Kaman- 
tas, Arvydas Tamulis, dr. Fer
dinandas Kaunas. Pirmasis 
gavo 9,066 balsus, o pasku
tinis - 5,521. Į Kontrolės 
komisija pagal balsų daugu
ma išrinkti: A. Norvilas, P. 
Stončius, V. Juška. Nepate
ko - dr. K. Jablonskis.

Darbotvarkėje buvo punk
tas ir pranešimams iš kitose 
vietovėse esančių įgaliotinių. 
Čia pasireikškė tik vienintelė 
Dalia Puškorienė iš Cleve
lando, padariusi pranešimą 
apie savo veiklą. Taip pat 
buvo ir diskusijos bei pra
nešimų priėmimas, klausimai 
bei sumanymai, o taip pat ir 
nutarimų priėmimas.

Kadangi reikėjo skaičiuo
ti balsus, tai rezultatų paskel
bimas bei suvažiavimo užda
rymas nukeltas kiek vėliau ir 
per tą laiką suvažiavimo da
lyviai pavaišinti pietumis. 
To jie, turbūt, buvo užsitar
navę, nes pats suvažiavimas 
vyko be pertraukos nuo 9,30 
vai. iki beveik 3 vai. Pabai
goje visi sugiedojo Tautos 
himną.

Kadangi čia nėra suva
žiavimo protokolas, tai nevi
si darbotvarkės momentai ja
me užfiksuoti. Čia dar norė
tųsi pažymėti kai kurias su
važiavimo komisijas. Orga- 
nizavinę komisiją sudarė: 
Kostas Dočkus, Vaclovas 
Momkus, Alė Steponavičie
nė (ji yra LF sekretorė); No
minacijų komisiją - dr. Ka
zys Ambrozaitis, Povilas Ki
lius, dr. Antanas Razma; 
Nutarimų komisiją - dr. Jo
nas Valaitis, dr. Gediminas 
Balukas, dr. Antanas Razma, 
Algirdas Ostis; Spaudos ko
misiją (ją sukvietė Jonas 
Končius)- Bronius Juodelis, 
Aldona Šmulkštienė, Edvar
das Šulaitis, Birutė Vindašie- 
nė, Juozas Žemaitis, Petras 
Petrutis, Balys Brazdžionis.

Baltimorėje įvykusios Kultūrinės popietės programos atlikėjai. Iš k.: Kazys Bradūnas, Jurgis 
Jankus, popietės vedėja Aldona Marcinkienė, akt. Juozas Palubinskas, Stasė Šakytė-Surdokienė, 
Aleksandras Radžius. A. Dundzilos nuotr.

L.B. FLORIDOS APYGARDOS 
METINIS SUVAŽIAVIMAS

Lietuvių Bendruomenės 
Floridos Apygardos metinis 
suvažiavimas įvyko vasario 
24-25 d. Treasure Island Inn, 
Daytona Beach Shores, ant 
Atlanto kranto.

Suvažiavimą vasario 24 d. 
tuoj po vidurdienio atidarė 
Daytona Beach apylinkės pir
mininkė dr. Birutė Preikštie- 
nė. Pasveikinęs suvažiavi
mą, apygardos pirmininkas 
Liutaveras Siemaška toliau 
suvažiavimui vadovauti pa
kvietė Daytona Beach Lietu
vių klubo pirmininką Joną 
Daugėlą. Po kun. dr. Mato 
Čyvo sukalbėtos invokacijos 
ir mirusiųjų narių prisimini
mo tylos minute, buvo suda
rytos spaudos ir nutarimo ko
misijos ir priimtas 1993 metų 
suvažiavimo protokolas, ku
ris buvo išsiuntinėtas apylin
kių valdyboms prieš suva
žiavimą, todėl nebuvo reika
lo jį čia skaityti ir svarstyti.

Suvažiavimą Lietuvos 
Dukterų vardu sveikino Da
lia Augūnienė, Daytona Beach 
Lietuvių klubo vardu Jonas 
Daugėla, o raštu sveikino 
JAV LB prezidiumo pirmi
ninkas dr. Zigmas Brinkis.

Apygardos pirmininkas 
prieš suvažiavimą buvo pa
ruošęs apylinkių metų veik
los ir finansinės apyskaitos 
formą, todėl apygardai pri
klausančių septynių apylin
kių atstovai savo pranešimuose 
palietė tik svarbesnius klau
simus. Reikia pabrėžti, kad 
šiame suvažiavime pirmą kar
tą dalyvavo visų septynių 
apylinkių atstovai ir padarė 
pranešimus.

Atlantos apylinkė (priskir
ta Floridos apygardai), pagal 
jos pirmininką Evaldą Kaz
lauską, turi virš 100 narių, 
gan daug iš mišrių šeimų, to
dėl susirinkimuose praneši
mai yra daromi anglų kalba. 
Jau dabar pradedama ruoštis 
priimti daug svečių iš visos 
Amerikos, kurie atvyks į 
1996 metų olimpiadą.

Auksinio Kranto apylin
kei pirmininkauja Jonas Paš- 
kus. Pranešimą padarė Vy
tautas Dubauskas. Apylinkė 
turi 65 narius, beveik visi 
pensininkai. Mėginama pri
traukti jaunimą. Mėnesi
niuose priešpiečiuose daly
vauja maždaug 25 nariai. 
Prof. Vytauto Landsbergio 
pagerbime dalyvavo 130 žmo
nių. Apylinkėje veikia Tėvy
nės Sąjungos skyrius, Lietu
vos našlaičių šalpos ir Vasa
rio 16-tosios gimnazijai rem
ti komitetai.

Daytona Beach pirminin
kė Birutė Preikštienė prane
šė, kad čia gyvena apie 110 
lietuvių, bet ne visi laiko sa
ve LB nariais. Yra planuoja
ma išduoti korteles solidarumo 
mokestį sumokėjusiems. Vei
kia Lietuvių klubas, kuriam 
vadovauja Jonas Daugėla.

Įdomu pastebėti, kad čia 
gyvena dviejų Vasario 16-to- 
sios Akto signatarų dukterys: 
Rita Vileišytė-Bagdonienė ir 
Ona Smilgevičiūtė-Žolynienė.

Miami apylinkė, pasak 
pirmininko Vytauto Dubaus
ko, merdi. Veiklesnis yra 
Lietuvių klubas, kuris turi 
apie 110 narių. Šis klubas 
rūpinasi savo reikalais ir ne
renka aukų LB reikalams. 
Galvojama sujungti Miami ir 
Auksinio Kranto apylinkes į 
vieną.

Palm Beach apylinkę jos 
pirmininkas dr. Vytautas 
Majauskas pavadino migruo
jančia apylinke: ji turi dau
giau narių žiemos mėnesiais, 
o karščiams prasidėjus daug 
narių patraukia į šiaurines 
krašto dalis. Kiekvieno mė
nesio antrą antradienį nariai 
ir svečiai renkasi Picadilly 
kafeterijoj, kur beveik kiek
vieną kartą daromi aktualūs 
pranešimai. LB apylinkė ar
timai bendrauja su Lietuvos 
Dukterimis, Lietuvos Vy
čiais, "Dainos" choru, respub
likonų skyrium. Čia yra lankę
si prof. Vytautas Landsber

gis, Balys Gajauskas, Vytau
tas Dudėnas, Lietuvoje dir
bęs bankininkas.

St. Petersburg apylinkę 
atstovavo pirmininkas Kle
mas Jurgėla. Tai didžiausia 
apylinkė Floridoje, turinti 
267 solidarumo mokestį su
mokėjusius narius. Išlaiko
ma lituanistinė mokykla, ku
rioje yra 29 mokiniai. LB ar
timai bendrauja su Lietuvių 
klubu, kuris turi apie 500 na
rių. Daug vietos lietuvių pri
klauso abiems vienetams. 
Klubo pirmininku neseniai 
išrinktas Albinas Karnius, 
kuris yra ir JAV LB XIV 
tarybos narys.

Sunny Hills apylinkės 
pirmininkė Laima Savaitienė 
pasidžiaugė, kad solidarumo 
mokestį kasmet sumoka virš 
100 vietos lietuvių. Krašto 
valdyba šįmet pirmą kartą 
atkreipė dėmesį į didžiąsias 
JAV bendroves, kurios pa
dvigubina savo tarnautojų ir 
pensininkų aukas per Match- 
ing Gifts programas. Jau 
užpildyta keletas pareiškimų 
padidinti Vasario 16-tosios 
šventėje gautas aukas.

Apygardos reikalus apta
rė pirmininkas Liutaveras 
Siemaška. Jis nusistebėjo 
keistu reiškiniu: pensininkai 
"neturi laiko" visuomeninei 
veiklai. Pabrėžė būtiną reika
lą įtraukti į LB veiklą jaunimą 
- tiek čia gimusius, tiek iš Lie
tuvos neseniai atvykusius.

1996 metų suvažiavimą 
apsiėmė globoti St. Peters
burg apylinkė, vadovaujama 
Klemo Jurgėlos.

Dienos programa baigėsi 
apie 5:00 v.v. Visi dalyviai 
buvo pakviesti į "itališką va
karienę" dr. Sigitos Rama
nauskienės namuose. Daly
viai iš anksto įsigijo bilietus 
po $7 asmeniui. Visas pel
nas skiriamas paremti Tėvy
nės sąjungos (Lietuvos kon
servatorių) kandidatus Lietu
vos savivaldybių rinkimuose 
kovo 25 d. Tėvynės Sąjungą 
Floridoje atstovauja Vytautas 
Dubauskas. Į vakarienę atsi
lankė virš 60 žmonių.
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Dar niekados nepasakiau 
savo draugui Florijonui NE. 
Ačiū Praamžiui, jis manęs 
dar nešaukė vidurnaktį, bet 
kada šaukia bet kuriuo die
nos laiku, niekad neatsisa
kiau. Taip įvyko ir šį kartą. 
Pakvietė telefonu atvykti.

- Labai svarbus reikalas, - 
sako Florijonas. - Būtinai atva
žiuok.

Nieko nelaukęs sėdau į 
savo gerokai kosiančią, tur
būt dusuliu sergančią, mašiną 
ir nukakau pas Florijoną.

Florijonas mane nutempė 
į savo namų koridorių. Ten 
stovėjo gana didelė sofa.

- Ar matai tą prašmatnų 
gyvenimo įrankį?

- Matau, kaip nematysi. 
Sofa. Ir gana didelė. O kaip 
lietuviškai būtų sofa? Gal 
minkštasuolis, gal patogsuo- 
lis?

- Tu man lietuvių kalbos 
pamokos nepradėk. Šitą 
minkštasuolį, jeigu nori taip 
vadinti, reikia pergabenti į 
saloną. Taip namų viršinin
kė įsakė. Po to kai buvo 
įsteigta moterų partija Lietu
voje aš likau mažumoje. 
Tiesą sakant, šiuose reikaluo
se niekad nebuvau daugumo
je. Nesivelkim į politiką. 
Čia labai paprastas realus gy
venimiškas reikalas, ko da
bar valdančioji Lietuvos par
tija nesupranta. Vajei ir vėl į po
litiką veliuosi. Gana. Padėk 
man šį minkštasuolį pergabenti į 
saloną.

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE, INC.
40-24 235TH STREET DOUGLASTON NY 11363 TEL (718) 423-6161 FAX 718-423-3979

KELIONĖS Į LIETUVA
Skrydis j Vilnių Balandžio 1 - gegužės 31 Birželio 1 - rugpjūčio 31 

iš 

Po gerokos valandos pa
stangų prakišti minkštasuolį 
pro siaurus laiptelius ir dar 
siauresnes duris, pagaliau pa
vyko įgabenti į saloną. Flo- 
rijonienė pirštu parodė vietą, 
dar keletą mostų pamosikavo 
pakoregavimui ir išnyko pa
reikšdama, kad daugiau netu
ri laiko, nes turi susitarimą 
su plaukų stilizavimo specia
listais.

Palikome mudu su Flori
jonu ir pavargę atsidrėbėme 
ant minkštasuolio, kurį pagal 
senus papročius dar vadino
me sofa.

Florijonas ištraukė iš 
kažkur bonkelę. Po poros 
aukštapuodžių (haibolų):

- Po sena sofa lengvai 
buvo galima paslėpti. Po šita 
nauja bus sunkiau. Labai že
ma ir nepatogi. Reikės suras
ti naują vietą. Nors mano 
bobulė suuodžia visas vietas. 
Kasdien reikia ieškoti naujos.

Florijonas pripylė ir mudu 
pakėlėme aukštapuodžius už 
naują sofą ir sugiedojome ilgiau
sių metų naujam įnamiui. Flo
rijonas beveik susigraudino.

- Senoji sofa buvo tie
siog kaip šeimos narys. At
vykus į šį kraštą, pusbrolis 
atidavė. Jam irgi žmona įsa
kė naują pirkti. Kiek gražių 
valandų ji pergyveno. Prie- 
telius apsilankiusius pasodin
davau, pavargęs priguldavau, 
laikraštį paskaitydavau. Kiek 
knygų perskaičiau, kiek iš
minties įgavau ant tos sofos.

(Atkelta iš 2 psl.) 
ir 1986-88 m. Prieš tai jis bu
vo parlamento nariu nuo 
1967 m. Beveik 20 metų jis 
buvo Paryžiaus meru.

• Bosnijos kareiviai pra
dėjo apšaudyti serbų pozici
jas prie Tuzla miesto. Lau
kiama karo paliaubų galo.

• Italijos ekonomistas 
Renato Ruggiero taps pirmuo
ju Pasaulio Prekybos organi
zacijos vyriausiu direktorium.

• Apie 35,000 Turkijos 
kariuomenės baigia valyti 
Irako teritorijoje esančias 
kurdų karines stovyklas. Ši 
turkų ofenzyva dar atitolino 
planuojamą Turkijos priėmi
mą į Europos sąjungą. Tur
kų bombonešiai puolė kurdų 
sandėlius netoli Irano sienos. 
Net pačioje Turkijoje yra po
litinių grupių, kurios kritikuo
ja šią ofenzyvą, ragindamos 
vyriausybę suteikti Turkijos 
kurdams daugiau autonomi-

Florijonas dar daugiau 
susigraudino. Beveik prie 
ašarų.

Norėdamas nukreipti jo 
liūdnas mintis, sakau:

- Florijonai, matau len
tynoje tarp knygų nemažą 
butelį šampano. Kam jį laikai?

Florijonas atkuto.
- Čia šampanas labai svar

biam įvykiui. Ir jau nebetoli. 
Kai Brazauskas bus išmestas iš 
valdžios, gersime tą butelį. Ir aš 
tau dar kartą sakau: jau greit

O kaip tu manai moterų 
partija ar bus tokia pat žiauri, 
kaip komunistų? Gal siųs mus į 
Aliaską.

Iš visur apie viską
jos, ypač švietimo, spaudos 
ir televizijos srity.

• Rusijos valdžia sutiko 
atidėti Ukrainos skolų mokė
jimą. Už dujas ir naftą Uk
raina skolinga rusams pustre
čio bilijono dolerių. Nežiū
rint šio rusų gesto, Ukrainos 
parlamentas kovo 17 nubal
savo panaikinti Krymo parla
mento prorusišką konstituci
ją ir pareikalavo, kad Krymo 
prezidentas Jurij Meškov būtų 
traukiamas atsaklomybėn "už 
savo įgaliojimų peržengimą". 
Jis vadovauja Krymo rusų 
nacionalistų judėjimui, reika
laujančiam Krymo atsiskyri
mo nuo Ukrainos. Rusijos 
vicepremjeras Oleg Sosko- 
vec pasakė Kijeve: "Ukrai
nos vidaus politika yra jos 
pačios reikalas". Nuosaikieji 
ukrainiečiai parlamente davė 
Krymo rusams laiko iki ge
gužės 15 d. sukurti "priimti
nesnę konstituciją".

• Graikijos socialistas 
premjeras Andreas Papan- 
dreaou po kelių operacijų 
staiga suseno. Laukiama, 
kad jį teks pakeisti. Spaudo
je užsimenama, kad privatų 
premjero gyvenimą ir net val
džios reikalus tvarko jo jauna 
žmonelė Dimitra. Kalbama, 
jog ji labai išlaidi, kas netin
ka socialistų partijos premje
ro žmonai. Ji leidžianti dide
les sumas naujai premjero 
vilai Atėnų priemiesty. Ji 
įsivėlusi į nelegalų azartinių 
lošimų biznį ir bandanti kiš
tis į Graikijos aviacijos lini
jos "Olympic Airways" diri
gavimą. Ponia Dimitra anks
čiau dirbusi šios linijos lėktu
vų stuardėse.

• Suomijos parlamento 
rinkimuose socialdemokratų 
partija padidino savo atstovų 
skaičių 200 vietų parlamente 
nuo 48 atstovų iki 63. Suo
mių valstiečių liaudininkų 
partija, vadovavusi buvusiai 
vyriausybei, tegavo 44 par
lamento vietas. Vyksta dery
bos dėl naujos koalicijos. 
Suomijos buvusiai vyriausy

bei teko nelengvas uždavi
nys, kai ušsidarė buvusioji 
Sovietų Sąjungos rinka, su
mažėjo eksportas, teko ieško
ti naujų pajamų šaltinių. Pa
didėjęs nedarbas ir sumažė
jusi gamyba pakenkė centro 
partijoms dabartiniuose bal
savimuose. Buvęs premjeras 
Esko Aho, 41 m. amžiaus, 
laikomas suomių atsigavimo 
architektu ir laukiama, kad 
jam bus pasiūlyta svarbi vie
ta Suomijos vyriausybėje, 
nors jo partija ir pralaimėjo.

• JAV Atstovų Rūmų 
siūlomos šalpos įstatymų re
formos pirmiausia numato 
šalpos reikalus perleisti at
skiroms valstijoms spręsti, 
atimant šalpą iš federalinių 
įstaigų rankų. Komentatoriai 
įžiūri šitokioje padėtyje lenk
tynes tarp atskirų valstijų, 
kas įsives griežtesnius įstaty
mus. Pastebėta, kad kai kur 
plaukia visokie šalpų gavė
jai, nes žino, kad naujoje vie
toje lengviau pašalpą gauti 
arba jos gaunama daugiau. 
Savo iniciatyva sumažinti lė
šas jau pasižymėjo Wisconsi- 
no valstija. Prieš šalpą pasi
sakė ir Kalifornijos balsuo
tojai. Nauji suvaržymai At
stovų rūmų projekte palies 
AFDC įstatymą (Aid to Fa- 
milies with Dependent Chil
dren). Šiuo metu paramos 
čekius gauna 14 milijonų ne
vedusių merginų su vaikais. 
Įstatymo kritikai nurodo, kad 
bus badu marinami amerikie
čiai vaikučiai. Pagal naują 
įstatymą mergaitės nesulau
kusios 18 metų, negaus jokių 
pašalpų. Kitos, jau gaunan
čios šalpą vienam vaikui, ne
gaus šalpos padidinimo, jei 
atsiras daugiau vaikų, kol jos 
šelpiamos gyvena. Siūloma 
neduoti jokių pašalpų net ir 
legaliems imigrantams, kol 
jie neturi pilietybės. Jau 44- 
se valstijose yra bandomos 
įvairios šalpos programos, 
ieškoma pakeitimų, kurie 
mažiau kainuotų ir nebūtų 
piktnaudžiaujama.

Chicago........
Cleveland-----
Detroit...........
Los Angeles - 
Miami............
New York-----
San Francisco 
Tampa---------

$655
- 731
- 739
- 865

725
630

- 900
759

$765
• 927

891 
1,017

- 925
- 740 
1,025
- 911

Plius mokesčiai. Kainos turi apribojimų. 
Teiraukitės dėl kainų iš kitų miestų.

1995 grupinių kelionių j Lietuvą brošiūra jau paruošta. Kreipkitės. Prisiusime. 
Grupių organizatoriams teikiamos specialios nuolaidos.

VYTIS TRAVEL
40-24 235 St.
Douglaston N Y 11363

Tel. 718-423-6161; 1-800-77-VYTIS 1-800-77-89847
FAX 718-423-3979

DIRVOS redakcijai
Kovo 23 d. Dirvos nume

ryje atspausdinote Birutės 
Pūkelevičiūtės "Patikslinimą" 
dėl mano metinio pranešimo, 
kuris buvo paskelbtas anks
tesniame Dirvos numeryje. 
Jaučiu reikalą atsakyti.

Dėl LB Washingtono 
apylinkės valdybos organi
zuojamo literatūrinio rengi
nio ir Birutės Pūkelevičiūtės 
dalyvavimo, su ja tarėsi p. J. 
Vaičiulaitienė, LB valdybai 
pati pasiūliusi surengti poeto 
ir rašytojo Antano Vaičiulai
čio kūrybos popietę. Kadan
gi p. Vaičiulaitienė norėjo, 
kad programą atliktų Birutė 
Pūkelevičiūtė, kaip jos gera 
pažįstama, ji ir buvo papra

šyta su p. Pūkelevičiūte susi
tarti. Jeigu per p. Vaičiulai
tienės pasitarimus p. Pūkele- 
vičiūtei nepaaiškėjo, jog tai 
būtų buvęs LB renginys, tai 
man telieka atsiprašyti, kad 
jai tai nebuvo pasakyta.

Savo metinį pranešimą 
pagrindžiau LB Washingto- 
no apylinkės valdybos susi
rinkimų protokolais, kuriuos 
sąžiningai rašė buvusi Val
dybos sekretorė dr. Danutė 
Harmon.

Manau, kad šiuo paaiški
nimu galima padėti tašką 
"patikslinimams" ir Dirvos 
puslapius skirti įdomesniems 
rašiniams.

Nerija Kasparienė
Buvusi LB Washingtono 

apylinkės valdybos pirmininkė
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KETURI LIETUVIAI STUDENTAI 
GINA CHICAGOS GARBĘ

Stambus (36 puslapių) 
Vilniuje išeinantis savaitraš
tis "Pirmadienis" 1995 m. 
Nr. 13 patalpino Illinois uni
versiteto Chicagoje lietuvių 
kalbos kurso studentų: Moni
kos Gylytės, Aristos Strun- 
gytės, Tomo Vaičio ir Viliaus 
Žukausko rašinį "Dar karą 
apie Chicagą...", kuriame jie 
gina Chicagos miesto garbę. 
Jie reaguoja (anksčiau (Nr. 4) 
šiame laikraštyje tilpusį Snie
guolės Pilypienės straipsnį 
"Viskas Chicagoj...", kuria
me neteisingoje šviesoje pri
statomas šis miestas ir jo 
nuotaikos.

Kaip atrodo, Snieguolė 
Pilypienė ankstesniame raši
nyje padarė grubių klaidų ir 
labai juodai atsiliepė apie 
Chicagą. Ji anksčiau buvo 
rašiusi, kad Chicagos televi
zijos 32 kanalas kiaurą parą 
šiurpino žiūrovus baisia tra
gedija - moteris lietuviška 
pavarde nužudė tris savo ma
žamečius vaikus. Dėl to stu
dentai taip sako:

"Nei mes, nei mūsų drau
gai nėra girdėję apie tokį 
įvykį. Iš kur jūs gavote tokią 
informaciją? Esame girdėję 
tik apie ponią iš Šiaurės 
Carolinos, ne iš Chicagos, 
kuri nuskandino du (ne tris) 
savo vaikus, tačiau jos pavar
dė - Smith mums neatrodo 
labai lietuviška... Ponios Pi

★★★★★★★★★★★

LINAS VYŠNIONIS
Advokatas

Telefonas (216) 383-0225 
24400 Highland Road, Suite 9 ♦Richmond Hts, OH 44143

UŽSISAKYKITE "EUROPOS LIETUVI"
PAREMSITE

UŽSIENIO LIETUVIU SAVAITRAŠTI LIETUVOJE!

Londone 47-rius metus Didžiosios Britanijos lietuvių sąjun
gos leidžiamas savaitraštis "Europos lietuvis" jau antri metai 
yra redaguojamas ir spausdinamas Vilniuje. Jame apie Lie
tuvos kultūrini, politini, ekonomini ir už jos ribų gyvenančių 
lietuvių gyvenimą rašo talentingi žurnalistai bei jvairių sričių 
specialistai.

Aštuonių puslapių ir gausiai iliustruotas "Europos lietuvis" 
iš Vilniaus oro paštu yra siunčiamas j 23 pasaulio kraštus.

"Europos lietuvio* prenumerata metams - $ 60.
Čekius prašome siųsti šiuo adresu:

"Europos lietuvis", 2 Ladbroke Gardens, 
London W11 2PT, United Kingdom.

1995 m. prenumeratoriai dalyvaus "Europos lietuvio" 50-mečio 
jubiliejinėje loterijoje ir kartą per mėnesį gaus nemokamai 4 puslapiu 
priedą "Lietuvių godos*.

lypienės straipsnis iškreiptas 
ir vienpusis, tarsi atėjęs iš 
sovietinės spaudos, - apie 
Ameriką surinkta viskas, kad 
čia blogiausia..."

Toliau lietuvių studentų 
rašinyje teigiama: "Chicaga 
gražus miestas ir mums pa
tinka čia gyventi. Įvairiu pa
ros metu mes važinėjame po 
visą miestą ir draugaujame 
su įvairiausiais žmonėmis. 
Lietuviai draugauja ir su juo
daodžiais. Gal poniai Pily- 
pienei sunku patikėti, kad 
juodaodis gali būti geras 
žmogus. Bet odos juodumas 
nereiškia, kad jis yra chuliga
nas, nori okupuoti Marketpar- 
ką ir išžudyti visus lietuvius".

O savo įžvalgų straipsnį 
jie baigia taip:

"Perskaitę tokį straipsnį 
Lietuvos žmonės manys, kad 
tik išlipę iš lėktuvo Chicago
je gali būti išprievartauti, tik 
nuvažiavę į Marketparką ap
šaudyti ir apvogti. Štai, Lie
tuvoje Vilių apvogė teta, bet 
mes nenorime apie tokius da
lykus rašyti piktdžiugiškai. 
Žmonės skirtingi. Jie ne visi 
sugyvena. Mes mylime vi
sus žmones ir žinome, kad 
mūsų Marketparke neiššau- 
dys. Gal apvogs, bet prie to 
esame pripratę jau Lietuvoje".

Kalbant apie nusikalti
mus, reikia pasakyti kad Lie
tuvoje jų žymiai daugiau da-

bar atsitinka negu Chicagoje, 
nežiūrint, jog Chicaga su 
apylinkėmis beveik dvigubai 
didesnė negu Lietuva. Ir jei
gu tą nori sužinoti - toli ne
reikia eiti faktų ieškoti. Ten
ka tik perversti bent kelis 
"Lietuvos ryto" numerius ir 
tada plaukai ant galvos net 
gali atsistoti. Štai, iliustraci
jos dėlei tik vieno "Lietuvos 
ryto" (1995 m. kovo 9 d. Nr.) 
puslapio antraštėlės: "Mirti
nai mušė ir tyčiodamasis kan
kino", "Sulaikytas seksuali
nis maniakas iš Naujosios 
Vilnios", "Pagrobtos mergai
tės paieškos bus tęsiamos", 
"Vaikai rado skeletą", "Vil
kaviškio muitinės šuo rado 
narkotikų", "Maršrutą auto
busui keleiviai rodė ginklu", 
"Visaginas - girti kareiviai 
mušė jaunesnius", "Nėra die
nos, kad Kaune nepasireikštų 
spalvotųjų metalų vagys". Ir 
šis puslapis dar nėra pats "iš
kalbingiausias" - kartais ran
di tokių dalykų, kad net viso
je Amerikoje apie tai per 45 
čia gyvenimo metus dar ne
teko skaityti. Ir viskas dabar 
dedasi mūsų Lietuvoje, o kai 
kurie žmonės iš tenai drįsta 
pirštu rodyti į Chicagą ar 
bendrai Ameriką - kaip viso- 
kių nusikaltėlių buveinę. 
Jiems reikėtų, pagaliau, atsi
busti ! E. Šulaitis

★★★★★★★

LB METINIS SUSIRINKIMAS 
LB Clevelando apylinkės 
metinis susirinkimas įvyks 
balandžio 30 d. 11:45 Dievo 
Motinos parapijos kavinėje.

REIKĖS MAŽIAU VIZŲ
Nuo kovo 26 dienos Lie

tuvoje išduodamos naujos 
vienodos Šengeno vizos.

Užsienio reikalų mini
sterijos Konsulinis departa
mentas pranešė, kad turintis 
šią vizą ir pripažintą naciona
linį kelionės dokumentą as
muo galės keliauti po visas 
Šengeno susitarimą pasira
šiusias šalis - Belgiją, Ispani
ją, Olandiją, Liuksemburgą, 
Portugaliją, Prancūziją, Vo
kietiją. Po kurio laiko šis su
sitarimas įsigalios Italijoje ir 
Graikijoje.

Nuo tos pačios dienos 
panaikinama vidinė sienų 
kontrolė tarp minėtų šalių, o 
tuo metu įvedama Šengeno 
informacijos sistema leis su
stiprinti išorinių sienų kon
trolę, todėl asmenys, nepa
geidautini nors vienoje iš su
sitarimo šalių, negalės atvyk
ti į jokią kitą valstybę, pasi
rašiusią šią konvenciją.

Prašantis vizos asmuo 
turi kreiptis į tos valstybės, 
kurioje jis ketina lankytis, 
atstovybę. Kaip praneša agen
tūra BNS, prašant vizos į ša

Tautos Fondo metinis 
susirinkimas

Tautos Fondo metinis su
sirinkimas įvyks 1995.IV.29 d., 
Kultūros Židinyje, 361 High
land Blvd., Brooklyn, NY 
11207. Pradžia 10:00 vai. 
ryto. Jau išsiuntinėti pakvie

lį, kurios neturi savo atstovy
bių Lietuvoje, yra susitarta:

jeigu pagrindinė šalis, į 
kurią ketina vykti Lietuvos 
pilietis, yra Vokietija, Belgi
ja, Olandija, Liuksemburgas 
arba Ispanija, reikia kreiptis į 
Vokietijos ambasada Vilniu
je, Sierakausko 24/8 tel.:660- 
188, 650-189, faksas:632- 
427;

jeigu pagrindinė šalis, į 
kurią ketinama vykti, yra 
Prancūzija arba Portugalija, 
reikia kreiptis į Prancūzijos 
ambasada Vilniuje, Didžioji 
1; tel.: 222-979, faksas 223- 
530.

Nurodoma, kad šis šalių, 
kurių ambasadų Lietuvoje 
nėra, pasiskirstymas yra ne
galutinis ir vėliau gali keistis. 
Tuo atveju, jeigu vykstama į 
kelias Šengeno sutarties vals
tybes ir negalima nustatyti, 
kuri šalis yra pagrindinis ke
lionės tikslas, viza išduoda
ma toje Šengeno valstybių 
atstovybėje, į kurią numato
ma įvažiuoti pirmiausia.

BNS, LA

timai nariams. Jei esate na
rys ir negavote pakvietimo 
bei įgaliojimo, prašome kreip
tis į TF raštinę, 351 Highland 
Blvd., Brooklyn, NY 11207. 
Tel. ir faksas 718 277-0682

TRANSPAK
Siuntiniai į Lietuvą pristatomi į namus. 

Skubiems siuntiniams - AIR CARGO. 
Komercinės siuntos pagal susitarimą. 
MAISTO SIUNTINIAI nuo $29.- iki $98.- 

Aukštos kokybės maisto produktai 
Pageidaujant prisiusime smulkią informaciją.

Rūta Degutienė, 28262 Chardon Rd. 
Willoughby Hills, OH 44092 

Tel. 216-943-4662
Dirbame nuo 1987 m. 
TRANSPAK, 2638 W. 69th St.
Chicago, IL 60629 Tel. 312-436-7772
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CCMlAMte

SVEIKINAME VENTĄ

Nuoširdžiai sveikiname 
Ventą Civinskaitę, Kęstučio 
ir Ingridos Civinskų dukrą, 
kuri priėmė Sutvirtinimo 
Sakramentą Šv. Mykolo baž
nyčioje, Independence, OH.

* * *
RELIGINE ŠALPA

Kovo mėn. abejose Cle
velando lietuvių parapijose 
buvo pravesta rinkliava Lie
tuvių Katalikų Religinei Šal
pai. Dievo Motinos parapi
joje suaukota $3,298.79 ir 
Šv. Jurgio parapijoje $637.00.

♦ ♦ ♦

DARBO NETEKUSIEMS

The American Associa
tion of Retired Persons pade
da darbo netekusiems. Gyve
nantiems Cuyahoga apskrity
je, 55 m. amžiaus ar vyres
niems padedama rasti darbą. 
Informacijai kreipkitės į

AARP Senior Employment 
tel 881-1155 (East side) arba 
331-1800 (West side). Ši 
programa yra nemokama, pa
dedanti išmokti naują specia
lybę ir surandanti naują darbą.

♦ ♦ ♦

GANDRAS PARSKRIDO

Sveikiname Viliją ir Edį 
Klimus, sulaukusius sūnelio. 
Dvi Klimų dukrelės džiau
giasi atkeliavusiu broliuku.

Ger.J.

BALANDŽIO 14 d., 
DIDĮJĮ PENKTADIENĮ, 

TAUPA dirbs 
nuo 9 v.r. iki 12 v.p.p.

PARENGIMAI
1995 M.

• BALANDŽIO 23 d. Atvelykio Stalas 
- Šv. Jurgio parapijos salėje 11:30 ryto

• BALANDŽIO 30 d. "Dar kartą 
pavasarį" - Madų paroda Dievo

F«d«ral Savlngt kmk

PRAŠAU APLANKYTI MŪSŲ BANKĄ
HOME FEDERAL didžiuojasi bodama dalis jūsų apylinkės 

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

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

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

Darbo valandos:
Pirmadienio - ketvirtadienio 9:00 - 4:00
Penktadieni 9:00 - 6:00
šeštadieni 9:00 - 2:00

Telefonas 348-8809
Rose Marie Balogh, Branch Manager

FDIC INSURED EOUAL HOUSING LENDER

Clevelando skyriaus tel.: 481-0011 
639 East 185 th Street • Cleveland, OH 
Iš anksto susitarus, paskambinant į 
Atlantos Clevelando skyrių, Jūsų namuose 
galime paruošti ir priimti siuntinius j Lietuvą.

atlanta 
IMPORT-EXPORT Ine.

2719 West 71th Street, Chicago, IL 60629 
TeL (312)434-2121 1-800-775-SEND 

SKOK1E, CLEVELAND, ST. PETE BEACH, NEW YORK, 
DETROIT, GRAND RAPIDS, KALAMAZOO, BALTIMORE, ' 
PITTSBURGH, HOT SPRINGS, ST. LOUIS, ROCHESTER,

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

Pratęsiame vizas, ruošiame iškvietimus. I 
Persiunčiame pinigus doleriais. 
Vi«‘Mr'm8 2TLT 8rej3^giai- į

X A. Jr \ T ,

Motinos parapijos auditorijoje. 
Rengia vyr. skaučių Židinys.

• GEGUŽĖS 7 d. L.B. Clev. Apy
linkė ruošia "Vakarą motinoms pa
gerbti". Programą atliks Hamiltono 
taut. šokių ansamblis "GYVATARAS", 
vadovaujamas Elytės Tarvydienės.

• GEGUŽĖS 7 d ATEITININKU 
ŠEIMOS metinė šventė Dievo Moti
nos parapijoj. 10 v. šv. Mišios; 11:30 v. 
akademija auditorijoj.

• GEGUŽĖS 19, 20 ir 21 d.d., 
45-sios Š. Amerikos Lietuvių Sporto 
Metinės Žaidynės Clevelande. 
Rengia LSK Žaibas

• GEGUŽĖS 29 d. Memorial Day 
-Apeigos-Mišios-pusryčiai. Rengia 
Katalikų Karo Veteranų Postas 613 
Šv. Jurgio parapijoje 8:30 ryto.

• BIRŽELIO 4 d. Šv. Jurgio para
pijos šimtmečio sukakties iškilmių 
uždarymas. Sv. Mišias celebruoja 
vyskupas Anthony Pilla 10:30 ryto 
šv. Jurgio parapijoje.

• BIRŽELIO 11 d. - Tragiškojo 
Birželio minėjimas. Rengia Cleve
lando Baltų Komitetas.

• LIEPOS 8 d 6:00 v.v. šeštadienį 
L.K. DARŽELIŲ VASAROS 
VAKARONĖ Gwinn dvare Bratenalh

• LIEPOS 16 d.Sv. Jurgio para
pijos gegužinė. Pradžia 11:30 ryto 
šv. Jurgio sodyboje.

• LIEPOS 23 d Pensininkų 
gegužinė Lietuvių namuose

• LIEPOS 30 d sekmadienį 12:00 
vai. LKVS "RAMOVĖ" Clevelando 
skyriaus LŠSI Žalgirio šaulių kuopos 
GEGUŽINĖ BEACHLAND Parke 
17815 Canterbury Rd.
• SPALIO 7 - 8 LIETUVIŲ DIENOS 
rengia LB Clevelando apylinkės valdyba.

• LAPKRIČIO 12 d. Šv. Jurgio 
Rudens Festivalis 11:30 - 3:30 p.p.

• LAPKRIČIO 18 d. Kariuome
nės Šventės minėjimas. Lietuvių 
Namuose.

• GRUODŽIO 17 d. "Singing 
Angels" choro koncertas trečią vai. po 
pietų Dievo Motinos parapijoje

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

EUROPA TRAVEL 692-1700

“LEADERS IN L0W COST TRAVEL"

Lietuvių Kredito Kooperatyvas
767 East 185tb Street Gevelapd, Ohio 44119 481-6677

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga

VViIliam J. Jakubs Sr.»
VViUiam 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.

DARBO VALANDOS: aptradiepį, trečiadiepį
ir ketvirtadiepį--------------------------- 9:00 v.r. - 4:00 p.p.

pepktadiepį--------------------------------------9:00 v.r. - 6:00 p.p.

šeštadiepį--------------------------------------------9:00 v.r. -12:00 p.p.

sekrpadiepį parapijoje —11:00 v.r. -12:00 p.p.

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

ATAS REALTORS f
,1.I——

Broker RITA MATAS — G.R.I. — statė certified 
real estate appraiser

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

(216)473-2530 216)486-2530

ADV. VYTAS MATAS - teisinis patarėjas

NORMLS

i



DIRVA
LB FLORIDOS APYGARDOS...

(Atkelta iš 8 psl.)
Suvažiavimas buvo tę

siamas sekantį rytą 9:30. La
bai išsamų pranešimą apie 
Atlantoje 1996 metais ren
giamą olimpiadą padarė Dai
va Tautvydaitė, kuri yra At
lanta Committee for Olympic 
Gamės (ACOG) pakviesta 
būti to komiteto atstove iš 
Lietuvos atvykstantiems spor
tininkams. Olimpiniai žaidi
mai vyks nuo liepos 19 iki 
rugpjūčio 4. Daug sportinin
kų atvyks anksčiau. Lietu
viai yra pakviesti dvi savai
tes prieš žaidimus treniruotis 
Waycross miestelyje (virš 
16,000 gyventojų). Olimpi
niam kaimelyje galės gyventi 
nuo liepos 6 iki rugpjūčio 7, 
tačiau ten gyventi kainuoja 
$100 dienai kiekvienam as
meniui, o Waycross jie bus 
miesto svečiai.

Žaidynėse bus net 26 
sporto rūšys; lietuviai daly
vaus lengvojoj atletikoj, bok
se, dviračių sporte, džiudo, 
penkiakovėj, plaukime, irkla
vime ir, tikimasi, krepšinyje. 
Galutinis Lietuvos dalyvių skai
čius priklausys nuo to, ar krep
šininkams pasiseks patekti 
atrankos keliu į šią olimpiadą.

Bus parduodama virš 11 
milijonų bilietų, nuo $5 iki 
$50 už bilietą, tačiau bilietai 
į atidarymo ir uždarymo iš
kilmes kainuos iki $100. Žai
dynių metu Daiva Tautvydai
tė gyvens olimpiniam kaimely 
kaipo ACOG "pasiuntinė" (en- 
voy) Lietuvos sportininkams.

Suvažiavimo dalyviai 
mano, kad būtų gerai nupirk
ti blokus bilietų toms die
noms, kuriomis lietuviai pasi
rodys, kad būtų galima kartu 
sėdėti, mojuoti trispalvėmis 
ir kartoti "Lietuva, Lietuva!".

Broliui ir svainiui

A.A.
ANTANUI MARČIULYNUI

Lietuvoje mirus, mielus AGUTĘ ir BRONIŲ 
DŪDAS nuoširdžiai užjaučiame

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos 
Los Angeles skyrius

A. A.
JONUIŠARKAUSKUI

mirus, jo žmonai ELENAI, sūnums: ALGIUI ir 
VALDUI, seserims: ONAI ir TERESEI, jų 
šeimoms, visiems giminėms ir artimiesiams, 
nuoširdžiai reiškiame šaulišką užuojautą

LSS Išeivijoje 
Žalgirio Saulių Kuopa

Yra bandoma rasti rėmė
jų įrengti olimpiniam kaime
ly Lithuanian Culture House, 
kur būtų galima pardavinėti 
lietuviškus suvenyrus. Trim 
savaitėm tai kainuotų $20- 
50,000, todėl tokie namai tu
rėtų duoti pakankamai pelno 
išlaidoms padengti. Šiuo rei
kalu rūpinasi Atlantos apy
linkės pirmininkas E. Kaz
lauskas, D. Tautvydaitė ir 
LB ekonominių reikalų tary
bos pirmininkas Algis Rimas.

Po trumpos pertraukos 
sekė dr. Sigitos Ramanaus
kienės pravestas simpoziu
mas "Lietuvių Bendruomenė 
ir Lietuva", kuriame dalyva
vo Angelė Kamiene, Virgini
ja Dubauskienė, Kazimieras 
Barūnas, Jonas Jurgėla. Ir 
šie už stalo, ir salėje sėdintie
ji kalbėjo apie santykius su 
tauta, kur jokių problemų nė
ra, ir apie santykius su dabar
tine teisėtai išrinkta krašto 
valdžia, kuri daug kam nepa
tinka. Net ir su valdžios at
stovais yra vienokia kalba 
prie vaišių stalo, kitokia 
viešuose suėjimuose. Reikia 
ravėti Lietuvoje įsiveisusias 
piktžoles. Tačiau kaimyno 
daržo išravėjimas vienam at
rodo paslauga, kitam įžeidi
mas. Atsakydama į kai kurių 
kalbėjusių pareiškimus, kad 
dabar Lietuvą valdo komunis
tai, Laima Savaitienė pabrė
žė, kad jie yra "buvę komu
nistai". Yra ir užkietėjusių 
komunistų Lietuvoje: tai Bu
rokevičiaus, Jarmalavičiaus 
pogrindinė partija, kuri mie
lai grįžtų į "tarybinę" tvarką.

Virginija Dubauskienė, 
naujosios kartos atstovė, atvy
kusi iš Lietuvos 1986 metais, 
sakė, kad reikia dirbti kartu, 
nors bendravime turime būti 

atsargūs. Užsienio lietuviai 
turėtų būti lyg "inspektoriai".

Buvo aptarta politinė ir 
kultūrinė veikla išeivijoj. LB 
nėra politinė organizacija; ra
ginamas rūpintis Lietuvos rei
kalais, kaip skambinimas 
H.R. 7 klausimu, nėra politinė 
veikla. LB turėtų būti aktyvi 
kultūrinėje srityje, remti savo 
ansamblius ir chorus, o iš Lie
tuvos atvykstančius gerai "per
košti", kad neremtume men
kaverčių vienetų. Vytauto Du
bausko nuomone, reikia dirb
ti su partijomis Lietuvoje, ku
rias randame paramos vertas.

Nutarimų komisija, ku
riai pirmininkavo dr. Pranas 
Zunde, skatina apylinkes rū
pintis socialiniais reikalais, 
šaukti dažnesnius susirinki
mus ir pabendravimus. Pra
šo apygardos vadovybę dar 
kartą iškelti solidarumo mo
kesčio, kuris buvo nustatytas 
bene prieš 44 metus, pakėli
mo reikalą; ištirti Miami apy
linkės problemą. Išreikšta 
padėka Daytona Beach apy
linkės valdybai ir jos pirmi
ninkei dr. Birutei Preikštie- 
nei už šio suvažiavimo su
rengimą ir pravedimą.

Po pertraukos atstovai ir 
svečiai rinkosi į kitą salę arti- 
mesniam susipažinimui prie 
kokteilių, o 2:00 v. sėdo prie 
stalų užbaigtuvių pietums. 
Pietų metu kalbėjo LB Kraš
to valdybos pirmininkė Regi
na Narušienė. Ji užsiminė 
apie H.R. 7 ir Baltijos valsty
bėms palankią Richard J. Dur- 
bin pataisą, kuri buvo priimta 
dėka skubios JAV lietuvių 
akcijos. Jeigu atstovas Kon
grese gauna bent septynis 
laiškus ar telefoninius paskam- 
binimus, yra laikoma, kad 
reikalas rūpi jo distrikto bal
suotojams.

Bendravimas su dabarti
ne Lietuvos vyriausybe yra 
naudingas. LB vadovybei su
sisiekus su prezidentu A. Bra
zausku, buvo panaikinti ką 
tik uždėti muitai siuntiniams

A. f A.

ELENAI VALTERIENEI

mirus, dukrą RĖDĄ ir JUOZĄ ARDŽIUS ir 
visą jų šeimą nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime

Regina ir Rimvydas Šležai 
Ona ir Viktoras Šilėnai 
Genovaitė ir Anicetas Bundoniai

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos
St. Petersburgo skyriaus nariui

A. f A.
KLEMUI JURGĖLAI

mirus, liūdinčią žmoną IRENĄ, dukras RŪTĄ su 
šeima bei LINDĄ ir visus artimuosius, 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime

A. L. Tautinės Sąjungos 
St. Petersburgo skyrius

IR AMERIKIEČIAI GERS 
LIETUVIŠKĄ DEGTINĘ

Iš Kauno į Baltimorę 
(JAV) iškeliavo dvidešim
ties tonų krovininė su Kau
no "Stumbre" pagaminta 
"Lithuanian Vodka". Užjū
rio rinką lietuviška degtinė 
žada pasiekti maždaug po 
trijų savaičių.

Kauno "Stumbras" rin
kos savo produkcijai užsie
nyje pradėjo ieškoti dar 1989 
metais, kuomet paslapčia 
nuo SSSR valdžios, į Europą 
išvežė pirmąją lietuviškos 
degtinės siuntą. Apie tai žur
nalistams "Litexpo" parodų 
centre papasakojo "Stumbro" 
generalinis direktorius Algi
mantas Džiugas. Spaudos 
konferencija buvo surengta 
pirmosios degtinės siuntos į 
JAV proga. Pasak A.Džiugo, 
1989 metais apie galimybę 
atsidurti Amerikos rinkoje 
galima buvo tik svajoti.

"Stumbro" degtinė į JAV 
pirmą kartą pateko 1992-ai- 
siais metais. Ji buvo pristaty
ta Ohio valstijoje Clevelande 
vykusioje parodoje "Business 
and Industry 2000". Nors į 
JAV yra importuojama dau
giau kaip 300 rūšių degtinės, 
tačiau lietuviškoji produkcija 
neliko nepastebėta.

"Stumbro" produkcija 
susidomėjo firma "Imports 
by Kelly", vadovaujama JAV 
gyvenančios mūsų tautietės 
Ingridos Bublienės, kuri taip 

ir užsienio ir vizos JAV gyve
nantiems lietuviams. Dabar 
yra klibinamas Lietuvos pi
lietybės klausimas užsieniuo
se gyvenantiems lietuviams.

Suvažiavimas baigtas 
apie 5:00 v.v. Lietuvos him
nu. Posėdžiuose dalyvavo 
55 atstovai ir svečiai iš kitų 
Floridos apylinkių, o pietuo
se buvo 110 dalyvių.

Jurgis Savaitis 

pat dalyvavo minėtoje spau
dos konferencijoje. Ponia 
I.Bublienė papasakojo, kad 
norėdama pirkti mūsų pro
dukciją, firma daug laiko ir 
energijos išeikvojo įsigyda- 
ma įvairiausius leidimus. La
bai griežti reikalavimai Ame
rikoje keliami ne tik alkoho
lio produkcijai bei jos įveži
mo tvarkai, bet ir etiketėms.

"Lithuanian Vodka" 
Amerikoje pardavinės firma 
"Port Dixie Imports", kurios 
būveinė yra Washingtone, ir 
jai vadovauja pulkininkas 
V.Pedone. Ši firma impor
tuoja į JAV daugiau kaip 150 
rūšių alkoholinius gėrimus ir 
savo prekybos tinklą turi vi
sose valstijose.

Amerikoje degtinė nėra 
tokia populiari kaip Rusijoje. 
O jei ji geriama, tai dažniau
siai, pasak p. I.Bublienės, pa
sirenkamos "Absolut", "Fin- 
landia" ar "Stolichnaja" deg
tinės. Tikimasi, jog ir "Lith
uanian Vodka" pavyks išsi
kovoti savąją vietą po saule 
Amerikos rinkoje. Kauno 
"Stumbras" 0.75 talpos butelį 
importuotojams pardavinės 
po 2 JAV dolerius. Mažme
ninė kaina Amerikoje žada 
būti apie 12 dolerių.

Jonas Okmanas
*++++

Štai, kurie padeda išlaikyti 
lietuvišką laikrašti

Atnaujindami 
prenumeratą ir kitomis 
progomis Dirvai aukojo:
Žiogas W., Orefield .........  10.00
Praleika E., Little Falls ....... 5.00
Beleckas V., Sunny Hills ... 10.00
Griganavičius P., Sl Pete B. . 20.00 
Cigas E., Lakewood .........  10.00
Smelstorius A., Euclid ...... 10.00
Balys M., Cleveland ......... 10.00
Janulis E., Cleveland ........ 20.00
Urbaitis V., MayfieldHts. ... 20.00 
Bartkus E., Beverly Shores .. 10.00 
Tamulionis R., St Pete B..... 10.00
Kremeris O., LaGrangeP. ... 20.00 
Žukauskas G., Chicago ..... 10.00
Abromas B., Lincolnvvood .. 5.00 
Kronas E., Canada ...........  20.00
Matonis L., Langhome ..... 10.00
Astasaitis B., Troy ........... 10.00
Daytona Beach 
Lietuvių klubas .............. 100.00

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame

★ ★ ★ ★ ★ ★ w

ANGLŲ KALBOS 
KURSAI

Cleveland Heights-Uni- 
versity Heights City Schools 
praneša, kad nuo š.m. balan
džio 17 dienos pradedami 
anglų kalbos kursai. Kursuo
se dėsto patyrę mokytojai. 
Yra trys grupės - viena pra
dedančių ir dvi pažengusių. 
Mokymas kursuose nemoka
mas.

Dėl informacijos prašome 
kreiptis į Cleveland Heights- 
Univcrsity Heights ESL pro- 
gram telefonu: 371-7138.
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