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TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS
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Vilniaus senamiestis. Šv. Mykolo ir Šv. Jonų bažnyčių bokštai. J. Polio nuotr.

SKUBIAI PAREMKIME LIETUVĄ
Amerikos Baltų Laisvės Lygos pastangomis kongresma- 

nas Christopher Cox (R-CA) JAV Atstovų Rūmams pateikė 
rezoliuciją H. Con. Res. 51, kuria JAV Kongresas pareiškia 
savo nuomonę, kad Karaliaučiaus kraštas turi būti demilitari
zuotas ir pavestas tarptautinei kontrolei. Labai svarbu, kad 
kuo greičiau H. Con.Res. 51 paremtų kiti kongresmanai. 
Baltų Laisvės Lyga prašo visus Amerikos lietuvius laiškais, 
telegramomis ir telefonais kreiptis j savo distrikto kongres- 
manus ir prašyti, kad jie taptų HCR 51 rezoliucijos co-spon- 
soriais.

Norėdama palengvinti komunikaciją su JAV Kongresu, 
Lyga yra parūpinusi The Hotline for Baltic American 
Freedom League 1-800-651-1572. Užtenka paskambinti 
tuo numeriu ir jie jūsų vardu telegramą pasiųs jūsų distrikto 
kongresmanui. Nereikia žinoti kongresmano pavardės. 
Užtenka tik pasakyti savo vardą pavarde, adresą (būtinai 
"ZIP Code") ir telefoną. $6.45 už telegramos pasiuntimą bus 
pridėta prie siuntėjo telefono sąskaitos.

Papildomą informaciją teikia Angelė Nelsienė, tel. 714-526-3648, 
fax 714-680-3269.
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V. LANDSBERGIO LAIŠKAS 
AMERIKOS BALTŲ LAISVĖS LYGOS 

DIREKTOREI ANGELEI NELSIENEI 
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Miela ponia Nelsiene, pačiame jos centre didelę
Prašau perduoti gerbia- ofenzyvinę ir ekspansinę Rū

ŽVILGSNIS l PASAULIO 
LIETUVIU BENDRUOMENĖS 

DABARTĮ IR ATEITĮ
Jurgis Janušaitis

Mintimis dalinamės su Pasaulio Lietuviu Bendruomenės
pirmininku inž.

P. pirmininke, Jūsų va

dovaujama PLB valdyba bai

gia trečiuosius metus. Saky

kite, kokius poškinusiojo PLB 

Seimo nutarimus įgyvendi

note, kokius svarbiuosius dar

bus atlikote?

Darbų atlikome labai daug, 
ir juos visus aprašyti reikėtų 
turbūt visos Dirvos laidos. 
Čia minėsiu tik svarbiuosius.

Pirmiausiai, įkūrėme PLB 
atstovybę Lietuvoje. Pagrin
dinį darbą atliko dr. Petras ir 
Irena Lukoševičiai, dr. Petras 
Lukoševičius buvo pirmasis 
PLB atstovas. Paruošėme 
jos įstatus (darbą atliko adv. 
Liudvikas Sabutis), regulia
rumą, antspaudą, įregistravo
me, pasamdėme vedėją dipl. 
ekonomistę Virginiją Grybai
tę, parūpinome inventorių, 
įstaigos reikmenis. Atstovy
bė dirba labai sėkmingai: pa
laiko ryšius su Lietuvos Pre
zidentūra, Vyriausybe, Sei
mu, įvairiomis organizacijo
mis, ypatingą dėmesį skiria 
naujoms Rytų kraštų Bendruo
menėms. Jai vadovauja PLB 
atstovas Lietuvoje Juozas 
Gaila. Jis turi teisę dalyvauti 
Ministrų tarybos posėdžiuo
se, kalbėti Seime, tvarkyti

Broniu Nainiu
įvairius PLB valdybos ir kitų 
Kraštų Bendruomenių reika
lus.

Pasaulio lietuvių jauni
mo sąjungai darbu bei lėšo
mis padėjome suruošti VIII 
PLJ kongresą. Apie metus 
jaunimas naudojosi PLB at
stovybės Vilniuje patalpo
mis, įranga. Organizavome 
bei koordinavome (vicepir
mininkė dr. Vitalija Vasaitie- 
nė) užsienio lietuvių chorų, 
tautinių šokių grupių bei sve
čių išvyką į praėjusią vasarą 
Lietuvoje vykusią Pasaulio 
lietuvių dainų šventę. Rėmė- 
me bei koordinavome užsie
nio lietuvių lietuviškų mokyk
lų darbą (vicepirm. Milda 
Lenkauskienė), ypač kreip
dami dėmesį į Pietų Ameri
kos ir rytų kraštų lietuvišką 
jaunimą, parūpinome lėšų (iš 
JAV veikiančio Lietuvių fon
do ir kitų šaltinių) Pietų Ame
rikos lietuvių jaunimui mo
kytis Vasario 16 gimnazijoje, 
lėšomis rėmėme rytų kraštų, 
ypač Gudijos, lietuviškas mo
kyklas, iš oro linijų išsirūpi
nome sąlygas be užmokesčio 
nugabenti į Lietuvą Pasaulio 
lietuvį (PLB valdybos ir ma
no paties ypatingomis pa

stangomis žurnalas vis dar 
gyvuoja) ir platinti jį, žino
ma, be užmokesčio, Lietuvo
je (gauna visi Seimo nariai, 
ministerijos, didžioji spauda) 
ir tarp Rytų kraštų lietuvių. 
Palaikome nuolatinius ryšius 
- per Pasaulio lietuvį, ben- 
draraščiais (išsiuntinėjome 
jau net 17), asmeniškais apsi
lankymais, suvažiavimais (iš 
viso jų buvo jau 4) su kraštų 
Lietuvių Bendruomenėmis, 
ypač didelį dėmesį kreipdami 
į Rytų kraštų naujas Bendruo
menes. Aš pats jau aplankiau 
Latvijos, Sibiro (viduryje 
žiemos), Rusijos, Ukrainos, 
Lenkijos, Karaliaučiaus lie
tuvius, skridau į Australijos 
LB tarybos sesiją, du kartus į 
Kanadą. Milda Lenkauskie
nė lankėsi Pietų Amerikoje ir 
Didžiojoje Britanijoje, PLB 
atstovas Juozas Gaila taip pat 
lankėsi keliuose rytų kraštuo
se, o ateinantį rudenį kartu su 
vysk. Paulium Baltakiu vyks 
lankyti Rusijos ir Sibiro lie
tuvių.

Pakartojome Danutės 
Bindokienės knygos "Lietu
vių papročiai ir tradicijos iš
eivijoje" išsibaigusią laidą ir 
išleidome Irenos Lukoševi
čienės paskaitų rinkinį "Gy
venimo ciklai", naudojamą 
Lietuvos studentijos.

PLB Seimo nutarimus 
vykdydama, PLB valdyba ra
gino Kraštų Bendruomenes 
pradėti daugiau rūpintis lie
tuvybės išlaikymu, lietuvišku 

mam kongresmenui Chris 
Cox, kurį mes Lietuvoje pui
kiai ir su dėkingumu prisime
name, kad jo iniciatyva pateik
ta rezoliucija "Dėl Kongreso 
požiūrio į Rusijos armijos iš
vedimą iš Kaliningrado" yra 
iš tikrųjų istorinės reikšmės 
dokumentas. Būtų gerai, kad 
kuo daugiau kongresmenų 
paremtų ir Kongresas priimtų 
Chris Cox rezoliuciją.

Būtų nerealistinė politika 
kalbėti apie stabilumą ir sau
gumą Europoje, paliekant 

švietimu ir kultūrine veikla, 
pakartotinai kviesdama JAV 
ir Kanados Lietuvių Bendruo
menes suruošti nors tų dviejų 
kraštų lietuvių kultūros kon
gresą, kuriame būtų aptaria
mas užsienio lietuvių kultūri
nės veiklos pagyvinimas ir 
pritaikymas prie naujų sąly
gų. Tikimės, kad į tą PLB 
valdybos kvietimą bus atsi
žvelgta.

Rūpėjo mums ir pagalba 
Lietuvai, ypač beglobių vai
kų, tremtinių ir vargstančių 
žmonių padėtis. Į talką pa
kvietėme (dr. Petras Kisie
lius) darbščią visuomeninin- 
kę Indrę Tijūnėlienę, kuri su
organizavo beglobių vaikų 
bei našlaičių globos būrelį 
"Saulutę". Indrė Tijūnėlienė 
aplankė apie 50 Lietuvos naš- 
laitynų, internatų ir kitų, be
namius vaikus globojančių, 
įstaigų bei šeimų, paruošė 
jiems pagalbos parūpinimo 
planą ir labai sėkmingai dir
ba. PLB valdybos pageida
vimas buvo ir tebėra šį darbą 
išplc >ti po visas Bendruome
nes ir šiam tikslui lėšų bei ki
tų reikmenų ieškoti pas kita- 

sijos kariuomenę. Ir Balti
jos, ir Skandinavijos, ir kai 
kurios Vyšehrado šalys yra 
pareiškusios susirūpinimų ir 
pageidavimų, kad Koenigs- 
bergo-Kaliningrado sritis 
būtų demilitarizuota. JAV 
Kongreso dėmesys šiai pro
blemai padės ieškoti ir geres
nės Koenigsbergo-Kalinin- 
grado krašto ateities kelių, jo 
integracijos į Europą to pa
ties krašto gyventojų labui.

Nuoširdžiai Jūsų
Vytautas Landsbergis

taučius, kad daugiau lietu
vių pinigų būtų galima skirti 
savo pačių lietuvybės išlai
kymui.

PLB valdybos vicepirm. 
dr. Petro Kisieliaus iniciaty
va bei pastangomis ir Mari
jos Remienės darbo talka, 
kovo pradžioje į JAV ir Ka
nadą buvo pasikviestas Lie
tuvos partizanų dainos viene
tas "Šilas". Tyrinėjamos ga
limybės, kaip paveikiau pa
dėti tremtiniams ir politiniams 
kaliniams, sustiprinti jų orga
nizaciją, į ją įjungiant visus 
dėl Lietuvos laisvės kovo
jusius žmones. PLB valdyba 
nuolat remia Lietuvos Lais
vės Kovų Archyvo žurnalą, 
kurį leidžia Lietuvos Politi
nių kalinių ir tremtinių sąjun
ga. PLB valdyba stengiasi 
išrūpinti tinkamas sąlygas 
(dr. P. Kisielius, R. Česonis 
ir Vacys Garbonkus) įkurti 
Lietuvoje gyvenvietes, tinka
mas į jas persikelti Vakarų 
pasaulyje gyvenantiems vy
resnio amžiaus lietuviams, 
pensininkams. Su užsienio

(Nukelta į 5 psl.)
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Girdėta iš Vilniaus
• PREMJERAS SAKO, KAD DVIEJU VADOVU ATSI

STATYDINIMAS NETURĖTU REIKŠTI LIETUVOS ENER
GETIKOS KRIZĖS. Vyriausybė priėmė Energetikos ministro 
Algimanto Stasiukyno atsistatydinimą ir manoma, kad jau 
kitą savaite prisieks naujasis Energetijos ministras, dabarti
nis Susisiekimo ministerijos sekretorius Arvydas Leščinskas. 
Buvęs "Naftos" generalinis direktorius Bronislovas Vainora 
taip pat yra padavęs pareiškimą atleisti jį iš Energetikos mi
nisterijos sekretoriaus pareigų, ketvirtadienį spaudos konfe
rencijoje informavo Ministras Pirmininkas Adolfas Šleževi
čius. Dviejų ministerijos vadovų atsistatydinimas, sakė prem
jeras, yra vien sutapimas, kuris neturėtų reikšti, kad Lietuvos 
energetikoje - krizė.

A. Šleževičius taip pat informavo apie planus maždaug 
dvigubai padidinti karšto vandens ir šildymo tarifus. Jis pa
sakė, kad nuo birželio 1 dienos padidinus karšto vandens 
kainas, šeimos biudžeto dalis mokant už jį neturėtų viršyti 5 
procentų, o prasidėjus kitam šildymo sezonui, mokestis už 
šildymą ir karštą vandenį neturėtų viršyti 20 procentų. O 
jeigu viršys, papildomos sumos bus kompensuojamos.

• LIETUVOS KAM DELEGACIJA VARŠUVOJE. Ketvir
tadienį, 11 vai. Lenkijos kariniame Okenčės aerouoste nusi
leido Lietuvos karinių oro pajėgų lėktuvas L-410, oficialiam 
dviejų dienų vizitui atskraidinęs Lietuvos krašto apsaugos 
ministro Lino Linkevičiaus vadovaujamą delegaciją. Beje, 
pirmą kartą ministras į oficialią kelionę vyko ne civilinės 
aviacijos, o kariniu lėktuvu. Aerouoste Lietuvos delegaciją 
pasitiko Lenkijos gynybos ministras Zbigniew Okonski, Lie
tuvos ambasadorius Lenkijoje Antanas Valionis ir karo atašė 
kapitonas Romanas Satkus. Numatyti pokalbiai Lenkijos 
nacionalinės gynybos ministerijoje. Užsienio reikalų 
ministerijoje, Seime, Vyriausybėje.

• LIETUVĄ PASIEKĖ NEĮKAINOJAMAS KULTŪROS 
LOBIS. Kultūros ministerijoje pristatytas Lietuvai padovano
tas JAV mirusio žymaus kompozitoriaus, pianisto Vytauto 
Bacevičiaus archyvas. Neseniai Lodzėje vykusioje Lietuvos 
ir Lenkijos muzikologų konferencijoje savo brolio archyvą 
mūsų šalies ambasadoriui perdavė jauniausiojo Vytauto 
Bacevičiaus sesuo Vanda Bacevvicz.

• RUSIJOS AMBASADORIUS SURENGĖ PRIĖMIMĄ 
PERGALĖS DIENOS PROGA. Antradienį vakare Rusijos 
ambasados rūmuose įvyko priėmimas, skirtas, kaip įrašyta 
pakvietimuose svečiams, pergalės Didžiajame Tėvynės kare 
1941-1945 metais penkiasdešimtmečiui pažymėti. Priėmimą 
surengė Rusijos ambasada kartu su Baltarusijos ir Ukrainos 
ambasadomis.

Priėmime dalyvavo Respublikos Prezidentas Algirdas 
Brazauskas, Seimo pirmininkas Česlovas Juršėnas, Minis
tras Pirmininkas Adolfas Šleževičius. Seimo ir Vyriausybės 
nariai, karo veteranai. Priėmime buvo daugelio ambasadų 
Lietuvoje vadovai.

Rusijos Nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Lietu
voje Nikolajus Obertyševas pasveikino priėmimo dalyvius su 
pergalės metinėmis. Tostą jis baigė žodžiais "Amžina šlovė 
tiems, kurie krito kovoje su fašistais".

| priėmimą buvo pakviesta 500 žmonių. Jiems buvo pa
dengti prabangūs stalai dviejose salėse.

• CENTRO SĄJUNGA SIŪLO SURENGTI VILNIUJE 
TARPTAUTINĘ KONFERENCIJĄ. Lietuvos Centro sąjunga 
siūlo Vilniuje sukviesti Vidurio Europos politikos ir visuome
nės veikėjų tarptautinę konferenciją. Joje, sakė trečiadienį 
vykusioje spaudos konferencijoje šios sąjungos pirmininkas 
Romualdas Ozolas, turėtų būti aptarti Vidurio Europos šalių 
politiniai, ekonominiai bei socialiniai klausimai.

Centro sąjunga dėl to priėmė kreipimąsi j Respublikos 
Prezidentą Algirdą Brazauską.

Jame, be kita ko sakoma, kad Baltijos šalys yra šiaurinis 
Vidurio Europos regionas. Jis atlieka svarbų Europos kon
solidavimo darbą. Esame įsitikinę, pabrėžiama pareiškime, 
kad jam sustiprinti labai padėtų Lietuvos iniciatyva Vilniuje 
sukviesti pirmą Vidurio Europos politikos ir visuomenės vei
kėjų tarptautinę konferenciją, kuri aptartų vieną iš aktualiau
sių šiam regionui problemų.

• LIETUVOS UŽSIENIO REIKALU MINISTRAS DALY
VAUS EUROTARYBOS PREMJERU SUSITIKIME. Ketvir
tadienį Strasbūre (Prancūzija) vyksiančiame 96-ajame Euro
pos tarybos Ministrų komiteto susitikime dalyvaus ir Lietuvos 
užsienio reikalų ministras Povilas Gylys. Kaip Eltai pranešė 
URM informacijos ir spaudos skyrius, svarbiausi susitikimo 
klausimai - aptarti besikeičiantį Europos Tarybos politinį 
vaidmenį kontinente ir šios organizacijos plėtimą bei apsvars
tyti, kaip kuriamas papildomas Europos žmogaus teisių ir 
pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos protokolas.

• STEIGIAMA LIETUVOS ATSTOVYBĖ KINIJOJE. Lie
tuvos Respublikos Vyriausybė, remdamasi 1991 m. rugsėjo 
14 d. bendra Kinijos Liaudies Respublikos ir Lietuvos Res
publikos deklaracija dėl diplomatinių santykių užmezgimo ir 
1961 m. Vienos konvencija dėl diplomatinių santykių, nutarė 
šių metų gegužės 15 dieną įsteigti Lietuvos Respublikos dip
lomatinę atstovybę Kinijoje, pranešė Eltai URM informacijos 
ir spaudos skyrius.

Laimėjo J. Chirac
Prancūzijos prezidento 

rinkimų antrasis ratas davė 
pergalę degolininkui Pary
žiaus miesto burmistrui Jac- 
ques Chirac'ui. Jo pergalės 
buvo laukiama, nes tai paty
ręs politikas, vadovavęs mi
nėtai partijai 20 metų, jau du
syk buvęs Prancūzijos prem
jeru ir vadovavęs Paryžiaus 
miesto tarybai 18 metų. Nau
jasis prezidentas yra 62 metų 
amžiaus, jis esąs energingas, 
geras kalbėtojas, sumanus 
debatuose. Stebėtojai mano, 
kad dabartinio prancūzų par
lamento jis nebandys paleis
ti, nes jame daugumą turi de
šiniųjų partijų koaliciją. Ne
keisti parlamento jis pažadė
jo ir savo rinkimų kampani
jos kalbose.

Svarbiausiu konkurentu 
antrame balsavimų rate buvo 
socialistų partijos kandidatas, 
buvęs prancūzų švietimo mi
nistras 1988-1992 m., Lionei
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Rašo Algirdas Pužauskas

Jospin. Pirmoje balsavimų 
dalyje jam pavyko laimėti di
desnį nuošimtį balsų, nes 
daug dešiniųjų balsuotojų 
atidavė savo balsus dabarti
niam premjerui Balladur'ui. 
Kitaip sakant, degolininkai 
buvo susiskaldę, tačiau so
cialistai patys nesitikėjo, kad 
laimės prezidentūrą, nes Jos
pin, 57 m. amžiaus, nors do
ras vyras, nebuvo patrauklus 
kandidatas, per daug rimtas, 
menkas oratorius su menku 
patyrimu politiniuose vande
nyse. Vienintelis šansas so
cialistams laimėti prezidentū
rą buvęs tas, jei kandidatu 
būtų sutikęs būti Jacques De- 
lors, buvęs Europos Komisi
jos pirmininkas, pašventęs 
daug energijos ir daug valan
dų Europos Sąjungos įsteigi
mui. Jis tačiau atsisakė kan

Laikinuoju reikalų patikėtiniu šioje šalyje paskirtas Už
sienio reikalų ministerijos Azijos, Afrikos ir Okeanijos šalių 
skyriaus vedėjas Dainius Voveris. Lietuvos ambasada rezi
duos Pekine. ELTA

• GEGUŽĖS 4 Prezidentas A. Brazauskas priėmė 
Tarptautinio valiutos fondo Baltijos misijos skyriaus Lietuvos 
grupės vadovą A. Knoblį, įgaliojimų laiką Lietuvoje baigusį 
TVF atstovą Lietuvai P. Kornelijų bei naująjį atstovą Danielį 
Citriną, grupę TVF ekspertų.

TVF atstovai pabrėžė makroekonominę Lietuvos pažan
gą, infliacijos sumažėjimą, lito stabilumą, kontroliuojamą 
biudžeto deficito dydį, į Vakarus perorientuotą Lietuvos eks
portą, sustabdytą gamybos smukimą. P. Kornelijus sakė, 
jog Lietuva įvykdė visus 1995 metų pirmame ketvirtyje keltus 
reikalavimus ir jau liepos mėnesį galės gauti 30 min. dolerių 
dydžio antrą ir trečią TVF paskolos paketo dalis.

Svečiai taip pat atkreipė dėmesį, jog Lietuvoje blogai 
renkami mokesčiai į valstybės biudžetą, patarė mažinti jo 
išlaidas. Didžiausia Lietuvos problema TVF ekspertų many
mu yra netvarka Lietuvos energetikos ūkyje. Šioje ūkio 
šakoje netgi rekomenduojama atlikti tarptautinį auditą. TVF 
atstovai taip pat siūlo "baigti valstybės globą žemės ūkiui".

• GEGUŽĖS 4 Vokietijos mieste Diuseldorfe sulaikytas 
"Vilniaus brigados" narys I. Tiomkinas, kuris kaltinamas 
bendradarbiavimu nužudant V. Lingį.

I. Tiomkinas dingo iš Lietuvos netrukus po to, kai 1993 
metų rudenį buvo suimtas "Vilniaus brigados" vadeiva B. 
Dekanidzė, kuris po metų buvo nuteistas mirties bausme už 
"Respublikos" žurnalisto nužudymą.

I. Tiomkino sulaikymas galėjo turėti įtakos mirties baus
me nuteisto B. Dekanidzės padėčiai. Mat B. Dekanidzė gali 
būti liudytoju I. Tiomkino byloje ir dėl to gali tekti atidėti nuo
sprendžio vykdymą. Iki šiol nuo egzekucijos jį skyrė tik ma
lonės prašymas, kuris maždaug prieš pusmetį buvo įteiktas 
prezidento A. Brazausko vadovaujamai komisijai. Tačiau 
praėjusį trečiadienį vykusiame malonės komisijos posėdyje 
B. Dekanidzės malonės prašymas buvo atmestas, taigi nuo
sprendis jam artimiausiu metu turėtų būti įvykdytas.

• GEGUŽĖS 9 atsistatydinimo pareiškimą Ministrui 
Pirmininkui įteikė energetikos ministras A. Stasiukynas. 
Viena iš atsistatydinimo priežasčių - elektros bei šiluminės 
energijos kainų pakėlimas šio mėnesio pradžioje. Gali būti, 
kad įtakos sprendimui turėjo akivaizdi netvarka ir korupcija 
energetikos sistemos įmonėse. Kiek anksčiau spaudos 
konferencijoje TS(LK) valdybos pirmininkas G. Vagnorius 
kalbėjo, jog elektros bei šiluminės energijos savikaina jau 
beveik dvigubai mažesnė už nustatytą kainą, o susidaręs 
kainų skirtumas yra "mokestis korupcijai".

Tą pačią dieną A. Stasiukynas iš savo pareigų atleido 
"Mažeikių naftos" bendrovės generalinį direktorių B. Vainorą. 
Jis taip pat bus atleistas ir iš Energetijos ministerijos sekre
toriaus pareigų. Kaip žinoma, balandžio pabaigoje Mažeikių 
prokuratūra B. Vainoros vadovaujamai įmonei iškėlė dvi by
las dėl naftos produktų kontrabandos bei dokumentų klasto
jimo. Pats B. Vainora savo atsistatydinimą sieja su nepalan
kiais jo įmonės veiklai priimtais Vyriausybės nutarimais.

Kiek anksčiau iš savo pareigų buvo atleistas vienos iš 
Energetikos ministerijai priklausančios įmonės "Lietuvos 
kuras" vadovas A. Ilikevičius, šios įmonės veikloje aptikus 
stambių finansinių pažeidimų. -er-

didatuoti Prancūzijos prezi
dento vieton, aiškinosi esąs 
pavargęs ir norįs praleisti se
natvę su savo šeima ir bičiu
liais.

Išrinktasis prezidentas 
Chirac bus penktasis vadina
mos Penktosios Respublikos 
prezidentas. Ją įsteigė gene
rolas Charles de Gaulle, iš
rinktas 1959 m., perrinktas 
1965 m. ir pasitraukęs iš pa
reigų 1969. Po jo prezidentu 
buvo Georgės Pompidou, 
ėjęs pareigas nuo 1969 m. iki 
1974 m., kada jis pareigose 
mirė. Jo vietą užėmė Valery 
Giscard d'Estaing, valdęs 
Prancūziją nuo 1974 iki 1981 
m. Tada prezidentu tapo so
cialistas Francoa Mitterrand, 
užėmęs pareigas 1981 m. ir 
vėl perrinktas 1988 m.

Komentatoriai pabrėžia, 
kad tarp devynių kandidatų, 
kurie varžėsi dėl prezidento 
vietos, neminint pirmųjų 
dviejų, kurie pasiekė antrąjį 
ratą geriausiai pasirodė ir 
daugiausia gavo balsų kraš
tutinių dešiniųjų partijos na
cionalinio Fronto vadas Jean 
-Marie Le Pen. Už jį balsa
vo apie 16 nuoš. rinkėjų. Jis 
griežtai reikalauja suvaržyti 
imigraciją. Reikalauja griež
tesnių įstatymų nusikaltė
liams. Kraštutinė kairė tvir
tina, kad Le Pen esąs antise
mitas, nors jis pats tai panei
gia. Jis propaguoja, panašiai 
kaip JAV dešinieji respubli
konai, šeimos ir tikėjimo ver
tybes, pabrėžia svarbą įstaty
mų ir tvarkos. Neabejojama, 
kad jo rėmėjai bus linkę rem
ti naująjį Prancūzijos prezi
dentą Chirac'ą.
TRUMPAI

• Gegužės 7 d. Londone 
apie 50 valstybių aukšti sve
čiai, Britanijos karalienė Elz
bieta paminėjo šv. Povilo Ka
tedroje II Pasaulinio karo pa
baigą. Buvo iškilmingi pie
tūs karalienės rūmuose, {do
mią svečių gurpę sudarė Vo
kietijos karių veteranų atsto
vai, atvykę pabrėžti, kad po 
50 metų tarp kariavusių val
stybių atstatyta taika ir drau
gystė.

• Bosnijos serbų raketos 
jau kelios dienos (po gegužės 
6 d.) apšaudo Kroatijos sos
tinę Zagrebą. Šaudoma ir į 
Bosnijos didžiausią miestą 
Sarajevą. Gegužės 7 d. Za
grebe žuvo 8 kroatai, sužeis
ta 15.

• Jungtinių Tautų karo 
nusikaltimų tribunolas pa
skelbė, jog Bosnijos serbų 
politinis vadas Radovan Ka- 
radžič ir kariuomenės vadas 
geii. Ratko Mladič yra įtaria
mi karo nusikaltimais ir bus 
teisiami. Jungtinių Tautų 
Saugumo Taryboje Britanija

(Nukelta į 9 psl.)
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IŠ KOMUNIZMO l DEMOKRATIJĄ, 
BET NE PRIEŠ RUSIJĄ!

Egidijus Vareikis

Vilniuje įvyko tarptauti
nė konferencija "Iš komuniz
mo į demokratiją: Lenkijos ir 
Lietuvos patirtis".

Konferencija iš esmės 
buvo pernai Varšuvoje vyku
sios diskusijos "Lietuvos ir 
Lenkijos santykiai: vakar, 
šiandien, rytoj" tęsinys, tik šį 
kartą rengėjai kreipė daugiau 
dėmesio ne į dvišalius santy
kius, o siekė aptarti dviejų 
kaimyninių valstybių perėji
mo iš komunizmo į demo
kratiją patirtį, ekonominės 
transformacijos, santykio su 
praeitimi bei kitas pokomu
nistinio laikotarpio proble
mas.

Nors į renginį buvo su
kviestas visas politinis Lietu
vos elitas, didžiausio daly
vių, svečių ir žurnalistų dė
mesio susilaukė Zbigniew 
Brzczinski, žymus JAV poli
tologas, buvęs prezidento 
Jimmy Carter patarėjas na
cionalinio saugumo klausi
mais, Georgetown universiteto 
Strateginių ir tarptautinių 
studijų centro profesorius.

Profesorius Brzezinski 
pa'ietė svarbiausią klausimą 
- NATO ir Europos sąjungos 
plėtimosi problemą bei Lie
tuvos galimybes dalyvauti 
šiame procese. Visiškai ne
norėdamas pataikauti Lietu
vos politikams, jis išsakė sa
vo nuomonę apie tai, kokios 
yra plėtimosi galimybės ir 
pavojai. Beje, tai nebuvo 
kažkas ypatingai nauja - 
Brzezinski nevengia savo 
minčių išsakyti spaudoje, tad 
daugelis minčių jau buvo gir
dėtos. Pasak jo, Vidurio Eu
ropa yra atsidūrusi erdvėje, 
kuri iš vienos pusės ribojasi 
su jokių imperinių užmačių 
neturinčia Europos Sąjunga, 
iš kitos pusės - su Rusija, 
kuri iki šiol negali "atrasti 
savęs" pasikeitusioje situaci
joje. Rusijai reikia susivokti 
naujoje geopolitinėję erdvė
je. Susivokimo raida gi pri
klausys nuo to, ar dabartinė 
NVS taps nauja imperija, ar 

buvusios SSSR respublikos, 
ypač tokios kaip Ukraina, 
taps tikromis nepriklausomo
mis Valstybėmis. Antruoju 
atveju Rusijai teks apsisprę
sti ar likti Europos valstybe 
ar gręžtis į Aziją. Naudin
giau, beje, būti Europoje. 
Azijoje atsiranda vis reikš
mingesnių šalių, tokių kaip 
Kinija, gi Vakarų dėmesys 
buvusios SSSR regionui taip 
pat transformuojasi - vis dau
giau domimasi ne Rusija, bet 
kitomis buvusios SSSR res
publikomis. Net ir JAV pre
zidento vizitas į Maskvą yra 
derinamas su vizitu į Kijevą.

NATO ir Europos Są
jungos plėtimasis turėtų vyk
ti dviem keliais. Vienas - tai 
laipsniški politiniai ir ekono
miniai sprendimai, priarti
nantys Vidurio Europą prie 
Vakarų, antras - tai derybos 
su Rusija, kurios izoliacija 
yra iš tiesų žalinga ir Vakarų, 
ir Vidurio Europai. NATO 
plėtimasis Vakaruose su
prantamas kaip natūralus 
demokratizacijos plėtros 
procesas. Taip jį turėtų su
prasti ir Vidurio Europos 
politikai. NATO savo esme 
buvo ir yra gynybinė, o ne 
antirusiška sąjunga. Reika
laudami, kad NATO plėstųsi 
tam, kad gintų Lenkiją ir 
Lietuvą nuo Rusijos, politi
kai kenkia NATO plėtimuisi 
ir diskredituoja save, parody
dami, kad neišsivadavo iš 
NATO stereotipo, kurį sukū
rė komunistinė propaganda.

Profesorius Brzezinski 
mano, kad plėtimasis tikriau
siai bus laipsniškas, nes per
nelyg didelės šalių grupės - 
tarkime 10-12 valstybių pri
ėmimas iš karto sunkiai įsi
vaizduojamas teisiškai ir 
fiziškai. Tos šalys, kurios 
nebus priimtos su pirmąja 
grupe, neturėtų bijoti, kad jų 
saugumas sumažės. Sumažės 
tik tuomet, jei Rusija bus įti
kinta, kad NATO yra anti
rusiška organizacija.

("Kauno diena")

PREZIDENTO A. BRAZAUSKO 
ATSAKYMAI 1 REUTERIO 

AGENTŪROS 
KORESPONDENTO KLAUSIMUS

- Ar Tarybinė armija buvo 
išvaduotoja, ar okupante? Ar 
ir viena bei kita?

- Išvadavimo viltys, ku
rių tada buvo, nepasiteisino. 
Tada niekas negalėjo tiksliai 
įsivaizduoti, kaip atrodys po
kario pasaulis. Labai greitai 
išryškėjo stalinistinės dikta
tūros ir teroro tendencijos.

- Kada Lietuvai baigėsi 
karas: 1945 m., 1953 m. (kai 
buvo sumušti miško partiza
nai), 1991 m. ar 1993 m. rug
pjūtyje?

- Aš nenorėčiau nurody
ti konkrečios datos. Lais
vėjimo pragiedruliai blykste
lėjo Chruščiovo metais, ir 
mano karta tai ne tik jautė, 
bet ir darė viską, kad Lietuva 
išliktų. Svarbiausi Molotovo 
- Ribentropo pakto ir An
trojo pasaulinio karo pada
riniai Lietuvai buvo likvi
duoti 1989-1993 metais. Kai 
kuriuos padarinius (pavyz
džiui, okupacijos padarytą 
moralinę ir materialinę žalą) 
jausime dar ilgai.

Lietuva kartu su Latvija 
ir Estija vienintelės iš Euro
pos valstybių po Antrojo pa
saulinio karo 50-čiai metų iš
nyko iš pasaulio politinio že
mėlapio. Bet mes, kaip ir vi
sas civilizuotas pasaulis, mi
nėsime 1945 metus kaip An
trojo pasaulinio karo pabai
gą, kaip nepaprastai reikšmin
gą visai žmonijai ir Lietuvai

OKUPACIJŲ IR KARO 
ŽAIZDOS NEGIJA ILGAI

Eivydas Radvila
Antrojo pasaulinio karo 

penkiasdešimtųjų metinių 
minėjimas Lietuvoje praėjo 
palyginti ramiai. Neskaitant 
raudonos vėliavos iškėlimo 
ant Lentvario popieriaus fa
briko kamino netoli Vilniaus, 
Lietuvoje draudžiamų platin
ti komunistinių leidinių siun
tos, traukiniu vežtos iš Balta
rusijos, sulaikymo, mazutu 
išteptos paminklinės Amži
nosios ugnies Šiauliuose bei 
ordinais apsikarsčiusių vete
ranų gėlių padėjimo ant čia 
žuvusių Raudonosios armijos 
karių kapų, kokių nors dides
nių incidentų neužfiksuota.

Lietuvos prezidentas A. 
Brazauskas karo pabaigą 
drauge su kitais 53 pasaulio 
šalių vadovais minėjo Lon
done. Čia vykęs renginys 
buvo pažymėtas taikos ir su
sitaikymo ženklu.

Prieš tai A. Brazauskas, 
daugiausia tvirtos Estijos 
prezidento laikysenos dėka, 
atsisakė vykti į Pergalės die
nos iškilmes Maskvoje, ku
rioms, žurnalistų taigimu, sa
vo užmoju tegalėjo prilygti 
beveik prieš šimtmetį vykęs 

įvykį - fašizmo sutriuškini
mą. Nepaisant didžiulių ir 
tragiškų Lietuvai netekčių, 
mes nepamirštame, kad po 
Antrojo pasaulinio karo mes 
teisėtai atgavome sostinę Vil
nių ir vienintelį uostą Klai
pėdą.

Vienas iš reikšmingiau
sių žingsnių, likviduojant 
Antrojo pasaulinio karo pa
darinius ir sugrįžtant į teisėtą 
vietą Europos valstybių šei
moje bus gegužės 9-oji. Tą 
dieną Lietuva Briuselyje pa
sirašys Europos sutartį.

- Ar Lietuvoje pradėti tirti 
lietuvių bendradarbiavimo 
žydų masinėse žudynėse 
procesai?

- Deja, mes dar neturime 
gilių visapusiškų ir objekty
vių istorinių tyrinėjimų, ku
rie nagrinėtų skaudžiausius 
Lietuvos istorijos puslapius. 
Vienas iš svarbiausių praei
ties įveikimo žingsnių, ma
nau, buvo mano vizitas į Iz
raelį šiemet vasario mėnesį. 
Savo kalboje Knesete aš sa
kiau: "Vienintelis būdas pa
siekti susitaikymą ir atsiskai
tyti su istorija yra tiesa. Ne
užtenka tik atsiprašyti - rei
kia nuolat įsisąmoninti, kas 
įvyko. Mes pasirengę perse
kioti karo nusikaltėlius ir 
darysime tai viešai, nuosek
liai, sąžiningai".

- Lietuviai kovojo abie
jose karo pusėse. Ar prasidėjo

caro Nikolajaus II-ojo karū
navimas. Rusijos Užsienio 
reikalų ministerija išreiškė 
apgailestavimą ir nusivylimą, 
kad minėjime Maskvoje atsi
sakė dalyvauti trijų Baltijos 
valstybių vadovai. Pasak 
Baltijos valstybes kuruojan
čio ministerijos pareigūno, 
šios šalys liko nuošalyje nuo 
jubiliejinių renginių, o jų 
veiksmuose pastebimas tam 
tikras provincialumas, kuris 
rodąs, jog iki šiol nesugebėta 
įveikti istorinių nuoskaudų 
komplekso. Tai, Rusijos di
plomato teigimu, gali sutruk
dyti gerinti šalių tarpusavio 
santykius. Jis taip pat išreiš
kė nuomonę, jog tarp Rusijos 
politikų beviltiška ieškoti to
kių, kurie sutiktų patenkinti 
dažnus pageidavimus, kad 
Rusija atsiprašytų "už taip 
vadinamąją Baltijos valsty
bių okupaciją". Atsakyda
mas Lietuvos Prezidentas iš
reiškė įsitikinimą, kad dviša
liai santykiai nuo šių metų 
gegužės nepablogės.

Gegužės 8-ąją Vilniaus 
Operos ir baleto teatre vyku
siame susirinkime, skirtame 

susitaikymo procesas?
- Pirmiausia noriu pa

brėžti, kad naciams Lietuvo
je nepasisekė sukurti nei SS 
dalinių, nei Vermachto divi
zijų. Tačiau Jūs teisus: lietu
viai kariavo abiejose fronto 
pusėse.

Tik didžios sielos gali 
atleisti, peržengti buvusias 
skriaudas ir konfrontacijos 
barjerus. Laimei, jų turime. 
Tikrajam susitaikymui, plačią
ja šio žodžio prasme, reikia 
laiko, galimybių pačiam pa
sirinkti, padaryti sprendimą. 
Ir, žinoma, nuolatinių pastan
gų. Svarbu, kad šiandieninė 
Lietuva sugebėtų pasekti tais 
gerais susitaikymo pavyz
džiais, kuriuos matėme poka
rio Europoje.

Aš negailėsiu jėgų tam, 
kad susitaikymo dvasioje gy
ventų ir dirbtų kuo daugiau 
žmonių Lietuvoje. Didžiau
sios mūsų viltys ir mūsų dar
bai yra susiję su jaunimu.

- Kodėl Jūs ir Jūsų Lat
vijos ir Estijos kolegos nepri- 
ėmėte Boriso Jelcino kvietimo 
atvykti į Maskvą gegužės 9 
dieną?

- Aš jau atsakiau į šį klau
simą. Galiu tik pridurti, kad 
mes norėtume sulaukti žen
klų iš Maskvos, liudijančių 
apie didesnį mūsų bylos, mū
sų istorijos supratimą. Bet 
kartu esu įsitikinęs, kad mū
sų dvišaliai santykiai nuo šių 
metų gegužės pradžios nepa
blogės. Mes labai suintere
suoti plėtoti juos lygiateisiu 
pagrindu, abiem šalims nau
dinga kryptimi.

antihitlerinės koalicijos per
galei prieš fašizmą paminėti, 
A. Brazauskas pabandė įver
tinti pusės šimtmečio senu
mo šalies istoriją. Jis primi
nė, kad 1941 metų vasarą į 
SSRS gilumą pasitraukė apie 
20 tūkstančių Lietuvos gy
ventojų, iš jų 14 tūkstančių 
vyrų. Daugiausia jie sudarė 
Raudonosios armijos 16-sios 
lietuviškosios šaulių divizi
jos branduolį. "Nenorėčiau 
vienareikšmiškai sutikti su 
nuomone, jog šių žmonių ko
va buvo beprasmė ar net ža
linga Lietuvai, kadangi padė
jo įtvirtinti stalininę Lietuvos 
okupaciją", - sakė Preziden
tas. Šią mintį jis grindė tuo, 
kad lietuviškosios divizijos 
kariai ir tarybiniai partizanai 
su ginklu rankoje gynė sa
vuosius idealus, jie garbingai 
dalyvavo bendroje pasaulio 
tautų kovoje prieš hitlerizmą 
o hitlerininkai buvo numatę 
Lietuvą visiems laikams iš
braukti iš politinio pasaulio 
žemėlapio, jos teritoriją 
įjungti į Trečiojo Reicho su
dėtį.

"Karo metu vieni lietu
viai fronte ir partizanų bū
riuose kovėsi prieš fašizmą, 
kiti - prieš komunizmą, treti 
- ir prieš vieną, ir prieš antrą.
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ŽVILGSNIS | PASAULIO 
LIETUVIU BENDRUOMENĖS 

DABARTĮ IR ATEITI
(Atkelta iš 1 psl.) 

bendrovėmis pakartotinai ta
riamasi ir dėl galimybių at
naujinti Vilniaus senamiestį 
(Vacys Garbonkus) ir apla
mai gauti ekonominės pagal
bos Lietuvai. Investuotojai 
kol kas dar labai abejingi.

Rimas Česonis pamažu 
žengia į priekį, poruodamas 
LB apylinkes su mažesniais 
Lietuvos miestais bei mieste
liais. Gaila tik, kad LB apy
linkės per mažai tuo vertingu 
užmoju domisi.

Tačiau kai kurie PLB Sei
mo nutarimai gal ir nebus 
įvykdyti, nes jie priklauso 
nuo Lietuvos valdžios nusi
teikimo. Nors ir nemažomis 
PLB valdybos pastangomis, 
tačiau visgi nepavyksta gauti 
pritarimo PLB seimo nuta
rimui "užsienio lietuviams 
turėti bent vieną atstovą Lie
tuvos Seime". Kol kas turbūt 
nieko ir nelaimėsim. Tačiau, 
nors ir labai sunkiai, gal pa
siseks įvykdyti kitą labai 
svarbų PLB seimo nutarimą 
bei daugumos užsienio lietu
vių pageidavimą - išrūpinti 
užsienio lietuviams Lietuvos 
Respublikos pilietybę.

Labai svarbus reikalas ir 

didelis Jūsų užmojis išrūpinti 

užsienio lietuviams Lietuvos 

pilietybės pripažinimą. Bet 

Jūsų pastangos Lietuvoje jau 

randa reikiamą atgarsį: Lietu

vos Prezidentas savo dekretu 

sudarė Lietuvos - užsienio 

lietuvių bendrą Pilietybės ko

misiją. Ar ši komisija darbą

OKUPACIJŲ IR KARO 
ŽAIZDOS NEGIJA ILGAI

(Atkelta iš 3 psl.)
Kas tas visažinis, galintis da
bar pasakyti, kurie iš jų buvo 
teisesni? Neteiskime nei vie
nų, nei kitų, o pasistenkime 
kartu rasti atsakymą į klausi
mą, kodėl mūsų tauta, dras
koma didžiųjų valstybių, bu
vo taip susiskaldžiusi, kad 
neretai brolis prieš brolį ko
vojo su ginklu", - svarstė 
Prezidentas.

Kalbėdami apie praradi
mus antrajame pasauliniame 
kare, Prezidentas prisiminė ir 
pokarį - tūkstančius žmonių 
žuvusių su ginklu rankoje 
kovoje prieš okupantus, tūks
tančius nužudytų beginklių, 
per 100 tūkstančių ištremta į 
atšiaurius buvusios SSRS 
rajonus.

A. Brazauskas priekaiš
tavo ir Vakarų valstybėms. 
Pasak jo, JAV ir Didžioji 
Britanija tylomis sutiko, kad 
Lietuva, Latvija ir Estija būtų 
aneksuotos, nebuvo vykdo
mas Atlanto chartijos postu
latas, jog JAV ir Didžioji Bri
tanija nepritars jokiam teri
torijos pakeitimui, jei jis ne

jau pradėjo ir kokie pagrin

diniai jos uždaviniai?

Užsienio lietuvių piliety
bės klausimą "spaudėme" la
bai stipriai. Tai buvo mano 
lyg ir pirminis uždavinys. 
Vykdydamas PLB seimo nu
tarimą ir pajutęs daugumos 
užsienio lietuvių nusiteikimą 
bei išgirdęs jų skundus dėl 
mūsų išpilietinimo, kiekviena 
proga šį klausimą kėliau, kal
bėdamasis su Seimo nariais 
privačiai, net keturis kartus 
viešai Seime, partijų vadais, 
vyriausybės atstovais, spau
da, pagaliau su pačiu prezi
dentu, parašiau daug oficia
lių raštų, rašinių Pasaulio lie
tuvyje. Pagaliau prezidentas 
Brazauskas, atsiliepdamas į 
PLB valdybos dokumentuotą 
raštą, įteiktą jam 1993 rugsė
jo 27, taip pat raštu pasiūlė 
sudaryti bendrą Lietuvos - 
užsienio lietuvių pilietybės 
komisiją. Tjjo reikalu rūpin
tis PLB valdyba įgaliojo vi
cepirm. Rimą Česonį. Rimas 
Česonis sukvietė komisijos 
narius iš užsienio lietuvių 
nedelsdamas, maždaug prieš 
metus, tačiau Lietuva užtru
ko ilgiau. Komisijos uždavi
nys paruošti Pilietybės įstaty
mo pataisos projektą, pagal 
kurį užsienio lietuviams būtų 
pripažįstama Lietuvos pilie
tybė be atsisakymo gyvena
mojo krašto pilietybės ir per
sikėlimo į Lietuvą gyventi ir 
pateiktų Seimui projektą pa
versti įstatymu. Komisija 
darbą pradėjo. Pirmas jos 

suderintas su laisvai pareikš
ta valia, kuo tikėjo pokario 
ginkluotos rezistencijos da
lyviai.

Pareiškimą "Dėl karo 
pabaigos Europoje, įtvirtinu
sios neteisingą Jaltos tvarką, 
penkiasdešimtmečio" išpla
tino septynios Seimo opozi
cinės partijos. Jų manymu 
vieno okupanto pakeitimas 
kitu gali būti oficialiai pažy
mimas tiktai kaip aukų prisi
minimo diena. "Vokietijos 
kapituliacija prieš 50 metų 
reiškė Vakarų Europos apsi
gynimą ir laisvę, o Vidurio 
Europai kartu su Baltijos ša
limis - naują okupaciją, ne
laisvę ir SSRS bei panašių 
totalitarinių sistemų viešpa
tavimą dar ilgus dešimtme
čius. Grobikišką sovietų po
litiką toleravo Vakarų valsty
bės, pasirašiusios Jaltos ir 
Potsdamo susitarimus, todėl 
gegužės 8-oji skirtingai su
vokiama Vakarų ir Vidurio 
Europoje, taip pat ir Lietu
voje", - sakoma pareiškime.

Rezoliuciją tuo klausimu, 
tiesa opozicijai nedalyvau-

PLB valdybos pirm. Bronius Nainys (kairėje) ir buvęs PLB valdybos pirm. Vytautas Kamantas, 
dabar pirmininkaujantis PLB fondui, aptaria PLB valdybos veiklai reikiamų lėšų sutelkimo reikalus. 
PLB valdybos veikla plati, reikalaujanti daug pinigų. Kur jų gauti?

posėdis įvyks Vilniuje gegu
žės pabaigoje. Komisijai 
tenka didelė atsakomybė, nes 
nuo jos sugebėjimo įtikinti 
Lietuvos Seimą priklausys ar 
mums bus pripažinta Lietu
vos pilietybė, ar ne.

JAV LB Krašto valdybos 

informaciniame lankstynuke 

išvardyta kokią spaudą Kraš

to valdyba rems, rūpinsis. 

Tuo tarpu Pasaulio lietuvio 

žurnalo, kaip PLB organo, 

ten nėra. Ar JAV Lietuvių 

Bendruomenei jis nereikalin

gas?

Visų Kraštų LB vadovy
bės žurnalą remia. Visuose 
kraštuose turime skaitytojų. 
Taip pat siunčia aukas ir 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
apygardos, apylinkės bei la
bai daug bendruomenininkų 
skaitytojų. Ką JAV LB Kraš
to valdyba galvoja, nežinau.

jant, priėmė ir Seimas. Svars
tant jos projektą, neapsieita ir 
be įžeidžių LDDP kairiųjų 
Mindaugo Stakvilevičiaus 
bei Albino Albertyno - ko
mentarų. Pastarojo nuomone, 
pokario pasipriešinimo pa
grindą Lietuvoje sudarė dvi 
grupės vokiečių žvalgai di
versantai bei tie, kurie talki
ninkavo ir kartu su vokie
čiais dirbo baudžiamuosiuo
se būriuose visi jie gerai mo
kėjo valdyti ginklą. A. Al- 
bertynas mano, kad tie, kurie 
tik slapstėsi nenorėdami pa
tekti į kariuomenę, ginklo 
valdyti nemokėjo, dėl to ne
galėję būti rimti kovotojai. 
Jis taip pat tvirtina, kad ir dėl 
1940-ųjų metų okupacijos 
kalčiausia buvo Lietuva, o ne 
SSRS.

Savotiškai jiems pritarė 
ir frakcijos seniūnas G. Kir
kilas, manantis, kad frakcijo
je esančias kairesnes tenden
cija įkvepia rinkėjai, kurie 
žino, jog kai kurių rezistentų 
veikloje buvę ir nešvarių da
lykų. Jis teigia, kad nereikė
tų pernelyg smerkti tų, kurie 
gynė sovietinį režimą, kad 
jiems negalima taikyti kola
boranto sąvokos.

Ankstyvesnė JAV LB 

Krašto valdyba, atrodo, nesu

tarė su PLB valdyba, vyko 

trintis. Kokie Jūsų santykiai 

su nauja JAV LB Krašto val

dyba, otaip pat ir su kitų kraš

tų valdybomis?

Geri.
Kartais veikėjai klausia: 

ar iš viso bereikia PLB, nes 

Lietuva jau nepriklausoma, 

pakito veikla ir lietuvių gy

venamuose kraštuose. Jūs, p. 

pirmininke, beveik visą savo 

gyvenimą pašventėte Lietu

vos laisvės kovai, užsienio 

lietuvių šakotai veiklai, o 

ypač LB. Tad kokia Jūsų 

nuomonė tuo klausimu?

Pasaulio Lietuvių Ben
druomenė - organizuota visų 
užsienio lietuvių jungtis - bu
vo sutelkta dviems uždavi
niams: laikinam - kovai dėl 
Lietuvos laisvės ir nepriklau
somybės ir nuolatiniam - 
Lietuvybės išlaikymui tarp 
užsienyje gyvenančių lietu
vių. Pirmasis uždavinys pa
sibaigė, tačiau antrasis liks 
visą laiką, nes užsienyje vi
sada bus lietuvių. Taigi rei
kia ir Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės. Tą teiginį pare
miančių priežasčių galėčiau 
irgi kelis puslapius prirašyti. 
Gaila, nėra vietos. Tik labai 
svarbu, kad visi tai įsisąmo- 
ninintų, ypač naujieji vado
vai, ir suprastų, kad Bendruo-

RUSIJA DALYVAUS "PARTNERYSTĖ 
TAIKOS LABUI" PROGRAMOJE

Maskva, gegužės 10 d. 
(Reuter - ELTA). JAV prezi
dentas Bill Clinton spaudos 
konferencijoje pareiškė, kad 
Rusija sutiko dalyvauti "Part
nerystė taikos labui" progra
moje, tačiau nieko nesusitar
ta dėl Vakarų siūlomo NATO 
išplėtimo.

"Kol nėra susitarimo 
tarp mūsų dėl NATO aljanso 
plėtimo detalių, Rusija sutiko 
dalyvauti "Partnerystės tai
kos labui" programoje", pa
sakė B.Clinton, bet nepami
nėjo, ar Rusija pasirašys ją.

B.Clinton pasižadėjo 

menės vadovybė nėra kokia 
nors pasiblizginimo pakopa 
prieš Lietuvą ar prieš savo 
krašto politikus. Bet sunkaus 
darbo baras lietuvių kalbos, 
kultūros, tautos dvasios, pa
pročių išlaikymui. Tačiau 
Bendruomenės ateitį tespren
džia būsimas PLB seimas - 
visų 26 kraštų atstovai.

Jūsų žvilgsnis į užsienio 

lietuvių ateitį.

Jeigu užsienio lietuviai 
tikrai norės išsilaikyti, jie iš
silaikys. Bet jiems būtina 
suvokti jau čia minėtas išsi
laikymo pagrindines atramas, 
ypač lietuvių kalbą, ir dėl jų 
neatlaidžiai dirbti. Iš tų atra
mų įsisąmonimo kils ir visų 
užsienio lietuvių bendros 
jungties, Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės reikalingumo 
supratimas. Bet tai suprasti 
turi ir Lietuva, ir nesistengti, 
kaip kartais dabar pasirodo, - 
gerai, kad dar tik iš okupaci
jos laikų užsilikusios priva
čios iniciatyvos - vadovauti 
ar net valdyti užsienio lietu
vių iš Vilniaus, ypač skaldant 
į Vakarus ir Rytus ar net į 
atskirus kraštus. Labai svar
bus mūsų išlikimo faktorius 
- pripažinimas Lietuvos pi
lietybės ir aplamai bendras 
Lietuvos ir užsienio lietuvių 
susipratimas.

Jums, p. Pirmininke, dė

kojame už pareikštas mintis.

skatinti dialogą tarp NATO 
ir Rusijos, kuri "griežtai at
sisako dėl šio gynybinio al
janso planų plėstis ir įtraukti 
buvusio Varšuvos pakto ša
lis".

B.Jelcinas pridūrė, kad 
NATO ekspansija bus svar
stoma birželio mėnesį įvyk
siančiame grupės G7 susiti
kime Halifakse Kanadoje, 
tačiau ir ten galutinis spren
dimas vargu ar bus priimtas. 
Todėl, matyti, šis klausimas 
vėl bus keliamas spalio mėn., 
kada B.Jelcinas vėl susitiks 
su B.Clinton.
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VAIZDAJUOSTĖ IR KNYGOS
Antanas Dundzila

Gegužės pradžioje mane 
pasiekė keli siuntinėliai, ku
riuos vadinu visuomeninėmis 
dovanomis iš Lietuvos. Tas 
dovanas, aišku, reikia supras
ti platesne prasme. Nors 
tuos siuntinius gavau asme
niškai sau, tačiau - čia pabrė
žiu-atsiųstieji darbai yra do
vanos visuomenei. Visa vi
suomenė gali jomis naudotis.

Kadangi tų dovanų iš 
karto pabiro tiek daug, todėl 
šiame straipsnyje jas trumpai 
apibūdinsiu. Kada nors atei
tyje apie vieną kitą iš jų para- 
šysiu išsamiau. Dabar gi 
kalbėsiu kalba apie vaizda
juostę apie Lietuvos parti
zaną Juozą Lukšą - Dau
mantą ir keturis neeilinius, 
Lietuvos okupacijos temą 
liečiančius leidinius.

* * * ♦ *

Vytautas Landsbergis, 
mūsų valstybininko ir muzi
kologo sūnus, susuko vaizda
juostę, pavadintą "Baladė 
apie Daumantą". Tai apie 55 
minutes trunkanti vaizdų ir 
pasakojimų pynė.

Filmo - vaizdajuostės 
apie Lukšą - Daumantą pre
mjera įvyko šių metų pradžio
je Lietuvoje. Filme įrašyti: 
Lukšos - Daumanto brolis 
Antanas Lukša, prie New 
Yorko gyvenanti Lukšos naš
lė Nijolė Bražėnaitė - Luk
šienė - Paronetto, Juozas Pa
jaujis iš Švedijos, kartu su 
Lukša parašiutu 1950 m. į 
Lietuvą grįžęs Klemensas 
Širvis, į paskutinį Lukšos žy
gį jį lydėjęs Povilas Pečiulai- 
tis - Lakštingala, pamiškėje 
Lukšą mirčiai išdavęs Jonas 
Kukauskas bei kiti. Tai gyvi 
esantieji, Lukšos - Dauman
to aplinkoje buvę žmonės, 
tikri liudininkai.

Gerbiant filmos kūrėjo 
laisvę bei pasirinktą prie te
mos priėjimą, filmos pasiro
dymas yra sveikintinas. Gar
sas yra tobulai įrašytas, foto
grafavimas daugumoje geras. 
Šis ir prieš keletą metų susuk
tas filmas apie Ramanauską 
- Vanagą, skatins kitus, pana
šius darbus. Gi ieškantiems 
daugiau duomenų apie Dau
mantą ar, bendrai, apie Lie
tuvos partizaninio karo epą, 
šis filmas dovanos apie valan
dą laiko pagyventi tais rei
kalais.

Atrodo, kad filmo auto
rius didelį dėmesį kreipė į 
vaizdų simboliką, gal šiaip 
baladėse diegiamą lyriką, tad 
to visko sąskaiton nukentėjo 
tiesioginis dėmesys pasirink
tai temai, Juozui Lukšai. Fil
me trūksta bet kokiam žiū
rovui (-nesvarbu, Lukšos 
epą žinančiam ar nežinan
čiam) būtinų esminių duome
nų, užrašų redakcijos, kai ku
rių faktų. Pvz., kantriai ten
ka juostą žiūrėti apie 5 minu

tes, kol pirmu kartu išgirsti 
Juozo Lukšos vardą ar pama
tai jo nuotrauką... Apie Luk
šą skirtoje vaizdajuostėje, tai 
nesuprantama ir nepateisina
ma redakcija. Esmėje, filme 
dominuoja pasakotojai apie 
Lukšą, bet ne pats Lukša. 
Tiek Lukšos tiek partizanų 
istorijai reikia stipriau sure
daguotų duomenų.

Nežiūrint trūkumų, labai 
gerai, kad tokie užsimojimai 
vykdomi. Kaip kad minėjau 
anksčiau, šį vaizdajuostė ri- 
kiuotina į visuomenei dova
nos kategoriją.

*****
Iš gautų net keturių leidi

nių, pats svarbiausias, be abe
jo, yra "Laisvės kovų archy
vo" Nr. 13, Lietuvos politi
nių kalinių ir tremtinių sąjun
gos (LPKTS) leidinys. Kaip 
kad daug kartų jau minėjome 
ir gėrėjomės juo praeityje, 
"Archyvas" yra leidžiamas 
"numeriais", ir šis, trylikta
sis, yra stambokos, 290 pusla
pių apimties, iliustruota, gra
žiai apdorota knyga. Pagal 
metriką, tai pirmasis šių me
tų numeris, nors dvyliktasis, 
pažymėtas 1994 m. data, Ame
riką pasiekė irgi šių metų pra
džioje. Sudėjus vien šių dvie
jų numerių puslapius, jų iš
eina apie 570! Ar tai ne ste
binantis leidėjų bei redakto
rių darbingumas? (Matant šį 
leidinį, negalima negalvoti 
apie 1994 pavasarį pasiro
džiusią, tą nepavykusią, kitą 
"Istoriją". Nuo jos pasirody
mo jau prabėgo ištisi metai 
laiko, skaitėme aiškinimus, 
skelbiamus pertvarkymus, 
pažadus - ir iki šiol nei pypt, 
nei ore praplaukiančio muilo 
burbulo nesimato; ir tai už 
visuomeninius išteklius, mū
sų prityrusių visuomeninkų, 
profesionalų istorikų nuliui 
lygus neva tai darbas...)

"Archyvo" Nr. 13 yra 
reikšminga dovana visuome
nei.

*****
Antrą stambią knygą 

apie pokario rezistenciją irgi 
išleido LPKTS. Tai 348 psl. 
"Dienoraščiai". Čia atspaus
dinti kun. Justino Lelešiaus - 
Grafo ir Liongino Baliukevi
čiaus - Dzūko vesti partiza
ninės vieklos užrašai.

Ypač įdomus, anksčiau 
nematytas Grafo palikimas, 
surastas KGB archyve. Tai 
per Suvalkiją keliaujančio 
partizanų kapeliono sklan
džiai parašyti prisiminimai. 
1943 m. gavęs kunigo šven
timus, kun. Lelešius 1945 m. 
nebegalėjo darbuotis parapi
joje, buvo priverstas slapsty
tis ir išėjo partizapauti. Žuvo 
prie Veiverių 1947 m., turė
damas vos 30 metų amžiaus. 
Apie Grafą, kaip ir kelis ki
tus partizanų veikloje ar po

grindyje pasireiškusius dva
siškius, dar rašysiu. Tai reikš
minga, įdomi ginkluotos re
zistencijos tema.

Baliukevičiaus - Dzūko 
dienoraštis jau buvo skelbtas 
1993 m. išleistame "Laisvės 
kovų archyvo" numeryje. 
Abu, Grafo ir Dzūko dieno
raščiai, įdomus tuo, kad Gra
fas aprašo partizaninių kovų 
zenitą (1945-1947), o Dzū
kas - pabaigą (1948-1949). 
Gimęs 1925, Dzūkas karo 
metu pradėjo studijuoti me
diciną, bet tapo plechavičiu- 
ku, vėliau buvo paimtas į 
vokiečių kariuomenę ir su 
vokiečiais atsidūrė rusų be
laisvėje. 1946 grįžo į Lietu
vą ir išėjo partizanauti. Žuvo 
1950 m.

Ši knyga rikiuojasi šalia 
Daumanto "Partizanų", Va
nago "Daugel krito sūnų", 
Pečiulaičio "Šitą paimkite 
gyvą" išsamesnių asmeninių 
atsiminimų leidinių apie gin
kluotąją rezistenciją.

"Armija krajova Lietuvo
je" yra irgi šiais metais LPKTS 
išleista, redakcinės komisijos 
spaudai paruošta 142 psl. 
knyga. Tai bene pirmasis šia 
tema leidinys lietuvių kalba.

Armija krajova buvo Len
kijos egzilinei vyriausybei 
pavaldi partizaninė kariuo
menė, 1942 - 1945 m. laiko
tarpiu veikusi ir Lietuvoje. 
Šie lenkų daliniai kėsinosi į 
Lietuvos teritorinį vientisu
mą. Rytų Lietuvoje veikę 
lenkai bendradarbiavo su 
Lietuvą okupavusiais vokie
čiais ir pasižymėjo lietuvių 
terorizavimu bei žudymu.

Tai tragiškas ir skaudus, 
nuostolingas Lietuvos istori
jos laikotarpis karo metu. 
Leidinys apžvalginio pobū
džio, iliustruotas nuotrauko
mis bei dokumentais. Labai 
gerai, kad net karo metu len
kų Lietuvai darytos skriau
dos yra skelbiamos.

*****
Keisčiausia, jau su dabar 

keliomis pastebėtomis klai- 
domi, yra LPKTS išleista 
122 psl. knyga, "Iš naujau
sios Lietuvos istorijos", do
kumentų rinkiniu pavadinta. 
Apie ją atsakomingai rašyti 
reikia atydaus įsiskaitymo ir 
šalutinių duomenų patikrini
mo. Knygos įvade kalbama 
apie taip vadinamą neoko- 
munizmą bei perestroiką Bal
tijos šalyse. Žvelgiant į turi
nį, randame sovietinių duo
menų apie Klimaičių šeimą, 
užrašus apie K. Prunskienės 
veiklą ir pluoštą įvairių, sun
kiai suprantamų tekstų bei 
dokumentų ištraukų.

Skelbiami dokumentai 
daug kur be datų, be nurody
tų šaltinių. Iš prasta lietuvių 
kalba, kriptiškai ranka rašytų 
užrašų atspausdinti tekstai 
yra su klaidomis. Pvz., psl. 
90, įrašas apie New Yorko 
"Kult Žyd valdyba" atspaus
dintas "kult., žydų valdyba", 
bet ne ten veikiantį kultūros

LEONARDO ŠIMUČIO 
PRISIMINIMUI

Vyt. Radžius
(kalba Amerikos Lietuvių Tarybos 'Lietuvos Aidų' radijo 

valandėlėje, Chicagoje, balandžio 28 d.)
Vienas žymiausių Ame

rikos lietuvių gyvenime vei
kėjų buvo daugeliui mums 
pažįstamas Leonardas Šimu
tis. Jo veikla mums, kurie 
čia gyvename jau daug de
šimtmečių ir kurie atvykome 
tik po Antrojo Pasaulinio ka
ro, yra nepaprastai svarbi.

Atvykęs Amerikon 1913 
m. ruošėsi kolegijoje ir uni
versitetuose savo ateities gy
venimui, studijuodamas tei
sę, anglų kalbą, literatūrą, 
žurnalistiką ir sociologiją. 
Bet po metų jau pradėjo or
ganizuoti čia gyvenantį jau
nimą į draugijas, būrelius, 
steigė vyčių kuopas, chorus, 

Leonardas Šimutis, vyriausias "Draugo“ redaktorius, prie savo 
darbo stalo redakcijoje.

režisavo vaidinimus. Būda
mas katalikiško įsitikinimo 
bei principų žmogus, ypač 
kreipė dėmesį, kad jaunimas 
būtų auklėjamas tais doros 
pagrindais, kurie labiausiai 
galėjo pasitarnauti lietuvių 
tautos gerovei.

Lietuvai paskelbus nepri
klausomybę, jis čia tuoj su
rinko į Tautos Fondą daugiau 
nei 350,000 dolerių, 1919 
metais sakydamas prakalbas 
įvairiose lietuvių gyvenamo
se vietose.

1926 metais grįžo į Lie
tuvą ir buvo išrinktas į Lietu
vos Seimą, tačiau po metų iš 
tų pareigų pasitraukė ir grįžo 
į Ameriką.

1940 metais Sovietų Są
jungai okupavus Lietuvą, Ši
mutis, turėdamas katalikiško
sios srovės Lietuvių pritari
mą, tą pačią dieną sukvietė 
Chicagos lietuvių veikėjų pa
sitarimą ir ėmėsi organizuoti 

židinių; psl. 91, vieton "Ke- 
zys Romas" atspausdinta 
"Kazys Romas".. Čia tik jau 
ne korektūros klaidos.

Tenka spėlioti, kad prie 
leidinio dirbusieji spausdina
mų tekstų patys gerai nesu
prato, gal iš vis su tokiu ne- 
dakeptu leidiniu pasiskubino. 
Prie šio leidinio dar gali tekti 
sugrįžti. Paviršutinis žvilgs
nis pasitikėjimo jausmo juo 
nesukelia.

*****
(1995-V-7) 

bendrą už laisvą Lietuvą ko
vojančių organizacijų Lietu
vių tarybą, ir tų pačių metų 
rugpjūčio 10 dieną sudarė 
Pittsburge su tautine srove - 
sandariečiais Lietuvai gelbėti 
tarybą, kuri vėliau susitarė ir 
su socialistais ir tapo jau 
Amerikos Lietuvių Taryba, 
dabar populiariai ALTU va
dinama. Tais pačiais metais 
jis buvo išrinktas tos tarybos 
pirmininku. Tuo ir pradėjo 
didžiai prasmingą ir svarbią 
Lietuvai politinę vieklą, kuri 
dar nenustojo tos prasmės ir 
šiandien tęsiama jau kitų 
žmonių.

Jis vadovavo penkioms

ALTO delegacijoms pas Ame
rikos prezidentus ir Valsty
bės sekretorius, o su Senato 
ir Atstovų rūmų nariais turė
jo nuolatinį ryšį, daugelį jų 
asmeniškai pažindamas, o su 
jų vadais net dažnai susitik
damas privataus pobūdžio 
pasitarimuose. Tuo metu tai 
buvo labai svarbu. Šimučio 
tebuvo vienas tikslas - laisva 
Lietuva. O tai jam sekdavo
si... laimėjo nuo pat pirmo
sios protesto prieš rusų oku
paciją telegramos tuometi
niam Valstybės sekretoriui 
Cordell Hull iki pat išgauto 
Amerikos nuolatinio nepri
pažinimo, kad Lietuva pri
klausytų sovietams.

L. Šimutis nuo pat pirmų
jų pasitarimų buvo už visų 
lietuvių jungimą, kad visų 
pakraipų, bei įsitikinimų vei
kėjai kartu veiktų Lietuvos 
išlaisvinimui. Pradžioje ta jo 
mintis buvo priimta su abejo
nėmis, tačiau vėliau visi įsi
jungė į bendrą sąjūdį už Lie
tuvos laisvę. Ir tas Amerikos 
lietuvių sąjūdis, ALTO vado
vaujamas, jau 1940 metų lie
pos 23 dieną išgavo Ameri
kos viešą paskelbimą, kad 
nepripažįsta Sovietų Rusijos 
smurto ir Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos okupacijos. Tai da
vė stiprų akstiną vesti toliau 
Lietuvos laisvės kovą iki Rau
donoji Armija bus priversta 
pasitraukti. Ir vėl tų pačių

(Nukelta į 7 psl.)
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RAŠALU IŠRYŠKĖJUSIOS 
GYVENIMO AŠAROS

Leidykla "Žurnalistika" 
Vilniuje 1995 metais išleido 
naują Broniaus Railos knygą 
"Rašalo ašaros". Tai puiki 
dovana rašytojo ir žurnalisto 
86-ajam gimtadieniui, kurį 
jis atšventė š.m. kovo 10 die
ną.

Skaitytojus, reikia ma
nyti, visų pirma sudomins 
gana intriguojantis, gal net 
kiek iš pirmo žvilgsnio sun
kokai suvokiamas metaforiš
kas tos knygos pavadinimas. 
Bet, kaip įžanginiame žodyje 
rašo autorius, toks pavadini

Žurnalistas Bronys Raila, knygos "Rašalo ašaros" autorius.

mas "... atsirado seniai, kai į 
specialų aplanką pradėjau 
telkti laiškus, straipsnių iš
karpas bei pokalbius žurna
listikos klausimais. Tie žo
džiai man reiškė, kad įtempta 
ilgų dešimtmečių darbuotė ir 
ne sykį skaudūs išgyvenimai 
buvo tarsi mano "ašaros", tra
diciniu rašalu ar vėliau per 
rašomosios mašinėlės kaspi
ną ištekančios".

Ir iš tikro, įdėmiai skai
tant knygoje sutalpintus įvai
riu metu ir įvairiausiomis 
progomis parašytus autoriaus 
straipsnius, pasakytas kalbas 
bei trumpus asmeninio gyve
nimo džiaugsmų ir rūpesčių 
epizodų aprašymus, ta meta
fora prasiskleidžia ir pajunti 
tų "rašalo ašarų" realią pras
mę.

Pristalynėti Bronių Rai
lą, ypač užsienyje gyvenan
tiems lietuviams, vargu ar 
reikia. Manyčiau, jog jis sa
vo veikla, savo knygomis, 
savo straipsniais įvairiau
siuose lietuviškuose leidi
niuose, ėjusiuose ir tebeei
nančiuose Čia, šiapus Atlan
to, yra nepaprastai puikiai 
pats prisistatęs. Reikia pasa
kyti, kad apie Bronių Railą 
neblogai žino ir tėvynainiai 
Lietuvoje. Pamenu, kaip ma- 
lonu būdavo, nors ir per di-

Bronys Raila. Rašalo ašaros, 
"Žurnalistika", Vilnius, 1995, 432 
psl.

džiausius trukdymus, "Lais
vės radijo" laidose klausytis 
jo taiklių komentarų visais 
aktualiausiais gyvenimo klau
simais okupanto trypiamoje 
Lietuvoje. Tiesiog širdį nura
mindavo jo nepaprastai iš
raiškingi atsiliepimai į įvairių 
to meto Lietuvos "išrinktųjų" 
liaupses okupantui ir jo įves
tam režimui. Nors, realiai su
prasdami gyvenimą, ir žino
jome, kad esame izoliuoti 
biauriame narve, tačiau išgir
dus tokias laidas, kažkaip tai 
nejučiomis vilties kibirkštėlė 

vėl naujai įsižiebdavo, vėl 
pasijusdavome ne visų ap
leisti, tarsi matydavome, nors 
ir labai atokiai nuo to narvo, 
gyvus žmones, kurie dega 
noru padėti.

Tarp kitko, Bronių Railą 
Lietuvoje nemažai populiari
no, kaip tai nebūtų paradok
salu, ir to meto sovietinė 
spauda. Neiškęsdavo kai ku
rie "nukentėjusieji" ir "pagar
binti" tose radijo laidose ar 
publicistiniuose straipsniuose 
ir laiks nuo laiko žurnaluose 
ar laikraščiuose pasirodyda
vo ideologinių vadukų atsi
liepimai, kuriuose sumirgė
davo Broniaus Railos pavar
dė su tokiais bolševikinio 
leksikono epitetais, kuriuos 
net nepatogu kartoti. Betgi 
tokius straipsnius už gryną 
pinigą priimdavo tik labai 
maža dalelė skaitytojų. Jie 
duodavo atvirkštinį efektą - 
tai buvo veiksmingiausia 
Broniaus Railos reklama. 
Perskaitęs tokius straipsnius, 
su dar didesniu dėmesiu 
klausydavaisi jo radijo valan
dėlių ir tiesiog svajodavai 
gauti ką nors paskaityti iš jo 
parašytų straipsnių.

Na, o kalbant apie pri
statomos knygos turinį, visų 
pirma, manyčiau, reikėtų su
sipažinti su autoriaus minti
mis ir siekiais ruošiant ją. 
įžanginiame straipsnyje šį 

savo darbą autorius apibūdi
na taip:

"Lietuvių žurnalistikos 
istorijos ar žumalizmo teo
rijos dėstymų Šiame rinkiny
je bus labai nedaug, vos vie
na ar kita užuomina ar suges
tija, kaip rašyti straipsnį ar 
kokį atsiminimo epizodą iš 
praeities. Labiau rūpėjo, ma
no būdui bei stiliui labiau 
pritiko įvairiaip pavaizduoti 
savo paties žurnalistinio po
kario darbuotę užsieniuose, 
tą aplinką, nuotaiką, sąlygas, 
minties ir jausmo virpesius, 
kas dar nebuvo sudėta į kitas 
mano knygas..."

Nedvejodamas drįstu 
teigti, jog užsibrėžtą tikslą 
autorius pasiekė. Sakyčiau 
dar daugiau. Iš tiesų knygoje 
nerandama daug žumalizmo 
teorijos dėstymų ar patarimų 
kaip rašyti straipsnius, kurių 
akademinis stilius dažniau
siai būna mažai įtaigus ir to
dėl neretai tokius straipsnius 
kiekvienas interpretuoja sa
vaip ir, kaip taisyklė, nelabai 
jų paiso. Žymiai daugiau 
naudos, turbūt, galima gauti 
įdėmiai skaitant gerų žurna
listų gerai parašytus įvairia- 
teminius straipsnius. Šiuo 
požiūriu Railos "Rašalo aša
ras", manyčiau, galima būtų 
laikyti savotišku etalonu. Į 
knygą tilpę straipsniai, ga
lima sakyti, be išimties aktu
alūs jų paskelbimo laikotar
piui, logiški, visiems supran
tami. Tik, galbūt ne visiems 
prie širdies, nes pavydėtinai 
talentinga autoriaus plunks
na, kaip matyti, skirta ne 
vien glostymui ir liaupsėms. 
Tiesa, rinkinyje yra keletas 
straipsnių, kuriuos skaitant 
dygteli mintis, kad jų auto
riui gailesčio jausmas opo
nentams yra svetimokas. At
virai kalbant, turbūt niekas 
nenorėtų atsidurti pastarųjų 
vietoje. Tačiau, antra vertus, 
tai galima laikyti aktyvia sa
vo pozicijų, savo pažiūrų gy
nyba ir reikia džiaugtis, kad 
tokia gynyba, kaip taisyklė, 
neperžengia grynai asmeni
nių santykių ribų.

Bendrai imant, su auto
riaus išreikštomis mintimis, 
knygoje gvildenamais žurna
listinio darbo klausimais, iš 
esmės reikia sutikti, nors 
apie atskirus iš jų, galbūt, ir 
galima būtų diskutuoti. Betgi 
tai būtų jau atskira tema, kuri 
neįeina į šį trumpą įspūdžių 
apie naują Broniaus Railos 
knygą aprašymą. O baigiant 
jį, norėtųsi palinkėti gerbia
mam rašytojui stiprios svei
katos ir kūrybinės energijos, 
kad jo gerbėjai galėtų pasi
džiaugti dar ne viena knyga.

Anicetas Bundonis

★★★★★

!»« i .i —
Sfalityfat ir platinkit 

'DIUįVĄ

PASKUTINIS PASIKALBĖJIMAS 
SU RAŠYTOJU

VYTAUTU ALANTU (1902-1990)
Tai buvo Atgimimo me

tai, kai Lietuva, sukėlusi 
audrą Sovietijai ir pagarsinu
si pasauly vardą savo drąsa, 
pasiryžimu, laisvės troškimu 
ir nugalėjusi gorbačiovinį 
spaudimą, atgavo Nepriklau
somybę. Su Lietuva triumfa
vo ir Latvija ir Estija. Tai 
buvo džiaugsmo dienos.

Žinodama mūsų bičiulio 
rašytojo Vytauto Alanto sun
kią sveikatos būklę, tada no
rėjau ta džiugia naujiena su 
juo pasidalinti bent telefonu. 
Juk tai ir jo visų darbų ir sva
jonių išsipildymas: Laisvė 
Lietuvai!

Kalbėjomės neilgai. Jo 
balsas - duslus, sunkaus ligo
nio balsas. Bet jautėsi dar 
stipri dvasia ir šviesus protas. 
Aišku, Vytautas Alantas 
džiaugėsi Nepriklausomybės 
atgavimu - tai ir jo gyveni
mo idealas. Bet...Tarp gerų 
bičiulių-atvirumas. Rašyto
jas su atviru liūdesiu pasakė:

- Taip, džiaugiuosi, bet... 
Vargšė Lietuva! Dar jai teks 
daug iškentėti, sunkiai pavarg
ti, visokių pavojų išgyventi, 
kol tikrai ateis laisvė...

Gal tada mano gerbiamo 
ir mielo Kolegos pilnai ir ne
supratau. O dabar aišku, kad 
sunkiai sergančio (ir tada greit 
mirusio) rašytojo įžvalgus 
protas atspėjo. Penkeri me
tai, o Lietuva dar kenčia po
litines suirutes, moralines ne
galias, net ir kultūrinės pusiau
svyros trūkumus. Kada pra
dės keistis į gerą, gyvenimo 
gerbūvis kilti aukštyn? Alan
tas to negalėjo nuspėti. Ir 
niekas, ypač politiniai vadai, 
svyruodami ir klupdami, ne
gali atspėti, nors visa tauta gė-

TEXAS VALSTIJOS LIETUVIAI 
ATRANDA SAVE

"Tarp daugelio europie
čių, 19-to šimtmečio vidury 
atvykusių į Teksasą, buvo ir 
grupė lietuvių, apsigyvenu
sių DeWitt apskrityje York- 
town apylinkėje. Kadangi 
jie įsikūrė tarp gausių vokie
čių imigrantų ir su jais asimi
liavosi, jie ir jų įnašas šito 
krašto istorijoje iki šiol bu
vo nepastebėti. Pagal oficia
lius dokumentus pirmoji 
šiame krašte įsikūrusi šeima 
buvo David ir Dora (Schol- 
ze) Stanchos šeima. Jie at
vyko apie 1852 metus ir ta
po vienais iš ankstyviausių 
užregistruotų lietuvių atei
vių Amerikoje. 1874 metais 
prie jų jau buvo prisijungę 
dar apie 70 ateivių iš Rytų 
Prūsijos, Gumbinės provin
cijos. Dėl įvairių politinių ir 
religinių priežasčių palikę 
savo tėvynę, lietuviai atkelia
vo į Teksasą daugiausiai per 

rio, pažangos ir tikros laisvės 
trokšta ir greičiau jos norėtų.

Laisvi mes giedame mū
sų "Tautos Giesmę" - Him
ną: "Iš praeities tavo sūnūs te 
stiprybę semia..." O ar tai 
suvokiame? Ar semiamės 
stiprybės iš pačios Lietuvos 
praeities? Gal vis dar atsi- 
rūgstame sovietinėm negero
vėm, be to, vaikomės vaka
rietiškų modernizmų, pilnų 
kapitalistinio pasaulio pavo
jingų ligų mikrobų... O spau
dimas iš Rytų nesibaigia... 
Gal tai Alantas nujautė?

O ir patį rašytoją Alantą 
mes jau primirštame... Pen
keri metai (praėjusį balandį) 
nuojomirties, o dairausi spau
doj (ypač "Dirvoje"), kur jis 
buvo uolus darbininkas...Ar 
gi mes jo romanų ir dramų, 
jo daugybės publicistinių 
straipsnių mintis jau slopina
me ar užmirštame? Alantas 
gal daugiau už kitus rašyto
jus ir žurnalistus išreiškė rū
pestį Lietuvos ateitimi, nuo
lat prisimindamas, išryškin
damas jo praeitį, senovinį ti
kėjimą, tautos genijų, jos kan
čias ir laisvės kovas...Jo 
gausus raštų lobis! Čia vien 
kūrinių ir straipsnių vardai 
netilptų į didžiausius lapus. 
Bet svarbu prisiminti rašyto
ją, jo raštų idėjinę esmę, tau
tines gaires, kurias jis savo 
raštuose skleidė. Po penke- 
rių metų-amžiną atilsį Rašy
tojo palaikams Kauno kapi
nėse; bet jo raštų palikimas 
gyvas ir jį pažinti būtų vi
siems naudinga.

Prisiminkime Vytautą 
Alantą!

Alė Rūta.

Galveston ir Indianola uos
tus. Sukūrę šiam krašte že
mės ūkius, lietuviai tapo 
Amerikos piliečiais ir prisi
dėjo prie krašto istorinio ir 
kultūrinio gyvenimo. Vyrai 
kovojo abiejose Civilinio 
Karo pusėse. Nedidelės ka
pinės į pietus nuo Yorktown, 
žinomos kap Jonischkies 
Cemetery, glaudžia dauge
lio šių ankstyvųjų naujaku
rių palaikus."

Šitokią oficialią istorinę 
paminklinę lentą Teksaso Is
torikų Komisija nutarė pasta
tyti Yorktown mieste FM 
119 ir Alvis Rd. kryžkelėje. 
Lithuanians in Texas iš San 
Antonio ir Houston Lietuvių 
Bendruomenė džiaugiasi ši
tuo Teksaso tautybių istorijo
je lietuvių ateivių vietos pri
pažinimu ir ruošiasi šios len
tos dedikaciją iškilmingai at
švęsti. Oš.



paneigti.
1943 m. buvo sukviestas 

pirmasis Amerikos lietuvių 
kongresas ir jame buvo nutar
ta įsteigti šalpos fondą Lietu
viams tremtiniams ir jį suor
ganizuoti pavesta ALTO vyk
domajam komitetui ir Šimu
čiui sudaryti to fondo pagrin
dus kartu su advokatu Oliu.

Vėliau ALTO rūpesčiu 
buvo įsteigtas Informacijos 
centras, labai daug pasitar
navęs Lietuvai žinių teikimu 
iš už Geležinės uždangos. 
Pradėta Amerikos Kongrese 
minėti kasmet Lietuvos ne
priklausomybės šventė, dar 
vėliau, po kelerių metų inten-

Speciaiisto patarimai

100 METU GALI SULAUKTI 
KIEKVIENASI

Jau Biblijoje yra pasaky
ta, kad žmogus gali gyventi 
ir gyvenimu džiaugtis 120 ir 
daugiau metų. Tačiau, deja, 
šiuolaikinė gyvensena dau
geliui - tai lėta savižudybė. 
Žmogus, nesaikingai maitin
damasis perdirbtu, negyvu 
maistu bei kenksmingais ir 
nepilnaverčiaisgėrimais, mirš
ta anksčiau, neišgyvenęs nė 
pusės to kiek jam buvo Die
vo skirta.

Daugelis suserga dėl ne
tinkamos mitybos ir persival
gymo nė nesuvokdami, kaip 
jie užteršia savo organizmą. 
Tereikia žinoti didžiąją svei
katos paslaptį - atnaujinti or
ganizmą nuolat jį išvalant. 
Juk 100 metų gali sulaukti 
kiekvienas. Ligoti pensinin
kai, atgavę sveikatą, likusį 
amžių gali prailginti dvigu
bai ir atšvęsti šimtąjį gimta
dienį.

komitetas ištirti rusų okupa
cijai Pabaltijo kraštuose, ku
riam pirmininkavo kongres
menas Charles Kersten.

1961 m. buvo suorgani
zuotas Bendras Pabaltiečių 
komitetas - JBANC, kuris ir 
toliau efektingai veikia ir yra 
Washingtone išlaikoma įstai
ga kartu su latviais ir estais. 
Tada to komiteto pirmininku 
buvo išrinktas Leonardas Ši
mutis, kuris ir čia sugebėjo 
apjungti trijų tautų atstovus.

Bet po 25-erių metų pir
mininkavimo Šimutis nebe
sutiko būti ALTO pirminin
ku, tačiau iš tos laisvės ko
vos už Lietuvą nepasitraukė

Vaistinėse sveikatos ne
nusipirksi. Jaunatvišką žva
lumą galima išsaugoti asme
ninėmis pastangomis, mankš
ta, darbu, tobulinant save dva
siškai, įveikiant silpnybes ir 
negalias bei, žinoma, sten
giantis sveikai gyventi.

Tad imkime sveikatą 
stiprinti nuo šiandien. Reikia 
tik daugiau judėti, kasdien - 
10 tūkstančių žingsnelių 
(apie 3 km); grūdintis - rytą 
ir vakarą apsilieti šaltu van
deniu. Iš pradžių ant nuga
ros užpilti tik vieną arbatinį 
šaukštelį šalto vandens, vė
liau jau valgomą šaukštą, dar 
vėliau - stiklinę. Kai nebijo
site šalto vandens, galite lįsti 
po dušu. Galėsite didžiuotis, 
prie jūsų nekibs gripas ar slo
ga, nebijosite blogo oro; ank
sti gulkitės ir anksti kelkitės, 
žinoma, miegodami kietame 
patale, o vasarą - prie atviro

<i mirties 1975 metų balan- 
žio 17 dienos...

Ne visi šio Žemaitijos 
ūnaus Leonardo Šimučio at- 
ikti darbai čia suminėti, tik 
varbieji, kurie surišti su jo 
>olitine veikla ALTO orga- 
įizacijoje. Bet Šimutį "pa
garbino" ir Maskvoje išleis- 
as vadovėlis KGB būsimie- 
»iems agentams, kaip sužino
jome iš dabar archyvuose 
rastos medžiagos. Amerikos 
Lietuvių Tarybą ir jos pirmi
ninką aptardamas kaip "vieną 
reakcingiausių emigracinių 
organizacijų, įsikūrusių iš
kart po tarybų valdžios atkū
rimo Lietuvoje. 1940 metais, 
kai reakcingi emigrantai 
Amerikoje ėmėsi vienyti (Ši
mutis) jėgas Lietuvos 'išlais
vinimui' iš tarybinės okupa
cijos."

Ir šiandien Šimučio pali
kimas per Amerikos Lietuvių 
Tarybą kalba Bendrojo Pabal
tiečių komiteto raštu prezi
dentui Clintonui, prieš jam 
vykstant į "pergalės" šventų 
Maskvoje, jog Pabaltijui ka
ras baigėsi tik 1994 metų rug
pjūčio 31 d., kai buvo išvesta 
okupacinė kariuomenė, kad 
rusai tebevykdo genocidą 
Čečėnijoje ir kad vis grasi
nama panaudoti jėgą apginti 
rusams, gyvenantiems "arti
mame užsienyje", nors tie 
patys rusai nenori gyventi 
Rusijoje ir pasilieka gyventi 
Pabaltijo kraštuose, priimda
mi jų pilietybes.

Baigiant šią apžvalgą, 
tenka dar priminti, jog šis tau
rusis Amerikos lietuvis, ži
nodamas, kad spauda yra di
džiai reikšminga bet kokioje 
veikloje, savo didelę gyveni
mo dalį taip pat atidavė "Drau
gui", būdamas šio dienraščio 
redaktoriumi.

Šimučiui visada užteko 
laiko.

lango. Tyras oras - jaunina, 
sako prancūzai. Be to žmo
gus geriau "pasikrauna" kos
mine energija, negu miego
damas tvankioje patalpoje; 
svarbiausia - valdykite savo 
emocijas, pamirškite kasdie
ninius neesminius rūpesčius 
ir visada šypsokitės. Juokas 
stiprina sveikatą, juokas 
vaistas nuo visų ligų.

Nepamirškite ir didžiau
sių sveikatos priešų - vidurių 
užkietėjimo, nuodijančio or
ganizmą, dėl ląstelienos sty
giaus; šlapimo rūgšties, kurią 
gauname kartu su gyvuliniais 
baltymais bei įvairių stimu
liatorių; druskos ir per dide
lio cukraus kiekio trikdančio 
vitaminų bei mikroelementų 
balansą; keptų ir rūkytų pa
tiekalų. Tabako ir alkoholio 
vaidmuo žmogaus organiz
mui jau senai įrodytas.

Maistas gydo, maistas ir 
į kapus nuvaro. Visados, 
sėsdami už stalo, pagalvoki
te, ar šis ar tas maistas bus 

(Nukelta į 10 psl.)
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NEGALĖJO DINGTI BE ŽINIOS

Ruošiamai knygai apie 
Lietuvių Studentų "Jūros" 
Korporacija, Nepriklausomo
je Lietuvoje veikusią Vytau
to Didžiojo Universitete ir 
Vilniaus Universitete, vis dar 
stinga daug duomenų.

Trūksta žinių apie šiuos 
"Jūros" korporantus:

Algirdą Adomaitį, Vincą 
Adomaitį, K. Bagdonavičių, 
Silvestrą Cybavičių, Aloyzą 
Daukantą, J. Deksnį, Vytautą 
Draugelį, Vandeliną Domans- 
kį, Jurgį Falejevą, Leoną Ger- 
dvilį, Vytautą Gerdvilį, Albi
ną Grišką, Juozą Gudavičių, 
Praną Ivieką, Alfredą Jankū
ną, Kostą Januševičių, Mar- 
gerį Jesaitį, Petrą Jurkštą, 
Juozą Kondrotą, Mykolą Ko- 
retką, Stepą Krejerą, Zigmą 
Kuprėną, Vytautą Kurklins- 
ką, J. Lazauską, Visvaldą 
Masiulį, Vilių (Viliamą) Mar
kelį, V. Markevičių, Kurtą 
Nyhofą, J. Petraškevičių, Al
gimantą Pikčilingį, Leonidą 
Pilecką, Juozą Poluikį, Joną 
Radzivoną, Juigį Ramelį, Vy
tautą Rudminą, Ad. Sketerį, 
Osvaldą Sokoliką Vladą Še
štakauską, Ričardą Urbanavi
čių, Viktorą Urboną, Adolfą 
Vaidelį, Aleksandrą Viršilą, 
Vytautą, Zelenį, Lauryną 
Zozą, Albertą Žygą.

Taip pat trūksta duome

NAUJAS FOTOALBUMAS 
APIE LIETUVĄ

Išleista dar viena žinomo 
Lietuvos fotografo Juozo 
Polio autorinė knyga - "Mal
da Lietuvai" (Sankt-Peter
burgo I. Fiodorovo spaustu
vė, 1994). Šio foto albumo 
dailininkas - J. Galkus, teks
to autorius A. Gaižutis.

Lietuvių visuomenei ge
rai pažįstami ankstesnieji šio 
fotomenininkoabumai: "Gim
toji žemė Lietuva", "Atgims
tanti Lietuva", "Einu per Lie
tuvą".

Naujos knygos pusla
piuose atspindėti vienerių,
1993-jų, metų įvykiai Lietu
voje. Tie metai Lietuvai bu
vo ypatingi. Knygos pavadi
nimą nulėmė Šventojo Tėvo 
Jono Pauliaus II ganytojiško
ji kelionė į mūsų Tėvynę.

Knygoje ir šventojo Tė
vo sutikimas Vilniau aerouos
te, ir jo apsilankymas Anta
kalnio kapinėse prie žuvusių
jų 1991 m. už Lietuvos ne
priklausomybę kapų, ir Mi
šios Vingio parke, Santakoje 
Kaune, ir Kryžių kalne, ir 
apsilankymas Šiluvoje, ir su
sitikimai su jaunimu, inteli
gentija.

1993 m. užfiksuoti ir 
ketvirtojo Lietuvos respubli
kos prezidento inauguracijos 
momentai.

1993 m. visa Lietuva mi
nėjo lakūnų S. Dariaus ir S. 
Girėno legendinio skrydžio 

nų apie "Jūros" korporantes:
Ireną Balčiūnaitę, M. 

Bazėnaitę, Irena Bucevičiūtę, 
Vincentiną Gucevičiūtę, Bro
nę Jacevičiūtę, Teofilę Jur
kūnaitę, Danutę Kalėdaitę, 
Reginą Jagminaitę-Dausie- 
nę, Stasę Leknickaitę, Aldo
ną Lepšytę, Alfredą Lunytę, 
Genovaitę Nakutytę, G. Rub- 
kutę, Olgą Skerstaitę, Aldo
ną Strazdaitę, Aldoną Šve
daitę, Valę Ūdraitę, Aldoną 
Ūsonytę, Eleną Vilnonytę- 
Anužienę, Tamarą Visocky- 
tę, Eleną Vilnonytę, Mikasę 
Žolynaitę.

Ką nors apie juos žinan
tieji malonėkite atsiųsti duo
menis Algirdui Gustaičiui, 
7946 W. 4 Street, Los Ange
les, CA 90048, USA. Reikia 
jų gimino datos, vietovės, 
kur mokėsi, kodėl įstojo į 
"Jūros" korp., ką prisimena iš 
tų laikų. Gyvenimas okupa
cijose ir po to. Labai reikia 
įvairių laikų korporantų nuo
traukų, įrašant kas, kur, kada. 
Jei miręs (mirusi) - tai kur, 
kada, antkapio nuotrauka. 
Laukiama žinučių, rašinių 
spaudoje, iškarpų, prisimini
mų apie čia išvardintus ir ne
išvardintus "Jūros" korporan
tus, korporantes. Visi taiki
nusieji bus paminėti.

Algirdas Gustaitis

per Atlantą 60-metį. Jųjų 
žygdarbis ir kitų žmonių geri 
darbai - irgi malda Lietuvai. 
Knygoje - sukakties minėji
mo akimirkos, paminklo At
lanto nugalėtojams atidengi
mas, drąsūs, jauni "Lituani- 
cos - 3" pilotai, pakartoję S. 
Dariau ir S. Girėno skrydį.

Paskutiniąją 1993 metų 
vasaros dieną, rugpjūčio 31- 
ąją, visoje Lietuvoje gaudė 
bažnyčių varpai, buvo degi
namos žvakutės, žmonės rin
kosi į mitingus. Ta diena bu
vo paskutinė okupacinės Ru
sijos kariuomenės diena Lie
tuvoje. Albume užfiksuoti 
svarbesnieji tos dienos mo
mentai.

Knygoje ir 1993 metais 
vykusio Lietuvoje, vieno iš 
spalvingiausio meno festiva
lio LIFE akimirkos.

Nemažos apimties albu
me - nepamirštami įvykiai, 
susitikimai, šventės, nuosta
būs gamtovaizdžiai, gražieji 
kultūros ir architektūros pa
minklai. Tai dar viena knyga 
Lietuvos išaukštinimui.

* * *

Knygą galima gauti 
"Dirvoje". Kaina - $14,00, 
plius persiuntimo išlaidos.

Atsiminkite, kad gera 
knyga, tai puikiausia dovana 
artimiesiems ir draugams 
jubiliejų ar švenčių progo
mis.



UETOWU TAOTMMCU

AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTININKŲ 
SĄJUNGOS PIRMININKO VIEŠNAGĖ
Gegužės 2-8 dienomis 

Lietuvoje lankėsi Amerikos 
lietuvių tautinės sąjungos pir
mininkas dr. Leonas Kriauče
liūnas. Būdamas labai užim
tas savo profesiniais reika
lais, ALTS pirmininkas susi
tiko su LTS pirmininku 
R. Smetona, vicepirmininku 
dr. L. Milčiumi, valdybos na
riais prof. M. Treiniu ir prof. 
V. Antanaičiu. Pokalbyje 
buvo aptarti abiems Sąjun
goms svarbūs klausimai, kal

bėta apie savivaldybių tarybų 
rinkimų rezultatus, LTS sie
kius ir galimybes, apie išei
vijos įvairius, kartais gana 
skirtingus ir netikėtus Lietu
vos įvykių vertinimus. Grei
tai ateis ir nauji Seimo rinki
mai, ne už kalnų ir Preziden
to rinkimai - apie tai galvoti 
reikia ir Lietuvos, ir išeivijos 
tautininkams jau šiandien.

Buvo aptartos ir tarpusa
vio bendravimo problemos, 
ieškota būdų glaudesniam

*****

bendradarbiavimui.
Dr. Leonas Kriaučeliū

nas palinkėjo tautininkams 
ištvermės ir ryžto, savitumo 
ir savarankiškumo, pažadėjo 
tolimesnę ALTS paramą.

Susitikime dalyvavę LTS 
valdybos nariai palinkėjo 
stiprios sveikatos ir neblės
tančios energijos savo sve
čiui, geros kloties tautinin
kams ir visiems bendramin
čiams Jungtinėse Amerikos 
Valstijose.

"T.ž."

LIETUVIU TAUTININKU SĄJUNGOS 
EKSPERTU TARYBA

"Dirvoje", A.Mažeikos 
informascijojc apie jo viešna
gę pas Lietuvos tautininkus, 
buvo užsiminta, kad Lietuvių 
tautininkų sąjunga, siekdama 
kiek galint geriau paruošti 
Tautininkų sąjungos vardu 
pateikiamus dokumentus Sei
mui, Vyriausybei bei Prezi
dentui, yra sudariusi ekspertų 
tarybą, į kurią pakviesti įvai
rių specialybių specialistai. Į 
šią tarybą įeina: prof., hab. 
dr. Jonas Čiulevičius - Lietu

STIPRIOJI CHICAGOS 
“GRANDIS"
Jurgis JanuŠaitis

Šį kartą kiek ilgiau vie
šint Chicagoje, turėjome pro
gos pabūvoti tuo metu ruoš
tuose didžiuose kultūriniuose 
renginiuose: Pasaulio lietu
vių centre, renginių k-to 
ruoštame renginyje "Velykų 
stalas"; "Dainavos" meno an
samblio auksinio jubiliejaus 
šventėje-iškilmingose pa
maldose Gimimo Šv. M. Ma
rijos šventovėje, Marųuette 
parke, sukaktuviniame, aukš
to meninio lygio, koncerte 
Marijos aukštesniosios mo
kyklos auditorijoje, o vakare 
Condesa dėl Mar šauniame, 
jubiliejaus užbaigimo poky
lyje. Laiškai lietuviams šven
tėje, pokylyje, premijų įteiki
me; "Vyresniųjų lietuvių 
centre "Seklyčioje" klausė
mės dainų ir humoro.

Š.m. balandžio mėn. 29 d. 
vėl skubėjome į Pasaulio 
lietuvių centrą pasigėrėti Jau
nimo tautinio ansamblio 
"Grandis" švente, atsiektais 
laimėjimais.

Šį ansamblį ne tik Chica
gos lietuviai, bet ir kiti lietu
vių telkiniai gerai pažįsta. 
Jam virš keturių dešimtmečių 
vadovauja jo įkūrėja, vadovė 
Irena Smieliauskienė, kuri 
šiuo metu yra ansamblio 
Garbės vadovė, o ansambliui 

vių ūkininkų sąjungos pirmi
ninkas (LTS narys), prof., 
hab. dr. Paulius Kavaliauskas 
- Vilniaus Universitetas, gam
tosauga, prof., hab. dr. Vla
das Paškevičius - Energeti
kos ekonomikas, prof., hab. 
dr. Antanas Stankevičius - 
Žemės Ūkio Rūmų tarybos 
pirmininkas (LTS narys), 
prof.,*hab. dr. Edmundas 
Stančikas - Akcinės bendro
vės "Skraja" pirmininkas, 
prof., hab. dr. Matas Tarno- 

vadovauja jos dukra Violeta 
Favianovich.

Pasaulio lietuvių centras 
ir šį šeštadienį pripildytas 
"Grandies" gerbėjų, šokėjų 
tėvelių, senelių, jaunosios 
kartos atstovų ir svečių.

Programą pradeda Ma
rius Polikaitis, sveikindamas 
svečius, pristato visą eilę 
garbės svečių, jų tarpe "Gran
dies" globėjus dr. Leoną ir 
Ireną Kriaučeliūnus, prel. 
Juozą Prunskį, kun. Juozą 
Vaišnį S J, kun. Antaną Sau- 
laitį SJ, iš Floridos atvyku
sius Veroniką ir Jurgį Janu- 
šaičius, Garbės vadovę Ireną 
Smieliauskienę A. Šmulkš- 
tienę ir kit. (atsiprašau, kad 
Jų pavardžių nesuspėjau už
sirašyti).

Po atidaromojo žodžio 
salėn įbėga tautiniais drabu
žiais pasidabinę vaikučiai - 
Saulius Fabianovich, Audrė 
Kapačinskaitė, Tara Mikužy- 
tė, Viktorija Trakytė ir pra
deda įžanginę programos da
lį, įdomiai pašokdamos "Šėl- 
tynės", "Vyželė" "Jurgelis 
meistrelis".

Toliau margaspalvė tau
tinių šokių programa vyko 
šokėjų grupėms keičiantis. 
Šoko mažieji, jauniai ir stu
dentai. Be jau mums pažįs- 

nis - Kauno energetikos in
stitutas, hab. dr Juozas Uzdi- 
la - Pedagoginio Universite
to docentas (LTS narys), dr. 
Lina Astra - Psichologė 
(LTS narė), dr. Vacys Bag
donavičius- Filosofijos, so
ciologijos ir teisės instituto 
direktorius, dr. Vladislovas 
Guoga - Lietuvos Mokslo 
tarybos patarėjas (LTS na
rys), dr. Jonas Jasaitis - LTS 
frakcijos Seime patarėjas 
(LTS narys), dr. Gintas Nau
sėda - Finansų ir bankų spe
cialistas, dr. Marytė Rasteny
tė - Socialiniai mokslai.

tarnų šokių, gėrėjomės ir to
kiais, kaip "Kalatinis" "Gin
tariniai riešutai", "Dribsiu- 
kas" ir gražią meninę progra
mos dalį baigė "Tikroji ais
čių giminės šventė" praėjusių 
metų Pasaulio lietuvių dainų 
šventės Šokių dienos finalo 
šokiais, kuriuos "Grandies" 
šokėjai šoko su Lietuvos an
sambliais: būtent - Šiaučiu- 
kas-kriaučiukas", "Rolende- 
ris", Parovejos suktinė", Su- 
batvakaris" ir tradiciniu "Suk
tiniu".

Šokius lydėjo atitinkama 
šokiams muzika, įrašyta Snie
guolės Einikytės ir Birutės 
Akelaitienės. Šiuos įrašus iš 
Lietuvos parvežė Irena Vili
mienė ir Vytenis Rasutis.

Šaunų koncertą motinoms pagerbti surengė Clevelande viešėjęs Hamiltono tautinių šokių 
ansamblis 'Gyvataras'. - .V. Bacevičiaus nuotr.

Pažymėtina, kad šokėjų 
veideliuose švytėjo giedra, 
linksma, jausminga nuotaika, 
kas ypač tautiniams šokiams 
teikia spalvingumą.

Programos pabaigoje 
"Grandį" sveikino Lietuvos 
vyčiai, o šokėjai pasveikino 
Garbės globėją Ireną Smie
liauskienę, padėkojo visiems 
"Grandies" vadovams, globė
jams apdovanojo gėlėmis.

Sklaidant šio renginio 
programą susipažįsti su dar
bingaisiais "Grandies" entu
ziastais, užtikrinančiais jo 
gražią ateitį.

Ansamblio vadovė Vio
leta Fabianovich, rėmėjai - 
dr. Leonas ir Irena Kriauče- 
liūnai: "Grandies" dvasios 
vadas, kun. Antanas Saulai- 
tis S.J. "Grandies" baletmeis- 
teris-Gintaras Grinkevičius, 
studentų ratelio mokytojos - 
Dalia Bilaišytė, Violeta Fa
bianovich, Rėdą Pliūrienė. 
Jaunučių ratelio mokytojos - 
Vida Brazaitytė ir Rima Poli- 
kaitytė. Vaikų ratelio moky
tojai - Vida Brazaitytė, Ta

nia Mikaitytė, Rima Polikai- 
tytė ir Marius Polikaitis.

Šiuo metu ansamblyje 
šoka apie 70 įvairaus am
žiaus jaunuolių.

Ansamblio globos komi
tetą sudaro: administratorė 
Irena Smieliauskienė, Alicija 
Brazaitienė, Angelė Gecevi- 
čienė, Violeta Mikaitienė ir 
Julytė Žukauskienė.

Studentų ratelio valdyba: 
pirmininkas Marius Tijūnė
lis, Dainius Brazaitis, Aida 
Mikučiauskaitė, Marius Petru- 
šonis, Petras Ramanauskas.

Šį gražų vakarą fotogra
favo Benius Skvirblys.

Programai pasibaigus, 
svečiai buvo pavaišinti ska
nia vakariene, paskirstytos 
laimingiesiems dovanos, o 
"Žiburio" orkestrui grojant, 
salėje sukosi jaunos, viduri
nio amžiaus ir vyresniųjų 
šokėjų poros.

"Grandis" šauni, džiugi
nanti, turinti šviesią ateitį.

To tegalima palinkėti ir 
ateinančių metų veikloje.
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PASAULIO LIETUVIAI 
SPORTININKAI VĖL 

SUVAŽIUOS l LIETUVĄ 
Edvardas Šulaitis

Sporto mėgėjai, be abe
jo, gerai atsimena 1991-sius 
metus, kuomet vos tik nepri
klausomybę atgavusi Lietuva 
sugalvojo surengti Pasaulio 
lietuvių sporto žaidynes. Tuo
met daug ko tėvynėje trūko, 
net ir politinė padėtis buvo 
labai nestabili, tačiau žaidy
nės įvyko ir visi, kurie ten bu
vome, gėrėjomės didelėmis 
rengėjų pastangomis ir ryžtu 
kuo geriau pasirodyti iš už
sienio suvažiavusiems gau
siems svečiams. Žinoma, čia 
bendrą įspūdį labai sugadino 
žudynės Medininkuose, dėl 
kurių gerokai nukentėjo ir 
žaidynių programa.

Mano rankose stamboka 
knyga, turinti 268 puslapius, 
kurioje sudėti visi tų žaidy
nių rezultatai, o taip pat ir jų 
nuostatai, įvairių komitetų 
sąrašai (ir t.t.). Įdėti ir už
sienio lietuvių atsiekimai, jų 
tarpe ir sportininkų iš JAV 
bei Kanados (komandiniai ir 
pavieniai). Tai labai vertin
gas leidinys lietuvių sporto 
istorija besidomintiems žmo
nėms, jau neskaitant tų - ku
rie žaidynėse dalyvavo.

Prieš ketverius metus 
Lietuvoje surengtos IV-sios 
žaidynės, buvo 1978 m. To
ronte pradėtųjų Pasaulio lie
tuvių sporto žaidynių tęsinys. 
Toliau iš eilės jos buvo pra
vestos Chicagoje (1984 m.) 
ir Adelaidėje Australijoje 
(1988 m.)

Cleveland’s hometown bank.

PRAŠAU APLANKYTI MŪSŲ BANKĄ
HOME BANK didžiuojasi bodama dalis jūsų apylinkės

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

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

HOME BANK, F.S.B.
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

Jau penktosios iš eilės

Šią vasarą Lietuvoje jau 
penktąjį kartą rinksis pasau
lio lietuviai sportininkai. Šių 
žaidynių atidarymas bus lie
pos 30 d. Vilniaus Kalnų 
parke, o uždarymas - Kauno 
Dariaus ir Girėno sporto cen

tro stadione, rugpiūčio 5 d. 
Šį kartą žaidynes numatoma 
vykdyti 24 -se sporto šakose 
(kalnų slidinėjimo varžybos 
jau buvo pravestos Kanado
je). Šalia populiariųjų sporto 
šakų bus rungtyniaujama ir 
kai kuriose mažiau kulty- 
vuojamose šakose: bilijardo, 
kėgliavimo, regbio, sportinių 
šokių, sportinės žūklės.

Jeigu IV žaidynėse visa 
programa buvo išmėtyta po 
įvairius Lietuvos miestus, tai 
šį kartą ji, su mažomis iš
imtimis, bus pravesta Vilniu
je ir Kaune. Tas, žinoma, 
palengvins tiems sportinin
kams, kurie norėtų dalyvauti 
daugiau negu vienoje sporto 
šakoje, o taip pat ir žiūro
vams, kurie norėtų pamatyti 
kiek galint daugiau sporto 
šakų varžybų.

Pagal žaidynių nuosta
tus, šio renginio organizato
riai siekia šių tikslų:

1. Padėti pasaulyje gyve
nantiems lietuviams susitikti 
ir paviešėti tėvų žemėje, šir
dimi ir dvasia pajusti mielos 
tėvynės alsavimą, prisiminti 
savo tautos papročius, susi
pažinti su istorinėmis, kultū
rinėmis, sportinėmis bei kito
mis reikšmingomis mūsų tė
vynės relikvijomis.

2. Plėtoti glaudesnį ben
dradarbiavimą tarp įvairių 
šalių lietuvių organizacijų, 
pasidalinti sporto varžybų

(Nukeltai 10 psl.)
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(Atkelta iš 2 psl.) 
ir Prancūzija išreiškė abejo
nę, ar bus įmanoma tęsti su 
serbais karo paliaubų dery
bas, jei serbų vadai kaltinami 
genocido veiksmais. Rusija 
siūlo atidėti kaltinimus ar net 
bylas nutraukti.

• Rusijos premjeras Vik- 
tor Černomirdin paskelbė, 
kad jis organizuoja naują po
litinę partiją, kuri dalyvaus 
Rusijos parlamento rinki
muose, kurie numatomi gruo
džio mėn.

• Turkija paskelbė, kad ji 
atitraukė iš Šiaurinio Irako 
daugiau 20,000 kareivių, ku
rie persekiojo kurdų karines 
bazes kalnuose. Ten palikta 
vos 10,000 kareivių.

• Ruandoje Jungtinių 
Tautų gydytojai pripažino, 
kad pabėgėlių stovyklose 
skerdynėse žuvo 4,000 hutų 
genties žmonių. JT karei
viai, sudaryti iš Australijos ir 
Zambijos dalinių, nesugeba 
palaikyti tvarkos. Ruandos 
kalėjimuose apie 7,000 karo 
nusikaltėlių, hutų genties va
dovų, laukia teismo už tutsių 
genties žudymus.

• Katalikų tikėjimo sklei
dimo kongregacija Vatikane 
paskelbė, kad katalikų skai
čius pasaulyje peržengė vie
no milijardo skaitlinę. Kon
gregacijos galva, kardinolas 
Jozef Tomko pareiškė balan
džio 25 d., kad katalikų pa
saulyje yra 1.025 bil., o 1985 
m. katalikų buvo 872 milijo
nai.

• Malaizijos parlamento 
rinkimuose Nacionalinio 
Fronto vadovaujama koalici
ja iš 192 parlamento vietų 
laimėjo 162. Valstybės pro
vincijų yra 11. Frontas, va
dovaujamas premjero Maha- 
tir Moyhamad, laimėjo dau
gumą 10-tyje.

• Japonijos policija su
ėmė 150 žmonių, budistų

Iš visur apie viską
Aum Shinrikyo sektos narių, 
jų tarpe kelis chemijos spe
cialistus, įtariamus nuodingų 
dujų gaminimu.

• Palestiniečių Hamas 
organizacija paskelbė kerštą 
Izraelio slaptai policijai Shin 
Bet, kurios tardymuose mirė 
vienas jaunas palestinietis. 
Izraelio tardytojams, skelbia 
Hamas, yra leidžiama vartoti 
"fizinį spaudimą" tardymų 
metu. Ne visi kaliniai tą 
spaudimą atlaiko.

• Popiežius Jonas Pau
lius II Trente balandžio 30 d. 
paminėjo 450 metų sukaktį 
nuo Trento Tarybos suvažia
vimo, kuriame buvo pasmerk
ti įvairūs protestantų judėji
mai ir reformos. Popiežius 
pasakė, kad dabar atėjo lai
kas siekti ekumeninės 
krikščionių vienybės.

• Jungtinių Tautų maisto 
organizacija jau planuoja, 
kaip gelbėti pietinės Afrikos 
šalis nuo gresiančio bado. 
Šiemet buvo mažai lietaus ir 
prasidėjo sausros padariniai. 
Derlius šešiose valstybėse 
siekė vos 40 nuoš. normalaus 
derliaus.

• Venecuelos ekonominė 
krizė paskatino parlamentą 
suteikti prezidentui specia
lias galias. Dabar prez. Ra- 
fael Caldera kritikuojamas, 
kad jis tas galias panaudoja 
politiniams tikslams ir net 
žmonių teisių laužymui. Po
licija gali suimti žmones be 
jokių kaltinimų, daryti kra
tas, net konfiskuoti nuosavy
bes. Prezidentas kontroliuo
ja kainas, bandė kontroliuoti 
ir parlamento debatus. Kartą 
uždarė ir užrakino parlamen
to salę, kad opozicijos nariai 
neišeitų ir seime būtų kvo
rumas. Darbo unijos išside
rėjo ir prezidentas uždraudė 
darbdaviams atleisti iš darbo 
darbininkus.

• Vietname ir Amerikoje 
buvo paminėta Vietnamo ka
ro pabaigos 20 metų sukak
tis. Buvusiame Saigone bu
vo daug paradų. Vietnamie
čiai išdidžiai džiaugėsi nuga
lėję stipriausią pasaulio val
stybę. Hanojaus valdžia pa
skelbė, kad išsilaisvinimo 

kare su prancūzais ir vėliau 
kare su JAV žuvo 1.1 mil. 
kareivių, dar 250,000 žuvo 
Pietų Vietnamo kareivių. 
Atskirai pabrėžiama, kad žu
vo apie 2 mil. vietnamiečių 
civilių. Nežiūrint šių aukų, 
Vietnamo premjeras Vo Van 
Kiet pareiškė minėjime, kad 
atėjo laikas Vietnamui už
megzti su JAV pilnus diplo
matinius ryšius.

• Kipro salos turkų įsteig
toje Šiaurinio Kipro valsty
bėlėje, kurios beveik niekas 
nepripažįsta, prezidento rin
kimus jau trečiąsyk laimėjo 
Rauf Denktash, gavęs du 
trečdalius piliečių balsų.

• Amerikos biznio žur
nalas "Fortune 500" skelbia 
dešimt svarbiausių ir pelnin
giausių biznio bendrovių. 
Tai: General Motors, Ford, 
Esson, Wal-Mart, AT&T, 
GE, IBM, Mobil, Sears, Roe- 
buk, ir Philip Morris. Ben
dras šių svarbiausių bendro
vių pelnas pernai buvęs 215 
bil. dol. Pelningiausia ben
drovė buvusi Ford.

★★★★★ 
When~ 

Seconds 
Count

: In a medical emergency. seconds can mean 
| the drfference between lite and death Being 
! unprepared for an emergency can waste 

precious time Dunng National Emergency 

Medical Services (EMS) Week. May 14-20, 
make sure your family is prepared for an 

emergency:

Teach your family the phone numbers for 

the police. fire deparlment, and emergency 

medical services. and keep these numbers 

posted by every telephone in your house 
Learn how to recogmze the signs of a 

medical emergency, and know when to call 
for help

Ask your doctor about your family s needs in 

a medical emergency. and keep medical 
records handy and up-to-date. This EMS 

Week, take a CPR course, check your 
smoke detedor balteries, update your first- 

aid kit and keep it easily accessible 

Remember, preparing for an emergency can 
save more than just time, it can save a lite. 

For more mformation about local EMS Week 

events, contact your local hospttal 
emergency deparlment. ambulance corps, 

or tire station

EMS

E3we’re 
there for 
life □

AaiiOh* tVitGIM* 
WlvKt$ *f(«

EUROPA TRAVEL 692-1700

LOVVEST AIR FARES
available - vvorldvvide

O5\£

TO E. “EUROTE
• * 

passports • visas
prepaid tickets

* *
SERVING OUR COMMUNITY FOR OVER 

35 YEARS

"LEADERS IN L0W COST TRAVEL"
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PASAULIO LIETUVIAI 
SPORTININKAI...

(Atkelta iš 9 psl.) 

organizavimo patirtimi, spor
tininkų rengimo praktika, su
daryti galimybę mėgstan
tiems sportą pasaulio lietu
viams susipažinti ir susidrau
gauti.

Kaip matome, šie tikslai 
yra tikrai puikūs ir visiškai 
atskirti nuo politikos sferų, 
kurios čia nebeturi jokios įta
kos.

Pasiniošiamieji darbai

Apie šią vasarą įvykstan
čias varžybas, o ypatingai 
apie kai kurias jos programos 
dalis, jau buvo rašyta, nors, 
kiek teko girdėti, ne visi mū
sų tautiečiai yra tuos praneši
mus skaitę. Todėl ateityje 
reikės gal daugiau apie šį ne
eilinį įvykį supažindinti.

Lietuvoje jau kuris laikas 
dirba šių žaidynių rengimo 
komitetai, ypatingai jų Orga
nizacinio komiteto Darbo gru
pė, kurios vadovu yra Rimas 
Girskis, o pavaduotoju Petras 
Santackas, Nemaža našta 
tenka žaidynių sporto varžy
bų direktoriui Algimantui 
Kukštai, kuris yra Kūno kul
tūros ir sporto departamento 
Sporto skyriaus viršininkas.

JAV ir Kanadoje yra įs
teigti atskiri komitetai, kurie 
rūpinasi šiuose kraštuose gy
venančiųjų sportininkų daly
vavimu žaidynėse. JAV to
kio komiteto pirmininku yra 
žinomas visuomenininkas, 
dabartinės LB Krašto valdy
bos vicepirmininkas sporto 
reikalams, Algis Rugienius 
(3620 BumingTree Dr., Bloom- 
field Hills, MI 48302-151 l. 
tel. 810 652-7049). Jis jau 
porą kartų šių žaidynių reika
lu viešėjo Lietuvoje ir ten ta
rėsi su atitinkamais pareigū
nais. Į JAV ir Kanadą buvo 
atvykęs ir Darbo grupės 
pirm. Rimas Girskis. JAV 
organizacinis komitetas, jo 
pirmininko Algio Rugieniaus 
dėka, yra išsiuntinėjęs eilę 
aplinkraščių, informacijų iš
vykos organizacinio komite

to nariams, sporto šakų vado
vams, spaudos atstovams ir 
sporto darbuotojams. Infor
maciniu atžvilgiu pirminin
kas savo įsipareigojimus 
vykdo tikrai pavyzdingai.

Iš tų informacijų bei pa
sikalbėjimų telefonu teko su
žinoti, kad JAV gyvenančių
jų lietuvių tarpe žaidynėmis 
susidomėjimas yra nemažas, 
tačiau jis galėtų būti dides
nis. Ypatingai yra akcentuo
jama, kad registracija turi 
būti vykdoma galimai anks
čiau. Buvo net nustatyta, 
kad visi dalyviai arba turis
tai, kurie norėtų pasinaudoti 
teikiamomis privilegijomis iš 
organizacinio komiteto Lie
tuvoje, turėjo užsiregistruoti 
iki 1995 m. kovo 31 d.

Vėliau šis terminas buvo 
pratęsiamas iki balandžio 
mėn. 30 d. (be abejo, ir vė
liau užsiregistravę dar bus 
priimami). Yra atspausdin
tos dalyvių registracijos an
ketos (jos gaunamos pas A. 
Rugienių, jų turi ir sporto 
klubai), kurias reikia užpil
dyti ir grąžinti aukšiau nuro
dytu A. Rugieniaus adresu. 
Jos bus perduotos Kūno kul
tūros ir sporto departamentui 
Lietuvoje. Taip pat norint 
gauti dalyvio akreditaciją, 
prašoma vienos nuotraukos 
(3-4 cm. dydžio) ir 50 do
lerių mokesčio nuo kiekvie
no dalyvio (jis bus perduotas 
PLSŽ Organizaciniam komi
tetui Lietuvoje, kaip dalinis 
prisidėjimas dėl žaidynių 
metu pragyvenimo išlaidų).

Reikia pažymėti, kad iš 
užsienio atvykusieji sporti
ninkai ir palydovai bus apgy
vendinti Technikos universi
teto Vilniuje naujame, 700 
vietų bendrabutyje, esan
čiam taip vadinamame Stu
dentų miestelyje. Jis yra la
bai gražioje vietoje tarp pu
šynų ir beržynų. Visi maitin
sis čia esančioje valgykloje, 
įsikūrusioje 200 metrų atstu
me nuo bendrabučio. į var

žybų vietas kas pusvalandis 
važinės specialūs autobusai, 
kurie nuveš sportininkus ir 
palydovus į visas sporto ba
zes, kur tik vyks varžybos. 
Vakarais visiems dalyviams 
bus rengiamos bendros vaka
ronės, bus muzika, šokiai, 
žaidimai, dainos. Bus orga
nizuojami susitikimai, susi
pažinimai. Veiks lauko tipo 
barai, kavinukės. Viena tu
ristinė firma organizuos eks
kursijas su kvalifikuotais pa
lydovais po Vilnių, Trakus ir kt

Taigi Lietuva laukia mū
sų visų. Nelikime šiam rei
kalui abejingi!

BORN TO TRAVEL
26949 Chagrin Blvd. #103 

(Ohio Savings Building) 
B E A C H W O O D , OH 44122

Tel: (216) 831-5530 & (800) 366-9980 
Fax: (216) 831-5028

OFFERING CORPORATE AND LEISURE TRAVEL 
THE BEST AVAILABLE AIRFARES, HOTELS, 

CAR RENTALS, ALL LAND ARRANGEMENTS.

MES SIŪLOME KELIONES l ŠILTUS KRAŠTUS: 
MEXICO, KARIBŲ SALAS IR l KITUS KRAŠTUS.

SKAMBINKITE ARBA APLANKYKITE MUS IR MES 
PADĖSIM SUPLANUOT JŪSŲ KELIONĘ RITA STAšKUTĖ 

kelionių specialistė

ŽVAIGŽDUTĖ 
MOTIEJŪNIENĖ 
kelionių specialistė

KELIONĖS Į LIETUVĄ
* Geros kainos ir patogūs lėktuvai *

SPECIALI EKSKURSIJA | SPORTO ŠVENTĘ
- išvykstame liepos 27 - grįžtame rugpjūčio 9. 

kaina iš Clevelando $962 (+ mokesčiai) 
kaina iš New Yorko $820 (+ mokesčiai) 

DĖL INFORMACIJOS PRAŠOME SKAMBINTI 831-5530
TAIP PAT, PAGAL JŪSŲ PAGEIDAVIMĄ, 

ORGANIZUOJAME KITAS EKSKURSIJAS 1 LIETUVĄ
SKRYDŽIAI | VILNIŲ SU FINNAIR 

arba kitomis oro linijomis: 
SAS, LUFTHANSA, LOT Polish. 

MES TAIP PAT ATSTOVAUJAME LITHUANIAN AIRLINES

100 METU GALI SULAUKTI 
KIEKVIENAS!

(Atkelta iš 7 psl.) 
tau į sveikatą ar atvirkščiai. 
Svarbu neperkrauti organiz
mo dideliu maisto kiekiu. 
Vieną dieną savaitėje reiktų 
padaryti iškrovos dieną - ger
ti tik šaltinio vandenį, arba 
valgyti švelnius subtropikų ir 
tropikų vaisius - avokadą, 
bananus, mandarinus, indiš
kojo mangamedžio vaisius.

Daugelis stebėjimų rodo, 
kad tose šalyse, kur daugiau
sia maitinamas! įvairiu auga

liniu maistu, žmonės mažiau 
serga ir ilgiau gyvena. Fito- 
cheminiai (augalinės kilmės) 
produktai vaistas nuo visų 
ligų. Lietuvos kaimo žmo
nės dar pridurtų prie šių min
čių: visados laikyk galvą šal
tai, pilvą liuosai, o kojas šil
tai ir gyvensi metų tiek, kiek 
pats panorėsi.

Dr. Banga Grigai iūnaitė 
Lietuvos Botanikos instituto 

Fitopatogeninių mikroorganizmų 
laboratorijos vyr. mokslinė 

bendradarbė

LINAS VYŠNIONIS 
Advokatas

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

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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Šeštadienį, gegužės 20 d. 
- Ledge Lake, Hinckley re
zervate (Ledge Rd., į rytus 
nuo Ridge Rd. / Rt94, Hinck-

OHIO VETERANŲ 

VADAS

John Milikas, Jr., Cleve
lando Šv. Jurgio parapijos
Katalikų karo veteranų 613- 
to posto iždininkas, tapo iš
rinktas Ohio valstijos Katali
kų karo veteranų s-gos vadu. 
Šv. Jurgio par. klebonas kun.
Juozas A. Bacevičius yra pa
kviestas Ohio valstijos kape
lionu šiai veteranų s-gai. 
Abu - J. Milikas ir kun. J.

ley Township).
Sekmadienį gegužės 21d. 

- Shadow Lake, South Chag- 
rin rezervate (Havvthom Park- 
way, į rytus nuo Richmond
Rd., Oakwood).

Vaikai 4 iki 8 m. am
žiaus meškerios iš ryto, pra
dedant 9 vaL Vaikai 9 iki 16 m.

Bacevičius, nuo 1979 m. yra 
Šv. Jurgio par. 613-to posto 
nariai. Sveikiname juos nau
jose pareigose. Ger.J.

♦ * *
MEŠKERIOJIMO 

VARŽYBOS.

Clevelando Metroparkai 
ir meškeriotojų dr-jos š.m. 
gegužės 20-21 dienomis 
rengia vaikams varžybas - 
"Children’s Fishing Derbies".

amžiaus meškerios pradedant 
1 vai. p.p. Prieš varžybas sa
vanoriai instruktoriai pamo
kys vaikus meškeriojimo gu
drybių. Laimingiesiems bus 
išdalintos dovanos.

Registracijai skambinki
te tel. 216-351-6300, ext. 
5253. Kiekvieną vaiką reikia 
atskirai registruoti. Meške
rės ir masalas btiš parūpintas 
jų neturintiems vaikams.

Ger.J.

atlanta
IMPORT-EXPORT Ina 

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

SKOKIE, 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. 
Persiunčiame pinigus doleriais. 
Visos pasi^ugosatliekarnos greitai ir pigiai

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

JAKUBS AND SON 
Laidojimo Įstaiga

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

Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotojąi
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.

♦ ♦ ♦
• DIRVA* 1995 m. gegužės 18 d.* 11 psl.

• LIEPOS 23 d Pensininkų 
gegužinė Lietuvių namuose

• LIEPOS 30 d sekmadienį 12:00 
vai. LKVS "RAMOVĖ" Clevelando 
skyriaus LSSI Žalgirio šaulių kuopos 
GEGUŽINE BEACHLAND Parke

DRUGIAI GRĮŽTA

Gegužės 18 d. Clevelan
do Metroparkų zoologijos 
sodo šiltnamyje tarp tropiki- 
nių augalų ir gėlių vėl plas
nos šimtai egzotiškų peteliš
kių.

Peteliškės iš Malajų bei 
Filipinų salų kas savaitę bus 
atgabenamos lėlytės (chrysa- 
lis) pavidale ir perinamos 
specialioje šiltnamio vitrino
je. Žiūrovai galės stebėti jų 
pasikeitimą iš lėlytės į nuo
stabius drugius.

Ši plaštakių paroda veiks 
visą vasarą - iki Darbo die
nos savaitgalio. Ger.J.

PARENGIMAI
1995 M.

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

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

• BIRŽELIO 4 d. Sv. 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.

17815 Canterbury Rd.
• RUGPJŪČIO 13 d. DIRVOS IR 

VILTIES draugijos gegužinė įvyks 
L. ir V. Apanių sodyboje.

• RUGSĖJO 30 d. Clevelando 
Baltų Komitetas rengia baltų ben
dravimo vakarą Lietuvių Namuose.

• SPALIO 7 - 8 LIETUVIŲ DIENOS 
rengia LB Clevelando apylinkes valdyba.

• SPALIO 22 d. DIRVOS 80 metų 
jubiliejus

• LAPKRIČIO 12 d. S v. Jurgio 
Rudens FestivaliM k30 - 3:30 p.p.

• LAPKRIČIO 18 4. 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 
- Sv. Jurgio parapijos salėje 9:30 v.v.

Lietuvių Kredito Kooperatyvas
767 East 185tb Street Clevelapd, Obio 44119 481-6677
DARBO VALANDOS: antradienį, trečiadieni

ir ketvirtadienį-----------9:00 v.r. - 4:00 p.p.
penktadienį---------------9:00 v.r. - 6:00 p.p.
šeštadienį----------------- 9:00 v.r. -12:00 p.p.
sekfpadieoį parapijoje —11:00 v.r. -12:00 p.p.

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

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

Chicago..............— $655-------------- --------------$ 765
Cleveland........... ------731.................................... 927
Detroit................ ...... 739.................. ................. 891
Los Angeles------ ----- 865................................... 1,017
Miami................. —- 725................. .................. 925
New York........... —- 630................. ...................  740
San Francisco —-—- 900................. ................ 1,025
Tampa..................... 759-------------- .................... 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



DIRVA
STUTTHOFO KACETO

SUSIKAUPIME 1995.V.9
Šiandien pagerbiame 

lietuvių tautos kankinius, na
cių genocido aukas, šalia kitų 
tautų nukankintųjų Stullhofo 
kacetc.

Žvelgiame į tuos kanki
nius po 50 metų mes, nacių 
genocido liudininkai, buvę 
su nukankintaisiais kartu, 
matų jų fizines ir dvasines 
kančias, matų tai, ką žmogiš
koji atmintis nepajėgi žodžiu 
išreikšti. Šiandien šią vietą 
vadiname Stullhofo muzieju
mi. Muziejus, kuris saugo ne 
žmogiškąsias vertybes, ne šio 
šimtmečio pažangą ir civili
zacijos ar kultūros laimėji
mus, bet žmonių, virtusių 
žvėrimi, sukurtą tikrovę: du
jų kameras, krematoriumą, 
kartuves ir ant jų vėjui pu
čiant siūbuojančią virvę

Čia lietuvių tautos ir ki
lų tautų įkaitai buvo niekina
mi tam, kad drebėtų tie, kurie 
buvo laisvi.

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSį

A. t A.
KĘSTUČIUI MATULIONIUI 

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame 
velionio broliams ALGIRDUI ir VYTAUTUI ir 
visiems artimiesiems

Dirva ir Vilties draugija

Dėkodamas Visagaliui Dievui,

Clevelando Šv. Jurgio Parapijos 

Šimtmečio sukaktuvių ruošos komitetas 

nuoširdžiai kviečia Jus drauge atšvęsti 

mūsų parapijos tarnybos 

Lietuvių kolonijai Clevelando Diecezijoje

ŠIMTMETINĘ SUKAKTĮ
Šimtmečio sukaktuvių iškilmės prasidės 

Šventomis Mišiomis, 

10:30 v .r., 1995 m. birželio 4 d., 

Šv. Jurgio bažnyčioje, 

6527 Superior Avenue, 
Cleveland, Ohio 44103 

Šias Iškilmingas Mišias aukos Jo Ekselencija 

Clevelando Vyskupas Anthony M. Pilla.

Po Sumos įvyks iškilmingas banketas parapijos salėje. 

Kokteiliai 1:00 v.p.p., Pietūs 1:30 v.p.p. 

Iškilmingo banketo bilietų kaina $40.00.

Bilietus galima įsigyti kreipiantis 
į Šimtmečio sukaktuvių ruošos komitetą. 

Stalai 8-iems asmenims rezervuojami už $320.00

Išsamesnę informaciją apie bilietus ir rezervacijas 
galima gauti kreipiantis į Komiteto pirmininkę, 

Liuciją Tamošiūnienę, telefonu 230-0860 

Raginame kuo anksčiau bilietus užsisakyti, 
kadangi platinsim tik 240 bilietų.

Šimtmečio sukaktuvių iškilmių dieną 
bilietų įsigyti nebus galima.

Nuoširdžiai Jūsų -

Kun. Juozas A. Bacevice, klebonas;
Liucija Tamošiūnienė, Komiteto pirmininkė

Mes norėtume džiaugtis, 
kad pergalė, nugalėjus na
cius, būtų atnešusi galą geno
cidui.

Bet loji laisvė, nugalėjus 
nacius, tai nebuvo genocido 
pabaiga. Sovietų Sąjunga dar 
žiauresniu mastu užkariautus 
kraštus ėmė terioti ir atnešė 
dar didesnę ir dar ilgiau už
trukusią vergiją, išžudžiusią 
trečdalį lietuvių tautos Sibiro 
gulaguose.

Šiandien dar gyvi liudi
ninkai byloja laisvajam pa
sauliui šią žiaurią tiesą, nacių 
ir bolševikų genocidą. Šian
dien susikaupiame ir prašo
me Aukščiausiojo: Tene
grįžta šie žmogaus-žvėries 
laikai! Tenegrįžta nacių ir 
bolševikų genocidas!

Pilypas Narutis 
Stutlhofo politinis 
kalinys Nr. 21244

45-osios Š. AMERIKOS LIETUVIU 
SPORTO ŽAIDYNĖS CLEVELANDE

Kaip jau žinoma, 45-sios 
Š. Amerikos Lietuvių Sporto 
Žaidynės įvyks š.m. gegužės 
19, 20 ir 21 d.d., Clevelande. 
Žaidynes vykdo Clevelando 
LSK Žaibas. Programoje - 
vyrų A, vyrų B ir jaunių A 
(17-19 m.) krepšinis, vyrų ir 
moterų tinklinis, šachmatai ir 
šaudymas iš kovinių šautuvų. 
Penktadienį, gegužės 19 d. 
vyks tik vyrų A ir B krepši
nis Euclid High School, 711 
East 222-nd, St., Euclid, OH, 
nuo 6:00 iki 11:00 v. v. 
Šeštadienį, gegužės 20 d., visų 
klasių krepšinis vyks Euclid 
High School, nuo 9:00 vai. 
ryto iki 6:00 v. v.

a

TRISDEŠIMT TRECIAS
Dirvos novelės Konkursas

DVI PREMIJOS
Pirmoji - 500 dolerių 
Antroji - 300 dolerių 

skiriamos iš
A.A. SIMO KAŠELIONIO

palikimo, kurį tvarko Korp! Neo-Lithuania
Tema: Autoriams suteikiama neribojama teisė 

novelės temą, turinį ir pobūdį patiems pasirinkti.
Laikas: Paskutinė rankraščiui įteikti data 

1995 metų rugsėjo 15 d. (pašto antspaudas).
Adresas rankraščiams siųsti:

Dirva, Novelės konkursas,
P.O. Box 19191
Cleveland, Ohio 44119-0191

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

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

Nepremijuoti rankraščiai grąžinami tiktai 
autoriams prašant, jų nurodytu adresu.

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

What Does It Really Mean To Be Lithuanian? 
WhatIsTheImportanceofHeritage?

Wouldn’tYouLikeToKnow?

Wouldr» t you likę to read the book that is being called The
Most Important Book of the Century' ? Your Inheritance :The 
Best Kept Secret In The World (Your Hidden Heritage) , is 
highly endorsed by Severai famous people. This book, in an 
exciting and easy-to-understand fashion. deals with the most 
hidden history of the ancient ajicestors of the Lithuamans [and 
other European peoples)—the Scythians. Firmly documented, 
this book skillfully combines ancient and modern history, 
archaeology, anthropology, Bible history and prophecy, phi- 
lology and philosophy into one easy-to-read, fascinating 
volume of unparalleled scholarship and insight. Gain an 
appreciation for your heritage you never dreamed of. Gain a nevv 
perspective on life. 247 pages, 200+ pietures (including coat of 
arms), 1200 postpaid donation.

Wouldn’t you likę to have a beautiful children's story book free 
of all humanist propaganda? Search no longer. The Lošt Little 
Princess is already being carried by select bookstores in the US, 
Canada and England. Beautifully illustrated, charming and mov- 
ing story to be appreciated by all ages; Classic Fairy Tale flavor. 
8 1/2 x 11 book, attractive and durable cover. 10°° postpd. don..

Are you concemed with what is going on in America? Do you 
feel our liberties are in jeapordy? Send S ASE for free flier on 
extremely important information vital to American freedom.

R o bert Alan Balaicius, Sacred Truth Ministries
P.O, Box 18, Mountain Cįty, TN 37683 

I p
i

Tinklinis vyks šeštadienį, 
nuo 9:00 vai. ryto iki 6:00 
vai. vak., Richmond Heights 
High School, 447 Richmond 
Rd., Richmond Heights, OH. 
Visos tinklinio varžybos bus 
užbaigtos šeštadienį.
Sekmadienį, gegužės 21 d., 
krepšinio visų klasių varžybų 
tąsa ir užbaiga - Euclid High 
School nuo 9:00 ryto iki 5:00 
vai. p.p. Oficialus žaidynių 
aktas bus 3:00 vai. p.p., prieš 
vyrų A klasės krepšinio finalą. 
Šachmatų turnyras vyks šeš
tadienį ir sekmadienį, nuo 
9:30 vai. r., Dievo Motinos 
parapijoje 18022 Neff Rd., 

Cleveland, Ohio. tel. 216- 
531-4263.
šaudymo varžybos vyks tik 
šeštadienį, nuo 10:00 vai. ry
to, ORCO karinėje šaudyklo
je, Geneva, Ohio. Kontaktas 
- pulk. Algirdas Garlauskas 
216-486-6987. Registruotis 
vietoje.
Žaidynių vakaras - šokiai 
įvyks šeštadienį, 8 vai. v., 
Clevelando Lietuvių namuo
se, 877 East 185-th St., Cle
veland, OH, tel. 216-531-2131. 
Pietūs žaidynėms paremti 
numatomi sekmadienį, nuo 
11:00 vai. ryto, Dievo Moti
nos parapijos svetainėje.
Lietuviškos pamaldos - sek

madienį, 1000v. r. Dievo Moti
nos bažnyčioj ir 10:30 v. r. - 
Šv. Jurgio bažnyčioje, 6527 
Superior Avė., Cleveland, OH.

Pagal galutinės registra
cijos davinius, dalyvauti nu
mato 7 vyrų A, 9 vyrų B ir 6 
jaunių A (17-19 m.) krepši
nio, bei 4 vyrų ir 2 moterų 
tinklinio komandos.

Clevelando lietuviai kvie
čiami atsilankyti į žaidynių 
sportines varžybas bei kitus 
renginius ir prašomi žaidynių 
rengimą paremti moraliniai ir 
materialiniai. amb

★ ★★★★
LENGVATLEČIU 

DĖMESIUI!

Kviestinės LSK Žaibo 
lietuvių ir baltiečių lengvo
sios atletikos varžybos įvyks 
š. m. birželio 10 d., šeštadie
nį, Independence High School 
stadione, Independence, Ohio 
(pietinis Clevelando prie
miestis). Varžybos vyks 
1995 USATF Lake Erie dis- 
trikto pirmenybių rėmuose, 
atrenkant lietuvius bei kitus 
baltiečius.

Dėl informacijos, kreip
tis į Algirdą Bielskų, 3000 
Hadden Rd., Euclid, O. 44117- 
2122. Tel. 216-486-0889;: 
Faksas 216-943-4485.

Varžybos vyks vyrų, mo
terų ir visose prieauglio ir 
senjorų-veteranų klasėse. 
Dalyvauti kviečiami visi lie
tuvių ir kitų baltiečių leng- 
vatlečiai.

LSK Žaibas
★★★★★

KARIO redakcija Lietuvoje 
pasigenda 1951 metų Ame
rikoje leisto KARIO 1-8 NR. 
Kas turite tą komplektą, 
malonėkite padovanoti 
KARIUI. Siųskite šiuo 
adresu:
KARYS, 2001 VILNIUS, 
Totorių 25/3, LIETUVA.

★★★★★

SAULĖLEIDŽIO 
SONETAI

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

Knyga parduodama po 
10.00 dol. ir gaunama šiuo 
adresu: DIRVA
19807 CHEROKEE AVĖ. 
CLEVELAND, OH44119
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