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Mieli Broliai, Sesės!
Prie Kūčių stalo laužyda

mi kalėdaitį, atsiprašę vieni 
kitų už metų bėgyje padary
tas skriaudas, vyksime į šven
toves su viso pasaulio krikš
čionimis pagarbinti Dievo 
Sūnų, tapusį mūsų Išganyto
ju ir Broliu.

Kalėdas švenčiame ne 
vien mes krikščionys. Kalė
dos yra universali visos žmo
nijos meilės ir vilties šventė. 
Dievo Sūnaus įsijungimą į 
žmonijos istoriją savo būdu 
švenčia visas pasaulis. Net 
žmonės, save laiką netikin
čiais, šią dieną stengiasi būti 
geresni, vienu ar kitu būdu 
nori išreikšti meilę savo arti
mui; pasikeičiama sveikini
mais ir dovanomis; aplanko
mi ligoniai bei vieniši sene
liai; aukojama labdaringoms 
organizacijoms; maitinami 
benamiai; karų metu padeda
mi ginklai.

Jei žmonės, net ir nepa
žįstą Kristaus, jo gimtadienį 
stengiasi būti geresni, pajė
gia išeiti iš savo siaurų asme
ninių interesų akiračio, ar tai 
neliudija ontologinio ryšio 
tarp Kristaus ir tvarinijos, 
apie kurį kalba šv. Raštas: 
"Jis yra neregimojo Dievo at
vaizdas, visos tvarinijos pirm- 
gimis... visa sutverta per jį ir 
jam" (Kor. 1,15-16) ir didžiojo 
Bažnyčios daktaro šv. Au

gustino teigimo, jog kiekvie
na siela iš prigimties yra krikš
čioniška? Visa tai mums tei
kia vilties sulaukti dienos, 
kada visi galėsime kreiptis į 
Dievą "Tėve Mūsų" malda.

"Pasaulis išgyvena gilią 
transformaciją. Progų taikai, 
susitaikinimui ir ekonomi
niam vystymuisi matome to
se pasaulio dalyse, kuriose 
vargiai tai galėjome pastebėti 
prieš keletą metų," kalbėjo 
popiežius Jonas Paulius II 
Jungtinėse tautose š.m. spa
lio 5 d.

Šią vasarą teko apsilan
kyti Rusijos lietuvių bendruo
menėse bei dalyvauti Rusijos 
ir Kazakstano vyskupų kon
ferencijoje. Du dalykai paliko 
gilų įspūdį' susitikimas su Mask
vos lietuvių mokyklos "Šalti
nėlis" mokiniais ir vakarų 
kraštų pagalba sovietinės sis
temos suluošintam žmogui.

Maskvos lietuviukai, pa
sveikinę mus giesmėmis, 
dainomis bei tautinių šokių 
pyne, įteikė savo pačių su
kurtą dovaną - 4 pėdų ant 3- 
jų piešinį - didžiulį, plačiai 
išsišakojusį ir autografais pa
puoštą medį, taip vaizdžiai 
išryškinantį tautinį solidaru
mą: nors po visą pasaulį išsi
sklaidę, tačiau esame gyvy
biniai susijungę su tautos 
kamienu - Lietuva.

Novosibirske, tremtinių 
sostinėje, vykusi Rusijos ir 
Kazakstano vyskupų konfe
rencija, kurioje dalyvavo Eu
ropos ir Amerikos atstovai, 
paliudijo, kaip veiklus yra 
krikščioniškasis solidarumas 
šioje post-komunistinėje 
eroje (162 kunigai misionie
riai iš 17 kraštų bei 193 se
selės vienuolės aukoja savo 
gyvenimą, kad padėtų dvasi
niai ir moraliniai suluošintam 
žmogui suprasti savo didin
gumą bei asmeninį įnašą ben
druomenės gyvenime; kad 
pagelbėtų jiems surasti Dievą 
ir jame atpažinti mus mylintį, 
mūsų gerbūviu besirūpinantį 
Tėvą. Misionierius išlaiko 
bei visą Rusijoje ir Kazaksta- 
ne atsikuriančios Bažnyčios 
religinę, socialinę ir kultūri
nę veiklą finansuoja milijoni
nėmis aukomis vakarų kraštų 
pasauliečiai krikščionys.

Mieli Broliai, Sesės, su 
nuoširdžiu dėkingumu švęs
kime 1995-jį Kristaus gimta
dienį, su krikščioniška vilti
mi sutikime Naujuosius 1996 
metus!

Nuoširdžiai Jūsų Kristuje
Vysk. Paulius A. Baltakis, 

O.F.M.

ANTRASIS NATO 
PLĖTIMOSI TARPSNIS 

Eivydas Radvila
Praėjusį antradienį šešio

likos NATO priklausančių 
valstybių užsienio reikalų 
ministrai nutarė, kad nuo šiol 
prasideda antrasis NATO 
plėtimosi tarpsnis. Jo metu 
bus tariamasi su šalimis, no
rinčiomis tapti santarvės na
rėmis, plečiami tarpusavio 
kariniai ryšiai pagal progra
mą "Bendradarbiavimas tai
kos labui", svarstomi NATO 
sąrangos pakitimai, ruošian
tis organizaciją plėsti.

Tai reiškia, kad iki 1997 
metų nebus apsispręsta, ku
rioms Vidurio Europos val
stybėms ir kada bus leidžia
ma įstoti į Šiaurės Atlanto 
santarvę. Nutarta nekaitinti 
aistrų ir palaukti, kol baigsis 
parlamento bei prezidento rin
kiminių kampanijų šurmulys 
Rusijoje, o rup pat palaukti pre
zidento rinkimų išdavų JAV.

Tokią įvykių raidą apžval
gininkai vertina kaip didelį 
Rusijos laimėjimą. Ši bran
duolinė galybė visą laiką la
bai ryžtingai prieštaravo NATO 
plėtimuisi į Rytus, nevengda
ma netgi atvirų grasinimų. 
Ypač aštriai Rusija pasisako 
prieš galimą Baltijos valsty
bių ir Ukrainos narystę NATO.

Kaip bebūtų keista, kartu 
su Rusija, Briuselyje priimtais 
sprendimais patenkinti ir Lie

tuvos diplomatai. Tačiau jų 
pasitenkinimo priežastis vi
sai kita. Pasak užsienio rei
kalų ministro P. Gylio, per 
pastaruosius metus Lietuva 
pasiekė diplomatinį laimėji
mą, kad ji, o taip pat kitos 
Baltijos valstybės, pradėtos 
vertinti vienodai su geriau
siai atrodančiomis Vidurio 
Europos valstybėmis. Visos 
jos dalyvauja karinių ryšių su 
NATO programoje "Bendra
darbiavimas taikos labui" bei 
Vakarų Europos sąjungos 
veikloje, yra pasirašę asoci
juotos narystės Europos Są
jungoje sutartis, jau priimtos 
į Europos Tarybą.

P. Gylys mano, kad pa
skelbimas sąrašo, kada ir ko
kios valstybės galėtų tapti 
NATO narėmis, susilpnintų 
Lietuvos padėtį. Mat numa
toma, kad pirmiausia į NATO 
įstotų Čekija, Lenkija, Ven
grija ir tik gerokai tolimes
nėje ateityje, pačioje paskuti
nėje vietoje galbūt ir Baltijos 
valstybės. Anot ministro, 
toks valstybių suskirstymas 
leistų Rusijai galvoti, kad 
Vakarai palieka Baltijos šalis 
"pilkojoje", t.y. iš tikrųjų Ru
sijos įtakos zonoje.

Lietuvos diplomatai pa-

(Nukelta į 7 psl.)
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Girdėta iš Vilniaus
• LIETUVA SVEIKINA SUTARTI DĖL TAIKOS. Lietuva 

sveikina Paryžiuje pasirašytą sutartį dėl taikos buvusioje 
Jugoslavijoje, kuri sudaro prielaidas užbaigti karą ir užtikrinti 
saugumą bei stabilumą regione.

Lietuva nuosekliai pasisakė už taikų konflikto suregulia
vimą ir konstruktyvų visų suinteresuotų pusių dialogą. Kon
kretus Lietuvos indėlis buvo Lietuvos taikdarių dalyvavimas 
Jungtinių Tautų taikos palaikymo misijose Kroatijoje.

Lietuva yra suinteresuota prisidėti prie realaus taikos su
sitarimo įgyvendinimo. Lietuvos kariuomenės būrys ruošiasi 
dalyvauti NATO vadovaujamose daugianacionalinėse taikos 
įgyvendinimo pajėgose Bosnijoje.

Taikos įgyvendinimas turi būti lydimas politinių priemo
nių ir humanitarinės bei ekonominės paramos karo nunio
kotoms valstybėms. Lietuva yra suinteresuota dalyvauti 
Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo Organizacijos misi
joje Bosnijoje ir Hercogovinoje, organizuojant laisvus rinki
mus, atkuriant demokratines institucijas ir užtikrinant žmo
gaus teises.

Lietuvos užsienio reikalų ministerija, siekdama užmegzti 
ryšius dvišalių sutarčių pagrindu su buvusios Jugoslavijos 
valstybėmis, pasiūlė Kroatijos bei Bosnijos ir Hercegovinos 
Užsienio reikalų ministerijoms pradėti derybas dėl ekonomi
nio ir prekybinio bendradarbiavimo sutarčių sudarymo. Tai 
įgalintų Lietuvą plėtoti abipusiai naudingus ryšius ir prisidėti 
prie šių valstybių atstatymo ir integracijos į tarptautiną eko
nomine erdvą.

• NETEKDAMA B. GENZELIO, LDDP FRAKCIJA SEIME 
GALI PRARASTI DAUGUMĄ. Gruodžio 11 dieną išstojąs iš 
Lietuvos demokratinės darbo partijos Bronius Genzelis kol 
kas pasilieka LDDP frakcijoje. Nors, kaip sakė Eltos kores
pondentei, jis jau yra priėmąs sprendimą šiuo klausimu, bet 
kol kas nori palaukti LDDP prezidiumo nuomonės dėl jo. Tai 
bus svarstoma pirmadienį. Jeigu B. Genzelis nebebūtų LDDP 
frakcijos narys, ši frakcija ir kitos Seimo frakcijos turėtų po 
lygiai balsų. Tačiau G. Kirkilas mano, kad valdančioji frak
cija neprarastų daugumos, nes trys nefrakcionuoti Seimo na
riai, kaip jis pastebėjos, dažnai balsuoja už LDDP sprendimus.

Artimiausia B. Genzeliui programa, pasak jo paties, yra 
socialdemokratų partijos, nes su tokiomis nuostatomis jis 
ėjąs į rinkimus. B. Genzelis pažadėjo supažindinti Seimą 
bei rinkėjus su savo rinkimų programa, tačiau G. Kirkilas 
sakė, kad B. Genzelis negali turėti nuosavos programos, 
nes jis buvo išrinktas pagal LDDP sąrašus. Socialdemo
kratinės jo programos nuostatos, kaip priminė B. Genzelis, 
susikerta su LDDP dėl požiūrio į privatizavimą. Palikęs 
LDDP gretas Seimo narys yra už tikrą privatizavimą, o ne 
turto išdalinimą. Tačiau jo nuomone, turėtų pasilikti ir visuo
meninė nuosavybė.

Beje, iš LDDP jau pasitraukė Seimo nariai Antanas Bas
kas, Kęstutis Gaška, Julius Veselka, Kęstutis Jaskelevičius.

• KELIONĖS PO PASAULĮ UŽ MOKESČIU MOKĖTOJU 
PINIGUS. Seimo narys, Centro sąjungos tarybos pirminin
kas Romualdas Ozolas ketvirtadienį spaudos konferencijoje 
pareiškė, kad kai kurių Vyriausybės narių vizitai į užsienio 
šalis daugeliu atvejų yra turistiniai pasivažinėjimai. "Vieni 
yra pramoginiai, kiti - keistoki, o dalis netgi ydingi ir kenks
mingi Lietuvos užsienio politikai", - sakė jis. Romualdas 
Ozolas sutiko su tuo, kad kai kurios Lietuvos pareigūnų ke
lionės yra būtinos. Tai - diplomatiniai vizitai, kviestiniai vizi
tai ir kitokios tokio pobūdžio išvykos. Tačiau, sakė jis, ne
mažai Lietuvos ministrų zuja po pasaulį nelabai žinodami, ko 
ten ieško. Tokios kelionės, pasak Romualdo Ozolo, baigiasi 
spaudos konferencijomis, kuriose pasigiriama apie susitari
mus su užsienio firmomis, o investicijų, apie kurias praneša
ma, kaip nėra, taip nėra. Dažnai visuomenė, mokanti pini
gus už tokias išvykas, apskritai nežino, dėl ko tariamasi. 
Romualdas Ozolas sakė, kad Centro sąjunga pareikalaus atas
kaitų už valstybės pareigūnų keliones. Tuo reikalu ji paprašė 
Valstybės kontrolės departamento pažymų ir paaiškinimų.

• VYTAUTAS LANDSBERGIS: GILĖJA MORALINĖ 
KRIZĖ LDDP. Seimo dešiniosios opozicijos lyderis Vytautas 
Landsbergis pirmadienį spaudos konferencijoje teigė, kad 
Lietuvos demokratinėje darbo partijoje gilėja moralinė krizė. 
Kritiškas balsas partijoje užgniaužiamas, sakė jis, vis labiau 
įsitvirtina partinis autoritarizmas.

Sąžiningesni partijos nariai, pasak prelegento, pasitrau
kia iš partijos arba laukia naujos Seimo kadencijos. LDDP, 
sakė V. Landsbergis, pati nesitiki laimėti bosimus Seimo rin
kimus. Todėl kuriamos naujos partijos, kurios galėtų būti 
LDDP priedanga arba padėti jai atimti balsus iš kitų partijų.

Visos kitos šalies demokratinės partijos, pabrėžė V. 
Landsbergis, turi vienytis, kad iki rinkimų neįvyktų "visiška 
LDDP mafizacija*. Jis kvietė "sąmoningus piliečius pasiprie
šinti LDDP atėjimui į valdžią".

• LIETUVOS IR KINIJOS DERYBOS. Pekine prasidėjo 
Adolfo Šleževičiaus derybos su KLR Ministru Pirmininku Li 
Peng. Jose dalyvavo ir abiejų valstybių delegacijos. Derybų 
su Kinijos Vyriausybės vadovu metu daugiausia kalbėta eko
nominio bendradarbiavimo temomis.

TRUMPAI
• Pietų Afrikos preziden

tas Mandela pasakė, kad rei
kėtų imtis prieš naftos ben
drovę Shell kokių nors žy
gių, kad ji nepaspaudė Nige
rijos diktatūros, kuri neseniai 
pakorė devynis politinius 
priešus. Nigerijos valdžia į 
tokį pareiškimą atsiliepė, sa
kydama, kad Mandela yra 
Vakarų tarnas.

• Haiti prezidentui kuni
gui Aristidui atėjo laikas pa
sitraukti iš pareigų ir pravesti 
naujo prezidento rinkimus, 
tačiau pasirodė, kad jis pasi
traukti nenori. To negana, jis 
pats patvirtino užsienio žur
nalistams, kad jis jau susiža
dėjo ir greit paskelbs savo 
vedybų dieną, kurios dar ne
žinąs. Jo sužieduotinė esanti 
33 metų Haiti kilmės ameri
kietė teisininkė Mildred 
Trouillot.

• Lapkričio 28 d. prezi
dentas Clintonas pasirašė 
naują įstatymą, kuris atšau
kia Amerikos greitkelių prieš 
22 metus įvestus greičio var
žymus. Tų greičio ribų ma
žai kas paisė. Montanoj val
stijoje automobiliai galės lėk
ti, kiek vairuotojas nori. Ki
tur greičio riba bus 75 mylios 
per valandą, sunkvežimiams 
- 65 mylios. Kai kurios stu
dijos tvirtina, kad greičio ri
bos pakėlimas padidins ka
tastrofų ir žuvusių skaičių.

• Prancūzijos darbininkų 
unijos 18 dienų streikavo 
prieš degolininkų vyriausy
bės planus reformuoti daug 
kainuojančias šalpos progra
mas. Streikavo viešojo trans
porto, ligoninių, mokyklų,

Rašo Algirdas Pužauskas

pašto, telefonų, jėgainių dar
buotojai. Šalpos sistemos 
neša vyriausybei 64 milijar
dų frankų deficitą per metus.

• Pietų Korėjos Konsti
tucinis teismas nusprendė, 
kad teisingumo departamen
tas gali kelti baudžiamąsias 
bylas dviem buvusiems pre
zidentams už 1979 metų per
versmo organizavimą ir vyk
dymą, kuris pareikalavo žmo
nių aukų.

• Kenijoje buvo suimti 
keli čia pernai apsigyvenę 
Ruandos hutų genties pabė
gėliai, kurie kaltinami orga
nizavę ir vadovavę pernai 
vykusioms skerdynėms. Už
sienio spauda pabrėžia, kad 
Ruandos buvę vadai nesiskai
to su pinigais, perka ištaigin
gus pastatus aiba gyvena vieš
bučiuose. Ruandos dabartinė 
vyriausybė reikalauja pabė
gėlius išduoti.

• Gudijos balsuotojai 
baigė rinkti savo parlamentą, 
kuriame yra 260 vietų. Rin
kimai prasidėjo gegužės mėn., 
baigėsi gruodžio 10 d. Parla
mente daugumą turi komu
nistai ir vadinami valstiečiai. 
Gudijos prezidentas Luka
šenka, buvęs didelio kolcho
zo pirmininkas, laikomas tik
ru parsidavėliu Rusijai, jis 
bando valdyti dekretais, ne
siskaito net su Konstituciniu 
teismu kuris penkis jo dekre
tus atmetė, kaip nelegalius. 
Vienas jų uždraudė veikti 
darbininkų unijoms. Opozi

Mieli DIRVOS skaitytojai, bendradarbiai ir rėmėjai! 
Brangūs Cleveland'o lietuviai!

Sveikinu Jus su
šv. Kalėdomis ir artėjančiais Naujaisiais Metais. 
Linkiu Jums visokeriopos sėkmės Jūsų gyvenimo 

kelyje, geros sveikatos ir visada giedrios nuotaikos.

Jūsų Anicetas Bundonis

Vilnius, 1995 m. gruodžio 15 d.

Vytautas ir Gražina Kamantai iš 
Grand Rapids, Michigan, sveikina visus 
artimuosius, draugus bei pažįstamus 
Sv. Kalėdų ir Naujųjų 1996 metų proga 
per DIRVĄ, vietoj sveikinimų atvirukų 
aukodami lietuviškai spaudai, kuri yra 
labai svarbi mums visiems ir kuriai yra 
reikalinga visų mūsų parama.

KLR Premjeras teigė, kad, pateikus patrauklų projektą, 
Kinija galėtų kredituoti kontraktus, skatinti bendrų įmonių 
Lietuvoje kūrimą.

A. Šleževičius pakvietė Kiniją aktyviau investuoti Lietu
voje, nes didžiąją Azijos valstybę domina Lietuvos geografi
nė padėtis, Lietuvos ir viso Baltijos regiono rinkos galimy
bės, gana neblogas jau egzistuojantis komunikacijų tinklas. 
Mūsų delegacija pasiūlė Kinijos Premjerui aktyviau naudotis 
Klaipėdos uostu prekių tranzitui per Lietuvą j Vakarų Euro
pos valstybes. ELTA

cijos narių prezidentas nelik
viduoja, kaip senais, gerais 
laikais, bet išmeta iš darbo. 
Opoziciją Lukašenkai sudaro 
Populiarus frontas, kurio pir
mininkas buvęs bankininkas. 
Seimo sudarymas taip ilgai 
užsitęsė todėl, kad gudai, pa
prastai, nebalsavo ir daug kur 
balsuotojai nesudarė įstaty
mų reikalaujamų 50 nuoš. 
balsuojančių. Opozicijai ne
leidžiama spausdinti savo 
laikraštėlių, kurie spausdina
mi Lietuvoje ir slapta įveža
mi į Gudiją.

• Panašiai, kaip Gudijos 
prezidentas Lukašenka, el
giasi ir Slovakijos premjeras 
Meciar. Net Europos parla
mentas pagrasino sustabdyti 
Slovakijai teikiamą ekono
mine pagalbą, jei vyriausybė 
neparodys daugiau pagarbos 
demokratijai, žmogaus tei
sėms, mažumų teisėms ir sa
vo pačios įstatymams. Prem
jeras nesugyvena su Slova
kijos prezidentu Michal Ko- 
vac. Jo politinės partijos na
riai visaip persekiojami, ati
mant jų darbus. Premjeras 
jau planuoja atšaukti apie 20 
ambasadorių, jų tarpe iš Lon
dono, Washingtono, Pary
žiaus, Tokijo, Jungtinių Tau
tų. Jų nusižengimas - jie lai
komi legaliai išrinkto Slova
kijos prezidento rėmėjais. 
Slovakijos vengrų mažuma 
traukia premjerą į Konstitu
cinį teismą. Vengrija jau at
šaukė savo ambasadorių iš 
Slovakijos. Protestuojama 
dėl naujo slovakų įstatymo, 
draudžiančio naudoti kitas 
kalbas viešose vietose ar įs
taigose. Slovakijoje gyvena 
600,000 vengrų, kurie supy- 
kodėl tokio lapkričio 28 d. prem
jero pasirašyto įstatymo.

• Po Sovietų Sąjungos 
subyrėjimo pora metų Rusi
jos ginklų pramonė pergyve
no sunkias dienas, teko ma
žinti produkciją. Pastaruoju 
metu rusai ėmė parduoti dau
giau ginklų naujiems klien
tams Pietų Amerikoje, Ypač 
daug perka komunistinė Ki
nija ir Pietryčių Azijos šalys. 
Šių metų ginklų eksportas 
dvigubai didesnis už 1993 m., 
o ateinančiais metais planuo
jama parduoti helikopterių ir 
šarvuočių už 3.5 bil. dolerių, 
pareiškė prezidento Jelcino 
patarėjas Boris Kuzik.

• Egipto parlamento rin
kimuose į 444 parlamento 
vietų kandidatų užregistruota 
daugiau keturių tūkstančių.

• Tibeto budistų dvasinis 
vadas Dalai Lama jau parin
ko ir pašventino savo įpėdinį, 
šešerių metų berniuką. Į tai 
atsiliepdama, Kinijos vyriau
sybė, išrinko kitą to paties 
amžiaus Panchen Lamą, ^bū
simą Dalai Lamą.
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RAMYBĖ GEROS VALIOS 
ŽMONĖMS ŽEMĖJEI

Juozas Žygas

Jau artėjame prie dviejų 
tūkstančių metų nuo to laiko, 
kuomet virš Betliejaus suži
bo nematyta žvaigždė. Ir gir
dėjosi angelų choro giesmė: 
"Ramybė geros valios žmo
nėms..." Atrodytų, kad pa
saulyje visuomet buvo ir bus 
gerų žmonių. Tačiau tik pa
vieniai asmenys ar šeimos 
tejaučia, kad jų namuose yra 
šiluma ir vyrauja ramybė. 
Per tuos beveik du tūkstan
čius metų žmonija, turbūt, 
daug nepagerėjo ir nepablo
gėjo. Ir anais laikais beveik 
visas žinomas pasaulis buvo 
romėnų pavergtas. Apie ki
tas tautas rašytinių dokumen
tų, turbūt, nėra daug išlikę. 
Mes težinome tai, kas šv. Raš
te parašyta, kad žydų tauta, 
būdama romėnų pavergta, 
laukė To - kuris turėjo ją iš
gelbėti.

Ne tik Rašto žinovai, bet 
romėnai ir jų statytiniai kraš
to valdytojai apie tai žinojo.

To laiko žvalgyba dairėsi, 
šniukštinėjo ir žiūrėjo, kad 
neateitų Tas, kuris žydų tautą 
išgelbėti turėjo. Dėl to ir šv. 
Šeima, angelo perspėta, turė
jo į Egiptą bėgti. Jeigu ban
dytume tą šv. Šeimos bėgimą 
palyginti su dabartiniais lai
kais, tai dabar gal keli mili
jonai šeimų turėjo pabėgti ar
ba buvo ištremti iš savųjų na
mų. Taip pat yra milijonai 
tokių, įskaitant ir vaikus, ne
turinčių vietos, kurią galėtų 
savo namais pavadinti. Ne
paisant to, jau lapkričio mė
nesio gale, didmiesčių aikš
tės, prekybų centrai ir priva
čių namų fasadai pasipuošia 
eglutėmis, kalėdiniais papuo
šalais, dekoracijomis ir tūks
tančiais lempučių. Per gar
siakalbius sklinda kalėdinė 
muzika ir giesmės, prie pre
kyviečių durų stovi Kalėdų 
seniai ir girdisi cho cho cho... 
ir jų varpelių skambėjimas.

ii
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JUOZAS ŽYGAS

Gimė 1918 m. balandžio mėn. 30 d.
Rygoje. Pradžios mokyklą lankė Biržuose 
taip pat ir gimnaziją. 1934 m. šeimai išsikė
lus j Kauną, toliau mokėsi "Aušros" gimnazi
joje. Karui prasidėjus, buvo pašauktas j ka
riuomene, paskutiniąją Lietuvos kariuome
nės laidą, kuri pavirto Liaudies kariuomene, 
o vėliau buvo įjungta į Raudonąją armiją. 
Kaip ir didžiuma, nekantriai laukė karo pra
džios. Prasidėjus karui, birželio 23 d. vaka
re, pavyko atsipalaiduoti nuo komisarų ir po- 
litrukų. Tačiau jau birželio 24 d. vakare, ma
tydamas vokiečius šaudant rusus belaisvius, 
padarė išvadą, kad Vokietija karo nelaimės. 
Apie tai pasakė ir keletui pažįstamų. Tuo
met toks galvojimas buvo ne tik nepopulia
rus, bet ir labai pavojingas. Nepriėmė kvie
timo dalinyje pasilikti, kuris buvo performuo
jamas į savisaugos dalinį.

Karo pabaigos sulaukė Coburgo sto

Dirbdamas, vakarais lankė aukštesniąją technikos mokyklą. Vienas dėstytojas, 
inžinierius darbovietės, davė daug kredito valandų už "praktišką darbą*. Tokiu būdu 
mokyklą baigė 1956 m. Tais pačiais metais gavo perkėlimą j Chicagą. Toje pačiojė' 
darbovietėje išdirbo iki pensijos, į kurią išėjo 1982 m. Buvo Chicagos Lietuvių 
filatelistų d-jos "Lietuva" pirmininkas 1968-72 m. Parengė ir ribotu tiražu išleido studiją 
"Pirmieji Lietuvos pašto ženklai" 350 psl. "Postage stamps of Lithuania" redakc. komisijos 
narys. Lietuviškos spaudos bendradarbis, rašė: "Dirvoje", "Tėviškės žiburiuose", 
•Darbininke", "Drauge", "Aiduose", "Karyje" ir kituose laikraščiuose ir žurnaluose.

Kun. Pr. Garšva, vyr. "Draugo" redaktorius, 1990 m. rugsėjo mėn. pradžioje pakvie
tė rašyti vedamuosius, kuriuos rašė iki vedamųjų skiltis "Drauge" 1994 m. rugsėjo mėn. 
gale buvo panaikinta. 1992 m. rugpjūčio mėn. buvo paprašytas rašyti "Dirvos" veda
muosius, kuriuos iki šiol teberašo. Reiškia, kad porą metų rašė vedamuosius net į du 
laikraščius. Parašė ir "Drauge" buvo išspausdinti karo meto prisiminimai. Vl-tojo 
Mokslo ir Kultūros Simpoziumo 1989 m. ir Muzikos šventės 1991 m. informacijos vadovas. 
"Dirvos" 75 m. ir "Dainavos" 50 m. jubiliejinių leidinių redaktorius. L.B-nės Kultūros ta
ryba jam paskyrė 1993 m. žumalizmo premiją. Priklauso: JAV L.B-nei ir yra Socialinių 
ir Kultūros tarybų narys. Apie dešimtmetį buvo Jaunimo Centro valdyboje. Priklausė 
Žurnalistų s-gai, Amerikos Lietuvių Tautinei s-gai ir Lietuvių Fondui - buvo kontrolės 
komisijos, Valdybos narys ir Lietuvių Fondo knygos redakcinės kolegijos narys.

vykloje. Persikėles j Hanau stovyklą, buvo pakviestas "Dainavos* ansamblio tautinių 
šokių vadovu 1946-1947 m. Be to buvo gimnazijos žemesniųjų klasių mergaičių 
tautinių šokių grupės vadovas. 1947-1948 m. stovyklos kultūros vadovas. IRO 
globojamo Tarptautinio vaikų teatro vadovas - 1947 m. Kurį laiką studijavo politinius
mokslus (Kultur und Staatsvvissenschaft) Darmstadto aukštesniojoje mokykloje.

| Ameriką atvyko 1949 m. Visa šeima gavo iškvietimą j Clevelandą, kuriame jau 
buvo kelios šeimos, atvykusios iš Hanau. Tarp jų inž. Pr. Drąsučio šeima. Jo protek
cijos dėka, "Dirvos* redaktorius V. Rastenis supažindino su clevelandienčiu veikėju M. 
Drasučiu (ne giminė Pr. Drąsučio), kuris dirbo automobilių fabrike. Jo rekomendacijos dė
ka buvo priimtas į "Fisher Body” automobilių fabriką. To paties Drąsučio pastangomis, 
ten pirmąjį darbą gavo ir daugelis čiuriioniečių. Išdirbąs virš dvejotos metų, Korėjos 
karui vykstant, pradėjo dairytis lengvesnio darbo. J. Stempužis, kuris irgi automobilių 
fabriko darbą metė, buvo girdėjęs apie "General Electric" darboviete. Tad kartu nuva
žiavo ir buvo priimti.

Vaikams, žinoma, atei
nančios Kalėdos atneša daug 
džiaugsmo ir laukimo, o tė
vams daug rūpesčių, kad vi
siems būtų dovanėlės, kad 
visi būtų patenkinti. Kas turi 
šuniuką - tai nereikia ir jo 
užmiršti, nes ir jis dalyvauja 
po eglute sudėtų dovanėlių 
išdalinime ir jų atidaryme. 
Be tų visų dovanų suaugu
siems yra ir kitų rūpesčių. 
Švenčių periodui artėjant, už
plūsta laiškų ir prašymų tva
nas. Mes lietuviai jų dvigu
bai daugiau gauname, nes 
prašymai ateina ne tik iš ame
rikiečių, bet ir iš lietuviškų 
šalpos organizacijų (kurių 
yra žymiai daugiau). Ir jiems 
visiems reikia duoti. Tik, ži
noma, kadangi prašančiųjų 
skaičius neproporcingai in

fliacijai didėja, tad ir tuos 
čekius atitinkamai sumažinti 
tenka. Nes be tų visų prašy
mų beveik kiekvienas dar 
turime savo gimines ir gimi
naičius, kurie irgi į mus savo 
žvilgsnius yra atkreipę.

Mūsų spaudos pusla
piuose, beveik kiekviename 
numeryje, randame šiurpu
lingus aprašymus apie apleis
tus vaikus ir našlaičius. Tie 
našlaičiai, tai irgi mūsų su
pratimu, nėra jokie našlai
čiai, nes apie 80% iš jų turi 
savo tėvus. Tik tėvai yra pra
sigėrę ir savo vaikais visai 
nesirūpina. Jeigu valstybė ir 
valdžia tų reikalų netvarko -• 
tai mes ir prie geriausių norų, 
jų visų nesutvarkysime! Bet 
vis tiek norime, nors ir sim
boliškai, ir tuos našlaičius 

švenčių proga šiek tiek pra
džiuginti. Ne jų kaltė, kad 
jie tokius tėvus ir tokią val
džią turi! Suaugusieji galbūt 
yra kalti, kad tokią valdžią 
išsirinko, bet ne apleisti vai
kai. Jeigu kiti jais nepasirū
pina - tai bent mes pasisten
kime, kad ir jie turėtų eglutę 
ir bent mažą dovanėlę po ja 
atrastų. Galbūt tuomet ir 
mes išgirsime vaikystėje gir
dėtus varpus ir jausime šven
to vakaro ramybę! , u
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TĖVYNĖS GEROVE 
PRIVALOME RŪPINTIS 

KIEKVIENAS
Apie Lietuvių tautininkų sąjungos (LTS) požiūrį j 

kai kurias daugeliui žmonių šiandien rūpimas 
socialines bei politines problemas 'Valstiečių 
laikraščio' žurnalistas Juozas Kulakauskas kalbasi su 
LTS pirmininku Rimantu Smetona

- Per visą dabartinės val

džios laikotarpį šalyje beveik 

nenutrūksta vargstančių žmo

nių mitingai ir kiti renginiai, 

kuriuose reiškiamas didelis 

nepasitenkinimas LDDP so

cialine politika. Valdžios 

vadovai tvirtina, kad tai tėra 

opozicijos inspiruoti politi

niai renginiai. Ką manote 

apie tai?

- Suprantama ir teisinga, 
kad opozicinės partijos yra 
nepatenkintųjų valdžia pusė
je; kad opozicinių partijų ir 
daugumos piliečių nuomonės 
sutampa, matant valdančio
sios partijos vykdomą žalin
gą piliečiams ir valstybei po
litiką. Jokių inspiravimų, 
kurstymų nereikia nei nevil
ties apimtam ūkininkui, nei 
be darbo likusiam darbinin
kui, nei iš savo gėdingai men
kos algelės negalinčiam pra
gyventi mokytojui ar medi
kui. O ką jau kalbėti apie 
kaimo ir miesto pensininkus! 
Aš tik stebiuosi, iš kur ta jų 
kantrybė ir kur jos ribos. Juk 
žmonės mato, supranta, kam 
naudinga LDDP valdžios 
vykdoma politika, kas šian
dien lobsta ir kiek tokių yra. 
Lietuvą valdo kelios tarpu
savyje konkuruojančios gru
puotės (o tiesiai sakant - nu
sikaltėlių gaujos). Jos dabar 
turi didžiausią įtaką valdan
čiajai partijai - LDDP, per ją 
valdo valstybę.

Mes, tautininkai, dar 
1993 metų pabaigoje pasakė
me - LDDP vykdo žalingą, 
pragaištingą Lietuvai politi
ką, todėl ji turi pasitraukti 
nuo valstybės vairo.

- Koks Jūsų požiūris į 

dabartinę padėtį Lietuvos 

kaime?

- Labai daug mūsų kai
me susitvenkė neteisybės ir 
nevilties, bet mes nesiruošia
me su tokia padėtimi taiksty
tis. Nors ne vienam ir kaime 
gyvenančiam nusvyra rankos 
matant, kas vyksta. Kad ir ta 
2-3 ha bėda. Žinoma, žmo
nėms, savo gyvenimą atida- 
vusiems kolūkinei baudžia
vai, dažnai tai kone vieninte
lis atlygis. Bet kaip šis spren
dimas sukiršino, supriešino 
žmones, kaimynus! Juk smul
kiems sklypininkų ūkiams 
kurti panaudojama iš savi
ninkų prievarta paimta, o ne 
išpirkta ar nuomojama žemė. 
O kaip jaustis ūkininkui, "at
siėmusiam" žemę, bet nie
kaip negalinčiam sutvarkyti 
nuosavybės dokumentų ir 
verčiamam nuomotis savo 
paties žemę? Gerai žinomi 
atvejai, kai žeme nemokamai 

naudojasi bendrovės, o savi
ninkai turi mokėti valstybei 
žemės nuomos mokesčius. 
Žemės savininkai negauna 
žadėtos kompensacijos už 
žemę. Sužlugdyta koopera
cijos idėja, trūksta palankių 
kreditų. Ką ir kalbėti - kai
mo žmonės patys geriau žino 
visas juos slegiančias bėdas. 
Ar mato, ar jaučia išeitį - pa
matysime netolimoje ateity
je. Teikia vilčių tai, kad vis 
daugiau kaimo žmonių remia 
Lietuvių tautininkų sąjungą, 
pasitiki ja, mato joje politinę 
jėgą, pasiryžusią padėti jiems.

- Ką manote apie Kons

titucijos 47 straipsnio keiti

mą?

- Kaip žinoma, LTS frak
cija Seime šį pavasarį nepa
rėmė bendro visų kitų Seimo 
frakcijų įsipareigojimo keisti 
Konstitucijos 47 str., įteisi
nant žemės pardavimą užsie
niečiams. Rudenį Seime bu
vo sudaryta ir šiuo metu dir
ba frakcijų atstovų komisija, 
rengianti bendrą Konstituci
jos keitimo projektą. LTS 
atstovas prof. M. Treinys šio
je komisijoje yra tik stebėto
jo teisėmis. Negaliu šiandien 
pasakyti, kuo baigsis šios ko
misijos darbas ir kaip bus 
pakeistas Konstitucijos 47 
straipsnis. Aišku tik, kad ir 
LDDP, ir opozicinės partijos 
sutaria, jog reikia įteisinti ne 
žemės ūkio paskirties žemės 
pardavimą Lietuvos ir užsie
nio juridiniams asmenims bei 
piliečiams. Mes pritartume 
tokiai nuostatai su viena, 
mums svarbiausia, sąlyga - 
tai galima daryti tik nepažei
džiant Lietuvos piliečių ir 
valstybės interesų, tik prieš 
tai išsprendus Lietuvos pilie
čių žemės nuosavybės įteisi
nimo problemas.

Vytautas ir Elena Vidugiriai

proga
KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR NAUJŲJŲ METŲ

sveikinam savo parapijiečius ir rėmėjus 
bei visus Clevelando lietuvius.

Klebonas kun. Juozas A. Bacevičius Parapijos Taryba:
Dr. Antanas Bacevičius 
Marija Hudgins 
Stepas Juodvalkis 
Kristina Kasulaitytė 
Algirdas V. Matulionis 
Virginija Rubinski 
Walter Salaikas 
Kęstutis Tamošiūnas 
Liucija Tamošiūnienė

- Ar pritariate dabar ren

giamam referendumui dėl žy

maus valdžios struktūrų su

mažinimo, mokesčių ir Sei

mo rinkimų pakeitimo, Val

stybės tribunolo sudarymo?

- Kategoriškai neprita
riame. Nors dauguma refe
rendumui teikiamų klausimų 
patys savaime yra patrauklūs 
ir mes ne kartą esame kalbėję 
apie jų įgyvendinimą, bet tai 
klausimai ne referendumui. 
Juos turi spręsti partijos Sei
me, Vyriausybė. O jeigu ne
sprendžia - tai reikia keisti 
esamą valdžią. Negalime 
pritarti Valstybės tribunolo 
idėjai. Tai jau ne valstybės 
tvarkymo, o valstybės griovi
mo priemonė. Kas ją sugal
vojo, kam ji naudinga, paga
liau kas už viso šio referen
dumo sumanymo slypi - pa
aiškės vėliau. Tikiuosi, kad 
iniciatoriai nesurinks reikia
mo parašų skaičiaus, ir pata
riu visiems - nepasirašyti. 
Dabar reikia visiems susi
telkti būsimam svarbiausiam 
politiniam veiksmui - nau
jiems Seimo rinkimams.

- Ar galite apibūdinti 

LTS santykių su kitomis de

šiniosiomis partijomis ir ap

skritai šių partijų tarpusavio 

santykių problemas?

- Nuo dešiniųjų partijų 
tarpusavio santykių priklau
sys ir busimųjų Seimo rinki
mų rezultatai, ir Lietuvos li
kimas. Nė kiek tuo neabejo
ju. Tikiuosi, kad persvarą 
rinkimuose turės dešinieji, 
jeigu sugebės tinkamai ben
dradarbiauti. Nesakau, kad 
susivienyti būtinai reikia su
sijungti į vieną koaliciją ar 
sudaryti vieną rinkiminį kan
didatų sąrašą. Tai neįmano
ma, nereikia apgaudinėti nei 
savęs, nei kitų. Tokia savi- 
apgaulė tik pakenktų, nukreip
tų mus klaidingu keliu ruo
šiantis rinkimams. Be to, 
toks "susijungimas" būtų la
bai nenaudingas, mes praras
tame daug balsų. Šiandien 
aš įsivaizduoju dešinėje tris 
kandidatų sąrašus: konserva
torių, krikščionių demokratų 
ir tautininkų (gal karta su ki
tomis panašiomis partijomis), 

taip suteikiant žmonėms gali
mybę pasirinkti ir balsuoti už 
sau priimtiniausiu. Didžiųjų 
opozicinių partijų vadovams 
negalima matyti, girdėti ir 
vertinti tik save. Juk visiems 
aišku, kad būsimuose rinki
muose nė viena partija neiš
kovos daugumos, kokią da
bar turi LDDP. Po rinkimų 
Seime susiformuos partijų 
koalicija. O kad mūsų, deši
niųjų, koalicija būtų valdan
čioji, kad ji turėtų tvirtą dau
gumą Seime, to reikia siekti 
prieš rinkimus, dabar. Kiek
viena vieta Seime, kiekvie
nas rinkėjo balsas brangus. 
Kas iš to, jeigu konservato-

*
Linksmų Sv. kalėdų (r
Laiminau Nauju ANtų 

draugams, 
oryaKJzatfjOKis kr bendrovėms 

linki
Gelažių IrftiMlą Šeimos 

.k*

šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų 
proga

sveikiname visus artimuosius - 
gimines bei draugus. 

Linkime visiems daug sėkmių 
ir sveikatos.

Barbara ir Teodoras Blinstrubai 
Chicago, IL.

SS 

Linksmų Šv. Kalėdų švenčių 
ir laimingų 1996 Naujųjų Metų 

linki visiems savo draugams, 
bendradarbiams ir pažįstamiems

riai su krikdemais surinks 
kad ir 40 proc. balsų, o tauti
ninkai pralaimės? Štai dėl 
ko reikia tartis, diskutuoti, 
ginčytis, bendradarbiauti.

Noriu nuoširdžiai padė
kot "Valstiečių laikraščiui" 
už suteiktą progą kreiptis į 
kaimo žmones ir pasakyti sa
vo nuomonę mums visiems 
svarbiais klausimais. Nepra
raskime vilties ir nebūkime 
abejingi. Niekas kitas už 
mus nepadarys to, ką priva
lome patys padaryti - sukurti 
šviesesnį, geresnį gyvenimą 
sau, savo vaikams, mūsų Tė
vynei - Lietuvai.

★★★★★



Amerikos Lietuviu Tautinės s-gos
APLINKRAŠTIS NO. 10

Žengdami į antruosius 
mūsų kadencijos metus, no
rėtume pasidalinti su jumis 
informacija apie mūsų veik
lą, atliktus darbus ir planus 
ateičiai.

23-čiajame Tautinės są
jungos seime, kuris įvyko 
1994 m. rugsėjo 1-3 d.d. Det
roite, buvo atkreiptas ypatin
gas dėmesys į ryšių palaiky
mą su Lietuvių Tautininkų 
sąjunga Lietuvoje ir apie fi
nansinę paramą jų veiklai pa
remti. Kiek sąlygos ir gali
mybės leidžia stengiamės 
šiuos pageidavimus vykdyti, 
artimiau susipažinti su Lietu
vių Tautininkų veikla, išgirs
ti jų nuomones ir pageidavi
mus, geriau vieni kitus pažin
ti. Tautinės sąjungos pastan
gomis š.m. vasario 21- kovo 
16 d.d. Lietuvoje viešėjo 
Tautinės sąjungos garbės na
rys Antanas Mažeika iš Los 
Angeles. Vasario 25 d. daly
vavo įvykusiame Lietuvių 
Tautininkų suvažiavime ir 
atstovavo mūsų sąjungą. Su 
pirm. Rimantu Smetona ir 
kitais valdybos nariais aplan
kė visą eilę skyrių. Turėjo 
progos artimiau pažinti Lie
tuvių Tautininkų veiklos są
lygas, išgirsti jų rūpesčius ir 
pageidavimus. Jo viešnagės 
Lietuvoje platų aprašymą 
skaitėme "Dirvoje". Nuošir
di mūsų padėka Antanui Ma
žeikai.

Profesiniais reikalais lan
kydamasis Lietuvoje, turėjau 
progos ir aš porą kartų susi
tikti su Rimantu Smetona, 
Tautininkų frakcijos seimo 
nariais dr. Mečislovu Treiniu 
ir dr. Leonu Milčium, bei są
jungos valdybos nariu prof. 
Vaidotu Antanaičiu. O iški

Šv. Juozapas su Kūdikiu Guido Reni

lus kokiam nors reikalui, ryšį 
palaikėm laiškais arba tele
fonu.

Š. m. "Kultūros Baruose" 
8/9 numeryje pasirodė kritiš
kas Lietuvos istoriko Zenono 
Butkaus straipsnis "Jei opo
zicija gauna paramą iš sve
tur" ir "Lietuvos ryte" rugsė
jo 6-tos dienos Artūro Račo 
straipsnis "Istorijos faktai 
liudija: partijas galima papirk
ti. Istorikas Zenonas Butkus: 
Lietuvos Tautininkų partiją 
1924-26 metais finansavo so
vietai". Zenonas Butkus iš 
mums nepatikrintų šaltinių 
"išsprogdino" bombą, apkal
tindamas Nepriklausomos 
tarpukario Lietuvos preziden
tą Antaną Smetoną ir jo vy
riausybės valdymo laikotar
pį. Juk iš to laikotarpio mes 
sėmėmės ir semiamės stipry
bės, tuo grindėme mūsų lais
vės kovą per 50 okupacijos 
metų. Tų faktų šviesoje at
rodo, kad prez. Antanas Sme
tona atliko išdavikišką darbą. 
Apsvarstę šį reikalą valdybos 
posėdyje, kreipėmės į Riman
tą Smetoną siūlydami, kad 
reikia į tai reaguoti. Tuo lai
ku Lietuvoje viešėjo ir dr. 
Bronius Nemickas. Į šį rei
kalą atkreipėme ir jo dėmesį. 
Tuo reikalu buvo padaryti 
seimo atstovų dr. Mečislovo 
Treinio bei Tautininkų sąjun
gos pirmininko Rimanto Sme
tonos spaudoje pareiškimai.

Lietuvių Tautininkų są
junga leidžia "Tautininkų ži
nias" ir ilgesnį laiką turėjo 
savaitinę dešimt minučių te
levizijos programą. Dėl fi
nansinių sunkumų ši televi
zijos programa laikinai su
stabdyta. Klausimas, kaip 
ilgai išsilaikys ir "Tautininkų 

žinios". Trūksta pinigų ir 
platesnei veiklai išvystyti. 
Dėl to, pasak Rimanto Sme
tonos, ir praėję savivaldy bių 
rinkimai neatnešė lauktų 
rezultatų. O nebe už kalnų ir 
seimo rinkiniai. Jau pats lai
kas išvystyti stipresnę veiklą 
ir ruoštis rinkimams. Vienin
gas frontas, gerai paruošta ir 
išmąstytą programa, kandi
datų parinkimas ir artimi ry
šiai su provincija daug prisi
dės prie rinkimų rezultatų. 
Pagal išgales mes stengiamės 
paremti jų veiklą ir spaudą, 
kad jie galėtų aktyviau daly
vauti Lietuvos politiniam gy
venime, pozityviau reikštis 
tautininkų frakcijai seime ir 
ruoštis ateinantiems rinki
mams. Bet mūsų pajamos 
irgi labai ribotos. Kreipia
mės į jus, prašydami paramos. 
Švenčių proga paremkime 
Lietuvių Tautininkų veiklą. 
Didesnę ar mažesnę auką 
prisiųskite mūsų iždininkui ir 
jūsų aukos tuoj bus perduo
tos į Lietuvą. Iš anksto nuo
širdžiai dėkojame.

Nežiūrint, kad išeivijos 
organizacinė veikla silpnėja, 
stengiamės palaikyti sąjungą 
gyvą mūsų visuomeniniam ir 
kultūriniam gyvenime. Su
rengėme gerai pasisekusį, jau 
tradicija virtusį, Kovo 11-to
sios minėjimą ir š.m. spalio 
mėn. 8 dieną lituanistinių 
mokyklų mokytojų pagerbi
mą. Stengiamės palaikyti ar
timus ryšius ir su skyriais. 
Š.m. eigoje aplankyti St. Pe
tersburgo, Clevelando ir 
New Yorko skyriai, kur pasi
tarta ir pasiinformuota Tauti
nę sąjungą liečiančiais klau
simais. Laukiame pakvieti
mų iš kitų skyrių. Artimai 
bendradarbiaujame su Chica
gos skyriumi (pirmininkė 
Eleonora Valiukėnienė). Nuo
širdžiai dėkojame už talką 
mūsų renginiuose.

Artėja Vasario 16-tosios 
ir Kovo 11-tosios minėjimai. 
Stenkimės rengti šiuos minė
jimus arba junkimės kartu su 
kitomis organizacijomis šių 
prasmingų ir reikšmingų val
stybinių švenčių paminėjimui.

Labai apgailestaujame, 
kad ilgus metus gražiai vei
kęs ir giliai įmynęs pėdas 
Tautinės sąjungos veikloje 
Daytona Beach skyrius, turė
damas 18 narių, užsidarė. 
Buvo dėtos pastangos šį sky
riaus narių susirinkimo spren
dimą pakeisti, bet nepavyko. 
Skyriaus užsidarymas yra 
nuosmukis ir žala Tautinės 
sąjungos veiklai.

Turime rūpesčių su "Dir
va". Kaip jau skaitėte spau
doje š.m. spalio mėn. 22 d. 
"Dirva" gražiai paminėjo 80- 
ties metu jubiliejų. Tačiau 
redaktoriui dr. Anicetui Bun- 
doniui susirgus ir po sunkios 
operacijos išvažiavus atgal į 
Lietuvą, "Dirva" liko be re
daktoriaus. Laikinai "Dirvos" 
redaktoriaus dešinioji ranka, 
turinti ilgų metų patyrimą, p. 
Giedrė Kijauskienė su talki-
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Marija su kūdikiu Morelli

ninkais gražiai tvarkosi ir 
"Dirva" reguliariai pasirodo.

"Vilties" draugija deda 
pastangas surasti naują redak
torių. Palaikome artimą kon
taktą su draugijos pirmininku 
Algiu Matulioniu.

Žymiai geresni reikalai 
su "Naujosios Vilties" žurna
lu. Jau renkame medžiagą ir 
ruošiamės naujam 27-tam 
numeriui. Turime pakanka
mai bendradarbių, pasižadė
jusių parašyti aktualiais klau
simais. Tikime, kad sekantis 
numeris pasirodys pavasario 
pabaigoje.

1996-metams esame jau 
užplanavę surengti Kovo 11- 
tos minėjimą ir jau laikas pra
dėti ruoštis 24-tąjam Tauti
nės sąjungos seimui. Seimas 
įvyks Chicagoje rugpjūčio 
30-31 ir rugsėjo 1 d.d. (Dar
bo dienos savaitgalyje). Pra
šom tą datą iš anksto pasižy
mėti ir stengtis gausiai seime 
dalyvauti. Smulkesnes infor
macijas paskelbsime vėliau.

Mūsų eilėms retėjant ir 
veiklai silpnėjant, per asme
niškas pažintis ir kontaktus

NEOLITUANU DĖMESIUI

Korp! Neo-Lithuania 
vyr. valdyba kviečia korpo
racijos suvažiavimą 1996 m. 
sausio 13 d. (šeštadienį) 1-mą 
vai. po pietų Balzeko Muzie
jaus Gintaro salėje - 6500 S. 
Pulaski Rd. Chicago, IL.

Programoje numatyta pa
skaita, valdybos bei revizijos 
komisijos pranešimai, disku
sijos ir naujos vyr. valdybos 
rinkimai. Dar prieš Kalėdas 
bus išsiuntinėta visiems kor- 

pamėginkime naujai atvažiuo
jančius tautiečius įjungti į 
bendrą lietuvišką veiklą, tuo 
pačiu ir į Tautinę sąjungą.

Besiartinančių šv. Kalė
dų ir Naujųjų Metų proga 
sveikiname Tautinės sąjun
gos garbės narius, Tarybos 
narius, skyrių pirmininkus ir 
visus Tautinės sąjungos na
rius bei prijaučiančius. Svei
kiname "Dirvos" ir "Naujo
sios Vilites" redaktorius, tal
kininkus, bendradarbius, rė
mėjus ir skaitytojus. Sveiki
name "Vilties" draugiją. Siun
čiame sveikinimus Lietuvių 
tautininkų sąjungai Lietuvoje.

Tegul šventiška nuotaika 
lydi mus ir teikia jėgų atei
ties darbams. Tegul Naujieji 
1996-ji metai būna kupini 
laimės, geros sveikatos ir vil
čių išsipildymo. Dar su di
desne energija ir pasišventi
mu junkime jėgas švieses
niam Lietuvos rytojui.

Su geriausiais linkėjimais, 
Jūsų

Leonas Kriaučeliūnas 
ALT Sąjungos pirmininkas 

Laima Šimulienė 
Sekretorė

porantams aplinkraštis su 
smulkia suvažiavimo darbo
tvarke.

Tuojau po suvažiavimo 
įvyks Korp! Neo-Lithuania 
Chicagos padalinio metinė 
sueiga. Sueigai pasibaigus, 
vakarienė.

Visi kolegos maloniai 
kviečiami suvažiavime ir su
eigoje dalyvauti.

Korp! Neo-Lithuania
Vyr. Valdyba
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VERSMĖS MENO PARODA
Jonas Kiznis

ALB Nevv Yorko apy
gardoj apylinkės VERSMĖ 
rudeninė dailės paroda, su
ruošta lietuvių Kultūros Židi
nyje lapkričio 4-5 d. buvo 
skaitlinga, įvairi - turėjo ta
pybos, skulptūros, meninės 
fotografijos darbų.

Gyvi ir mirę, seni ir jauni 
kartu vienoj parodoj. Kai ku
rie ir jaunieji, jau baigę meno 
studijas Lietuvoje ar kur ki
tur, bet savo darbais plačiau 
dar nežinomi šioj parodoj 
reprezentavo Lietuvos dailę 
su vyresnės kartos Lietuvos 
dailininkais. VERSMĖS vei
kėjų pakviesti anos anksty
vesnės kartos lietuviai daili
ninkai, dalyvavę šioj paro
doj, įjungė jaunuosius į Lie
tuvos dailės tėkmingą raidą. 
Ši paroda yra vertingas Lie
tuvos kultūrai renginys, kartu 
profesinis bendravimas, pe
dagoginis eksperimentas.

Einant parodos salės pa
sieniais, patraukia dėmesį 
vyresniųjų darbai pagal sie
nas, jaunieji dailininkai vidu
ry salės ant stovų. Įspūdis: 
lyg vyresnieji, apglėbę jau
nuosius, glaustų juos prie 
savęs...

Parodos lankytojai yra 
įvairių nusiteikimų žiūrovai. 
Menas yra žmogaus akcija, 
kurios rezultatas yra kūrinys. 
Jeigu parodos lankytojas yra 
žiūrus, linkęs stebėti, įsižiū
rėti, gilintis į stebimą objektą 
vyksta kontempliacijos vyks
mas. Nors kontempliacija 
dažniau nukreipta į savo vi
dų, bet ji kreipiama ir į ob
jektus. Dailės paroda gali 
tapti versmė jo estetinei emo
cijai, jei parodoje jis randa 
kūrinių, kurie jam patinka ir 
jis jais gėrisi.

Ano meto lietuvis, nepri
klausomos Lietuvos ir anksty

V. K. Jonynas šnekučiuoja su vienu iš parodos dalyvių prie jo 
paveikslų.

Autoriaus nuotr.

vesnių laikų, triūsdamas na
mie ar savo žemės laukuose, 
apmąstydavo viską - save ir 
visa kitą. Dažnai jis būdavo 
vienišas. Tie jo apmąstymai 
jam buvo pramoga ir paguo
da. Kontempliacija ir tikėji
mas - lietuvio dvasinis krai
tis, atsineštas iš kaimo. An
troji emigrantų banga bėgo 
nuo rusų bolševikų teroro, 
trečioji - nuo spekuliantų su
kurto skurdo.

Kai kurie šios parodos 
kūriniai vienam kitam kėlė 
nuostabą ir abejones dėl jų 
tinkamumo dailės parodai. 
Nepamirština, kad meno tiks
las nėra kurti grožybes - jis 
yra žmogaus akcija. Moters 
torso skulptūra iš audeklo ant 
susuktų vielų Vilmos Mare. 
Arūno Kulikausko kūrinį 
sudaro tekstas, fotografijos, 
šaukšteliai, išvietės dangtis, 
apie jį padriekti rudeniniai 
lapai ir visa tai apšviesta 
elektros šviesa. Parodos ka
taloge jo vardas "Šaukštelių 
šeima" - mixed media.

Parodos kūriniai: tapy
bos, skulptūros ar fotografi
jos įvairūs, skirtingi techni
ka, turiniu ir forma. Išsilais
vinusią iš stiliaus varžtų dai
lę, ši paroda pademonstravo 
neabejotinu ryžtu ir drąsiais 
užmojais. Kūriniai nevieno
do pajėgumo. Parodos kūry
binėje erdvėje rungėsi, gal 
tiksliau būtų sakyti, balansa
vo realybė su abstraktais. 
Tai nebuvo aršios grumty
nės, nes ne vienas dailininkas 
pristatė ir abstraktų, ir realių 
vaizdų.

Kūrinių skirtingos pro
blemos išplėtė parodos akira
tį, ją pagyvino. Įėjusį į paro
dą prie pat durų sutiko du 
giedri sukaupti moteriški vei
dai intensyvaus žvilgsnio.

Parodos atidaryme kalba Lietuvos konsulas P. Anusas. Autoriaus nuotr.

Dalis lankytojų parodos atidarymo metu... _ Autoriaus nuotr.

Tai lyg bandymas atverti 
žmogaus dvasinį būvį. Vie
name veide antra pora akių 
kaktoje išsklaido dėmesį, ir 
veidas praranda ko siekė To
mas Kirvaitis savo kūryba, 
geros technikos darbais. Ša
lia jo kabėjo Gedimino Sprin
džio "Abstraktas ir Kompozi
cija", vaizdai, kuriais spren
džiama kūrinio sandara, jo 
struktūra. Primena olandą 
Mondrian'ą, jieškojusį dailės 
kūriniam būdingų struktūri
nių pavyzdžių. Minėtiem 
dviem artima dėmesiu kūrinio 
kompozicijai jauna grafikė 
Vaiva Ulėnaitė gimusi Ame
rikoje. Ji Cezanne populiarių 
obuolių derinį sugretino su 
jos tapytam dviem kriaušėm. 
Jų skirtingas nuo obuolių pa
vidalas suaktyvino kompozi
cijos poveikį. Kriaušių žie
vės jautri spalvinė gama sėk
mingai varžėsi su obuolių 
spalvom. Akmeny jos iškal
ta mergaitė teigė autorės ryž
tą grumtis su kietos negyvos 
medžiagos inercija.

Teisius Tamulis savo kū
riniais pasako, kaip pakinta 
dailininko dvasinis būvis, jo 
vizija, ištrėmus save iš gimti
nės į labai skirtingą industri
nį kraštą, kurio milijoninia
me mieste jį sutinka nejau
kios staigmenos. Dailininkas 
tai fiksuoja grėsmingu vaiz
du, šaukiančiu pagalbos žmo
gui šio laikotarpio civilizaci
jos sukurtame gyvenime. 
Tamulio Lietuvos vaizdai 
ramūs, tikri: Vilniaus gotika, 
Šv. Onos bažnyčia, Kryžių 

Kalnas. Ir trys lietuviškos 
"Gracijos", sukurtos helenisti
nio laikotarpio nežinomo 
dailininko trijų mitologinių 
Gracijų pavyzdžiu.

Daivos Major akvarelės 
lakios fantazijos kūriniai; 
Glen Robert Uibanus paveiks
lai ir jis pats apsirengęs 18-to 
amžiaus kostiumu; Vladas 
Lisaitis, gyvenantis Lietuvoj, 
pateikė parodai didelių gėlių 
paveikslus, dirba kaip grafi
kas, piešia plakatus, iliustruo
ja knygas; Gintaro Meškaus
ko "Kokonija", ant berėmių 
lapų piešiniai ir tušti rėmai be 
paveikslų. Visa tai, bendrai 
pasakius - drąsūs užmojai, 
lakios fantazijos išmonės. 
Meškausko rėmai be paveiks
lų yra elegantiška autokritika 
- geriau tušti rėmai negu į 
juos įdėtas popierio lakštas 
su kelių brūkštelėjimų "kom
pozicija". Tušti rėmai kai 
kam buvo proga pajuokauti: 
norėčiau pirkti tą paveikslą, 
bet nėra kainos ir nežinau, 
kaip jis atrodo... Marija Žu
kauskienė nuolatinė dailės 
parodė dalyvė, mėgstanti ta
pyti, ir šiai parodai davė pen
kis paveikslus.

Girmanto Ragus "Broliai 
ir Pusbroliai" originali kom
pozicija, keturi veidai apibū
dinami spalvinėm detalėm, 
lyg būtų sakoma: visi žmo
nės vienodi, tik smulkmenos 
juos skiria. Almis Žylė, jau 
miręs, plastinio meno daili
ninkas bandęs skulptūrą, ta
pybą, turi ir kolažo darbų. 
Elena Kepalaitė parodai davė 

aliejum tapytą kūrinį "Skulp
tūra". Ji teigia: Menas yra 
nesibaigiantis eksperimenta
vimas - vystymasis. Aš at
ranku stipriai išreikštus archi
tektūrinius įvaizdžius, atspin
dinčius natūraliai besivystan
čios evoliucijos idėją.

Dvi dailininkės, Rasa 
Pranckūnaitė ir Laima Spran- 
gauskaitė, baigusios dailės 
studijas Lietuvoje, šiai paro
dai davė gerai padarytus ko- 
lažus. Abiejų darbai subti
laus jautrumo kompozicijos, 
skirtingų spalvų ir medžiagų 
junginiai. Kolažo techniką 
ištobulino P. Picasso ir G. 
Braque.

Metalo, akmens ir medžio 
skulptūros parodoje ją lyg 
sukonkretino, ištraukė iš ta
pytojų fantazijos ir vizijų 
erdvės ir pastatė ją ant Že
mės. Vytauto Kašubos "Žals
vas Akmuo" ir reljefas (meta
las) "Mergaitė" besiveržianti 
į erdvę ir laisvę; minėta Ulė- 
naitės akmeny iškalta "Mer
gaitė"; Rimanto Idzelio "Sto
ralūpis Angelas" ir "Įmantrus 
Bezdalis", medžio skulptū
ros. Ryškus skulptoriaus 
polinkis į satyrą, Lietuvoje 
pagarsėjęs medžio skulptūrų 
drožėjas. Šiai grupei artimas 
Arūnas Aniūkštis, parodai 
davęs keletą papuošalų. 
Lietuvoje baigęs Taikomo
sios dailės mokyklą Tel
šiuose.

Ištobulintas fotoaparatas 
įgalino tikrovės fiksavimą 
tikslinti, jį modeliuoti, ieškant

(Nukelta į 7 psl.)
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Paskutiniu laiku Ameri
koje daug kalbama apie pa
naudojimą išmetamų produk
tų pagaminti naujus. Šis 
veiksmas vadinamas "recyc- 
ling". Susirūpinta todėl, kad 
šiukšlių nebėra kur dėti. Už
pylė visus griovius, sukasė 
kalnus, o tų šiukšlių vis dau
gėja. Recycling būtų lyg ir 
sprendimas. Bet iš vartoto 
popierio pagamintas popie
rius kainuoja brangiau. Kas 
čia kaltas? Greičiausia tie, 
kuriems rūpi gaminti popie
rių senu būdu. Plastika, me
talai taip pat ne geresnėje pa
dėtyje. Tenka nusivilti ame
rikietišku sumanumu.

Šia proga prisimenu "re- 
cyclingą" Lietuvoje prieš maž
daug šešiasdešimt metų. Tas 
reikalas buvo labai paprastas 
ir nereikalingas mokslinių ty
rinėjimų. Po gatves Kaune 
vaikščiojo žydas su maišu ir 
šaukdavo: "Handel!, handel!". 
Tai reiškė, kad jis pasirengęs 
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konfliktui, gali naudoti jėgą. 
Lietuvos kariškių dalyvavi
mui taikos įvedimo operaci
jose dar turės pritarti Seimas. 
Misijoje dalyvaus tik tie ka
riai, kurie jau yra dalyvavę 
taikos palaikymo operacijose 
Kroatijoje.

Iš viso šioje operacijoje 
turėtų dalyvauti apie 60 tūks
tančių kariškių iš 16 NATO 
priklausančių valstybių bei 
14 santarvei nepriklausančių 
valstybių. Tarp jų yra beveik 
visos Vidurio Europos val
stybės, Baltijos šalys, Suomi
ja, Švedija, Rusija, Ukraina, 
Austrija, Pakistanas. Baltijos 
valstybių kariai priklausys 
Skandinavijos šalių batalio
nui. Manoma, kad jie kartu 
su amerikiečiais bus dislo
kuoti Bosnijos mieste Tuzloje.

Šiemet Lietuva dalyvavo 
22-ejose programos "Bendra
darbiavimas taikos labui" 
pratybose bei planavimo kon
ferencijose, 77 karininkai 
lankė NATO oficialių kalbų 
kursus, Lietuvos KAM suren
gė seminarą tarptautinių pra
tybų planavimo klausimais, o 
Civilinės saugos departamentas 
surengė atominės elektrinės 
avarijos pasekmių likvidavi-

ANTRASIS NATO 
PLĖTIMOSI TARPSNIS 
Atkelta iš 1 pusi.

tenkinti, kad kol kas nei vie
na valstybė nebuvo išskirta, 
neatsirado naujų skiriamųjų 
linijų ir noriai imasi įgyven
dinti Briuselyje patvirtintą 
antrojo NATO plėtimosi 
tarpsnio reikalavimus.

Krašto apsaugos ministe
rija pareiškė sutinkanti siųsti 
Lietuvos kariškius taikos įve
dimo operacijoms Bosnijoje

11! PASKUTINĖ PROGA II! 
DOVANA KALĖDOMS IR 

VISIEMS METAMS
(po Naujų Metų bus 30 dol)

Tik 15 dolerių 
(pusė kainos) 

atpiginta prenumerata naujiems skaitytojams 
Čekį 15 dol. siųsti: DIRVA,

P.O BOX 19191 
Cleveland, OH 44119-0191

Vardas, pavardė 
Adresas.............

Pusė kainos iki Naujųjų Metų
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daryti prekybą. Mat žydai 
tuo laiku vengdavo lietuvių 
kalbos. Bent kiek supratę 
apie reklamos reikšmę biz
niui, dar pridėdavo: "Tranty, 
tranty, na fajancy". Tas reiš
kė, kad jis renka skudurus ir 
už tai duos lėkštę, puodelį ar 
bliudelį. Moterėlės negalė
davo atsispirti tokiam preky
biniam paskatinimui ir neš
davo skudurus ir už juos gau
davo lėkštelę. Labai geras 
prekybinis mainas. Surinkęs 
skudurus, žydas parduodavo 
popierio fabrikui, kur iš to 
buvo gaminamas aukštos ko
kybės popierius. Ir dabar 
taip daroma.

Šis prekybininkas popu
liariai buvo vadinamas han- 
deliu. Niekas nežinojo jo tik
rosios pavardės. Jis taip pat 
atlikdavo pedagoginį vaidme
nį. Koks neklaužada vaikė
zas, maždaug tarp dviejų ir 
penkių metų labai paklusda
vo, kada jam būdavo pasakyta: 
"nusiramink, atiduosiu ban
deliui". Ir nusiramindavo. 
Ką žinai, o gal atiduos ban
deliui, kuris vaikšto su mai
šu. Įkiš į maišą ir dingęs ant 
amžių amžinybių. Paaugliai 
suprato, kad ne čia šuo pa
kastas. Patys su handeliu 
biznį varė ir kartais tėvo ge
ras kelnes parduodavo už 
skudurus.

Dabar handeliai nebevaikš- 
to. Tad ir recycling labai 
sunkiai juda. Jau nekalbant 

ir Hercogovinoje vykdyti. 
Kaip žinoma, trys lietuvių 
būriai Danijos bataliono su
dėtyje jau yra dalyvavę Jung
tinių Tautų organizacijos va
dovaujamose taikos palaiky
mo misijose. Dabartinė mi
sija bus gerokai sudėtingesnė 
ir pavojingesnė. Jai vadovau
ja NATO, taikos įvedimo 
operacijose kariškiai turi ge
rokai daugiau teisių, kilus 

apie pedagoginį reikalą. Štai 
kodėl jaunimas Amerikoje 
toks nepaklusnus. Reikia 
handelio.

Kada išgirsiu Chicagoje 
"handel, handel!!!" bus aiš
ku, kad recycling problema 
išspręsta. O taip pat ir peda
gogikoje šiek tiek pažengta.

Mano draugas Florijonas 
apie "recycling" turi savo 
nuomonę. Kaip paprastai la
bai originalią. Jis sako:

- Tokia technika, tokie 
atradimai, o vis dar neina 
kaip reikia. Iš seno popierio 
padaro naują, iš seno metalo 
padaro naują. O kaip apie 
žmogų?

- Tai ką norėtum atnau
jinti?

- Žmoną. Nusiunti į tokį 
fabriką ir grįžta nauja, atjau
ninta, pagražėjusi, pagerėju
sio būdo...

Čia įžengė Florijonienė 
staiga ir netikėtai.

- Apie ką jūs čia blevyz- 
gojate?

- Mes kalbame apie at
naujinimą. Brangute, priėjo
me išvados, kad nieko nerei
kia atnaujinti, kas gerai vei
kia ir kas gerai atrodo.

Florijonas man mirkte
lėjo, ir aš palingavau galvą. 
Išlydėdamas koridoriuje ty
liai paklausė.

- Ar tikrai manai, kad 
nereikėtų atnaujinti? Būtų 
gerai. Nereikėtų barakudų. 

vaizdo darnios sandaros. 
Tuo būdu fotografijai buvo iš
kovota meninio kūrinio sta
tusas.

Parodoje iš keturių foto
grafų jauniausias Algimantas 
Puidokas, gimęs 1977, gyve
nantis Lietuvoje, parodai da
vė 6 darbus: gamtos vaizdai, 
žmogus, žmogus gamtoje. 
Algio Norvilo "Gatvės vaiz
dai". Dėmesys detalei vaizdą 
sukonkretina, paverčia jį gy
va tikrovės išraiška. Dešimt 
metų kaip dirba profesionaliu 
fotografu, fotografuoja juo
da-balta spalvom. Dalyvauja 
meninės fotografijos parodo
se Lietuvoje ir JAV. Algi
mantas Kezys, išgarsėjęs fo
tografas iš Chicagos. Jo dar
bų yra Europos ir Amerikos 
muziejuose, spausdinami jie 
knygose galima susipažinti 
su viso pasaulio lietuvių meni
ninkų kūriniais. Parodoje bu
vo jo keletas darbų: "Stovyk
la Dainava", "Kelmas" irki

Antanas Sutkus gyvena 
ir dirba Lietuvoje. Parodoje 
tarp kitų jo darbų matėme pa
veikslą "Basų kojų nostalgi
ja". Sutkaus fotografijose 
vyrauja žmogus, žmonių ben
dravimas, šeimos vaizdai: 
"Tėvas ir sūnus", Jaukus šil
tas sambūvis". Sutkus yra 
autorius spalvotų fotografijų 
albumo "Lietuva", išleisto Vil
niuje 1992, kurį sudarė ir teks
tus parašė Antanas Bumblaus- 
kas.

VERSMĖS apdairiai su
ruošta ši dailės paroda yra 
senųjų ir jaunųjų dailininkų, 
skirtingų generacijų, kūrybi
nis dialogas, parodęs jų skir
tumus, kūrybinio potencijalo 
išraiškas. Čia sutikti vyresnie
ji davė progą pasigrožėti jų 
darbais, patikėti jų neslūgs- 
tančia kūrybine energija. Pa
rodoje jų buvo keletas: Vy- 
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mo pratybas, kuriose dalyva
vo 26-ių valstybių atstovai.

Kitais metais Lietuva, 
bendradarbiaudama su NATO, 
toliau apmokys pareigūnus 
bei karininkus, kurs oro erd
vės kontrolės sistemą, stip
rins BALTBAT-ą.

1996 metais Lietuvos ka
riai kartu su NATO valstybė
mis dalyvaus 14-oje Partne
rystės pratybų. Dvejos iš jų 
įvyks Lietuvos teritorijoje: 
JAV ir Lietuvos taikos palai
kymo pratybos "Gintarinis 
slėnis 96" bei Danijos, Len
kijos ir Lietuvos pratybos 
"Gintarinė viltis 96".

Lietuvoje šiuo metu vie
šinti nepriklausoma gynybos 
patarėjų grupė pateikia siū
lymus kaip sustiprinti mūsų 
šalies kariuomenės ryšius su 
visuomene. Kreiptis į gyny
bos patarėjus paskatino spren
dimas siųsti mūsų šalies ka
rius atlikti taikos įvedimo 
misiją Bosnijoje. Nukentė-

(Atkelta iš 6 psl.)

tautas K. Jonynas, Juozas 
Bagdonas, Vytautas Ignas, 
Vytautas Kašuba, Vladas Ži
lius, Romas Viesulas (miręs) 
Elena Urbaitis, Elena Kepa- 
laitė. Apie juos, jų kūrybinę 
veiklą daug kartų įvairiom 
progom rašyta...

Parodos katologe VERS
MĖ apie save: Esame tre
čioji lietuvių išeivių karta, 
įvairiais tikslais atvykome į 
šią emigrantų šalį... Buria- 
mės New Yorko VERSMĖ
JE, kad šiame Pasaulio Mies
te nepalūžtumėm, kad išlik
tumėm lietuviais... Esame 
pasiryžę tęsti ankstesnių Lie
tuvos išeivijos kartų pradėtą 
lietuvybės išlaikymo tradici
ją, darbais ir talentais garsinti 
Lietuvos vardą. Siekiame 
įsilieti į New Yorko spalvingą 
kultūrinį gyvenimą, papildy
dami jį lietuviškomis spal
vomis.

Ši paroda yra mažas, ta
čiau drąsus ir svarbus žings
nis mūsų kelyje.

Tepadeda mums Dievas!
Talento negalima išmok

ti, bet talentą galima intensy
vinti, ugdyti, plečiant ir gili
nant savo asmenybę (ašpa- 
tybę).

Parodos atidarymą pra
vedė VERSMĖS pirmininkas 
Algimantas Pliūra, M.D. Jo 
pakviestos Estijos ir Latvijos 
atstovės sveikino rengėjus ir 
linkėjo sėkmės, prie jų prisi
dėjo ir Ann Čarlis, trečios 
kartos lietuvaitė. Parodą ap
lankęs kalbėjo ir Lietuvos 
Generalinis Konsulas Petras 
Anusas. Plačiau apie Lietu
vos dailę pasakojo Paulius 
Jurkus' primindamas jos nuo
latinį rūpestį gilinti lietuvio 
sąmoningumą.

Parodoje dalyvavo apie 
30 dailininkų.

jus kariams šioje padidinto 
pavojaus zonoje, gali kilti vi
suomenės nepasitenkinimas, 
todėl reikia pasirengti įveikti 
galimą įtampą tarp kariuo
menės ir šalies gyventojų.

Lietuva savo apsispren
dimą stoti į NATO parodė 
1994 metų sausio 4 d. Tą 
dieną šalies prezidentas A. 
Brazauskas, po daugkartinių 
opozicijos paraginimų bei 
Seime priimtos rezoliucijos, 
nusiuntė prašymą NATO ge
neraliniam sekretoriui. LDD 
partijai apsispręsti šiuo klau
simu nebuvo lengva, nes dar 
1992 metais prieš rinkimus į 
Seimą ji pasisakė už valsty
bės neutralumą. Kitos Balti
jos valstybės taip pat yra pa- 
reiškusios norą tapti Šiaurės 
Atlanto santarvės narėmis.
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JAV LB socialinių reikalų taryba
Socialinių reikalų tary

bos uždavinys yra pagalba 
lietuviui Amerikoje ir orga
nizavimas tiesioginės pagal
bos Lietuvos žmogui. JAV 
LB Soc. reikalų tarybai va
dovauja Birutė Jasaitienė.

Amerikoje pagalba yra 
teikiama visiems jos reikalin
giems patarimais, legaliais ir 
socialiniais, taip pat, suran
dant šaltinius informacijai ir 
pagalbai iš įvairių Amerikos 
valdžios įstaigų. Ta pagalba 
yra teikiama iš Vyresniųjų 

G. Juškėno nuotr.

centro Chicagoje, "Sekly
čios". Joje esančioje Sociali
nių reikalų raštinėje dirba Bi
rutė Podienė su talkininkais. 
Jos pildo įvairias formas, tvar
ko dokumentus, aiškinasi su 
valdžios ir privačiomis įstai
gomis, padėdamos ne tik Chi
cagos, bet ir kitų miestų, net 
kitų kraštų lietuviams.

Soc. reikalų taryba pade
da gauti Vokietijos pensijas, 
dalina formas žalių kortelių 
laimėjimo loterijai, aiškina 
JAV pilietybės gavimo klau-

G. Juškėno nuotr.

simus, artimai dirba su imi
gracijos, Valstybės departa
mento, miesto ir valstijos pa
reigūnais. Su tų įstaigų advo
katais rengia seminarus, ku
riuose informuojami ir vieti
niai, ir naujai atvykę lietu
viai. Seminarų metu gauta 
informacija skelbiama "Drau
ge", "Pensininke" ir siunčia
ma į apylinkes.

"Seklyčioje" prisiglau
dusi žūrnalo "Pensininkas" 
administracija ir biblioteka, 
čia vyksta aerobikos pamo
kos, matuojamas kraujo spau
dimas, vyksta poopietės, kon
certai, organizuojamos įvai
rios kelionės. Popiečių pro
gramas ir išvykas organizuo
ja Elena Sirutienė.

Restoranas "Seklyčia" pa
deda apmokėti centro išlai
kymo išlaidas, iš jo išvežio- 
jamas maistas nepajėgian
tiems atvykti.

Antrame pastato aukšte 
gyvena "Lietuvos vaikų vil
ties" komiteto vaikai ir prisi
laiko įvairių įstaigų raštinės: 
"Lietuvos našlaičių globos", 
Tautinių šokių šventės, "Mar
gučio II" ir kt.

Jau treti metai Soc. reik, 
tarybos narės Aldona Šmulk- 
štienė ir Birutė Jasaitienė 
"Draugo" šeštadienio laidoje 
redaguoja savo skyrių, teik
damos informaciją visiems 
svarbiais teisiniais ir sociali
niais klausimais.

Taryba taip pat adminis
truoja Marųuette parko spe
cialią apsaugą. Tai yra Chi
cagos miesto projektas. Prie 
gyventojų nekilnojamo turto 
mokesčių pridedama tam tik
ra suma, kuri yra naudojama 
privačios saigybos samdymui.

Pagalba Lietuvai ribojasi 
lėšomis. Stengiamasi jas 
naudoti protingai ir planin

gai. Tam tikslui buvo sureng
ta konferencija "Pagalba Lie
tuvai".

(steigti "Lietuvos vaikų 
vilties", "Lietuvos našlaičių 
globos" ir "Lietuvos partiza
nų globos" komitetai. Ren
kami rūbai ir siunčiami į Lie
tuvą, dalinami gausių šeimų 
adresai norintiems jas šelpti.

Visas šis darbas dirba
mas 6 apmokamų tarnautojų 
ir daugybės neapmokamų sa
vanorių talkininkų. Kiekvie
nas komitetas savo lėšas pats 
sau organizuoja ir turi savo 
atskirą iždą. Lėšos gauna
mos iš Lietuvių fondo, iš Chi
cagos miesto, tačiau didžiau
sia dalis ateina iš Amerikos 
lietuvių aukų.

AUKA KARO DIEVAIČIUI
Andrius R. Mironas

(Tęsinys iš praėjusio numerio)

- Gal pabėkime? Čia ge
ro nebus.

- O kaip iš čia pabėgsi? 
Kur? Naciai mus apsupę tan
kiu ratu.

- Žiūrėk! Dar vieną mo
terį išleido!

- Tai žinoma "gegutė"... 
Kukuodavo su naciais...

Šalia stovėjusi Šalavejie- 
nė, Teresės kaimynė, piktai 
iškošė pro dantis. Visų ap
suptųjų žvilgsniai piktai pa
lydėjo į laisvę išeinančią. 
Lydėjusį ją karį apkabino ir 
dingo už namo kampo.

-Kęstai... O gal ir mes 
pasiprašykime išleidžiami?

- O ką tu jiems sakysi? 
Juk tu su jais nebendravai. 
Bet... Juk pasiklausti gali
ma... Einu!

Kęstutis be žodžių link
telėjo galva. Teresė nuėjo 
paskui vyrą, nepaleisdama jo 
rankos. Abudu yrėsi alkūnė
mis pro žmones. Priėjęs prie 
išdidaus veido karininko, 
kiek mokėdamas vokiškai, 
paklausė...

- Pone karininke, kas čia 
yra? Kodėl mes čia laikomi?

Nacis apžvelgė dailų lie
tuvio stuomenį, lyg nuspręs

damas, kad šis tiktų tarnauti 
Wehrmachte ar SS dalinyje, 
mažiausiai galėtų dirbti prie 
apkasų kasimo. Bet tuoj nu
sisuko, neatsakęs į klausimą. 
Už jį atsakė čia pat buvęs 
kaimynas Kromelis.

- Turbūt mūsų partizanai 
buvo užpuolę juos ir nušovė 
kokį vieną.

- Bet partizanų nėra! Jie 
nekovoja prieš nacius, tik su 
lenkais.

- Vokiečiams visai ne
svarbu, kas nušovė iš pasalų 
ar kautynėse. Už vieną vo
kietį mes turime mirti dešim
timis... Gal dvidešimtimis 
mūsų gyvybių atsilyginti už 
jų nuostolius...

Nors ir žinoję, ar girdėję 
vokiečių taktiką žuvus jų ka
riui, bet išgirdę arti stovėję 
Pirčiupio gyventojai suprato, 
ko juos suvarė į kaimo vidu
rį. Naciai atvyko keršyti vi
siškai nekaltiems gyvento
jams. Jiems visiškai nerūpė
jo tautybė, kaltumas ar prieš
iškumas.

- Bet kai kuriuos žmones 
jie išleidžia, juk matėte! Gal 
ir mane su Terese išleis? 
Mes nieko blogo jiems nepa
darėme. - Kęstutis šį sakinį 
pakartojo nacių viršininkui.

Karininkas parodė savo 
pavaldiniams ir vienas jų su
davė Kęstučiui krūtinėn auto
mato buože, o antrasis ranka 
pastūmė toliau nuo karininko 
į apsuptųjų gyventojų ratą.

- Jie gyvuliai, žvėrys! 
Kęstai, ar jie tave sužeidė?

Kęstutis rankomis laikėsi 
už krūtinės raumens, bet juto 
tik didesnį sielos skausmą ir 
pasipiktinimą žmonių žiauru
mu. Jo akyse pasivaideno 
lenkų kareiviai su buožėmis, 
kada lenkų Tatarska Jazda 
anais metais Perlojoje jį dau
žė, patekusį jų nelaisvėn. 
Vis dėlto sumuštą, pusgyvį, 
nugabeno ligoninėn kažku
riame Lenkijos miestelyje. Pa
dėtas ligoninėn atsigavo gana 
greit, o tardomas pradėjo 
apsimesti netekusiu atminties 
nuo gautųjų galvon smūgių.

- Nieko, Teresėle... Tik 
sumušė truputį. Kaulų neįlau
žė. Smūgis buvo ne toks 
stiprus. Nieko, praeis...

Karininkas stebėjo ap
suptuosius. Vėl pirštu pamo
jo vienai moteriai, o ši, prisi
traukusi dar vyrą ir merginą, 
priėjo. Visus tris kariai išlei
do iš apsupimo.

- Dar ir tuos išleido...
- Tai Grakauskienė su 

savo meilužiu Giybinu. Žmo
nės kalbėjo, kad ji su vokie
čių viršila flirtavusi... Ir savo 
dukterį vesdavosi kažkur, at

rodo, pas kareivius...
- Tai toji mergaitė jos 

duktė?
- Taip. Jai jau septynio

likti baigiasi.
Skardus švilpimas nu

traukė žmonių klegėjimą ir 
moterų verksmus.

Sargybinių ratas prasi
skyrė ir į vidų įėjo du stam
būs, geležinių veidų vyrai. 
Kažkokie laipsnių ženklai 
antpečiuose, už diržų pistole
tai. Automatų vamzdžiais po 
vieną stumdė į šalį vyrus, at
skirdami nuo visų atskiron 
grupėn. Kęstutis mintyse skai
čiavo. Atrankai pasibaigus, 
naciai nusivarė penkiolika 
vyrų, iš visų šalių apsupę 
tankiu karių ratu.

- Kur juos varo?
- Greičiausiai sušaudys, 

Teresėle...
- Dieve mano...
Tačiau seniai visi supra

to, kad mirtis čia pat. Kęstu
tis ir Teresė išgirdo kitus kal
bant ir ėmė klausytis, kai ka
da ir patys klausinėdami. 
Apsuptojo būrio pakraščiais, 
arčiau saugojančių karių esan
tieji geriau matė budelius ir 
pranešinėjo kitiems, ką mato.

- (Paškauskų kluoną nu
varė! Jau stumia vidun...

Teresė žinojo Paškauskų 
sodybą. Dabar ton šalin su 
Kęstučiu žiūrėjo, tarsi tikė
damies išgirsti šūvius. Ir kiti 

visi belaisviai nutilo.
- Dūmai! - sušuko kaž

kas.
-Tai Paškauskų sodyba!
-Ne! Tai jų kluonas!
- Nejau tie žvėrys degina 

gyvus žmones?! O, Dieve! 
Negali būti!

Akimirkai viskas apri
mo. Nenoromis visi klausė
si. Nuo Paškauskų kluono 
sklido baisūs, širdį draskan
tieji šauksmai, maldavimai ir 
dejavimai. Teresė užsikimšo 
ausis ir paslėpė veidą, prisi
glaudusi prie Kęstučio krūti
nės. Kęstutis pasibaisėda
mas stebėjo juodų dūmų ka
muolius, besiverčiančius iš 
ten, kur girdėjo priešmirti
nius vyrų balsus ir klaikius 
šauksmus.

- Juos degina gyvus!.. 
Prakeikti nacių gyvuliai!

Nesąmoningai Kęstutis 
išsilaisvino nuo Teresės ap
kabinimo ir prišoko prie na
cių karininko. Jau užsimojo, 
bet jo ranką kažkas iš užpa
kalio sulaikė. Šaltu, piktu 
žvilgsniu nacis atsisuko ir 
pažiūrėjo į jauną pasikėsinto- 
ją, vėl išmatuodamas jį nuo 
galvos iki kojų. Čia pat pri
bėgo Teresė ir apkabino vyrą.

-Kęstai! Kurtu?... Ko
dėl tu?..

Ji suprato.

(Bus daugiau)



Lietuvių rašytojų draugijos premija
š.m. gruodžio 9 d. buvo 
paskirta Julijai Švabaitei už 
penktąjį jos poezijos rinkinį 
"Žiemos erškėtis", pernai 
"Lietuviškos knygos klubo"

išleistą Chicagoje. Komisija 
premijai skirti (Leonardas 
Andriekus - pirmininkas, 
Vytautas Volertas - narys, 
Julius Keleras - sekretorius)

vienbalsiai pripažino ją ge
riausia išeivijoje pasirodžiu
sia 1994 m. knyga. Dviejų 
tūkstančių dolerių premijos, 
kuri bus įteikta 1996 m. va
sario 16 d. Chicagos Jaunimo 
Centre, mecenatas Lietuvių 
Fondas.
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Sveikinimai ir linkėjimai 
šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga

GERA KALĖDINĖ DOVANA

ir čia gyvenantiems, ir Lietuvoje. 
Tai 10.000 anglų-lietuvių posakių palyginimų, 

sutilpusių 500 puslapių knygoje

O gal ir ne visai taip
arba angliškai

lt Aini Exactly So!
Sudaryta inž. B. Masioko ir jo žmonos 

a.a. Evelinos Kolupailaitės - Masiokienės 
Išleido Raguvos leidykla 1994 m.

Kaina $18.50, persiuntimo išlaidos $ 3. - Amerikoje 
(užsienyje - $4), viso $21.50 (USA) 

Užsakymus siųsti:

B. Masiokas
13902 E. Marina Dr. #404
Aurora, CO 80014-5522

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I 

J
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Susivienijimas Lietuvių Amerikoje, nuo 1886 
metų, per ilgus dešimtmečius nešas aukštai 
iškeltą lietuvybės vėliavą, žengęs vienybės keliu, 
sveikina visame pasaulyje gyvenančius lietuvius 
šv. Kalėdų proga ir linki kelionėje j išsvajotą 
XXI-jį amžių - į 2000 metus, daug stiprybės, 
idealizmo, pasiaukojimo siekiant amžinos 
Lietuvos garbės. SLA per 110 veiklos metų, Vis 
veidu į atvykusius iš Lietuvos, linki Jiems našaus 
įsikūrimo, draugiško bendradarbiavimo.

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
Vykdomoji Valdyba

Dr. Vytautas Dargis - pirmininkas
Vytautas Kasniūnas - vicepirmininkas 
Genovaitė Meiliūnienė - sekretorė 
Loreta Stukienė - iždininkė
Nelė Bayoras-Romanas - iždo globėja 
Stasys Virpša - iždo globėjas 
Dr. Vytautas Tauras - daktaras kvotėjas

Gyvenime nieko gražesnio nėra, kaip 
sugebėjimas gyventi dėl kitų žmonių, suprasti 
jų reikalus ir padėti jiems. Tokia lietuvių 
užuovėja yra p. Salomėja Knistautienė ir jos 
vaišingi namai. Ji nepavargstanti, kaip 
rūpestinga mama, vienus priima kitus išlydi.

šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga 
p. Salomėjai prašome gimusio kūdikėlio 
Kristaus palaimos, sveikatos ir niekad 
nepavargti Jos gerai širdžiai.

E. E. R. Janušauskai

Lidija Tautkuvienė.
viešnia iš Lietuvos, aplankė 
Clevelando "Grandinėlę", stu
dentų taut. šokių grupę, ku
riai vadovauja Aida Bublytė. 
Ponia Tautkuvienė yra bai
gusi Vytauto Didž. universi
tete žurnalistiką, yra Klaipė
dos choreografijos fakulteto 
absolventė, daugelio šokių 
švenčių vyresnioji choreo- * 
grafe ir režisierė, dirbusi su 
įvairiais šokių ansambliais 
Lietuvoje. Dabar gyvena 
Chicagoje.

Puikių Šventų Kalėdų
ir laimingų

1996 Naujųjų Metų
linkime visiems

LB Ohio apygardos lietuviams
LB Ohio apygardos valdyba

.............................................................................................  .Hj

■ ■
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Nuo Ramiojo vandenyno pakrančių:
BALTISTIKOS STUDIJOS JAV

VAKARUOSE
Antanas Dundzila

Su malonumu ir didelė
mis viltimis rašau, kad JAV 
Seattle, WA mieste, Wash- 
ingtono Universitete yra stei
giama nuolatinė baltų studijų 
programa. Esmėje tai džiu
gus reiškinys, kuriam reikės 
Amerikos estų, latvių ir lietu
vių pastangų bei išteklių. Reiš
kia, kad rimta mokslo institu
cija baltų reikalais domisi ir 
mato reikalą akademinėje 
plotmėje darbuotis.

Aišku, šis užsimojimas 
visuomenėje bus sutiktas su 
virtine klausimų, su skepti
cizmo gurkšniu. Tai supran
tama: juk jau krūvelė metų 
kai Chicagoje, Illinois Uni
versiteto apimtyje veikia litu
anistikos katedra. Ar čia, su 
Washingtono Universiteto 
programa nebus jėgų bei iš
teklių skaldymas? Ar turėsi
me studentų, profesorių? 
Kokiu būdu bus įmanoma šį 
sumanymą įgyvendinti? Kuo 
Washingtono universiteto 
programa skirsis nuo chica- 
giškės? Kokiu būdu tą pro
gramą estų, latvių ir lietuvių 
interesai diriguos, tvarkys?

Aš šiuos ir kitus klausi
mus pats sau stačiau, bandžiau 
į šį sumanymą žiūrėti kritiš
kai. Pilnai išvystytų atsaky

mų į visus klausimus dar nė
ra. Tačiau yra grupė entu
ziastų, kurie jau gražiai pasi
darbavo. Žinome iš spaudos, 
kad dvi vasaras universitete 
vyko baltistikos studijos. 
Kiek įmanoma, reikalą ap
svarstęs, pasitaręs su kitais, 
aš manau, kad sumanymas 
yra sveikas, remtinas ir rei
kalingas. Tam tikra prasme 
šis sumanymas yra siūlymas 
visuomenei pasinaudoti pro
ga. Gi progos, kaip žinome, 
dažnai po kelis kartus nesi- 
siūlo.

* * ♦ ♦ *

Iš Ramiojo vandenyno 
pakrantėse gyvenančių lietu
vių šio sumanymo pagrindi
nės oiganizatorės yra Ina Ber- 
tulytė Bray ir Irena Blekytė. 
Iš universiteto pusės baltisti
kos programos iniciatoriais 
yra laikytini profesoriai D. 
Waugh ir T. DuBois. Progra
mą taip pat remia latvių kil
mės prof. Guntis Smidchens, 
tarp kitko - gerai kalbantis ir 
lietuviškai ir estiškai. Prof. 
D. Waugh teigia, kad dauge
lis amerikiečių geriausiu at
veju yra tik girdėję apie Bal
tijos regiono šalis ir jų kultū
rą; tokia išsilavinimo spraga 
turi įtakos šių šalių atžvilgiu 

visai JAV vyriausybės politi
kai. Jis teigia, kad geresnis 
Baltijos šalių istorijos, šian
dienos pažinimas ir jų kalbų 
mokėjimas padėtų amerikie
čiams geriau suprasti nepri
klausomybę atgavusių Bal
tijos kraštų vaidmenį bei sie
kius. Šiuo tikslu buvo įsteig
tas Baltų Vasaros studijų in
stitutas (angliškai Baltic Stu- 
dies Summer Institute, BALSSI), 
kuriame bendradarbiauja 
Washingtono, Illinois, India
na, Michigan ir Wisconsin 
universitetai. Tai jau rimta, 
žymių mokslo institucijų už
sukto darbo pradžia.

*****

Štai iki šiol atliktų darbų 
sąrašėlis: lietuvių kalba dės
tyta 1994 ir 1995 vasarą; 1994 
suruošta pasižymėjusios au
dėjos Emilijos Tutlienės dar
bų paroda, apie audinius pa
skaitą skaitė Rūta Saliklienė; 
Lietuvos Ambasadorius 
Adolfas Eidintas 1994 rudenį 
skaitė dvi paskaitas apie Lie
tuvos saugumo problemas;
1994-95 mokslo metais prof. 
Smidchens dėstė lietuvių, lat
vių ir estų kalbų kursus; 1995 
gegužės mėn. Valdas Adam
kus dalyvavo Baltijos jūros 
gamtosaugos seminare; Esti
jos Ambasadorius Toomas 
Ilves skaitė paskaitą BALSSI 
atidaryme; prof. Alfred Senn 
ir prof. Violeta Kelerienė 
dalyvavo su paskaitomis 
1995 vasarą;. Universitetą 

1995 spalio 31 aplankė ir pa
skaitą skaitė Estijos Pre
zidentas Lennart Meri. Buvo 
ir daugiau čia neišvardintų 
svečių - ambasadorių, profe
sorių - su paskaitomis. 1995 
vasarą BALSSI programą 
lankė arti 70 studentų; pro
grama veikė nuo birželio 19 
iki rugpjūčio 18 dienos.

*****
Norint kad BALSSI pro

grama veiktų nuolatos, pana
šiai kaip kad veikia Lituanis
tikos katedra Chicagoje, rei
kia surinkti ir į universiteto 
specialų fondą įnešti $750,000 
(Palyginimui, prieš dešimt
metį lietuvių visuomenei Illi- 
nois Universitete katedra kai
navo $600,000.) Tai atrodo 
didelė suma, bet, imant dė
mesin, kad čia ne vien lietu
viai, bet taip pat dalyvauja 
latviai ir estai - turėtų būti 
įkandama. Ina Bertulytė 
Bray apie šią pinigų sumą 
taip sako: "Jei kiekvienas lie
tuvis, latvis ir estas Ameri
koje duotų po dolerį, tai 
pinigai atsirastų tuoj pat... 
Aišku, tai nerealu, taip ne
bus... Tačiau laukiama ir 
didesnių ir mažesnių aukų." 
Pažymėtina, kad Vydūno 
Fondas šį projektą jau parė
mė $1,000 dovana. Tai bene 
pirmasis apčiuopiamas lietu
vių visuomenės institucinis 
įnašas.

*****
Medžiagos apie BALSSI 

yra gan daug. Ji įvairi, skati
nanti. Esminis tikslas yra 
aiškus: pribrendo reikalas 
lietuviams, latviams ir es
tams rūpimus dendrus užda
vinius puoselėti JAV-ių aka
deminėje aplinkoje. Bendro 
supratimo apie šiuos tris 
kraštus Amerikoje labai 
trūksta.

Kas atsimena, po karo 
Vokietijoje veikė Pabaltijo 
Universitetas. Dabar čia at
sirado proga bendrą pabaltie
čių akademinę programą 
diegti žinomoje Amerikos 
mokslo institucijoje. Tai 
reikšminga!

Kitas reikšmingas bruo
žas glūdi tame, kad programa 
bus diegiama jau veikiančio 
Skandinavų kalbų ir literatū
rų departamento apimtyje. 
Tai pabrėžia mūsų orientaci
ją į Vakarus, tolyn nuo mus 
engusių ir dar dabar į Lietu
vą, Latviją, Estiją pretenzijas 
reiškiančių slavų: tai svarbu, 
to irgi būtinai reikia! Reikia 
lietuviams, latviams ir estams 
veikti sutartinai, išvien.

Norintieji ir galintieji au
koti, pinigus siunčia Univer
sity of Washington, Scandi- 
navian Department, DL-20, 
Seattle, WA, 98195; čekius 
rašyti "University of Wash- 
ingtori Foundation (Baltic 
Program)". Visi įnašai atlei
džiami nuo federalinių mo
kesčių.

(1995-XII-7)
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Clevelando lietuvių pensininkų klubo vardu sveikiname DIRVOS 

darbuotojus, Clevelando lietuvių pensininkų klubo narius ir visus Clevelando 
lietuvius su Kalėdų šventėmis linkėdami daug džiaugsmo ir geros 
nuotaikos.

Lai sveikata ir gausios laimės dovanos lydi visas jūsų Naujų Metų dienas.

Clevelando lietuvių pensininkų klubo valdyba:
Jonas Batbatas, 
Nora Gečienė, 
Stasė Mačienė, 
Vytautas Staškus.

p“

Stepas Butrimas, 
Jonas Kazlauskas,
Jurgis Malskis,

Inž. EUGENIJUI 
MANOMAIČIUI

mirus, žmonai IRENAI ir sūnums su šeimo
mis reiškiame giliausią užuojautą ir kartu 
liūdime

Lietuvos dukterys 
Juno Beach FL.

Kalėdos 1995

JAV LB Krašto Valdyba, drąsiai žengdama pirmyn į naują rytojų ir apjungdama 
Amerikoje gyvenančius lietuvius, sveikina visas JAV LB apygardas ir LB apylinkes 
(ypač naująsias) bei visus lietuvius ir lietuvybės mylėtojus

šv. Kalėdų ir Naujų '96 Metų
proga, linkėdama visiems gražių švenčių ir sėkmingo darbo vaisiaus. Te Kristaus 
gimimo šventė atneša tyro džiaugsmo ir begalinės meilės, o naujieji metai būna 
kupini nuoširdaus bendradarbiavimo, glaudžių ryšių, atliktų darbų ir nesibaigiančios 
energijos ir vilties.

Sveikiname Tėvynėje ir po pasaulj pasklidusius lietuvius, laimingai sulaukusius 
šv. Kalėdų ir viltingai žengiančius į Naujuosius Metus.

Prisimindami praėjusiais metais nueitus kelius, atliktus darbus bei pasiektus 
laimėjimus, ateinančiais metais ryžkimės dar labiau dirbti Nepriklausomos Lietuvos 
valstybės statybai ir užsienių lietuvių lietuvybei.

Visada gyvenkime mintimi, kad mūsų darbų tikslas būtų šviesi Lietuvos ateitis, 
jos žmonių gerovė ir gyva tautai bei valstybei užsienio lietuvija.

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų.
PLB valdyba:

Bronius Nainys -pirm.
Rimas česonis
Vacys Garbonkus 
D r. Petras Kisielius 
Baniutė Kronienė 
Milda Lenkauskienė

Dr. Vitalija Vasaitienė
Aleksas Vitkus
Paulius Mickus
Juozas Gaila - PLB atstovas Lietuvoje 
Vytautas Kamantas - PLB fondo pirmininkas

VEIKLIOJO JAUNIMO KALĖDINIAI PASIRUOŠIMAI

"švyturio" moksleiviai ruošiasi savo projektui papildyti Lituanistinės mokyklos mokinių kalėdine 
programą, taip pat dalyvauti “Ateities" sendraugių ruošiamame susikaupime.. V. Bacevičiaus nuotr.

šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos mokiniai repetuoja Kalėdinę programą. V. Bacevičiaus nuotr.

SSSSK

Savo draugus ir pažįstamus ir visus geros 
valios lietuvius sveikinam

Sv. Kalėdų ir Naujų 1996 metų 
proga, linkėdami ramybės ir sveikatos

Albinas ir Brigita Stukai 
Jackson, N. J.

TAlniaus Senamiestyje...
Po Jūsų ilgos kelionės Didžiąja gatve ir po sielos atgaivinimo 
prie Aušros Vartų užsukite į ROJAUS ARKĄ-restoraną esantį 
tarp Aušros Vartų ir Vilniaus gynybinės sienos.

ROJUOS KKKff
M. Daukšos g. 3, VILNIUS, tel. 220625

ATIDARYTA nuo 11 iki 23 vai.
Lietuviški įprastiniai ir firminiai valgiai bei gėrimai. Karštų 

valgių kainos nuo 4 iki 16 litų.

Siuntiniai į Lietuvą pristatomi j narnas. 
Skubiems siuntiniam* - AIR CARGO. 
Komercinės siuntos pajai susitarimą.

MAISTO SIUNTINIAI nuo $2900 iki $9800 
Aukštos kokybės maisto produktai 

Pageidaujant prisiusime smulkią informaciją

Rūta Degutienė (216) 943-4662 
28262 Ojardop Road Willougbby Hills, OH 44092
TRANSPAK 2638 West 69tb St Gjicago, IL 60629 

j (312) 436-7772 Dirbame nuo 1987 m.

LINAS VYSNIONIS
Advokatas Tei:(216) 383-0225 

24400 Higblapd Road, Saite 9 ♦ Ric^rpood Hts. 0H 44143 

ni

JAKUBS AND SON
Laidojinjo Įstaiga

Sveikina visus Clevelando ir apylinkių, lictKvins 
KALĖM ŠVENČIU
IltNAUJUJUMETU

proga, linkėdami tyro kalėdinio džiaugsmo 
ir laimės ateinančiais metais

Willian) j. Jakubs Sr.
Willian? J. JakubsJr. 
Kerjoeth Schmidt ir 
Barbara Jakubs Schmidt

936 East 185th Street Clevelapd, Ohio 44119 
36000 Lakesbore Blvd. Eastlake, Ohio 44095

■ :1

Telefonas:
531-7770



SKAUTŲ KŪČIOS
Sekmadienį, gruo

džio 10 d., Clevelando Pilėnų 
tunto skautai vyčiai, tęsdami 
savo tradiciją, Dievo Moti
nos parapijos svetainėje su
rengė skautiškų šeimų Kū
čias. Dalyvaujančios šeimos 
sunešė įprastinius Kūčių pa
tiekalus. Kadais Lietuvoje 
prieš Kalėdas skubėdavom 
išvykon į šilą, kur puošda- 
vom gražią eglutę ir giedojo
me, ją apsupę ratu, kalėdines 
giesmes. Šiemet mūsų eglutė 
buvo papuošta svetainėje. 
Prie jos broliai vyčiai skaitė 
skaitinius, sukalbėjome mal
das, dalinomės Kūčių val
giais, giedojome giesmes ir 
užbaigėme giesme "Ateina 
naktis"... Ji su lietuviška 
skautija keliauja per platųjį 
pasaulį jungdama senus ir 
jaunus į bendrą ratelį.

Gcr. J.

Dėkojame meninkui Algirdui 
Mulioliui už talką "Dirvai"- 
profcsionaliai perdirbtas rek
lamas ir kalėdinio numerio 
papuošimą. Clcvclandiečiai 
p. Muliolį pažista iš reto 
grožio plakatų, kuriuos jis 
nesibrangindamas dirba visų 
organizacijų renginiams rek
lamuoti. Ačiū. Rcd.

sssssssssssssssssssssss

Dešinėje: "Neringos" tunto 
mažoji kalėdinė mugė. Tunto 
vadovės tris Hallal ir Livija 
Pollock ir jų talkininkės Nijolė 
Pollock ir Nida Degėsytė 

V. Bacevičiaus nuotr.
5SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

TAUPA bus uždaryta 
gruodžio mėn. 24 d., 25 d., 
31 d., ir sausio mėn. 1 d. 1996

★ ★★★★

NAUJOS LITURGINĖS 
APRANGOS 
Neseniai Clevelando 

Šv. Jurgio parapijai buvo nu
austas Šv. Jurgio gobelenas. 
Jis buvo suprojektuotas ir pa
gamintas Belgijoje. Jį pirmą 
kartą matysime per Kalėdas. 
Kartu gauti nauji altoriaus 
užtiesalai.

Ger. J.
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PUIKI KALĖDINĖ DOVANA

Sekmadienį, gruodžio 31 d.

LIETUVIŲ NAMAI rengia NAUJŲJŲ METŲ 
sutikimą

Užkandžiai ir gėrimai 8 vai., vakarienė 9 vai. 
Sampanas ir baras nemokamai

Groja JOHNNY SINGER orkestras.

Bilietus (stalus) galima užsisakyti Lietuvių klube 
skambinant tel. 531-2131 arba

pas Algį Penkauską tel. 944-4556

k. įėjimo kaina $35.00 asmeniui J

Prieškalėdinis laikotarpis 
jau ir vėl skatina mus prisi
minti savo artimuosius, drau
gus ir bičiulius, jiems paren
kant kaip galima vertingesnę 
dovaną, neišleidžiant daug 
pinigų, bet suteikiant didžiau
sią malonumą. Tokią Kris
taus gimimo šventei simbo
lišką dovaną galima įsigyti, 
užsakant Clevelando Dievo 
Motinos Parapijos choro 
įgrotą kasetę ar garsinį diską 
"Prakartėlėn skubu" su 13 
lietuvių ir tarptautinių kom
pozitorių kalėdinių giesmių, 
muzikės Ritos Kliorienės va
dovaujamo choro (giedotų su 
vargonų, fleitos, trimito ir

klarineto palyda. Paštu užsa
koma šiuo adresu:

Romas Apanavičius, 

23750 Chardon Rd., 

Euclid, Oh., 44117 arba 

telefonu 216-531-6995, pri- 
siunčiant po 10 dol. už kase
tę ir 15 dol. už diską, pride
dant po 3 dol. persiuntimo iš
laidoms padengti. Clevelan
do ir apylinkių gyventojai 
gali tas dovanas įsigyti sek
madieniais po pamaldų Die
vo Motinos Parapijos knygy
ne ar pas Ritą Kliorienę bei 
Romą Apanavičių. Tai sim
boliška ir labai vertinga kalė
dinė dovana, kuria džiaugsis 
visų gentkarčių atstovai.

A.M.B.

BORN TO TRAV&L
831-5530 800 366 9980 ta (2161831-5028

Naujos žiemos ir pavasario sezono kainos. Skrydžiai su 
FINNAIR, SAS, LUFTHANSA. LOT POLISH.

Parduodame bilietus i Meksika, tas Vegas bei kitas pasaulio šalis
Skambinkite Žvaigždutei ar Ritai

Gera proga įsigyti žino
mo fotografo Juozo Polio 
menišką albumą "Malda Lie
tuvai"

Kaina 14 dol., už persiun
timą 3dol. Gaunama "Dir
voje".

BALYS AUGINĄS 
Poezijos knyga 

METAFORŲ SMUIKAS 
KNYGA GAUNAMA DIRVOJE

Kaina 12 dol. Siunčiant 
paštu -14 dol.

EUROPA TRAVEL 692-1700
[□lifZJĮa^izlRJiaJfgjĮaĮgjĮzJrzjĮąjĮąjĮajĮzjĮzjĮzjĮajfgjfzjĮapj^ifžjĮajĮzjĮĮj^TįžjfĮĮfajĮzjfzjfajfgjfžjgjjgjfzjĮajĮĮifĮjįfo]

L0WEST AIR FARES
available worldwide

Matas & Associates [ R
MLS

NORMLS

RITA MATAS • Broker *G.R.I. • Licepsed Real Estate Appraiser
2412 Cedarwood Road 
Pepper Pike, Ob- 44124 
(216) 473-2530

17938 NeffRoad 
Clevelapd, OH. 44119 
(216) 486-2530

ADV. VYTAS MATAS teisinis patarėjas

EXPERTS ON TRAVEL TO EAST EUROPE 
passports * visas * prepaid tickets 

SERV1NG our COMMUNITY 
for oVer 35 Tears
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“LEADERS IN L0W COST TRAVEL”

Litbuaoiai) Credit (Jpion
Lietuvių Kredito Kooperatyvas 

767 East185tb Street Cleveland, Obio 44119 481-6677
DARBO VALANDOS: antradienį, trečiadieni

ir ketvirtadienį-----------9:00 v.r. - 4:00 p.p.
penktadieni---------------9:00 v.r. - 6:00 p.p.
šeštadieni----------------- 9:00 v.r. -12:00 p.p.
sekrpadienį parapijoje —11:00 v.r. -12:00 p.p.

Kiekviena taupomoji sąskaita federalinės valdžios (NCC1A) apdrausta iki $100,000

{Atlanta ^7mport-£xport ^nc
2719 West 71 Street Chicago, IL 60629 

_____ TeL (312) 434-2121 ( 800) 775-SEND
JVKūsią .A.tato'veuHi Clevelande:

Dalinius Zadensas
I.E.

639 East 185 th Street 

Cleveland, Ohio 44119

Telefonas : (216) 481-0011

Greitas Siuntinių Pristatymas
I LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ 

RUSIJĄ, UKRAINĄ, BALTARUSIJĄ 
Pasiteiraukit dėt Amerikietiško maisto komplektų

i.riMA

ne&eto/i, o ne Icu/i arži,
juUį cbauyeu, ya2 iHuJcai
/cad nebūtą vi/u,/aJcu/

Litma Import- Export administracLa



DIRVA
ŠILUTĖJE ŠVIEČIA KULTŪRINĖS 

VEIKLOS ŽIBURIAI
Jurgis Janušaitis

Nepriklausomybės 
laikais, manau, ne vienas iš tė
vynainių yra keliavęs po Ma
žąją Lietuvą ir ne kartą stab
telėjęs pakelėj į Klaipėdą ne
dideliame miestelyje - Šilutė.

Šilutės gražios gam
tinės apylinkės, per ją teka 
nedidelis upelis Šiša, o mies
telį supa pušynėliai, kuriuose 
vasaros metu pramogaudavo 
vokiečiai, sportuodavo jauni
mas, o lietuviai turėjo geras 
sąlygas poilsiui, pasivaikšti
nėjimui po apylinkes.

Nepriklausomybės lai
kais Šilutė buvo laikoma di
džiausia ir aktyviausia vieti
nių vokiečių vietovė. Tik 
centrinės Lietuvos įstaigos, 
paštas, geležinkelis, Lietuvos 
bankas, gimnazija, saugumo 
policija dirbo Lietuvai, veng
dami su vokiečiais konfliktų. 
Mažoji Lietuva - Lietuvos 
kampelis. Čia gimė, augo, 
gyveno ne vienas gilus pat
riotas, kaip Vydūnas, Marty
nas Jankus, kurie amžinam 
poilsiui yra atgulę netoli ne
užmirštamo Rambyno, Bitė
nų kapinaitėse. Mažoji Lietu
va yra išauginusi ne vieną 
žymų tautos sūnų.

Ir šis kraštas pergy
veno žiauriąją bolševikų be
veik 50-tį metų trukusią oku
paciją. Tačiau čia išliko lie
tuviškos veiklos šviesūs ži
buriai, o Lietuvai atgavus 
nepriklausomybę, čia suban
gavo ir kultūrinė veikla.

Didžiausias dėmėsys, 
atrodo, krypsta į Šilutę, ku
rioje veikia kultūros ir švieti
mo skyrius, sėkmingai dirba 
centrinė biblioteka, kurios 
skyriaus vedėja yra gera or
ganizatorė ir energinga mote
ris Giedrė Leškytė, Šilutės 
muziejus, kuriam vadovauja 
direktorė Roza Šikšnienė, 
veikia dailės mokykla, vado
vaujama direktoriaus Arnol
do Miluko, taip pat gimna
zija ir kitos įstaigos.

Tad ir nedideliame 
Šilutės mieste vyksta gyva 
kultūrinė veikla. Praėjusiais 
metais specialus komitetas 
suorganizavo pasaulio lietu
vių dailininkų ekslibristų 
konkursą, kuriame dalyvavo 
net 102 dailininkai, pateikę 
212 darbų. Konkurse dalyva
vo ir užsienio lietuviai daili
ninkai ir laimėjo premijas. 
Šiuo ekslibristų konkursu 
"Vydūnas 125 - Šilutė" buvo 
prisimintas šio krašto žymu
sis veikėjas Vydūnas.

Atrodo, kad šilutiš
kiams kultūrininkams šis 
veiklos kelias sėkmingas. 

Tad ir šiais metais yra orga
nizuojamas naujas meninių 
atvirukų konkursas "ŠilutĖ". 
Organizacinį komitetą suda
ro įvairių institucijų vadovau
jantys asmenys: Saulius So
doms, Giedrė Leškytė, Roza 
Milukas, Petras Skutulas ir 
dailininkė iš Vilniaus Ieva 
Labutytė.

Šio konkurso tikslas
- propaguoti mažosios grafi
kos atvirukų žanrą. Kviečia
ma įprasminti Šilutės miesto 
ir jo apylinkių: Bitėnų, Juk
naičių, Klintų, Rambyno, 
Rusnės, Ventės ir kitų archi
tektūros, istorijos bei kultū
ros paminklus, įžymias šio 
krašto asmenybes, pavaiz
duoti specifinius pamario 
motyvus. Taip rašo organiza
cinis komitetas informacinia
me lankstinuke.

Taip pat nusako ir 
sąlygas: pageidaujamas atvi
rukų standartinis formatas 
148x105, 210x148, 210x105 
mm. Galima pateikti ir kito
kių formatų, originaliai lank
stomų atvirukų. Mastelis 1:1. 
Dailininkas gali siūlyti ir 
atviruką su apipavidalintu 
voku.

Pageidaujama, kad 
atvirukuose būtų įrašas "Šilu
tĖ", kitų vietovių pavadini
mai ir asmenybių vardai. Ga
li būti ir kitų įrašų. Tekstai 
turi būti suredaguoti.

Konkurso dalyvis 
gali pateikti kelis atvirukus 
bei atvirukų komplektus 
(skirtingu slapyvardžiu). At
virukai turi būti užbaigti, tin
kami spaudai. Konkursui rei
kia pateikti du vokus. Viena
me - simboliu pažymėtas at
virukas, nurodyta jo atlikimo 
metai, technika, kitame - 
simbolio autoriaus vardas, 
pavardė, adresas, telefonas. 
Siųsti prašoma iki 1996 m. 
balandžio 15d. adresu: Gie
drė Leškytė, Dariaus ir Girė
no 22- 5, Šilutė 5730. Meni
nių atvirukų paroda bus ati
daroma 1996 m. gegužės 25
- tąją, Šilutės miesto šventės 
dieną, Centrinėje bibliotekoje.

Vertinimo komisija 
atrinks ir paskelbs laimėto
jus, bus teikiamos premijos ir 
kiti apdovanojimai.

Šio konkurso daili
ninkų darbai bus eksponuoja
mi ir JAV Pasaulio lietuvių 
centre, Lemonte.

Šio organizacinio 
komiteto darbščioji narė, ga
bi organizatorė Giedrė Leš
kytė jau yra išsiuntusi apie 
200 laiškų dailininkams, 
kviesdama juos konkurse da-

Dail. A. Žiupsnytė

Lietuviai Sibire šiandien
S. m. rugsėjo 15 - spalio 4 d. Išeivijos dvasinis Gany

tojas vysk. Paulius Baltakis OFM atliko seniai žadėtą kelio
nę j Rusiją ir golgotos keliu pažymėtas Sibiro vietoves. Iš 
ten jis parvežė įdomių žinių apie Sibire tebegyvenančius 
lietuvius.

Sibiras
Laike masinių 1941 me

tais Sovietų valdžios pradėtų 
deportacijų, į Sibiro kraštą ir 
aplinkines Sovietų respubli
kas keliomis bangomis buvo 
ištremta apie 400,000 lietu
vių, tarp jų su viršum 300 
kunigų. 1956 metais tremti
niai buvo rehabilituoti ir dal
is jų grįžo į Lietuvą. Kuriem 
nebuvo leista apsigyventi tė
vynėje, persikėlė į Karaliau
čiaus kraštą, Sankt Perterbur- 
gą, Maskvą ir kitur.

Sibire yra likę apie 
40,000 lietuvių. Novosibirs
ko srityje apie 600, Tomsko 
apie 900, Altajaus 650, Oms
ko 8,000, Krasnojarsko 7,500, 
Irkutsko 4,500. Kiti išsibars
tę po visą platųjį Sibirą. Dau
guma pasiliko dėl darbo, miš
rių vedybų, ar sunkumų iš 
naujo pradėti gyvenimą nors 
ir nepriklausomoje, bet dar 
vargstančioje tėvynėje. Pa
gal 1993 metais paduotus pra
šymus, dar apie 800 šeimų 

lyvauti. Tad būtu džiugu, kad 
ir šiame konkurse gausiai da
lyvautų užsienio lietuviai 
dailininkai. Organizatoriai 
labai prašo tėvynainių, ypač 
minėtose vietose, paremti šį 
konkursą, kad ir mažiausia 
auka, iš kurių bus apmoko
mos konkurso išlaidos ir ski
riamos premijos. Tikslas kil
nus, užmojis sveikintinas, lin
kėtina šiame darbe sėkmės. 

norėtų grįžti į Lietuvą, bet 
gana daug tremtinių grįžta 
atgal ir į Sibirą, nes jų buiti
nės sąlygos čia geresnės, ne
gu Lietuvoj.

Prasidėjus demokratiniam 
judėjimui, Sibire buvo ban
dyta organizuoti Bendruome
nės ir Kultūros draugijas. 
Kai kur buvo įkurti lituanis
tiniai kursai, o Novosibirske 
buvo net lietuviška mokyklė
lė, bet dėl įvairių sunkumų ir 
tolimų distancijų Novosibirs
ko mokykla ir beveik visi 
kursai turėjo užsidaryti.

Nors Omske yra daug 
lietuvių, bet jie nėra organi
zuoti. Lietuvių Bendruome- 
nės-Kultūros draugijos tebe
veikia Novosibirske, Toms
ke, Bamaule, Krasnojarske ir 
Igarkoje. Jas apjungia Sibiro 
Lietuvių sąjunga, kuriai vado
vauja geologijos daktaras Vi
lius Bernatonis, 1941 metais 
ištremtas iš Lietuvos, būda
mas tik 3-jų metų amžiaus. 
Lietuvių draugijoms ir sąjun
gai priklauso vyresnio am
žiaus žmonės - buvę tremti
niai, o jaunimas laikosi nuo
šaliai, daugelis nekalba lietu
viškai ir lietuvių veikloje ne
dalyvauja.

Išimtinai pažymėtini as
menys yra Efania Urvina, iš
tekėjusi už ruso. Gyvena 
Tomske, augina 3 vaikus ir 
aktyviai dalyvauja lietuviš
koje veikloje. Tatijana Pet- 

rovskaja, caro laikų tremtinių 

ainė, gyvenanti Bamaule, kur 
jos pastangomis buvo įkurta 
Lietuvių bendruomenė-Kul- 
tūros draugija. Svetlana 
Jarunlavičiūtė, Rusijos Lie
tuvių jaunimo sąjungos pir
mininkė. Veikli, puikiai kal
banti lietuviškai, bet šiek tiek 
nusivylusi vietos lietuvių 
abejingumu ir susiskaldymu.
Lietuvių problemos

• Didžioji dauguma Sibi
re ir kitur Rusijoj pasilikusių 
lietuvių nepasižymi religin
gumu. Vietos dvasiškija pa
sigenda lietuvių dalyvavimo 
pamaldose ir parapijų veiklo
je. Didesni lietuvių centrai 
aprūpinti Lietuvoje išleistais 
Mišiolais ir penkiom kalbom 
(rusų, lenkų, vokiečių, lietu
vių ir lotynų) mišių eigos 
knygelėm.

• Pagrindinės nutolimo 
nuo Bažnyčios priežastys yra 
gyventojų išsisklaidymas, 
dideli atstumai nuo bažnyčių, 
mišrios šeimos ir svarbiausia 
- nėra lietuvių kunigų, kurie 
juos dažniau aplankytų ir pa
dėtų susipažinti bei susiorga
nizuoti.

• Kiekvienoje vietovėje 
lietuviai prašo, kad juos ap
lankytų lietuvis kunigas bent 
porą kartų į metus. Taip pat 
prašo lietuviškos spaudos, 
vaizdajuosčių apie lietuvių 
iškilmes, minėjimus, šventes. 
Tas juos paskatintų dažniau 
susirinkti ir palaikyti lietuviš
kas - katalikiškas tradicijas.

• Rusijos ir Kazachstano 
vyskupai bei Sibire dirbantys 
kunigai pastebėjo, kad lietu
vių yra visur, nuo Murmans
ko iki Vladivostoko, bet 
jiems reikalinga tautinė ir re
liginė pagalba.


	1995-12-21-DIRVA 0001
	1995-12-21-DIRVA 0002
	1995-12-21-DIRVA 0003
	1995-12-21-DIRVA 0004
	1995-12-21-DIRVA 0005
	1995-12-21-DIRVA 0006
	1995-12-21-DIRVA 0007
	1995-12-21-DIRVA 0008
	1995-12-21-DIRVA 0009
	1995-12-21-DIRVA 0010
	1995-12-21-DIRVA 0011
	1995-12-21-DIRVA 0012

