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tautos ir valstybės istorijos
kelias. Tai buvo tarsi gyvy
bės ir mirties kelias. Ir nepa
mirškime, kad virš mūsų bu
vo pakibusi tiesioginės agre
Dr. Leonas Milčius
sijos grėsmė. Kai buvo spren
Seimo narys, LTS vicepirmininkas
džiamas Lietuvos valstybės
pripažinimo uždavinys, čečė
Lietuvių tautininkų są sustabdyti čečėnų tautos ge nai tvirtai pasakė savo žodį.
junga ne kartą labai aiškiai nocidą buvome neteisūs?
Jie buvo su mumis. Tai ar tu
išsakė savo nuostatą dėl Če
Ne, buvome ir dabar esa
rime teisę tylėti, kai griaunami
čėnijos Respublikos (Ičkeri- me teisūs! Nė vieno savo pa- jų miestai ir kaimai, išžudo
ja) pripažinimo, dėl jos kaip sakyto žodžio neišsiginame mos šeimos, kai "Čečėnijos
valstybės ir dėl čečėnų tautos ir nesirengiame jo atsisakyti. problemą" Rusija bando
teisių. Dar 1993 m. gegužės Mes, tautininkai, sakome, spręsti tautos pavergimo ir
10 d. LTS kreipėsi į Lietuvos kad kiekviena tauta yra verta tolesnio naikinimo būdu.
Kažkada vienas ryškiau
Respublikos Seimą, prašyda savo valstybės ir nepriklau
sių
sovietinių
ideologų Suma priimti Nutarimą dėl Če somybės. Taip skelbia ne tik
slovas teigė, kad "bus tarybi
čėnijos Respublikos nepri Lietuvių tautininkų sąjungos
nė Lietuva, nors ir be lietu
klausomybės pripažinimo. programa, bet ir patys svar vių". Dabar, matyt, sakoma:
1994 m. gruodžio 17 d. pa biausieji tarptautiniai doku Čečėnija bus Rusijoje, nors ir
kartotinai paraginome LR mentai, kuriuose kalbama be čečėnų. "Gyvybiniai" im
Prezidentą, Seimą bei Vy-, apie pagrindines žmogaus ir perijos interesai, naftos biz
riausybę pripažinti Čečėnijos tautos teises bei laisves.
nis yra aukščiau demokrati
Lietuvių tauta pergyveno jos, civilizacijos, tautų ir
Respublikos (Ičkerija) nepri
klausomybę ir visomis politi savo formavimosi, valstybės žmogaus teisių. Savo agresy
nėmis bei diplomatinėmis kūrimo ir valstybingumo ne viu karu Čečėnijoje Rusija
priemonėmis veikti, kad būtų tekimo bei jo atstatymo kan pasauliui skelbia... imperija
čias ir džiaugsmus, savo bren visada yra teisi. Ir pasaulio
sustabdytas beprasmis kraujo
dimo ir grūdinimosi laikotar
"galingieji" tuo tiki.
liejimas Čečėnijoje, kad če
pius, kaimyninių valstybių
Koks panašus istorijos
čėnų tautai būtų leista pačiai išdavystes ir antpuolius, įvai
vingiuose lietuvių ir čečėnų
kurti savo valstybę. Deja, rių okupantų priespaudą.
tautų kelias. Kiek kartų
valdančioji Lietuvos Demo Mes privalėjome kovoti už mums grėsė mirtinas pavo
kratinė Darbo partija tylėjo.
savo gyvastį, savitumą ir tei jus! Jau ne kartą buvome
Nei LDDP dauguma Seime,
sę patiems spręsti tautos liki laikomi išnykstančiais. Net
nei jos sudaryta Vyriausybė mą, už savo teisę gyventi ne mūsų kalbos žodynus, gal ir
arba buvęs LDDP pirminin priklausomoje valstybėje.
(Nukelta į 6 psl.)
kas - dabartinis Lietuvos Ilgas ir sunkus buvo lietuvių
Prezidentas nesiryžo jokiam
rimtesniam žingsniui, nesu
gebėjo ištarti jokio reikšmin
gesnio, netgi užuojautos žo
džio. 1995 m. vasario 25 d.
įvykusiame LTS suvažiavi
me buvo priimta rezoliucija,
kurioje pareiškėme, kad:
- pripažįstame nepriklau
soma Čečėnijos Respubliką
Ičkeriją, vadovaujamą Pre
zidento DžocharoDudajevo;
- reikalaujame, kad Ru
sijos Federacijos ginkluoto
sios pajėgos nutrauktų karą ir
pasitrauktų iš Čečėnijos res
publikos teritorijos;
- kreipiamės į tarptauti
nes organizacijas, siūlydami
organizuoti tarptautinį tribu
nolą ir nedelsiant pradėti šio
šiurpaus nusikaltimo tyrimą.
Praėjo metai. Raginimai
ir reikalavimai liko neišgirs
ti. Čečėnijoje ir toliau siau
tėja agresorius, pasaulio "ga
lingieji" tebėra kurti ir abe
jingi, o "mažieji" lieka tylūs
ir bailūs. Tai gal ragindami
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TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

KIEKVIENA TAUTA VERTA
SAVO VALSTYBĖS

BANKU KRIZĖ PERAUGO
l POLITINĘ KRIZĘ
Tėvynės sąjungos frakcija
Tai kas šiandien vyksta
Lietuvoje, kalbant dramatur
gijos sąvokomis, galima pa
vadinti farsu. Valdančiosios
LDDP vadovybė pati save
įspraudė į kampą ir dabar
nežino, kaip iš susidariusios
padėties išsisukti.
Viena vertus, kone visuo
tinai manoma, kad Ministras
pirmininkas A. Šleževičius
peržengė visas leistinas poli
tinio elgesio taisykles ir pri
valo atsistatydinti. Taigi grės
minga bankų griūtis peraugo
į nemažiau pavojingą politi
kos krizę. A. Šleževičius
turėjo dvi neblogas progas
atsistatydinti: visų pirma, kai
paaiškėjo, kad pasiėmė savo
indėlį iš Akcinio inovacinio
banko prieš pat valdžiai jį už
darant (tai padaryti jam siūlė
aukšti partijos, seimo LDDP
frakcijos ir prezidentūros pa
reigūnai, net pats Preziden
tas), antra, kai praėjusį penk
tadienį atsistatydino užsienio
reikalų ir krašto apsaugos
ministrai.
Tačiau A. Šleževičius
užsitikrino partijos prezidiu

mo bei LDDP frakcijos Sei
me paramą ir minėtomis pro
gomis nepasinaudojo. Šią
savaitę paaiškėjo naujų fak
tų, kuriuos apžvalgininkai
sutartinai vertina kaip akivaiz
dų kyšininkavimo atvejį su
sijusį su premjeru A. Šleže
vičiumi. Pasirodo, savo 272
tūkstančių litų indėlį praėju
sių metų pradžioje į Akcinį
inovacinį banką A. Šleževi
čius padėjo už 30 nuošimčių
metinių palūkanų. Pinigų
rinkos palūkanų norma tuo
metu Lietuvoje buvo apie 18
nuošimčių.
Visiškai pasitikėjimą pra
rado ir Vidaus reikalų minis
tras. Sausio 5 diena "Lietu
vos rytas" pranešė, kad, nu
traukęs sutartį, praėjusių me
tų gruodžio 8 d. savo 2.2
tūkstančių dolerių indėlį iš
Akcinio inovacinio banko at
siėmė vidaus reikalų minis
tras R. Vaitekūnas. Už indėlį
jam buvo mokamos net 32
nuošimčių palūkanos. Už in
dėlius valiuta Lietuvos ko
merciniai bankai paprastai
(Nukelta į 6 psl.)

MIRĖ RAŠYTOJAS
JURGIS GLIAUDA
Š.m. sausio 3 d. Kalifor
nijoje mirė rašytojas Jurgis
Gliaudą, sulaukęs 89 m. am
žiaus. Jo pasigesime, kaip
labai darbštaus ir vaisingo
romanų, novelių, vaizdelių,
recenzijų ir kitokių straipsnių
rašytojo, laimėjusio už savo
darbus apsčiai premijų.

"Kas nulėks greičiau į mišką, kur žiema baltuoja, tviska?"

(L. Žitkevičius)

2 psl.

• DIRVA* 1996 m. sausio 18 d.

Girdėta iš Vilniaus

Tegyvuoja moterys!

Metams keičiantis, žmo
nija paprastai žvelgia į toli
mesnę ateitį, nagrinėja praei
• POLITINIU PARTIJŲ ATSTOVAI VERTINA SITUACI
tį, svarsto taikos, sveikatos ir
JĄ LIETUVOJE. "Tai, kas dabar vyksta - Lietuvos valstybės
ekonominių galimybių klau
pamatų griovimas, kuriam parsidavusių žmonių rankomis
simus. Prancūzas rašytojas
komanduoja institucija, esanti už mūsų valstybės ribų", taip
Jacąues Langh parašė knygą:
spaudos konferencijoje bankų krizę apibudino seimo Demo
"Ateitis priklauso moterims".
kratų frakcijos narys Juozas Tartilas.
Jis
pabrėžia, kad šalia visų
Su didžiausiu ciniškumu, kaip sakė J. Tartilas, buvo su
žmonijos
narių skirtumų: ra
žlugdyti du rimti bankai ir pradėta griauti visa bankų sistema.
sės, spalvos, tautybės ar poli
"Tai verčia susimąstyti, kokios jėgos diriguoja, nes toks pat
modelis buvo taikomas Rusijoje, Latvijoje, dabar - Lietuvo
tinių, ideologinių skirtumų,
je", teigė jis.
pagrindinis skirtumas yra tas,
Demokratų frakcijos seniūnas Saulius Pečeliūnas sakė,
kad vieni pasaulio gyventojai
jog Lietuvoje įstatymais yra įtvirtinta nemažai demokratinių
gimsta vyrai, o kiti - mote
mechanizmų, tačiau tikrosios demokratijos dar nėra. Jis pa
rys. Šiame šimtmetyje jau
sigedo "to reikalingo, ypač bankų reikaluose, viešumo apie
pakankamai buvę įrodymų,
bankų pajėgumą, kreditų dalijimą į kairę ir į dešinę".
kad moterys yra sveikesnės,
Demokratų frakcija siūlo atstatydinti Vyriausybę, Lietuvos
protingesnės ir ilgiau gyvena
banko vaidybą, taip pat surengti pirmalaikius rinkimus į Seimą.
už vyrus.
Seimo socialdemokratų frakcija paragino Prezidentą ap
Kitas rašytojas Andrew
ginti teisinę valstybę. Socialdemokratai siūlo atstatydinti mi
Kimbrell savo knygoje "The
nistrą pirmininką Adolfą Šleževičių bei vidaus reikalų minis
Masculine Mystiųue" įrodin
trą Romasį Vaitekūną ir taip išsaugoti valstybės prestižą.
Tai sakoma antradienį žurnalistams išplatintame frakcijos
ėja, kad per paskutinius 30
pareiškime.
metų vyrų, mirštančių nuo
Socialdemokratų partijos vicepirmininkas Vytenis Andriu
vėžio ligų, skaičius pakilo
kaitis pabrėžė, kad skandalai su A. Šleževičiaus ir R. Vaite
21%, o moterų proporcija
kūno indėliais yra akivaizdus tarnybinio piktnaudžiavimo pa
nepasikeitė. Berniukai daž
vyzdys. Jo nuomone, premjeras pirmiausia pažeidė Vyriau
niau gimsta su paveldėtais
sybės įstatymo principą sąžiningai tarnauti Tėvynei.
sveikatos trūkumais. Jie aš
"Lietuvos bankininkystės integravimas į europines struk
tuonis
kart dažniau turi haemotūras yra neatidėliotinas uždavinys. Reikėtų sudaryti sąly
filiją,
nesugeba atskirti spal
gas steigti Lietuvoje Europos Sąjungos šalių bankų filialus,
vų. Penkis kartus dažniau
sudaryti galimybę tų šalių bankams įsigyti Lietuvos komerci
gimsta su mikčiojimo yda ar
nių bankų akcijų", - sakė antradienį spaudos konferencijoje
būna perdėtai energingi. Per
Seime Lietuvos krikščionių demokratų partijos pirmininkas,
seimo narys Algirdas Saudargas. Jis komentavo šios par
paskutinį šimtmetį vyrai ėmė
tijos pasiūlymus, kaip gelbėti bankininkystės sistemą. Jie
anksčiau mirti, negu to paties
buvo įteikti Lietuvos Prezidentui.
amžiaus moterys. Šiuo metu
• UŽSIENIO REIKALU IR KRAŠTO APSAUGOS MINIS
vidutiniška moteris gyvena
TRAI TĘS SAVO DARBĄ. Užsienio reikalų ministras Povi
septyneriais metais ilgiau už
las Gylys ir Krašto apsaugos ministras Linas Linkevičius to
vyrą. Prieš sulaukdamas pen
liau eis savo pareigas, nes Lietuvos Prezidentas Algirdas
sijos amžiaus (65 metų) ame
Brazauskas nepasirašė atsistatydinimo pareiškimų, kuriuos
rikietis
vyras dvigubai daž
ministrai jam įteikė penktadienį. Apie tai URM ir KAM vadovai
niau
miršta
nuo širdies ligų
buvo informuoti pirmadienį per susitikimą su valstybės vadovu.
negu
moterys,
vyrai dažniau
• ORIMULSIJOS EFEKTAS: ELEKTROS ENERGIJOS
gauna
skilvio
žaizdas,
suga
SAVIKAINA NESUMAŽĖS, BET SUMAŽĖS PRIKLAUSOMYBĖ
dina kepenis ar gauna širdies
NUO RUSUOS. Orimulsiją galima naudoti Lietuvos elektrinė
se iš esmės jų nekeičiant, o ir šio kuro deginimo įtaka aplin
smūgį.
kai yra nedidelė, - informavo Energetikos ministerijos sekre
Anglijoje kasmet mokyk
torius Saulius Kutas ketvirtadienį surengtoje spaudos konfe
lose vyksta egzaminai, kurie
rencijoje. Ji buvo skirta pirmojo orimulsijos deginimo etapo
nusprendžia, kurie vaikai eis
rezultatams aptarti. Aplinkos apsaugos ministerijos sekreto
toliau į aukštesnį mokslą ir
rius Rapolas Liužinas pasakė, kad specialūs matavimai bu
kurie pradės darbo gyveni
vo atlikti prieš deginant orimulsiją Lietuvos elektrinėje, jos
mą. Pernai tarp besivaržan
deginimo metu ir deginimui pasibaigus. Nustatyta, kad ap
čių mokyklų penkios pirmo
linkoje, palyginti su mazutu, padaugėjo sieros junginių, kietų
sios vietos teko mergaičių
dalelių išmetimas į aplinką. Trečiame šių metų ketvirtyje
mokykloms.
Tarp 20 pirma
elektrinėje planuojama pastatyti elektrostatinius filtrus, kurie
vusių
egzaminuose
mokyklų
sumažins išmetamų teršalų kiekį gerokai daugiau negu to
reikalauja tarptautinės normos. Tuomet bus pradėtas antra
net 14 buvo mergaičių mo
sis orimulsijos deginimo etapas. Pagal ilgalaikę sutartį dėl
kyklos.
orimulsijos tiekimo Lietuvai, pasirašyta su firma "Bitor EuroKalbant apie smurtą ir jo
pe" iki 2012 metų, per 1995-1997 metus numatytas lengva
padarinius, statistika rodo,
tinis orimulsijos tiekimas. Iš viso per tą laikotarpį jos bus
kad žmogžudysčių aukų vy
atgabenta iki 300 tūkstančių tonų. Deginant orimulsiją, kaip
rai sudaro 80%. Tarp žmog
pažymėta spaudos konferencijoje, elektros energijos savi
žudžių vyrai sudaro 90%.
kaina nesumažės, bet toks tikslas ir nebuvo keliamas. Svar
Narkotikų
vartotojų ar alko
biausia buvo sumažinti Lietuvos priklausomybe nuo Rusijos,
holikų
tarpe
vyrai sudaro 80%.
kaip pagrindinės mazuto tiekėjos.
Fl TA
JAV kalėjimuose sėdinčių
moterų tarpe vienai moteriai
tenka 10 vyrų. Kai kurios
rungtynės bus tarp Kroatijos
feministų judėjimo aktyvis
• Ekonominio bendradar ir Bosnijos.
tės siūlo vyriausybei užkrauti
• Sausio pradžioje prasi
biavimo ir išvystymo organi
vyrams specialius lyties
zacijos štabas Paryžiuje pa dėjo, JAV tarpininkaujant,
mokesčius, nes jų elgesys
derybos
tarp
Sirijos
ir
Izrae

skelbė, jog šiais metais pra
kainuoja
daug lėšų, statant
monės šalių augimo vidurkis lio dėl Golano aukštumų
kalėjimus ar samdant po
turėtų siekti 2.6%. Didžiau ateities. Aukštumose gyvena
liciją, žymiai daugiau negu
sio pakilimo laukiama Japo apie 13,000 žydų naujakurių
moterų nusikalstamumas.
ir
18,000
arabų
druzų.
Gola

nijoje ir Airijoje.
Vien girtų automobilių vai
• Pasaulinės taurės fut no kalnus Izraelis užėmė
ruotojų tarpe Amerikoje vy
bolo žaidynių finalai bus tik 1967 m. kare, o Izraelio par
rai sudaro 80% visų nubaus
1998 m., tačiau rajoninės lamentas 1981 m. prijungė
tų. Ir Aids ligomis sergančių
kvalifikacijų varžybos prasi teritoriją prie Izraelio. Go
amerikiečių didelę daugumą
dės jau šiemet. Paryžiuje lano - Sirijos pasienį saugo
sudaro vyrai. Nekalbant jau
burtų keliu nustatyta, kad 1,300 Jungtinių Tautų ka
apie tokius "vyriškus" nusikal
Balkanų rajono pirmosios riuomenė.

Trumpai...

Rašo Algirdas Pužauskas
timus, kaip prievartavimas.
Moterų teisių kovotojos
teigia, jog technologijai au
gant, moterys vis daugiau už
ims elektroninio amžiaus dar
bovietes, kur nereikia stiprių
muskulų, užtenka išminties,
nuosaikumo, proto ir valios.
O vyrai taps vis mažiau rei
kalingi. Išnyks tada smurtas,
prostitucija, pornografija,
prievartavimai ir kitos žmo
nių ydos.

TRUMPAI
• Amerikiečių kariuome
nę Bosnijoje pasitiko labai
blogas oras, šaltis, sniegas,
potvyniai. Pontoninis tiltas
per Sava upę, kuri skiria Kro
atiją nuo Bosnijos, buvo pa
statytas tik gruodžio 27 d.
Dėl blogo oro negalėjo nusi
leisti kariuomenės transporto
lėktuvai. Sniego uždengti
keliai gruodžio 30 atnešė ir
pirmąją amerikiečių auką.
JAV armijos automašina už
važiavo ant sniego užklotos
minos, sprogimas sužeidė
vieną kareivį.
• Popiežius Jonas Pau
lius II Kalėdų proga susirgo
gripu. Jis negalėjo užbaigti
tradicinio savo sveikinimo
Kalėdų proga ir pasitraukė iš
balkono, taręs: "Daugiau jau
negaliu". Naujųjų metų iš
vakarėse popiežius ragino šv.
Petro aikštėje susirinkusią
minią: "Nesutikite naujųjų
metų kaip laukiniai".
• Rusijos kariuomenės
štabas Kalėdų dieną paskel
bė, kad po 10 dienų smarkių
kovų, rusų kareiviai užėmė
čečėnų sukilėlių laikomą Gudermes miestą.
• Ypatingai šventiška nuo
taika Kalėdų proga viešpata
vo Betliejaus mieste, iš kurio
prieš šventes pasitraukė Izra
elio kariuomenė, perleisdama
miestą palestiniečiams. Ara
bai šventė Kristaus gimimo
šventę kartu su krikščioni
mis. Šventes Betliejuje pra
leido ir Palestinos laisvinimo
organizacijos vadas Arafatas
su šeima.
• Gruodžio 27 d. Mururoa salyne Prancūzija įvykdė
penktą branduolinį užtaiso
bandymą. Šis sprogimas bu
vęs 30 kilotonų dydžio. Aus
tralijos seismologai tvirtina,
kad sukeltas žemės drebėji
mas buvo lygus 5.0 Richterio
skalėje.
• Haiti saloje išrinkus
naują prezidentą, Valstybės
departamentas paskelbė, kad
JAV kariuomenė pradės pa
sitraukimą iš Haiti vasario 29
d., kaip buvo numatyta.
• Europos Sąjungos val
stybių vadų konferencija
gruodžio 15-16 d. nesugebė
jo nustatyti, kaip pavadinti
planuojamą sąjungos piniginį
vienetą. Šiuo metu tas pini
gas vadinamas "ecu" (Euro-

pean currency unit). Siūlo
ma naują pinigą pakrikštyti
"euro" vardu. Prancūzijos
prezidentas siūlė ieškoti gra
žesnio vardo ir atsiklausti są
jungos šalių gyventojų. Vo
kietijos kancleris atsiliepė,
kad vokiečiai tuo atveju bal
suotų už "markę". Susitarta,
kad naujasis pinigas įsigalios
nuo 2002 m. sausio 1 d., o
nuo tų pačių metų liepos 1 d.
nustos galioję visi sąjungos
narių tautiniai pinigai: svarai,
markės, frankai ir kt. Skepti
kai abejoja, ar pavyks įgyven
dinti tokį svarbų pakeitimą.
• Tarptautiniai ekono
mistai, komentuodami komu
nistinės Kinijos ekonominį
augimą, tvirtina, kad didelė
dalis .investicijų į Kiniją atei
na iš kinų išeivių. Įskaitant
Taivano (buvusios Formozos) ir Hong Kongo kinus,
vien Rytų Azijos valstybėse
gyvena apie 55 milijonai ki
nų. Jų tarpe yra daug milijo
nierių biznierių, kurie Kini
joje investavo daug milijonų
dolerių, daugiau už JAV, Ja
ponijos ir Europos biznio
korporacijas, kartu paėmus.
• Praėjusiems metams
baigiantis, JAV Imigracijos
įstaiga paskelbė, kad pernai
labai padidėjo iš JAV depor
tuotų nelegalių imigrantų
skaičius. Ypač didelis dėme
sys buvo skirtas deportuoti
ateivius, kurie atvykę Ameri
kon, ėmėsi kriminalinių veik
smų. Pernai buvo išvežta
51,600 nelegalių imigrantų,
net 75% daugiau negu 1990
metais. Daugiau pavyko su
gauti JAV pasieniuose ban
dančių pereiti sieną be reikia' mų dokumentų. Kongrese
siūloma sumažinti ir legaliai
bandančių atvykti Amerikon
žmonių skaičių.
• Europos parlamentas
patvirtino Europos Sąjungos
sutartį su Turkija, sudarant
su ja muitų uniją.
• Jungtinių Tautų statis
tikos biuras paskelbė pasau
lio šalių sarašą. Jis nurodo,
kad pasaulio kapitalistai dau
giau investuoja lėšų. Jau
daug metų mėgiamiausia in
vesticijų šalis yra Singapū
ras. O po jo eina: Indonezi
ja, Meksika, Brazilija, Malai
zija, Argentina, Kinija, Hong
Kongas ir Graikija. Paskuti
nės sąraše yra: Rusija, Čekija
ir Indija.
• JAV Pašto valdyba pa
skelbė, kad pernai labai po
puliarus buvo pašto ženklas
su Marilyn Monroe atvaiz
du. Ženklų buvo parduota už
46.3 mil. dol. Dar populia
resnis buvo ženklas, išleistas
1993 m. su Elvis Presley. Jų
parduota už 124 mil. dol. Įdo
mu, kad abu šie aktoriai jau
ni žuvo nuo narkotikų ar al
koholio piktnaudžiavimo.

• DIRVA • 1996 m. sausio 18d.*
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SAUSIO PENKIOLIKTOJI
Žiburys tamsiame horizonte
Juozas Žygas
Nors baltų gentys jau
daug tūkstančių metų prie
Baltijos jūros gyvena, tačiau
lietuviškos gentys prie jos
nebuvo priėjusios. Iš baltų
tik kuršiai ir prūsai gyveno
jūros pakrantėse. Jie pirmieji
susidūrė su vikingų puldinė
jimais, tačiau ir patys neliko
skolingi. Ypač kuršiai buvo
geri jūrininkai ir taip pat da
rydavo žygius į tolimesnius
kraštus. Danų bažnyčiose
net iki XIII-to šimtmečio pa
baigos, suplikacijose buvo
giedamas ir toks punktas:
"Dieve, apsaugok nuo kuršių
puolimų". Iš lietuviškų gen
čių arčiausiai jūros gyveno
žemaičiai, bet patys į jūrą ne
siveržė. Bet Lietuvai atsistatant, išėjimas į jūrą buvo rei
kalingas. Tad to laiko (1923
m.) Lietuvos vyriausybės ap
sisprendimo ginti Klaipėdos
kraštą ir Mažosios Lietuvos
lietuvių pasiaukojimo ne
galime užmiršti, nes mūsų
istorijoje, tai galbūt vieninte
lis toks atvejis.
Istorijos eigoje lietuvių
gentys, prie jūros nebuvo pri
ėjusios, tad padaryti tokį
sprendimą, reikėjo didelės
drąsos ir pasiryžimo. Ir tuo
met sąlygos nebuvo lengvos.
Kraštas vos ant kojų tebuvo
pradėjęs atsistoti. Užpakaly
je buvo Lenkija, kuri kiekvie
nu momentu taikstėsi Lietu
vą apžioti. Pačioje Klaipė
doje vokiečių administracija
Lietuvai nebuvo palanki. Ir
nereikėtų tuo stebėtis, kadan
gi tuo metu Lietuva nieko ne
turėjo, kas būtų galėję vokie
čius sudominti. Be to, Klai
pėdoje buvo prancūzų įgula
ir buvo žinoma, kad jų komi
saras su lenkais turėjo arti
mus ryšius. Be to, nereikėtų
užmiršti, kad tuo metu Pran
cūzija buvo Europos žanda
ras. Sukilimas buvo vykdo
mas mažlietuvių vardu ir jų
talka buvo labai reikalinga.
Bet jeigu užnugaryje jie ne
būtų turėję Lietuvos para
mos, tai, žinoma, sukilimas
nebūtų įvykęs.
Kuomet Klaipėdos suki
limas prasidėjo, dar nebuvo

pilnai praėję 5 metai nuo
nepriklausomybės atstatymo
paskelbimo. Per tą laiką, po
gana sunkių kovų, vis tik du
trečdaliai etnografinės Lietu
vos buvo apginta. Ir praktiš
kai beveik iš nieko buvo su
kurta administracija, suorga
nizuota ir pagal tuos laikus
pusėtinai ginkluota kariuo
menė, įvestas litas, kuris
buvo auksu paremtas, prie
nieko nepririštas ir ne
sergantis infliacija. Ir val
džioje buvo žmonių, kurie
numatė, kad yra būtina turėti
į jūrą išėjimą. Jeigu nebūtų
buvę laiku susiprasta, pasiryž
ta ir kovota, tai dabar ir Klai
pėda būtų "nuo amžių rusiš
ka žemė". Ir tuo pačiu Lietu
vai būtų buvusi užmauta kil
pa. Nors Lietuva tuomet dar
buvo: "tamsi ir juoda", bet
nestokojo idealistų, kurie tu
rėjo laisvos Lietuvos viziją,
jai dirbo ir aukojosi.
Tuometiniai ministeriai
ir Seimo nariai, kaip ir visi
kiti, pėsčiomis vaikščiojo ir
"konke" važinėjo. Bet už tai
buvo sugebėta, be užsienio
paskolų gyventi. Grynai lie
tuvišku darbu paremtas išsi
vystė eksportas. Jam paleng
vinti į Klaipėdą buvo nuties
tas geležinkelis, kad nereikė
tų per Latviją važinėti. Vė
liau buvo nutiestas ir Kaunas
- Klaipėda plentas. Taip pat
Klaipėdos uostas buvo padi
dintas, pagilintas ir moderni
zuotas. Iš "malkų uosto" vir
to nors ir nedideliu, bet mo
derniu uostu. Jau galėjo
įplaukti ne tik maži, bet ir
10,000 tonų laivai. Tais lai
kais, kai dar nebuvo "super
tankerių", tokio tonažo laivai
buvo visai pakankami. Juo
labiau, kad bendras perveža
mų prekių tonažas, 1938 m.
tebuvo apie 1,700,000 tonų.
Dėl politinių sąlygų uostas
buvo nustojęs didelės dalies
savo natūralaus užnugario, į
kurį įeitų visas Vilniaus kraš
tas, Gudija ir dalis Ukrainos.
Protingai tvarkantis, galėtų
būti didelis užsienio valiutos
šaltinis. Bet deja!

ANTANAS DUNDZILA
Redakcijos net telefonu paragintas,
rašau apie save. Šio redakcijai paklusnumo
sąskaiton šiek tiek nukentės suplanuotų,
provizoriniai susižymėtų DIRVAI straipsnių
ruošimas. Bet, bendradarbiavimo vardan,
redaktorių reikia klausyti... Kadangi su
DIRVA bei jos skaitytojais mane sieja
straipsniai - tai čia apie savo rašymą ir
rašysiu.
Rašymas mane viliojo nuo mažens.
Vokiečių okupacijos metu Lietuvoje, būda
mas 10-11 metų, niekam nežinant, vaikų lai
kraštėliui (kažin, kaip jis vadinosi?) nusiun
čiau savo eilėraštuką, j spaudą jis nepate
ko, bet redakcija atspausdino kelių pavar
džių sąrašėlį, jų tarpe ir mano, ir mums vi
siems patarė "dar pasistengti". Kauno V-sios
gimnazijos antroje klasėje su suolo draugu
paruošėme sieninio mokinių laikraštėlio
numerį...
Vokietijoje, lietuvių gimnazijoje rašymą talentingai ugdė lietuvių kalbos ir
literatūros mokytoja, 1995 New Yorke mirusi Jadvyga Kregždienė. Mano žurnalistinio
rašinėjimo globėju bei skatintojų 1953-1960 m. buvo neužmirštamas mūsų
visuomenės žymūnas, redaktorius Bronius Kviklys. LITUANUS, studentijos reikalai,
"Mūsų vytis", "Skautų aidas" buvo mano sekanti spaudos darbo bei visuomeninių
pastangų mokykla. Vėliau sekė proginiai, techniką populiarizuojantys ir šiaip
apžvalginiai straipsniai DRAUGE, AIDUOSE. Paruošiau straipsnį JAV LB-ės 1975 m.
išleistam Lietuvos istorijos vadovėliui, kurį buvo svarbu pritaikyti tuometinio išeivijos
jaunimo mentalitetui ir lietuvių kalbos pajėgumui.
DIRVON "patekau" redaktoriaus Vytauto Gedgaudo laikais. Keletą kartų man
pačiam buvo parūpusi viena ar kita tema ir DIRVA jas atspausdino. Vėliau pats redak
torius manąs jau prašė, kad parašyčiau. Dar vėliau rašyme DIRVAI kažkaip
įsibėgėjau: pradėjo piltis straipsniai kiekvieną savaitę. Šiuo rašymo maratonu
tebegyvenu. Su dideliu malonumu prisimenu bendradarbiavimą su Baliu Gaidžiūnu,
Anicetu Bundoniu ir dabar su DIRVĄ šauniai varančių ponių kolektyvu.
Tiesa, DIRVOS konkursai mane dar paskatino noveles pabandyti. Visas (ant
vienos rankos pirštų suskaičiuojamas) premijas nukreipiau į Lietuvą. Jokių premijų ar
atlyginimo už rašymą nepriimu: panašiai kaip technikoj puslaidininkiai elektros srovę
pakreipia šen ar ten, iš mūsų visuomenės gautus išteklius aš kreipiu man rūpimiems
visuomeniniams reikalams. O kas man rūpi, mano straipsnius skaitantieji žino.
Sąmoningai šalinuosi nuo kartais labai dosniai segamo žurnalisto ar net rašytojo
vardo. Tai nei mano profesija, nei užsiėmimas. Iš manęs toks žurnalistas ar
rašytojas, koks esu šoferis, virėjas ar tenisininkas. Esu visuomenės narys, kuris rašo,
taškas. Bill Russel, garsusis juodosios rasės krepšininkas, pasakoja, kad gatvėje jį
sutikę žmonės dažnai užklausia: "Ar tai jūs esat tas garsusis krepšininkas?" I tai Bill
Russel atsako: "Ne, aš esu žmogus, kuris gerai žaidžia krepšinį!" Ir aš panašiai
sakyčiau: esu žmogus, kuris rašo į lietuvių spaudą. Esu dėkingas DIRVAI ir Kaune
leidžiamam GARSUI, kurie mano straipsnius šiuo metu spausdina.
Baigiu su viešu prašymu, visuomeniniu siūlymu DIRVAI: būtina, kad šioje
DIRVOS bendradarbių paminėjimo serijoje būtų straipsnis ir apie visus DIRVOS štabe
dirbančiuosius. Ir jie yra labai svarbūs bendradarbiai. Norime ir iš jų išgirsti, jais
pasidžiaugti!
(1996-1-5)

A.L. TAUTINĖS SĄJUNGOS
CHICAGOS SKYRIAUS
SUSIRINKIMO APŽVALGA
1995 m. gruodžio 16 d.
gausus būrys narių valdybos
"Kvieslio" kviečiami prieš
kalėdiniam susirinkimui su
gužėjo į "Seklyčią". Mečys
Valiukėnas, buvo pakviestas,
pagvildenti gruodžio 17-tos
dienos įvykius. Jis pasakojo,
kad išrinkus trečiąjį seimą
1926 m. gegužės 8-9 dieno
mis nei viena partija neturėjo
pakankamos daugumos vy
riausybės sudarymui. Tada
valstiečiai liaudininkai su so
cialdemokratais talkinami
lenkų, žydų ir vokiečių ma
žumų, ėmėsi iniciatyvos su
daryti vyriausybę. Preziden
tu buvo išrinktas Kazys Gri
nius, ir Mykolui Šleževičiui
buvo pavesta sudaryti kabi

netą. Naujoji vyriausybė pa
naikino karo stovį ir išleido
iš kalėjimo kai kuriuos veik
liuosius komunistus, kurie
pradėjo kurstyti darbininkiją
ir viešai demonstruoti. Taip
gi vyriausybė atmetė pradėtą
bendradarbiavimą su Vatika
nu ir ryžosi nubraukti dvasiš
kiams atlyginimą už metrika
cijos vedimą bei algas, supy
kindama dvasiškius, planavo
ir vykdė kariuomenės maži
nimą, pasėdama didelį nepa
sitenkinimą karininkų tarpe.
Tokia vyriausybės politi
ka buvo nepatenkinta didelė
dalis Lietuvos gyventojų, to
dėl ir buvo prieita prie gruo
džio 17 d. perversmo, kuriam
vadovavo karininkai su studen

tų ateitininkų ir neolituanų
talka. Perversmui buvo gerai
pasiruošta, jis praėjo be šūvio
ir be to kai ką jau pats pa
miršęs, nenorįs būti nesu
prastas, iškreiptas.
Perversmui pasisekus,
Antanas Smetona buvo iš
rinktas prezidentu, o Augus
tinui Voldemarui buvo pa
vesta sudaryti vyriausybę.
Naujoji vyriausybė griežtai
paėmė valdžią į savo rankas,
ir Lietuvos gyvenimas apri
mo, lietuvis pasijuto savo že
mės šeimininkas. Nežiūrint
įvairių nuomonių dėl pervers
mo, Lietuva žengė sparčiais
žingsniais pirmyn švietimo, žemėsūkio ir visose kitose srityse.
Dr. Elena Treinienė viešnia iš Lietuvos - pasida
lino mintimis apie Kauno ra
jono tautininkų veiklą.
(Nukelta į 9 psl.)
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VIENO GENEROLO
SULAUŽYTA PRIESAIKA
NULĖMĖ LIETUVOS LIKIMĄ.
GĖDINGA 1940 METU
LIETUVOS OKUPACIJA

pasimetę".
Lietuvai priėmus Mask
vos Ultimatumą dėl okupaci
nės kariuomenės įvedimo,
gen. V. Vitkauskas vyksta
prie Lietuvos-Belarusijos
sienos į Gudagojo stotį ir bir
želio mėn. 15 d. 15 vai. pasi
Vytautas Šeštokas
rašo susitarimą dėl raudono
Minėdamas skaudžią sios armijos žygiavimo į Lie
(Tęsinys iš praėjusio numerio)
klaidą, kad bolševikai buvo tuvą. O kad okupantams nie
Nekelia nuostabos ir tas įsileisti nesipriešinant, A. kas netrukdytų, rašo Lietu
faktas, kad paskutiniame Smetona savo "Pro memo- vos kariuomenės įsakymą,
Lietuvos tarybos posėdyje, ria" rašė:
skelbiamą per Lietuvos radiją:
svarstant rusų ultimatumą,
"Lietuva prieš mirtiną
Įsakau žygiuojančiai So
abu "kovos draugai" gynė pavojų. Jau prie gen. Čer vietų kariuomenei taikyti vi
bendrą nuomonę: Ginklu ne niaus, kaip ministro pirmi sas mandagumo ir draugiškų
sipriešinti Lietuvos okupacijai. ninko, gynimo taryba svarstė santykių taisykles. Painfor
Seni bičiuliai A. Merkys kas daryti, jei ateitų rimtas muoti dėl patogesnių žygiui
ir V. Vitkauskas nemėgo po pavojus Lietuvos laisvei. Ta kelių, pastočių vietų, įsakant
puliariausio Lietuvoje gene ryba visa pasisakė, jog tuo administracijai parengti pa
rolo Stasio Raštikio. Abu met reikėtų visomis priemo talpas. Jei bus gautas žygiuo
meilikavo prezidentui. Abu nėmis taigi ir ginklu, priešin jančių karo vadų sutikimas,
pasistengė, kad nepriklauso tis, nors ir nebūtų vilties lai paskirti lydėti nuolatinius
ma Lietuvos Respublika be mėti. Tegul užpuolikas" - jis aukštesnio laipsnio karinin
jokio pasipriešinimo taptų samprotavo, - "smarkiai nu kus, mokančius rusų kalbą.
LTSR, būtų okupuota.
niokotų mūsų kraštą, tačiau Visur, kur tinka, priminti,
Kalbant apie nepriklau tas įvykis paliktų atsimušęs kad žiūrime į Sovietų Sąjun
somos Lietuvos kariuomenės lietuvių sąmonėje, jog tauta gos kariuomenę kaip į drau
vadovybę, pagarbą pelnė švie kiek įmanydama gynė savo gišką kariuomenę, ir prašyti
si asmenybė - krašto apsau garbę. Vadinasi, gynimasis mūsų kariuomenės adminis
gos ministras K. Musteikis. svarbus ir ateičiai. Ta pras tracijos, gyventojų taikyti to
Kilęs iš rytų Aukštaitijos, me viešai juk pasisakydavo kius pat jausmus. Kad paten
nuo Tauragnų, jis dalyvavo mūsų vadai, kariai ir ne ka kintų žygiuojančios tarybinės
Pirmame pasauliniame kare, riai, kalbėdami į kariuome kariuomenės pageidavimus,
kovėsi už Lietuvos nepriklau nę..."
karininkai palydovai, kur rei
somybę. Vienoje baigė aukš
Ministru pirmininku ta kia, turi pavartoti visą savo
tąją prekybos mokyklą, o pus A. Merkiui, tas klausi autoritetą administracijos or
Briuselyje - Karo akademiją, mas vėl iškilo gynimo tary ganų ir gyventojų atžvilgiu:
dirbo Lietuvos kariuomenės boje. Jis taip pat buvo spren per daug nesivaržydami dėl
vyriausiajame štabe, buvo džiamas, kaip ir prie gen. atsakomybės".
karo mokyklos viršininkas, Černiaus: gera valia niekam
Vėliau generolas yra pa
net trijose Lietuvos vyriau neatiduoti Lietuvos suvere sakojęs žurnalistui Tadui Tesybėse - Krašto apsaugos numo ir ginklu priešintis seckui, kad rūpindamasis
ministras. Paskutiniame tuo smurtui.
okupacinės kariuomenės su
metinės Lietuvos vyriausy
Tačiau nei ministrai pir tikimo ir dislokavimo Lietu
bės posėdyje, svarstant bol mininkai, nei kariuomenės voje reikalais, daug naktų ne
ševikų ultimatumą, tvirtai, vadai nepateikė plano kaip miegojęs, nepailsėjęs, sergė
kaip ir prezidentas bei švieti kovoti, nebuvo paruoštas jęs, kad sovietinius karius vi
mo ministras K. Jokantas, valstybės aparatas, nors gin sur džiaugsmingai, su gėlė
pasisakė už Lietuvos prieši tis skatino prezidentas A. mis sutiktų.
nimąsi ginklu.
Smetona. Vadinasi, nei Mi
Kariuomenės vadas pa
O ką tokią sunkią Lietu nistrų tarybos pirmininkas, taikavo okupantams, o 1919
vai valandą buvo padaręs jai nei kariuomenės vadas ne m. buvęs Utenos karo komen
kariuomenės vadas V. Vitkaus ieškojo išeities iš kraštui grę dantas kapitonas Pranas Gi
kas? Nors davęs priesaiką siančio pavojaus, o laukė tik neitis, kariavęs kartu su "Bol
ginti Lietuvos garbę ir nepri būsimų okupantų malonės, ševikų vėtra" pramintu kapi
klausomybę, naudodamasis stengėsi įtikti Kremliui.
tonu Ladyga prieš bolševi
kariuomenės vado teise,
Apie tai savo atsiminimuo kus, dėl tos tragedijos, išleis
1940 metų pavasarį įsako se rašo Šaulių sąjungos va damas savo auklėtinius atos
išgabenti į Gaižiūnų poligoną das pulkininkas P. Saladžius.
togų, 1940 m. birželio 15 d.
iš Lietuvos kariuomenės da
"Uždusęs bėgu pas savo neslėpė ašarų.
linių visus sunkiuosius gink tiesioginį viršininką kariuo
Jaunesnės kartos skaity
lus: kulkosvaidžius, mino menės vadą gen. Vitkauską. tojams, be abejo, įdomu, ką
svaidžius, prieštankinius pa Nepriima-neturįs laiko. Ma iš bolševikų valdžios gavo
būklus - "vasaros manev ne tai pribloškė: tokios katas generolas už priesaikos su
rams". Taigi kariuomenę iš trofos metu kariuomenės va laužymą ir keliaklupsčia
dalies nuginklavo jos vadas.
das nepriima jo žinioje esan vimą. V. Vitkauskas apie
Įdomių detalių iš V. Vit čios didžiosios visuomeninės mėnesį buvo vadinamosios
kausko pasakojimų pateikia ginkluotos organizacijos va Liaudies vyriausybės krašto
žurnalistas Tadas Teseckas. do, nepriima net kelioms ar apsaugos ministru, "laimino"
Nors nemažas postas Lietu bent vienai minutei ir neduo Lietuvos kariuomenės peror
vos vyriausybėje patikėtas da jokių nurodymų...
ganizavimą į 29 teritorinį kor
Vitkauskui, generolas nebu
Neužilgo kariuomenės pusą. 1941 m. birželio 10 su
vo jai lojalus, tai rodo ir jo štabe buvo sušauktas dalių kitais aukšto rango karinin
kalba paskutiniame Lietu vadų susirinkimas. Kariuo kais buvo išsiųstas į "pasito
vos vyriausybės posėdyje: menės vadas gen. Vitkauskas bulinimo kursus" Sovietų Są
Turėdamas Kalvoje ir seniau, pranešė, kad rusų kariuome jungoje. Ten paskirtas karo
ir ypač dabar išryškėjusias nė peržengė Lietuvos sieną, akademijos dėstytoju. Jis ne
Lietuvos gyventojų nuotai ir jis turi vykti į Gudagojo matė fronto ir neuostė para
kas, taip pat visiškai nepaten stotį susitikti su rusų kariuo ko. Po karo V. Vitkauskas
kinamą priešinimosi pagrin menės komandarmu Pavlo skiriamas Kauno Politechni
dą ir jo keista tikslą, laikau jį vu. Tai buvo baisūs žodžiai... kos instituto karinės katedros
visiškai nepriimtinu. Siūlau ir visuotina tyla. Jokių nu vedėju.
^gus baugiau)
reikalavimus priimti, nesi rodymų. Išsiskirstėme kas
priešinti.
sau, priglušinti, pritrenkti,

★★★

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTUI
Jo Ekscelencijai Algirdui BRAZAUSKUI
Lietuvoje subrendo gili valdžios krizė, sąlygojanti didžiu
les neigiamas politines, ekonomines, socialines ir dorovines
pasekmes. Šią krizą įveikti galima tik neatidėliotinais ir labai
ryžtingais Jūsų - valstybės vadovo - veiksmais.
Pone Algirdai Brazauskai, jeigu Jūs nesate tik siauros
grupuotės, susijusios su LDDP viršūne, tikslų vykdytojas ir
jos savanaudiškų interesų gynėjas, jeigu Jums iš tikrųjų rūpi
Lietuvos dabartis ir ateitis, Jūs turite veikti. Ilgiems svarsty
mams, o juo labiau jų imitacijai; tūpčiojimui vietoje ir atsikal
binėjimui dabar nebėra laiko. Jūs privalote atlikti būtinus
valstybės ir tautos interesų gynimo veiksmus.
Respublikos Prezidente, Jūs privalote ryžtis:
1) tuojau pat atleisti iš Ministro Pirmininko pareigų
p. Adolfą ŠLEŽEVIČIŲ. Lietuvos Respublikos Konstitucijos
84-asis straipsnis suteikia Jums šią teisų: "Respublikos
Prezidentas (...) Seimo pritarimu atleidžia Ministrą Pirminin
ką". Manau, kad dabartinėje krizinėje būklėje daugiau kaip
pusė Seimo narių pritars tokiam Jūsų sprendimui, o taip pat
kito Ministro Pirmininko skyrimui bei naujos Vyriausybės
sudarymui. Naujoji Vyriausybė turėtų tuoj pat nutraukti korumpuotos ankštesniosios valdžios taktiką, išaiškinti labai
pavojingų ekonominių nusikaltimų vykdytojus ir imtis Lietu
vos ūkio atkūrimo;
2) inicijuoti nutarimą dėl pirmalaikių Seimo rinkimų or
ganizavimo.
Jūsų Ekscelencija Lietuvos Prezidente! Jeigu Jūs to ne
padarysite ir teisinsite dabartinės valdančiosios grupuotės
veiksmus, Lietuvai liks tik viena, tačiau labai sunki, suvargu
siam ir nuniokotam jos ūkiui nuostolinga išeitis - visuotinis
politinis piliečių streikas, kuris tęstųsi tol, kol būtų priimti
anksčiau minėti būtini valstybės gelbėjimo sprendimai. Jūs
dar galite išvengti tokios kraštutinių įvykių sekos. Jūs priva
lote tai padaryti - ir kaip valstybės vadovas, ir kaip jos
pilietis.
Pagarbiai,
Rimantas SMETONA
Lietuvių tautininkų sąjungos pirmininkas

*****

SAUSIO 13-TOSIOS ATGARSIAI
Imperijos pamatai braška
Juozas Žygas
Vadinamojo "sukilimo"
režisieriai, kurių užnugaryje
buvo pats Gorbačiovas, pa
darė mažą klaidą. Norėdami
pasauliui parodyti, kaip liau
dis išsilaisvina, sukvietė dau
gelį spaudos ir televizijos
žmonių. Tačiau parodė visai
kitą vaizdą. Ne tik Vakarų
pasaulis, bet ir Imperijos žmo
nės pamatė, kaip maža tauta
kovoja už savo prarastas tei
ses. Ir kaip galingoji Imperi
ja, pabūgusi dainuojančios
minios, prieš beginklius žmo
nes pasiuntė tankus. Tos pat
dienos ryte ne tik Vakarų pa
saulio, bet ir Rusijos žmonės
pamatė, kaip tankai traiško
žmones. Kilo beveik visuoti
na pasipiktinimo banga.
Tik prez. George Bush
sekmadienio ryte televizijoje
kalbėdamas, nors įvykius ap
gailestavo, bet tuoj aus pareiš
kė, kad greičiausiai tai įvyko
be Gorbačiovo žinios. Rusi
jos akademikai tuoj aus pra
dėjo griežtai protestuoti.
Maskvos, Leningrado ir Ki
jevo aikštėse pasirodė būriai
demonstrantų, kurie nešė
plakatus, smerkiančius įvyk
dytą smurtą ir lietuvišką vė
liavą. Komunistų partijos
viršūnės ir pats Gorbačiovas
susvyravo ir neturėjo nervų,
prieš demonstrantus specia
lius milicijos dalinius ar tan
kus pasiųsti. Visi pajuto, kad
imperija išsigando ir jos pa

matai subraškėjo. Garsiai
prabilo Andrėj Sakharov, No
belio taikos premijos laurea
tas ir ypač garsiai ir aktyviai
jo žmona Jelena Boner smerk
dama smurtą. Į Vilnių priva
žiavo dar daugiau vakariečių
ir Maskvos žurnalistų, taip
pat daug žymiųjų Rusijos di
sidentų, kurie viešai solidari
zavo su Sąjūdžiu ir Lietuvos
siekiais.
Svarstyklės pasviro Mask
vos nenaudai. Iš karto jėgos
neparodžius, visi suprato, kad
jos imperinė galybė jau yra
praeities reikalas. Lietuvos
pavyzdžiu sekė ne tik Latvija
ir Estija, bei Ukraina, Kauka
zo tautos ir tautelės, bet ir
Rusijos viešoji opinija. Tam
siosios jėgos išsigando ir pra
dėjo trauktis. Gorbačiovas
atsirado nepavydėtinoje pa
dėtyje. Iš vienos pusės buvo
nepatenkintos Rusijos demo
kratinės grupuotės, kad prieš
beginklius žmones buvo pa
naudoti tankai. O kitoje pu
sėje buvo generolai, kurie
tame Gorbačiovo susvyravi
me, įžiūrėjo "nenugalimo
sios" įžeidimą, kad ji prieš
neginkluotą minią pralaimėjo
ir turėjo trauktis. Pradėjo for
muotis du frontai, demokrati
nis ir imperialistinis palaikan
tis: "Didžiosios ir nedalomos
Rusijos" sąvoka.

(Nukelta į 6 psl.)
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ESTIJOS GENEROLAS
EISELNAS
<

Antanas Dundzila

Kalbėsiu apie asmenybę
Estijoje, kuri žėri kaip kokia
žarija dabartinių Baltijos val
stybių šiaip jau pilkuose pe
lenuose. Generolas leitenan
tas Aleksandras Einselnas
1993-1995 buvo Estijos Ka
riuomenės vadas. Įsidėmė
kime : BUVO...
Einselnas Estijai darba
vosi šauniai. Jis energingai
tramdė įsišaknijusią korupci
ją ir ravėjo iš sovietų okupa
cijos laikų paveldėtą karininkiją. Žinovai tvirtina, kad
per 2-1/2 metų Einselnas Es
tijos kariuomenę išugdė į ge
riausius karinius vienetus,
dabar veikiančius, buvusiuo
se sovietų okupuotuose kraš
tuose. Jis daug pasidarbavo,
kad Estijos kariuomenė ati
tiktų Šiaurės Atlanto Pakto
(NATO) valstybių standar
tus. Mums dar ypač įdomu,
kad Einselnas buvo "dypukas", 1944 su motina pabė
gęs iš Estijos, 1949 atvykęs į
Ameriką ir JAV Armijoje
pasiekęs pulkininko laipsnį.
Perimant kariuomenės vado
pareigas, Estija jam suteikė
generolo leitenanto laipsnį.
1995 metų gruodžio pra
džioje Einselnas buvo privers
tas atsistatydinti. Tai smūgis
šiaip jau gražiai į atstatytą ne
priklausomybę kopusiai Esti
jai, tai dar vienas ekskomunistinių sluogsnių įmuštas golas
Baltijos šalių futbole. Prisi
menant rinkimus neseniai
prieš ekskomunistą A. Kwasniewskį pralaimėjusį Lenki
jos Walęsą, Einselno išbrau
kimas iš Estijos valdžios apa
rato buvo pats naujausias Bal
tijos šalyse svarbių valdžios
asmenų pasikeitimas.
Tiesa, reikia pastebėti,
kad Einselno drama Estijoje
dar šiek tiek tęsėsi. Nors
Prezidentas Lennart Meri ir
priėmė jo atsistatydinimą, šį
žingsnį privalo patvirtinti es
tiškai Riigikogu vadinamas
seimas. Gruodžio 19 d. sei
mas tą sprendimą patvirtino.
Pažymėtina, kad pats Einsel
nas nenorėjo atsistatydinti.
Prezidentas Meri Einselną rė
mė ir teberemia, po atsistaty
dinimo jam suteikė pilno ge
nerolo laipsnį ar pasiūlė va
dovauti Estijos Karo akade
mijai. Per paskutinį pusšimtį
metų Estija nebuvo suteikusi
pilno generolo laipsnio jo
kiam kitam savo kariškiui.
*****
Eiselno biografija yra įdo
mi ir spalvinga. Šiuo metu
64 metus amžiaus turintis
Einselnas su motina 1944 me
tais laivu pabėgo į vakarus.
Dar tik 12 metų amžiaus bū
damas, jis talkino pogrindyje

Estijoje susiorganizavusiems
partizanams. Atvykęs į Ame
riką, savanoriu stojo kariuo
menėn ir dalyvavo Korėjos,
vėliau Vietnamo kare. Viet
name buvo gen. Westmoreland'o štabo karininku, po to
tarnavo generaliniame štabe
bei NATO komandiruotėse.
1985 pulkininko laipsnyje iš
ėjo į pensiją, o 1993 gegužės
4 dieną perėmė Estijos kariuo
menės vadovybę, gavęs vien
balsį Estijos seimo patvirtinimą.
Estijos prezidento kvie
čiamam grįžti į Estiją kariuo
menės vado pareigoms, į pen
siją išėjusiam, pasižymėji
mais apdovanotam Amerikos
armijos pulkininkui nebuvo
visai paprasta. Visą laiką
Amerikoje buvo daug naivių
(ir kvailų) Sovietų Sąjungai
simpatikų, o dar ir dabar Ru
sija tebelaikoma lyg šventąja
karve iš okupacijos išsilais
vinusių kraštų sąskaiton...
Tad Amerikos Valstybės de
partamento biurokratams la
biau rūpėjo rusų nusistaty
mas, kuris, savaime aišku,
aukšto Amerikos karininko
(bet ne buvusio okupanto,
Sovietų Sąjungos trano) ne
norėjo matyti Estijos Kariuo
menės vadu. Todėl Ameri
koje Einselnui buvo daromos
kliūtys, grasinama atimti jo
per 35 metus išsitarnautą
kariuomenės pensiją, apie
$50,000/metus. Tai buvo
laisvei ir demokratijai užsi
angažavusio estų kilmės ame
rikiečių karininko linčiavimas, (amerikiečių rasinėje
trintyje žinomas "lynching"
terminas - aukų korimas be
teismo ir t.t.) - čia kito žo
džio nėra! Vienu metu jam
buvo net laikinai nutraukti jo
pensijos čekiai! Pagaliau,
Amerikos Kongreso nariams
spaudžiant, ši audra Ameri
kos buizos bliūdelyje aprimo.
Einselnas išpildė savo 1944
m. padarytą pažadą sugrįžti,
kai Esitija vėl bus laisva.
Eiselno "nuodėmės" Es
tijoje privedusios prie jo pa
šalinimo, buvo šios. Jis buvo
apkaltintas, kad kariuomenės
algos viršijo biudžetą... Įsivė
lė į viešą ginčą su Krašto ap
saugos ministru, kas, imant
dėmesin civilinės valdžios
primatą kariuomenei, jau ne
kaip skamba... Šiaudas, su
laužęs kupranugario nugarą,
glūdėjo tame, kad Einselnas
pagavo du pulkininkus, šmugeliuojančius ginklais... Pa
žymėtina, kad Einselnas ne
sutiko slopinti savo kritiško
nusistatymo siaučiančiai ko
rupcijai ir paveldėtam kariuo
menės nemokšiškumui. sVisa
.

tai prisidėjo prie jo "nelanks
tumo". Jis iš karto pasirodė
esąs niekniekius, simuliavi
mą, tinginiavimą netoleruo
jantis vadas. Savo kieta, bekompromisine laikysena jis
pats sau susilpnino viešosios
nuomonės pamatus. Krašto
gynybos ministras, pats įta
riamas nešvankiomis machi
nacijomis, viešai teigė, kad
Einselnas "save laiko Vieš
pačiu". Atsistatydinimą su
"sunkia širdimi" priimdamas,
prezidentas išsireiškė... "Mes
liekame skolingi gen. lt. Ein
selnui už Estijos karinių pa
jėgų įstatymą į tinkamas vė
žes. Tai buvo sunkus užda
vinys ir gen. lt. Einselnas ja
me nesuklupo. Tačiau jis
pats, savo principus vykdy
damas, suklupo."
Į sovietų sunaikintą ir
nuniokiotą savo kraštą Ein
selnas žiūrėjo su skausmu ir
kantrybe. Čia nėra ko stebė
tis, panaši padėtis glūdi ir
Lietuvoje ir Latvijoje. Rei
kės dešimtmečių padėčiai
Estijoje atstatyti. Štai, prie
Tapa karinio aerouosto yra
paliktas požeminis benzino
ežeras, kurio išvalymui rei
kės apie 4 bilijonų dolerių...
Radioaktyvios medžiagos
sunkiasi iš Estijos pakrančių
į Baltijos jūrą... Estijos uoste
rūdyja paskandinti sovietų
laivai... Išvykdama sovietų
kariuomenė "draugiškai" pri
pylė cemento į kai kurių ka
reivinių kanalizacijos vamz
džius... Įsidėmėkime: tai tie
patys rusai, buvę sovietai,
kurie net šiandien rėkauja
apie "draugiškus" kaimyni
nių valstybių santykius arba
kalba apie "jiems priklausan
tį" užsienį...
Tačiau baisiausi reiški
niai glūdi sovietų sužalotuo
se žmonėse. Einselnas sako,
kad žmonės žmoniškai nesi
kalba, neatsako žmoniškai į
klausimus. Fizinis karių kan
kinimas - žmogaus niokoji
mas vyravo sovietų armijoje.
Dabar yra žinomi du šimtai
visam amžiui sužalotų palie
gėlių nuo mušimo sovietų
daliniuose. Kiek sovietai už
mušė į kariuomenę paimtų
estų jaunimo, niekas nežino.
Tai sovietų armijoje standar
tiniai praktikuotos "dedovščinos" pasėkos.
Einselnas rado sovietų
išugdytą karininkiją, kuri sa
ve laikė privilegijuota kasta,
turinčia teisę mušti karius ir
vogti valstybės turtą. Aplan
kęs kariuomenės vienetus, jis
patyrė, kad moralė buvo že
ma, kad vienas aukštas dali
nio vadas nepakluso net pre
zidento nurodymui! Tą visą
reikėjo pakeisti. Jau 1994 m.
Einselnas pasakė: "Jei rusai
bandys grįžti, bus karas!",
nors Rusijos 2 milijonų ka
riuomenė yra didesnė už Es
tijos visą gyventojų skaičių...
Eiliniai žmonės šiems Ein
selno pareiškimams pritaria.

Einselno laikysena jau
neša derlių. Vieną kartą prie
jo priėjo jaunas karininkas ir
jam pareiškė, kad jis gali būti
patekęs į interesų konfliktą
su Einselno paskelbtu kariuo
menės etikos kodu. Jis savo
kariuomenės vadui prisipaži
no, kad jo motina siuva ka
riuomenei uniformas... Ein
selnas čia šypsosi ir tuo kari
ninku didžiuojasi: "Aš noriu
tinkamai nusiteikusių karinin
kų kadro: ne melagių, ne suk
čių, ne vagių!"
Perėmus pareigas, pirmas
Einselno įsakymas kariuome
nei buvo nutraukti vaikų nau
dojimą darbui ir kareivinėse
uždrausti pornografiją.
Pagal vakarų standartus
jis pats Estijoje gyvena skur
džiai. 1994 m. jis turėjo vie
no miegamojo butelį be vir
tuvės, bet su vonia, kurioje iš
kranų bėgo karštas, bet rudas
vanduo.

Einselnas nesiėmė kariuo
menės vado pareigų nei už
pinigus, nei garbės troškimo
vedamas. Jis norėjo prisi
dėti, kad Estija prisikeltų de
mokratinės, nepriklausomos
valstybės rūbuose. Idealiz
mo pagautas, dar būdamas
vaiku Estijoje, prisiskaitęs
prieškarinių knygų apie Ame
rikos indėnus (pvz. Kari May
"Winnetou įpėdiniai"), jis sva
jojo vykti į Ameriką ir kovo
ti su indėnais prieš baltuo
sius... Baltųjų skriaudą indė
nams visi žinome ir iš istori
jos ir iš romanų. Po kiek lai
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ko jis tačiau suprato, kad in
dėnai jo būtų nepriėmę, nes
jis pats buvo baltasis... Ir
štai, kokia tragiška pamoka ir
Einselnui, ir Estijai: galvojant
apie jo pašalinimą, matome,
kad Estija jo irgi iš tikrųjų ne
priėmė, nes, turbūt, jis nebu
vo estų homo sovieticus...
Istorija kartojasi: prieš 2,000
metų žydai nepriėmė kitos
neeilinės asmenybės; ją jie
net nukryžiavo...

Estijoje jis buvo šviežio
vėjo pūstelėjimu į sovietijoje
išaugintą karininkijos raugą.
Nekalbant metaforomis, jis
buvo labai reikiama vakarie
čių įtaka okupanto kalintam
kraštui, jo atkuriamai kariuo
menei. Mažytės Estijos 10,000
vyrų kariuomenė jo vadovy
bėje buvo formuojama, kaip
pridera, Estijai. Estų karininkijoje korupcija ir sovieti
nio mentaliteto pamazgos
buvo šluojamos lauk. Už
šias pastangas, aišku, teko
užmokėti. Apie Einselną
apsčiai turiu žinių iš spaudos,
iš Estijos ambasados Washingtone, iš šaltinių Estijoje.
Atsiminkime: estų gene
rolo Einselno žarija tebežėri
iš okupacijos ropojančios Es
tijos pelenuose. Kaip gaila,
kad tokios žarijos neturime
Lietuvos kariuomenėje ar įs
tatymų vykdymo įstaigose...
Tačiau viltingai linkėtina,
kad naujuose 1996 metuose
ji kur nors ir Lietuvoje sužė
rės.
(1995-XD-31)

"ČEČĖNU TAUTOS
APSISPRENDIMO TEISĖ"
Gruodžio 9 d. Vilniuje
vykusioje konferencijoje
"Čečėnų tautos apsisprendi
mo teisė" Seimo narys A.
Endriukaitis ne retoriškai, o
didelio pilietinio nerimo ver
čiamas, klausė: "Kiek dar
mažosios tautos ir valstybės
bus didžiųjų priklausomybė
je ir baimėje, kiek dar mažų
jų tautų gyvenimas bus di
džiųjų valstybių teisė ir ma
lonė?" Sukako metai, kai į
Čečėniją įsiveržė Rusijos ka
riuomenė. Monsinjoras A.
Svarinskas, paminėjęs apie
dviejų monoteistinių religijų
- krikščionių ir islamo išpa
žinėjų bendravimo svarbą,
teigė: "Jei tikime į vieną Die
vą, tai esame broliai. Būda
mi broliai, dalinkimės ir šir
dimi, ir duona... Mes moko
mės iš jūsų, kaip reikia mylė
ti Dievą ir Tėvynę...Mūsų
širdžiai miela, kad žydai Vil
nių vadina antrąja Jeruzale.
Ir džiaugtumės, jei čečėnai
Vilnių vadintų antruoju Groz
nu". Lietuvos sostapilyje, o
ne kokiame tradiciškai musul
moniškame krašte surengta

konferencija čečėnų kovai pa
remti. Netolimoje praeityje
Vilniuje rado prieglobstį ir pa
ramą kaimyninės Baltarusijostautinio atgimimo šaukliai.
"Netikėjome, kad viena
iš didžiausių pasaulio supergalybių galėtų užpulti taikią,
niekam negrasinančią, apsi
sprendusią kurti nepriklauso
mą gyvenimą mažą valstybė
lę", - kalbėjo rašytojas E. Ig
natavičius. Jis priminė Ičkerijos vadovo prezidento D. Du
dajevo karčius žodžius, jog
"nėra tokios organizacijos
pasaulyje, kuri atstovautų
mažųjų valstybių ir tautų in
teresus" ir nemažiau karčią,
smarkiai žeidžiančią Vakarų
pasaulio žmones, sampratą
apie Jungtines Tautas. Prezi
dentas D. Dudajevas mano,
kad "reikia steigti naują Jung
tinių Tautų organizaciją". Da
bartinė negynė ir negina žu
domos čečėnų tautos. Seimo
narys J. Tartilas pareiškė,
kad Rusijoje prie valstybės
vairo "jau šimtmečiais stovi
nudvasinti žmonės", kurie
(Nukelta į 6 psl.)
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KIEKVIENA TAUTA VERTA
SAVO VALSTYBĖS
(Atkelta iš 1 psl.) ,

nepiktų siekių vedami, atvy
kę kitataučiai mokslininkai
sudarinėjo, manydami, kad
netrukus mūsų nebebus.
O juk žmonijos ateitis
priklauso tik nuo to, ar išliks
nepriklausomos tautinės val
stybės. Visi kiti keliai veda
ne tik į dorovinių vertybių
praradimą, tautų išnykimą,
bet ir į žmonijos susinaikini
mą. Pasaulis laikosi ne ant
kosmopolitinių, vienadienę
gyvensenų propaguojančių,
nepasitikėjimą ir gobšumą
aplink save skleidžiančių da
rinių, bet ant dorą ir lygybę
pripažįstančių, savo tėvų kal
bą ir unikalią kultūrą puose
lėjančių tautų.
Kai kas rodo į Šveicariją
ir sako, kad federalizmas gali
tarnauti kaip priemonė, jun
gianti kelias tautybes į vieną
politinį darinį, į vieną valsty
bę. Žinoma, gali. Tačiau
tokie dariniai dažniausia yra
labai trapūs. Jie laikosi tik
tol, kol remiasi visiško lygia
teisiškumo ir tarpusavio pa
garbos bei tolerancijos prin
cipais. Visą laiką dėl tikrų ar
tariamų ekonominių, kalbi
nių, religinių skirtumų, dėl
sąlygų ir galimybių nevieno
dumo, dėl perspektyvų pu
siausvyros pažeidimų, fede
racijai iškyla dezintegracijos
pavojai. Galimybės iš fede
racijos ramiai susiformuoti
tautinėms valstybėms yra la
bai ribotos. Visada stipres
niajam yra pagunda valdyti
silpnesnįjį arba mažesnįjį.
Tai tarsi gyvenimas šalia ug
nikalnio, nežinant, kada jis
gali išsiveržti.
Rusijos imperijos istorija
rodo, kad buvo einama tik
vienu keliu: taikyti genocido
metodus mažesnių tautų at
žvilgiu. Tik kartais, kai im
perijai ateidavo silpnumo lai
kotarpiai, svetimų žemių gro
bimo ir tautų naikinimo sie
kiai būdavo pridengiami sky
lėta federalizmo marška arba
tariamuoju internacionaliz
mu. Tokiais momentais ku
riai nors tautai, kaip antai ir
mums, lietuviams, pavykda
vo išsiveržti pro tos marškos
skyles arba prasibrauti pro
internacionalizmo dūmų už
dangą.
Net savo imperijai sutei
kusi naują formą ir vardą SSSR, vien nuo 1926 metų
Rusija sunaikino 75 tautas ir
tautybes, t.y. vidutiniškai dau
giau negu po vieną kasmet.
Mes ir dabar nežinome, ku
riais istoriniais išnykimo nu
meriais iš 120-ties likusių
tautų ir tautybių buvo pažy
mėtos Lietuva ir Čečėnija.
Norėtųsi sakyti, kad visa, kas
blogiausia, jau buvo. Ne tik
Lietuvai, bet ir Čečėnijai. O
gal netolimoje ateityje ir vėl
viskas gali pasikartoti?
Didžiųjų federalinių val
stybių politikai natūralų tautų
siekimą išsiveržti ir sukurti

savo valstybes dažniausiai
vadina separatizmu ir nacio
nalizmu, stengdamiesi suteik
ti šioms sąvokoms itin neigia
mą prasmę. Separatizmo są
voka galėtų būti taikoma tais
atvejais, kai atskeliama tos
pačios tautos, jos istorinių

žemių dalis, tenkinant siaurus
politinių vadovų ar atskirų

Bet
niekados separatizmu negali
ma kaltinti tautos, kuri nori ir
sugeba organizuoti pilietinę,
nepriklausomą valstybę savo
pačios etninėse žemėse.
Kaip tik tokia ir yra Čečėnija.
Žinant, kad tautos remia
si savo etniškumu, o pasta
rojo šakos yra žmonių kilmė
(rasė), kalba, religija, kultū
ra, atviras arba slaptas karas
vadinamajam separatizmui
visada rėmėsi siekiu sumen
kinti tautos istoriją arba kul
tūrą, sunaikinti kalbą, pakeis
ti išpažįstamą religiją kokia
nors kita, priimtina didesnia
jai etninei grupei. Pasaulio
istorijoje turime daug pavyz
džių, kai nukirtus vieną ar
net kelias etniškumo šakas,
bet išlaikius nors vieną, pa
vyzdžiui, kalbą, tautos porei
kis pačiai tvarkyti savo liki
mą ir toliau išlieka. Todėl
turėtume detaliai išnagrinėti,
kas per unikumas yra tauta,
kokį turinį įdedame į šią są
voką. Juk tiek daug nutylėji
mų, painiavos, tiesiog primi
tyvios spekuliacijos slypi at
skirų politikų ir valstybių va
dovų kalbose bei politologų
knygose.
Štai mažas pavyzdys.
Turime Jungtinių Tautų or
ganizaciją. Bet kas gi galėtų
tvirtinti, kad tai yra tautų, o
ne valstybių organizacija?
Juk puikiai suvokiame, kad
ši organizacija jungia ne tau
tas, o valstybes, kurios anaiptol
ne visada išreiškia jose esančių
tautų interesus.
(Bus daugiau)
grupuočių interesus.

BANKŲ KRIZĖ
Atkelta iš 1 pusi.

moka iki 15 nuošimčių meti
nių palūkanų.
Virš R. Vaitekūno galvos
kaupiasi ir daugiau debesų.
Pirmadienį posėdžiavusi Sei
mo ekonominių nusikaltimų
tyrimo komisija nusprendė,
kad nebuvo pakankamai prie
žasčių sulaikyti LAIB ir "Li
timpeks" bankų vadovus, o
pastarojo banko valdytojo G.
Preidžio sulaikymas prisidė
jo prie bankų krizės gilėj imo.
Šiai nuomonei pirmadienį
susitikime su Konservatorių
frakcija pritarė ir Lietuvos
banko vadovas K. Ratkevičius.
Didžiulį šoką Vidaus rei
kalų ministerijoje sukėlė pra
ėjusią savaitę Generalinėje
prokuratūroje priimtas spren
dimas G. Preidį paleisti. Pa
gilėjo nesutarimai tarp šių
dviejų valstybės institucijų.
Generalinė prokuratūra ieško
paramos prezidentūroje, o
Vidaus reikalų ministeriją re
mia premjeras. R. Vaitekū
nas teigia, kad suimti G. Prei
dį Vidaus reikalų ministerija
nutarusi savarankiškai.
Tačiau Vyriausybės bei
Ministro pirmininko atsista
tydinimą apsunkina kai kurios
vidinės priežastys. Akivaizdu,
kad šiuo metu pagrindinis
dėmesys turėtų būti sutelktas
į padėties bankininkystėje
gerinimą. LDDP vadovybė
mano, kad keičiant Vyriausy
bės vadovus, šių uždavinių
nebus galima greitai išspręsti.
Yra ir kitos priežastys.
A. Šleževičius kartu yra ir
valdančiosios LDDP vado
vas. Iki Seimo rinkimų, net
jei jie vyktų numatytu laiku,
t.y. šių metų rudenį, laiko
lieka ne tiek jau daug. Todėl
partijos vadovybė nuogąstau
ja, kad premjero ir partijos
vadovo keitimas šiuo metu

"ČEČĖNŲ TAUTOS
APSISPRENDIMO TEISĖ"
(Atkelta iš 5 psl.)
nedvejodami pasiųstų savo
kariauną ir prieš Lietuvą,
Latviją, Estiją... Čečėnams
turime dėkoti, kad mes čia,
Lietuvoje, pakenčiamomis
sąlygomis galime įtvirtinti
savo tokią trapią nepriklau
somybę ir labai silpną demo
kratiją".
Įvykius Čečėnijoje pla
čiai analizavo Seimo narys
R. Ozolas. XX amžiaus pa
baigoje išryškėjo išsivadavi
mo iš kolonijinės priespau
dos bruožai, pavyzdžiui," į
laisvę kyla ne tiktai nepriklau
somybę turėjusios tautos, bet
ir tautiškai dar galutinai ne
konsoliduoti etnosai", išryš
kėjo dvi "išsivadavimo veiks
mų linijos - neprievartinės
kovos ir panaudojant karinę

jėgą". Pranešėjo manymu,
čečėnai neturėjo kitai derybų
pusei priešpastatyti būtinų
intelektualinio pajėgumo ir
dalykinės kvalifikacijos pa
jėgų. Tautinis nebrandumas,
būdingas kiekvienam išsiva
duojančiam etnosui, buvo
viena iš Čečėnijos nesėkmių
diplomatinio mūšio laukuose
priežasčių". Bet tautos ma
žumas negali būti laikomas
jos kalte. Kaltas mūsų pa
saulis, demokratijos skraiste
išdavikiškai gaubiantis di
džiausias niekšybes ir nusi
kaltimus. Rusijai nepavyko
"išsekinti Čečėniją iš vidaus",
nepavyko paklupdyti "su ka
rinių samdinių pagalba". Ir
tada Rusija "pagaliau ryžosi
pradėti atvirą karą, kuris irgi
nedavė lauktų rezultatų, nors

gali neigiamai atsiliepti bu
simųjų rinkimų išdavoms.
Premjero keitimą apsunkina
ir tai, kad mažėjant LDDP
frakcijos Seime narių skai
čiui, partijos vadovybė nėra
tikra, ar užteks balsų naujo
premjero paskyrimui. Tačiau
atsisakymas keisti Vyriausy
bės vadovą, neigiamai veikia
kai kuriuos frakcijos narius,
kurie supranta, kad palaiky
dami susikompromitavusį A.
Šleževičių, jie palaidoja gali
mybes toliau dalyvauti politi
koje. Apie išėjimą iš frakci
jos šiomis dienomis pareiškė
Seimo Užsienio ir Savivaldy
bių komitetų pirmininkai A.
Gricius ir A. Sadkauskas.
Šios priežastys kaip tik ir
sąlygoja tai, kad šalyje susi
darė politinio pato padėtis.
Gyventi, nedarant pakeitimų
valdžioje nebegalima, tačiau
tų pakeitimų daryti taip pat
negalima.
Tuo metu daugiau kaip
50 Seimo narių iš įvairių frak
cijų pasirašė pareiškimą, ku
riame paragino "kuo greičiau
Lietuvai suteikti galimybę
įgyti valdžią, turinčią žmonių
pasitikėjimo mandatą". Už
paankstintus Seimo rinkimus,
kurie galėtų įvykti vėlų šių
metų pavasarį, pasisakė visos
Seime atstovaujamos partijų
frakcijos, išskyrus LDDP ir
lenkus.
Sfęęiityfęit ir platin^it

SAUSIO 13-OJI
(Atkelta iš 4 psl.)
Demokrati
nėse eilėse buvo: akademi
kai, rašytojai, disidentai ir
įvairių sluoksnių žmonės. O
antrajame, daugiausiai Rau
donosios armijos elitas, par
tijos nomenklatūra ir visokie
"aparatčikai", kurie pajuto,
kad jų kėdės braška. Tad, ži
noma, jie pradėjo organizuo
tis ir veikti.
Jų eilėse atsirado tie, ku
rie buvo nepatenkinti Gorba
čiovu ir jo paskelbta "perestroika", kurios rezultatus ru
sai jau pamatė ir kurie juos
gąsdino. Jie matė, kad impe
rija pradėjo nors pamažu, bet
pastoviai skildinėti. Baltijos
šalys jau pasiskelbė nepri
klausomomis, nors jose tebe
buvo Raudonoji armija. Ne
rimauti pradėjo Moldova,
Kazahstanas ir Kaukazas, o
rusų akyse - tai nuo amžių
rusiškos žemės. Tai ir nuve
dė į rugpjūčio mėn. "pučą",
kuris ir privedė Sovietų są
jungą prie galo. Šito niekas
nebuvo net sapnavęs. Apie
tai V. Landsbergis taip pasa
kė: "O nesapnavo greičiau
siai todėl, kad neįstengė su
vokti, koks lemtingas buvo
mūsų, lietuvių, pasirinktas
kelias. Ir kas įdomu, mūsų
tikslas net nebuvo tą imperiją
griauti, nors dėl jos griūties,
aišku, nebūtumėme buvę ne
laimingi".

KALBOS PIKTŽOLĖS
Nesakykime: savaitės bėgyje,
o: per savaitę
ne: pasižymėjo plaukime
o: pasižymėjo plaukdamas

Drąsiai vietininką vartokime tik tada, kai kalbame apie
vietą. Jeigu jis ne būtinai reikalingas, venkime, o
paieškokime aiškesnio ir sklandesnio būdo pasakyti, ką
sakome.
Oš.

ir nusilpnino etnosą, išblaškė
intelektualus, nuniokojo ūkį
ir, kas ypač svarbu, socialinę
aplinką." Pono R. Ozolo ma
nymu, "Čečėnija bus žlugdo
ma visomis įmanomomis ir
neįmanomomis priemonė
mis, o sulaužius nacionalinį,
judėjimą Čečėnijoje, bus su
stabdytas jo plitimas į kitas
šalis, galimas daiktas, užšaldant jį iki sekančios ūkio kri
zės imperijoje". Seimo narys
konstatavo stygių tarptauti
nės teisės dokumentų, "ku
riais galėtų pasiremti tauta,
reikalaudama pasaulio ben
drijos be smurto pripažinti
jos teisę į laisvę ir pačią lais
vę". Dar labai netobulas mū
sų pasaulis, bet Čečėnija "tai dar beprecedentinis ma
žos valstybės karo prieš dide
lę valstybę pavyzdys, griau
nantis visų iki šiol buvusių
karų vaizdinius." Ponas R.
Ozolas teigė, kad "pasaulio,

kuris dedasi susirūpinęs Mask
vos valdomo konglomerato
likimu, tikroji pagalba Rusi
jai galėtų būti ne piktadarys
čių teisinimas, remiantis vi
daus reikalų sprendimo bū
tinumu, o tokių tarptautinės
teisės dokumentų sukūrimas,
kurie į laisvę išėjusioms tau
toms garantuotų pasaulio pri
žiūrimą nesmurtinę atsiskyri
mo tvarką".
Čečėnija jau tapo nauju
išsivadavimo iš kolonijinio
jungo XX amžiaus pabaigoje
atskaitos tašku. Čečėnijos
vardas, kaip ir jos kova šian
dien žinoma visų pasaulio
kraštų gyventojams. Tai be
galo svarbu! Nors ir maža
būdama, čečėnų tauta, paki
lusi totalinėn gynybon, geba
priešintis milžinui jau antrus
metus. Gynybos linija jungia
Grozną su Vilniumi. Dėl to
abejoti nereikėtų.
Edmundas Simanaitis

• DIRVA • 1996 m. sausio 18 d. •

7 psl.

LENKIJA TURISTO AKIMIS
Henrikas Stasas
(Tęsinys iš praėjusio numerio)
Iš Zelezowa Wola
grįžus, sekančią dieną lankė
me karalių ir didikų rūmus.
Čia gerais laikais didikai sta
tėsi puošnius rūmus, kurių
iki dabar dar Varšuvoje yra
išlikusių apie 50. Toks žydė
jimo laikotarpis Lenkijoje
prasidėjo 1716 metais val
dant saksų giminės karaliams
Augustui II ir Augustui III čiam. Tai buvo taip vadina
mas taikos metas. Tada ir bu
vo vykdomi dideli urbanisti
kos projektai. Architektūroje
tada klestėjo renesansas, ba
rokas ir neoklasika. Nors ka
ralius Jonas Sobieskis III jau
šimtmečiu anksčiau pradėjo
statyti savo užmiesčio rezi
denciją, tačiau ji buvo padi
dinta ir nepaprastai papuošta,
kaip tik tais gerais laikais t.y.
auksiniais taikos metais.
Šiuose rūmuose vėliau ir ne
vien karaliai rezidavo, jų
šeimininkai daug kartų keitė
si ir jais naudojosi įvairūs di
dikai ir žymūs karvedžiai.
Tad turėjome progos juos iš
arčiau pažinti.
Karalius Jonas So
bieskis III pastatęs užmiesčio
rūmus, juos pavadino Vilią
Nova, tačiau lenkai šį pava
dinimą vėliau sulenkino ir
pavadino tiesiog Wilanow.
Tad dėmesio verta šio pasta
to architektūra stebint tik iš
lauko, o vidaus įrengimai ir
ten sutelkta prabanga taip pat
nemažiau nuostabi. Pirmiau
sia čia susiduri su monu
mentaliais į rūmus vedan
čiais vartais.Vartus sudaro
dvi keturkampės granito ko
lonos, kurių vienos viršų
puošia karo dievaitis Marsas
atsirėmęs į patranką, o kitos moters skulptūra su alyvos
šakele rankoj.
Šios alegorinės
skulptūros simbolizuoja kara
liaus laimėtus karus ir taiką.
Šias barokines kolonas taip
pat dar puošia įdomi orna
mentika, kuri atvaizduoja
karaliaus rūmų meninį ir ar
chitektūrinį įvairių perijodų
keitimąsi. Įėjus pro vartus,
rūmų priekyje didžiulė aikštė
padengta žolynu su fontanu
centre. Iš lauko rūmai nepap
rastai įspūdingi puikiu baro
kiniu fasadu, kurį puošia pi
liastrai, arkados ir daugybė
langų, kurie suteikia rūmams
šviesos ir elegancijos. Rūmų
viršų puošia daugybė skulp
tūrų, taip pat šoninius spar
nus. Centre didžiulis medalijonas su mitologine ornamen
tika ir lotynišku užrašu : "Quod vetus urbs coluit, nunc vi
lią nova tenet", -" Ką senasis
miestas (Roma) garbino, tą
dabar turi naujoji vila". Taigi
vien rūmų išorė karaliui jau
teikė nemažai garbės ir
triumfo.

Įeinant į rūmus, bu
vome budinčio tarnautojo
paprašyti palikt batus ar ant
jų užmauti minkštas šliures,
kad nepažeistume brangaus
parketo ar marmuro grindų.
Pakeitus avalynę, speciali
tarnautoja mus dvi su puse
valandos lydėjo per kara
liaus apartamentus, galerijas
ir įvairias kitas patalpas. Iš
karališkų patalpų čia seniausi
raliaus Jono Sobieski III
apartamentai ir didysis vesti
biulis, kuris kadaise sudarė
visų rūmų architektūroj me
ninį centrą. Su karaliaus
apartamentais jungiasi ir ka
ralienės Marijos Kazimieros
patalpos. Ilgiausiai truko pra
eiti portretų galeriją, kuri tę
siasi per visų rūmų II - jį
aukštą, įskaitant ir rūmų
sparnus. Čia tarp daugybės
karalių, didikų ir karvedžių
bei kitų žymių lenkų asmeny
bių portretų, yra ir daug gar
sių lenkų dailininkų tapybos
darbų.
Apatiniame aukšte
karalių ir ten rezidavusių di
dikų bei karvedžių patalpos.
Mat Wilanow priklausė ir įvairiom didikų šeimom :
Czartoricki, Bamicki, Potocki, Aleksandrai Lubomirskai
ir kt. Todėl vidaus dekoravi
mas priklausydavo nuo ten
gyvenusių šeimininkų, daž
niausia jų damų. Labai impo
nuojantis didysis valgomasis,
kuriame vykdavo valstybės ir
aukštuomenės pokyliai. Val
gomasis buvo suplanuotas
karaliaus Augusto II apie
1730 metus. Šio kambario
sienas puošia korinto piliast
rai ir veidrodžiai, kurie yra
langų priešingoj pusėj .Tarp
langų Jono III, Marijos Kazi
mieros ir Augusto II portre
tai. Kiek toliau karaliaus mie
gamasis, kurio sienas dengia
gobelenai dominuojančia
raudona spalva, tokios pat
spalvos baldakimas virš lo
vos. Šiame miegamajame
buvo apnakvindyti Ch. de
Gaulle ir kancleris H. Kohl.
Kadangi abu svečiai buvo la
bai aukšto ūgio, tad lovą rei
kėjo prailginti. Dėmesio ver
tas ir kunigaikštienės Izabe
lės Lubomirskos apartamen
tas su prabangiu vonios
kambariu. Kambario sienos
išklotos baltu marmuru, o
grindys - žaliu. Ši patalpa
baigiasi dviem kolonom, ku
rių nišoje stovi vonia ant 6
auksinių liūto letenų. Siena
už vonios dekoruota iliuzine
freska su perspektyvoje par
ko gilumos kompozicija. La
bai skoningai dekoruotas ku
nigaikštienės miegamasis,
kuriame deivė Flora pasklei
dusi daugybę žiedų, simboli
zuojančių pavasarį ir kartu
kunigaikštienės fizinį grožį.
Rudenį atstovauja deivė Po-
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Varšuvos senamiesčio turgaus aikštė

mona, kuri rudens gėrybėmis
išreiškia Sobieskių šeimos
rūpestį tautos gerove. Sienas
dengia barokiniai gobelenai
prancūzų ir olandų gamybos.
Visų rūmų patalpų
detalizuoti būtų neįmanoma,
nes tai būtų ir neįdomu.
Reiktų tik dar pažymėti, kad
tarp visų čia esamų stilingų
baldų, įdomių sienų dekora
cijų, įvairios tapybos ir plas
tinio meno yra ir daug įvairių
miniatiūrų, medalijonų, por
celiano, stiklo ir daug kitų
brangenybių. Taip dėmesio
vertas ir parkas bei barokinis
sodas, kuris prasideda kitoj
rūmų pusėj. (Bus daugiau)

Wilanow rūmų fasadas Varšuvoje.

Viešbutis kuriame buvome apsistoję Krokuvoje

H. Staso nuotr.

H. Staso nuotr.

H. Staso nuotr.
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Žinios iš Chicagos
Jau į amžinybę nuskubė
jęs ruduo, dar lapams tebe
sant įsikibus į medžių šakas,
New Yorką buvo išpuošęs
balta sniego danga, o atsisvei
kindamas, paskutinėmis jo
dienomis, sniegu itin apsčiai
apdovanojo. Apsčiai lietu
viškas New Yorkas turėjo ne
tik sniego, bet ir įvairių ren
ginių.

KULTŪROS ŽIDINIO
SUSIRINKIMAS
Lapkričio 14d., Kultūros
Židinio mažojoje salėje įvy
ko KŽ metinis narių susirin
kimas. Buvo išklausyta KŽ
tarybos pirmininko Antano
Mačiulaičio, iždininko An
tano Bobelio, renginių vado
vės Vitos Jankauskienės pra
nešimai ir vicepirmininko dr.
Jono Bilėno skaidrėmis pa
iliustruota KŽ pajamų ir iš
laidų paskutinių ketverių me
tų diagrama.
Ilgiau buvo svarstytas
KŽ likimas, kadangi pranciš
konų vienuolyno visas kom
plektas, o į jį įeina ir KŽ-nys,
yra parduodamas.
Į KŽ tarybą buvo išrinkti
trys nauji nariai: Petras Petrai
tis, Malvina Klivečkienė ir
Pranas Gvildys.

♦****

PAGERBTA JADVYGA
MATULAITIENĖ
Sekmadienį, spalio 15 d.,
į KŽ-nio didžiąją salę, susi
rinko apie 250 asmenų į tau
tinių šokių mokytojai ir New
Yoiko tautinių šokių ansamb

lio "TRYPTINIS" vadovei
Jadvygai Matulaitienei su
ruoštą pagerbimą.

generalinis konsulas dr. Pet
ras Anusas. Sveikino specia
lus Lietuvos patarėjas JT Ani
cetas Simutis ir LB NY apy
gardos pirmininkė Laima Šileikytė - Hood. Prezidentas
Algirdas Brazauskas kalbėjo
apie Lietuvos politinius ir
ekonominius reikalus, padarė
pasikalbėjimą spaudai (iš
spausdinta "Darbininkas" Nr.
43) ir valandėlę pabendravo
su susirinkusiais.
*****

Jadvyga Matulaitienė, 45
metus išdirbusi su New Yor
ko jaunimėliu juos bemoky
dama lietuviškų tautinių šo
kių, per savo rankas jų per
leidusi apie 400, pasitraukė į
labai ir labai užtarnautą
poilsį.
Buvusi "Tryptinio" šokė
ja Rūta Udrienė apibūdino
Jadvygą Matulaitienę kaip
VAIDINA "AITVARAS"
tautinių šokių mokytoją, o
Toronto vaidintojų grupė
Lietuvių tautinių šokių insti
"Aitvaras"
sekmadienį, spa
tuto pirmininkė, Hartfordo
"Berželio" vadovė Dalia Dzi- lio 29 d., K. Židinyje suvai
kienė peržvelgė jos nuke dino Felikso Jokubonio 3-jų
veiksmų komediją "Paskuti
liautą gyvenimo kelią.
nis
iš Varlynės". Ši komedi
J. Matulaitienę sveikino
visa eilė organizacijų vadovų ja, viena iš aštuonių, gavo
ir visuomenininkų. Į pager Toronto lietuvių namų kultū
bimą atsilankęs kalbėjo Lie ros komisijos pirmą premiją.
tuvos specialus patarėjas Aktoriai savo roles buvo ge
Jungtinėse Tautose Anicetas rai paruošę, tačiau vaidini
Simutis. Poemą "Jadvygos mas žiūrovams didesnio įs
šokis" savo tetulei J. Matu pūdžio nepaliko, o ne maža
laitienei sukūrė ir paskaitė žiūrovų dalis komedija "Pas
rašytojas Algirdas Landsber kutinis iš Varlynės" buvo nu
sivylusi.
gis.
Komediją režisavo ir
*****
scenovaizdį
sukūrė Algirdas
SUSITIKIMAS SU
LIETUVOS PREZIDENTU Kynas. "Atžalyną" pasikvie
Į Jungtinių Tautų 50-ties tė LB NY apygardos Queens
metų sukakties minėjimą at apylinkės valdyba.
*****
vykusi Lietuvos prezidentą
Algirdą Brazauską LB NY DAILĖS DARBŲ PARODA
Dailės darbų parodą, kuri
apygardos pirmininkė Laima
įvyko
lapkričio 4-5 dieno
Šileikytė - Hood pakvietė
mis,
aprašė
"Dirvos" 47-ame
susitikti su New Yorko visuo
menininkais. Susitikimas numeryje Jonas Kiznis.

įvyko Lietuvos konsulato pa
talpose trečiadienį, spalio 25
d. Prezidentą pristatė Lietuvos

PAGERBTI DU
SUKAKTUVININKAI
Nusipelnęs, dabartinis
Tautos Fondo tarybos pirmi
ninkas (iš viso tose pareigose
išbuvęs 4 metus), net 13 ir
pusę metų buvęs TF valdy
bos pirmininkas, Juozas
Giedraitis sulaukė 85 metų
amžiaus.
Buvęs TF tarybos ir val
dybos pirmininkas, dabarti
nis TF tarybos narys Alek
sandras Vakselis švenčia 80-tą
metų sukaktį.
Abu sukaktuvininkai bu
vo pagerbti, TF valdybos rū
pesčiu suruoštame pobūvyje,
gruodžio 9 d.
Apie Juozo Giedraičio
veiklą, į pagerbimo pobūvį
negalėjusio atvykti prof. Čes
lovo Masaičio raštu paruoštą
pranešimą skaitė Aldona Katinienė. Apie Aleksandrą
Vakselį kalbėjo TF tarybos
narys Jaunutis P. Nasvytis.
Sukaktuvininkus sveiki
no vysk. Paulius Baltakis,
OFM, Specialus Lietuvos pa
tarėjas JT Anicetas Simutis ir
visa eilė visuomenininkų.
Abu sukaktuvininkai, pa
gerbimo pobūvį surengusiems
ir į jį atsilankiusiems, išreiš
kė padėką.
*****

Kūčių valgius paruošė pačios
skautės. Pasidalinus kalėdai
tį, maldą sukalbėjo vysk.
Paulius Baltakis, OFM.
Trumpą programėlę, pa
ruoštą šeštadieninės Mairo
nio mokyklos vedėjos Aud
rės Lukoševičiūtės, atliko tos
mokyklos jaunieji mokiniai,
suvaidindami vaizdelį "Snai
gių pasaka".
1996 m. sausio 3 d.

*****

SKAUTŲ KŪČIOS
Šeštadienį, gruodžio 16 d.,
šventiškai išpuoštoje didžio
joje KŽ-nio salėje įvyko jau
tradicija tapusios skautų Kū
čios. Kūčias rengė vyr. skau
čių židinys "Vilija".
Tradicinius lietuviškus

Kalėdoms
Clevelando
šv. Jurgio parapija gavo gobele
ną su parapijos patrono atvaizdu.
G. Juškėno nuotr.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••e
Galvą kvaršino vieninte
nedidelę sietuvą. Buvo ne
- Stok! Kur eini? Gal
lė mintis: kaip niekieno nepa užmiršai, jog niekam nevalia paprastai gražus vasaros ry
išeiti iš namų?
stebėtam ištrūkti iš sodybos
tas. Krūmuose čiulbėjo išsi
- Nepamiršau! - atsakė slapstę paukšteliai, ramiai
ir nusigauti į miestelį? Atro
Vladas Vyšniūnas
dė, jog yra tokia galimybė. berniukas. - Pats majoras čiurleno krištoliniai tyras upe
Tai labai pavojinga užduotis.
Jam padės už šimto metrų pasiuntė mane į upelį pažve lio vanduo. Ramumą skleidė
(Tęsinys)
Jei bijai, gali atsisakyti. Mes
pro sodybą pratekančio upe joti! Karininkai užsinorėjo saulės spinduliuose žvilgan
Kad jis pasveiktų, reikia tada sugalvosime ką nors kitą.
lio krūmai! Rytoj rytą jis pa žuvienės. Jei neleisi, pasi tys rasos lašeliai ant žolės ir
Aš
nebijau!
tvirtai
pa

vaistų, kurių galima gauti tik
prašys rusų majoro leisti pa skųsiu majorui!
žalumos prisigėrusių krūmų
pas miestelio gydytoją. Rei sakė Mindaugas.
žvejoti, žadėdamas pavaišinti
Sargybinis atsakė jau žy lapų. Tik Mindaugo širdelė
- Vyras esi! - pagyrė jį skania žuviene. Tiesa, upe miai švelnesniu tonu:
kia nuvykti pas jį ir parvežti
je buvo neramu. Jam norėjo
tuos vaistus. Ar galėtum tai partizanas. - Rytoj ir poryt
lis negilus, vandens jame tik
- Jei leido, eik! Tik ne si kuo greičiau įbristi į upelį
padaryti? Į vaikus rusų ka po pietų šitoje vietoje mes
iki kelių, bet įdubimuose ga drįsk perbristi į kitą upelio ir pasileisti juo tiltelio link.
reiviai mažiau kreipia dėme lauksime tavęs. Jei kartais
lima sugauti net sprindinių pusę. Pamatysiu - iš karto Tačiau protas sakė:
mūsų nerastum, paslėpk vais
sio negu į suaugusius.
raudžių ir kuojų. Pažvejojęs nušausiu!
- Taip negalima! Reikia
- Galiu! - nedvejodamas tus žolėje tarp šito krūmo.
Mindaugas nieko neatsa palaukti, kol nusiramins mal
keletą minučių dėl akių, jis
Eidamas iš namų, įsidėk juos
pasakė Mindaugas.
įbris į upelį ir, krūmų dengia kė ir nuėjo takeliu per daržą. kinėje stovintis sargybinis.
Jis mane mato, kaip ant del
Jo akys nušvito iš džiaugs į kibirą ir gerai apsižvalgyk,
mas, nusigaus iki tiltelio. Stabtelėjęs prie komposto
no! Po kelių minučių ramiai
mo, kad pasitaikė proga pa kad aplinkui nebūtų nei vie Nuo jo galės eiti keliuku ne- krūvos, išsikapstė kalėtą slie
dėti partizanams, kurie nebo no žmogaus. Supratai?
lingavusi plūdė staiga paniro,
kų ir dar kartą akylai apžvel
besislapstydamas!
- Supratau! Rytoj rytą
dami mirties drąsiai kovojo
Sekančią dieną, atsikėlęs gė apylinkę. Rusų kareivių Mindaugas trūktelėjo meške
su žiauriais atėjūnais ir juos nuvyksiu į miestelį ir parne anksti rytą, Mindaugas tuoj nesimatė.
rės kotą ir ištraukė nedidelę
pranokstančiais vietiniais ko šiu jums reikalingus vaistus!
raudelę. Nuėmęs ją nuo kab
pat ėmė vykdyti savo suma
Prie upelio nebuvo nei
- Tada eik! Mes melsi nymą. Jis priėjo prie ką tik iš gyvos dvasios. Jis ramiai te
laborantais. Tai kas, kad pas
liuko, įsidėjo į katiliuką su
juos apsigyvenę rusai nelei mės, kad tau padėtų Dievas.
vandeniu, tačiau naujo slieko
pasalos grįžusio majoro ir kėjo, išsirangęs tarp nedide
Prieš
išeidamas
iš
už
džia išeiti iš namų! Jei pri
nebekabino. Užėjęs už krū
laužyta rusų kalba paprašė lių kalvų, iš abiejų pusių
reiks, jis sugebės ištrūkti iš krūmo, Mindaugas nusijuosė leisti pažvejoti upelyje.
mo, berniukas skubiai suvy
apaugęs vešlių krūmų juosto
jų. Nepastebės nei rusų kari kelnių diržą ir pasikabino jį
- Gali eiti, - pasakė ma mis. Tik ties pačia sodyba niojo valą, nusiavė batus, aukš
ninkai, nei mama su tėčiu.
ant kaklo. Grįždamas atgal, joras. - Tik neik už tiltelio! buvo nedidelis tarpas, mažas
tai pasiraitę kelnes, įbrido į
Partizanas išsiėmė iš pa jis sagstėsi sagas, paskui su Supratai?
upelį ir pasileido juo prieš
pliaželis, už kurio, kitoje upe
laidinės kišenutės sulankstytą sijuosė diržą vaidindamas,
- Aha! - atsakė Mindau lio pusėje, į kalną lipo vasa
srovę. Valandėlę buvo atėju
popieriuką, padavė jį Min kad už krūmo buvo nuėjęs gas ir išėjo iš trobos.
si mintis čia pat krūmuose
rojumi ir dobilais apsėtas
daugui ir pasakė:
Išėjęs išsitraukė pastogė laukas. Pamėginus eiti juo,
gamtinio reikalo spiriamas.
palikti katiliuką su meškere,
- Užsikišk šį raštelį už Paskui, pagirdęs karvę, švil je už gegnės užkištą meške sargybinis pastebėtų ir nušau
bet laiku apsigalvojo.
kojinės ir niekam nerodyk.
paudamas grįžo namo. Ėjo rę, pasiėmė katiliuką žuvims tų, kaip kiškį. Vienintelis
- Paliksiu viską po tilte
Jį privalai perduoti miestelio
liu! - pasakė jis sau pačiam.
neskubėdamas, nepasukda ir nuėjo upelio link. Už tvar kelias pasprukti nuo jo buvo
gydytojui tiesiai į rankas.
mas galvos, tačiau akylai dai to jis paspartino žingsnį, ta upelio vaga.
- Taip galėsiu išsisukti, jei
Tik jam vienam ir niekam ki
netyčia sutikčiau rusų kareivį
rydamasis į šalis. Nei vienas čiau tuoj pat turėjo sustoti.
Priėjęs pliaželį, Mindau
tam! Gydytojas paduos tau
rusas neturėjo likti nepaste Iš malkinės pasigirdo rusų gas sustojo, paruošė meškerę
arba stribą.
vaistus, kuriuos atneši mums.
sargybinio balsas:
bėtas.
(Bus daugiau)
ir užmetė ją į čia pat esančią
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A.L. TAUTINĖS SĄJUNGOS
CHICAGOS SKYRIAUS
SUSIRINKIMO APŽVALGA
Besiartinant Naujiems
metams, visiems linkime lai
mės ir kitokių gerų dalykų.
Labai patogu. Linkėjimai
nieko nekainuoja. Nebent
esi Skrudžas ir tau gaila 32 c.
pašto ženklui. Tiesą sakant,
tas paštas plėšikauja. Kai at
keliavau į Ameriką kainavo

Perskaičiau A. Dundzilos straipsnį apie kvailystes
ir nusivyliau. Iki šiol laikiau
Antaną labai apdairiu, kruopš
čiu žurnalistu, kuris faktus
surenka iki paskutinio grūde
lio. Ir tos ypatybės labai pa
vydėjau. O dabar apie kvai
lystes tik nepilnas "Dirvos"
puslapis. Mano draugas Flo
rijonas nustebo.
- Tik tiek kvailysčių?
Aš jam paaiškinau, kad
čia tik maža dalelė, nes jeigu
surinktų visas, tai "Dirva" bū
tų biblijos storumo. Žinant
šių dienų paštą, patingėtų
nešti tokią sunkenybę skaity
tojams. Ta proga Florijonas
sako:
- Tik pagalvok, kokią
kvailystę (atsiprašau) padarė
tavo tėvai. Gimei Ukrainoje,
kai tada siautė pilietinis ka
ras. Ar negalėjo palaukti tai
kingų laikų? O be to, šian
dien būtum jaunesnis. Taip
pat galėjo palaukti, kol grįš į
Lietuvą. Šiandien niekas ne
abejotų tavo lietuvybe.

Beveik įsižeidžiau. Sa
kau:
- Niekas tada nežinojo
apie šeimos tvarkymą ir nor
mavimą. Gimiau labai nor
maliai, kaip papročiai diktavo.
Politikieriai kasdien daro
kvailystes ir jos baisiai bran
giai kainuoja paprastiems
žmoneliams. Jie net nevadi
na kvailystėmis. Yra išrasti
paaiškinimai ir pavadinimai.
Diplomatinė veikla. Militarinė strategija. Nepalanki
tarptautinė atmosfera. Tauti
nis nesusipratimas. Stoka
inteligencijos ir 1.1.
Sutarėme su Florijonu,
kad jis paslėps savo kvailys
tes, o aš savo. Taip kaip visi
politikieriai daro. Nors mūsų
kvailystės tik mums kenkia ir
niekam kitam. Pasaulis dėl
to gali būti ramus. Daug
kvailysčių prirašo rašytojai ir
poetai. Ypatingai atsimini
mų raštininkai, bet tai irgi
niekam nekenkia. Nebent
tiems, kurie tiki.
Kiek žinau, Antanas Dundzila gyvena ne per toli nuo
Lietuvos ambasados Washingtone. O jis visai nepami
nėjo jų kvailysčių, kurios
vyksta kasdien. Bet tai būtų
stora knyga.

tik 3 c. Pagal jų infliacijos
maštabą šiandien turėčiau
gauti fantastinę sumą. Žino
ma, politikieriai gauna dar
daugiau. Neskaitant ką pa
vagia.
Kalėdų ir Naujų metų
laikas priverčia tave pavarty
ti savo adresų knygelę ir pa
svarstyti kam čia siųsti svei
kinimą, ar ne. Žinoma, nule
mia ar pernai gavai, ar ne.
Jeigu ne, nesiunti. 32 centai
lieka tavo kišenėje, kuriuos
galėsi sunaudoti savo gerbū
vio pakėlimui. O tas tavo
gerbūvis, kiek belinkėtų tau
tavo giminės ir pažįstami, nei
kiek nuo to nepagerėja. Tai
gi 32 centai ir dar atviruko ir
voko kaina gali padėti tavo
asmens buities pagerinimui.
Kai koks menkai protau
jantis individas gali mane ap
kaltinti esant atvirukų, vokų
ir pašto ženklų priešu. Anaip
tol. Tik pagalvokime kiek
darbo suteikiama žmonėms,
kurie būtų bedarbiai ir sto s
vėtų eilėse prie nemokamai
9
dalinamos sriubos katilo.
Florijonas sako:
- Pripirkau gražiausių at
virukų. Norėčiau sau pasilai
kyti pasigrožėjimui, o dabar
turiu išsiųsti.
- Nenusimink, gal gausi
dar gražesnių.
- Te tau mano sveikini
mą. Duodu į rankas. Sutau
pysiu 32 centus.
- O aš tau paspausiu ran
ką ir sutaupysiu dar daugiau.
Taip mes palinkėjome
vienas kitam gerų metų ir
pradėjome 1996-jų taupymo
programą.
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FOTOMENININKO A. KEZIO PARODA
VILNIUJE IR LEMONTE

Prieš pat Naujuosius
Metus iš Lietuvos sugrįžo fo
tomenininkas Algimantas
Kezys, gyvenantis Chicago’s
pašonėje esančiame Stickney
miestelyje, kur yra įsirengęs
"Galerijos" patalpas, kuriose
jis priglaudžia ne tik meno
turtus, bet ir dažnai rengia
susibūrimus mūsų tautie
čiams.

naujoji jo paroda buvo pava
dinta dviem pavadinimais :
"Grįžtančiųjų paukščių pre
liudijos" ir "Lietuva - bevar
dės imperijos". Abu vardai
kažkaip panašūs ir atitinka
darbų pobūdį. Parodos proga
Chicagoje buvo išleistas išsa
mus katalogas, kuris praside
da su Arvydo Reneckio įžan
giniu žodžiu ir jame pade
monstruotos 84 menininko
nuotraukos.
Algimantas Kezys
pažymėjo, kad jo paroda Vil
niuje susilaukė didelio susi
domėjimo, daug žmonių atė
jo į parodos atidarymą, apie
parodą buvo gausiai rašyta
laikraščiuose ir žurnaluose.
Vienu žodžiu - pasisekimas
didžiulis. Jis parsivežė nema
žą pluoštą spaudos iškarpų,
kuriose skambėjo puikūs at
siliepimai apie chicagietį.
Parsivežė ir nuotraukų iš pa
rodos atidarymo bei kitų
suvenyrų.

Šis "nenuorama" pa
pasakojo apie savo jau antrą
ją viešnagę 1995 metais Lie
tuvoje, o taip pat ir apie nau
jąją foto parodą, kuri buvo
atidaryta 1995 m. gruodžio
12 d. Buvo eksponuojama
daugiau nei pusšimtis jo dar
Savo neilgos antros
bų, darytų 1995 m. pavasarį,
kuomet jis buvo nuvykęs su ios viešnagės tėvynėje metu
savo parodomis į tėvynę. Ši jis susitiko su būriu fotome

(Atkelta iš 3 psl.)
Ji tautininke - narė jau
nuo 1990 metų. Kaune jie
renkasi vieną kartą į mėnesį.
Veikla Kaune labai aktyvi.
Savo tarpe turi mokytojų, me
dikų, inžinierių, žemės ūkio
žinovų ir t.t. Susigrupavę po
7-8 aplanko įvairias vietoves
teikdami pagalbą. Pasakojo
koks nepavydėtinas vaizdas
liko aplankius rytinę Lietuvą,
iš 5-kių mokyklinio amžiaus
vaikų tik vienas gali lankyti
mokyklą dėl batų stokos.
Yra gavę iš fabrikų apavo,
rūbų ir vežė į tas vietoves.
Taip pat yra gavę iš Caritas
vaistų ir jais aprūpinę labiau
siai reikalingus. Minėjo dr.
Kondratą, kaip jis su grupe 4
kartus į metus nuvažiavęs
padėdavo Šalčininkų ir Eišiš
kių rajonams, kur ypatingai
varganas gyvenimas, nes
šalia kasdieninių bėdų, junta
lenkų jiems daromą nuo
latinę skriaudą. Pa v. Eišiš
kėse buvo įkurta mokykla
palėpėje, mokyklos direkto
rius panaikino lietuvių vai
kams gaunamus priešpiečius.
Prieš 2 metus suprojektuota
nauja mokykla, bet jos ir
šiandien dar nėra. Kunigasyra lietuvis, bet veiklos ne
išvysto, nes privengia lenkų.
Gruodžio pradžioje buvo
suorganizuota ir atvežta 40
vaikų į Kauną, kur jie buvo
globojami, vaišinami, jiems
buvo aprodytas Kaunas, mu
ziejai, teatras. Medicinos
būklė apgailėtina, Eišiškių
ligoninė randasi buvusioje
arklidėje, sąlygos baisios, ten
suteikiama pagalba 40 metų
senumo metodais. Kaunie
čių pagalba Eišiškėse yra
statoma ligoninė,bet dar reika
linga 2-jų milijonų litų jos už
baigimui.
Dr. E. Treinienė pasako
jo toliau, kad aiškiai junta
ma, jog reikalinga siekti kon
taktų su žmonėmis. Vienas
iš tokių šviesių pavyzdžių jos
pasakojime tai prof. Juknevinininkų bei kitų kultūros vei
kėjų, aptarė planus apie jo
Lietuvoje leidžiamas knygas.
Gaila, kad viena iš jų - retro
spektyvinis leidinys apie A.
Kezio kūrybą buvo blogai įrištas (tiksliau pasakius tik
suklijuotas) ir jį reikėjo pa
likti Vilniuje, nes nėra įma
noma tokiame stovyje platin
ti. Dar nežinia, kaip su šia
knyga ateityje bus pasielgta,
nes pataisyti nebegalima reikia spausdinti iš naujo.
Grįžus į namus A.
Kezio laukė nemaža darbų.
Vienas iš jų - jo "Galerijoje"
planuotas Naujųjų Metų susi
tikimo pobūvis, o svarbiau
sias - parodos Lemonte pa
ruošimas. Ši paroda turėjo

čiaus organizuojamos išvy
kos į kaimą, kur susirinki
muose patariama ir atsakoma
žmonėms į jiems rūpimus
klausimus: kur gauti sėklų,
ką geriausiai auginti ir kaip
tą jau apleistą žemelę geriau
paruošti ir t.t.
Panašiai ir medikai, iš
klausę apie sutiktų žmonių
negales, jiems pataria kaip su
negalėmis kovoti, ar kur pa
galbą rasti.
Išklausę žvelgėm vieni į
kitus, šypsniai buvo dinge,
nors jutom pasididžiavimą ir
vertinome Kauno rajono tau
tininkų pozityvias pastangas.
Nežiūrint Balfo, Lietuvių
Fondo, Tautos Fondo ir kitų
šalpos įnašų dar vis Rytų Lietuvoje gyvenančių lietuvių
padėtis yra labai liūdna.
Dr. Leonas Kriaučeliūnas, Sąjungos pirmininkas,
savo pranešime dėstė, kad
yra palaikomi glaudūs kon
taktai su šiame krašte vei
kiančiais skyriais ir taip pat
su Tautininkų sąjunga Lietu
voje, kuri yra remiama ir fi
nansiniai. Dalyvavo Dirvos
80 metų sukakties minėjime
Clevelande, apgailestavo ne
tekus gero redaktoriaus dr.
Aniceto Bundonio asmenyje.
Džiaugėsi, kad žurnalo "Nau
joji Viltis": 27-tas numeris
yra renkamas ir pasirodys
dar prieš 24-tą Sąjungos sei
mą, kuris įvyks Chicagoje
šių metų rugsėjo pradžioje.
Smulkesnis nuveiktų darbų ir
užmojų aprašas tilpo aplin
kraštyje, kuris buvo atspau
sdintas "Dirvoje".
Neužilgo Chicagoje sky
riaus valdyba baigia savo ka
denciją, todėl buvo išrinkta
nominacijos komisija suside
danti iš sekančių asmenų: Sta
sio Virpšos, Juozo Žemaičio
ir Matildos Marcinkienės.
Susirinkimas buvo įdo
mus ir turiningas, padėka
pirm. Norai Valiukėnienei
už jo suorganizavimą.
Vanda Mažeikienė
būti atidaryta sausio mėn. 12
d., bet rengėjų pageidavimu,
buvo atidėta iki sausio 20 sios. Taigi gal ir geriau, nes
A. Keziui ir rengėjams teks
daugiau laiko pasiruošti. Bus
eksponuojami tie patys dar
bai kaip ir Vilniuje, o pati
paroda dar papildyta A. Ke
zio išleistais leidiniais, kny
gomis. Taigi bus platesnės
apimties negu buvo tėvynėje.
Paroda Lemonte bus
išstatyta Lietuvių dailės mu
ziejuje, kuris yra Pasaulio
lietuvių centre. Jo paroda
Vilniuje iŠ "Vartų" galerijos
žadama perkelti į Kauno
"Fuji" galeriją.

Ed. Šulaitis
*

v
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DRĄSUOLIS LAKŪNAS
JONAS JUKNIUS
Chicagon trumpam
vizitui buvo atvykęs drąsus
vyras - lakūnas Jonas Juknius, kuris prieš du su puse
metų kartu su savo draugu,
pilotu Edvardu Slušniu ma
žu lėktuvėliu perskrido At
lantą ir nusileido Lietuvoje.
Šių drąsių vyrų kelionė per
Atlantą buvo skirta Dariaus
ir Girėno skrydžiui per At
lantą 60 metų sukakčiai pa
minėti. Gaila, kad Jukniaus ir
Sušnio skrydis į tėvynę buvo
nustelbtas galingo lėktuvo,
pavadinto "Lituanica" III
vardu, propagandinės kelio
nės iš New Yorko Lietuvon ir
nesulaukė reikiamo įvertini
mo nė Amerikoje, nė Lietu
voje.
Per Kalėdų šventes
buvo neeilinė proga susitikti
su čia minimu drąsuoliu Jonu Jukniu, kuris buvo tos
istorinės kelionės į Lietuvą
"kaltininkas". 51 metų am
žiaus, kilęs iš Šilutės rajono
lakūnas, baigęs Kalugos avi
acijos mokyklą, dirbęs pilotu
"Aeroflote".
Amerikon jis buvo
iškviestas žinomos Montessori mokymo pedagogės Do
micėlės Petrutytės, kuri jam

PEDAGOGINIO
LITUANISTIKOS
INSTITUTO ŠVENTINIS
POBŪVIS

Čikagoje gyvuojantis
Pedagoginis lituanistikos in
stitutas gmodžio 16 d. Jauni
mo centro kavinėje surengė
gražų šventinį pobūvį su lie
tuvišku Kūčių maistu, nuo
taikinga, šventine programa.
Į vakaronę susirinko apie 70
šio instituto mokytojų, stu
dentų, talkininkų ir svečių
grupė. Programai vadovavo
ir ją pradėjo instituto direkto
rė Stasė Petersonienė.
Programos vedėja
pristatė eilę svečių : Juozą
Žemaitį, kuris buvusio Tau
tinio Akademinio sambūrio
vardu įteikė 100 dol. Taip pat
išskirtinai paminėtas dr. Al

nemažai prisidėjo, tvarkant
reikalus prieš kelionę ir skry
džio metu, kuomet lakūnai
susidurdavo su problemomis
nusileidę kituose aerodro
muose. Po nusileidimų Ka
nadoje, Grenlandijoje, Islan
dijoje ir Norvegijoje, jų lėk
tuvėlis sėkmingai nutūpė
Karmėlavos aerodrome prie

Lakūnas J. Juknius šį
kartą viešėjo neilgai (tik ne
pilną mėnesį) ir vėl buvo ap
sistojęs pas tą pačią geradarę
Domicėlę Petrutytę, kurios
sutiko paskolinti 15 tūkstan
paskolos dėka anksčiau ga
čių dolerių mažo lėktuvėlio lėjo nusipirkti lėktuvą ir
"Piper Cherokee 140" įsigiji
įvykdyti didelį užsimojimą mui. Penkis tūkstančius dole
nuskristi į tėvynę mažu lėk
rių lakūnai tuomet susikom
tuvėliu, pagerbiant Dariaus ir
binavo iš kitų šaltinių ir taip
Girėno atminimą. Jis anks
čiau yra išsireiškęs, kad ši jo
ir jo draugo E. Slušnio ke
lionė per Atlantą gal atsvers
kai kurių mūsų naujų tautie
čių iš Lietuvos padarytų
"žygdarbių" neigiamą povei
kį seniau užjūrio kraštuose
gyvenusiems.
Svečias buvo paten
kintas, jog tą mažą lėktuvėlį
Lietuvoje nupirko Žemaičių
draugijos pirmininkas Stasys
Kasperavičius ir nuo 1994m.
rudens jis jau randasi Tel
šiuose. Kadangi ir pats pir
mininkas yra lakūnas, tad
Lakūnas Jonas Juknius pokalbyje su Anatolijum Šlutu.
lėktuvu dabar skraidomi sve
E.Šulaičio nuotr.
čiai. Ypatingai jis džiaugiasi,
1993 m. liepos 15 d. apie 2 Kauno liepos 19 d., kur juos kad buvo atgauti pinigai ir
vai. ryto išskrido iš apie 25
pasitiko irgi mažas tautiečių buvo galima atsilyginti gera
mylias į pietryčius nuo Chi būrys, nes daugeliui net ne
cagos esančio Lansing Muni- buvo apie šį žygį pranešta.
cipal aerodromo. Juos išlydė
Reikia paminėti, kad
jo tik trys žmonės, kurių tar jų lėktuvas turėjo silpną va
pe buvo chicagietis Anatoli riklį - vos 140 arklio jėgų
jus Šlutas. Jis pirmasis apie (Darius ir Girėnas skrido su
šį skrydį pranešė per savo ra dvigubai galingesnį variklį
turinčiu lėktuvu).
dijo programą. Šlutas taip pat

fonsas Tyruolis - Šešplaukis,
kuris rėmė institutą knygo
mis, paminėti ilgamečiai ins
tituto rėmėjai - Antanina ir
Juozas Vasiukevičiai, dėsty
toja Milda Šatienė, kuri pasi
rūpino maistu, bei kiti prisi
dėję prie šio renginio organi
zavimo.
Meninėje dalyje dai
navo Onutė Lukienė, o insti
tuto studentės Karina Tumcrytė, Alisa Kosmopolos ir
Onutė Utz gražiai padekla
mavo.
Šventinius valgius
palaimino instituto kapelio
nas kun. Duoba. Po vaišių
kalbėjo instituto rektorius dr.
Jonas Račkauskas, neseniai
gavęs Vilniaus pedagoginio
instituto garbės daktarato
laipsnį. Taip pat viešnia iš
Lietuvos mokytoja Irena

Augutienė, kuri yra baigusi
Vilniaus pedagoginį institutą,
džiaugėsi, kad Čikagoje yra
ši labai reikalinga mokslo įs
taiga.
Instituto direktorė
Stasė Petersonienė padėkojo
tėvams jėzuitams, kuriuos at
stovavo kun. Antanas Saulaitis ir Juozas Vaišnys, už gali
mybę naudotis Jaunimo cent
ro patalpomis, o taip pat vi
siems kitiems , kurie institutą
per eilę metų remia ir juo rū
pinasi.
Šis šventinis pobūvis
buvo gražus ir prasmingas,
subūręs kartu visus tuos, ku
rie dirbo ir tebedirba, kad ši
mokslo įstaiga dar ilgai gy
vuotų.
E. Š.

darei D. Petrutytei, kuri juo
pasitikėjo.
Daug J. Juknius pri
pasakojo, tačiau savo atliktu
žygiu toli gražu nesididžiavo. Jo nuomone, tai buvo
normalus dalykas, kurį "rei
kėjo atlikti". Dabar jis irgi
dirba aviacijoje, nors kitokio
pobūdžio darbą. Jis darbuo
jasi Lietuvos - Kanados že
mės ūkio bendrovėje ir jos
lėktuvu barsto trąšas. Jo dar
bo bazė - Raseinių rajonas,
nors dabar tą ruožą žada ge
rokai išplėsti. Tačiau jis čia
nežada išbūti - dairosi lakūno
pozicijos kitur, nes šeima
gyvena Vilniuje ir jis norėtų
taip pat šiame mieste praleis
ti kiek daugiau laiko.
J. Juknius Chicagoje
išbuvo iki sausio 9d., susiti
ko su lietuviais aviatoriais, o
taip pat ir kitais tautiečiais,
kurie jam pagelbėjo. Išvyko į
Lietuvą, bet šį kartą skrido
komerciniu lėktuvu jau kitų
pilotų vairuojamu.
E.Š.

Šv. Kazimiero lit. mokyklos mokiniai ruošiasi kalėdiniam
pasirodymui.
V. Bacevičiaus nuotr.

EUROPA TRAVEL 692-1700
L0WEST AIR FARES
available worldwide

EXPE8TS 0N TBAVEL
TO EAST EUKOPE
passports * visas* prepaid tickets

serVing our communitY
FOR OVER 35 YEARS
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Per Chicagos PLI surengtą kalėdinį pobūvį gruodžio 16 d. sėdi šio instituto dėstytojas, istorikas

Jonas Dainauskas, rašyt. Alfonsas Tyruolis-Šešplaukis, kun. Juozas Vaišnys, redaktorius ir Instituto
rėmėjas Juozas Žemaitis.

Ed. Šulaičio nuotr.

“LEADERS IN L0W COST TRAVEL”
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Štai, kuriepadeda išlaikyti
lietuvišką laikraštį

IŠKILMINGA
PRIEŠKALĖDINĖ SUEIGA

Atnaujindami
prenumeratą ir kitomis
progomis Dirvai aukojo:
Karalius B., St Croix ......... 20.00
Izbickas F., Westwood .... 200.00
Špakevičius J., Westwood . 10.00
Bajerčienė J., So. Boston ... 10.00
Galinauskas G., Hanover ... 10.00
Rentelis J., Randolph ......... 20.00
Kazlauskas J., Waterbury .. 20.00
Stankūnas G., Cos Cob ...... 20.00
Juodaitis M., Norwalk ....... 10.00
Bitėnas H., Elizabeth ......... 15.00
Birutis S., Wayne .............. 20.00
Vigelis E., Pennsville ........ 15.00
KašiubaT., Brooklyn ........ 10.00
Šimaitienė K., Queens ....... 25.00
Andruška H., Woodhaven ... 20.00
Žemaitis M., Amsterdam ... 10.00
Sinkevičius A, So. Woodstock .5.00
Dziakonas A., Rochester .... 5.00
Drasutis J., Pittsburgh ........ 10.00
Dilba A., Philadelphia ....... 20.00
Matonis V., Philadelphia .. 10.00
Karasa A., Fallston ............ 10.00
Abraitis V., Palm Coast .... 20.00
Damijonaitis P., Ormond B. ... 5.00
Orantas J., Ormond .............. 5.00
Capas E., Pompano B.......... 20.00
Tamulionis J.B., Canada ... 20.00
Trečiokas EA„ Riviera B. .. 10.00
Budininkas P., Juno B......... 25.00
Damijonaitis K, Deerfield B.. 10.00
Reventas A., Houston ........ 10.00
Kiemaitis M., St. Pete...... . 20.00
Dučmanas Z., Wickliffe .... 10.00
Stungys A., Kirtland ............ 5.00
Jacikevičius B., \Villoughby .. 5.00
Natkevičius G., Willoughby . 20.00
Čepulis A., Willoughby......... 30.00
Bakūnas V., Willowick........... 15.00
Biuožis K, Cleveland..................5.00
Kižys A.D., Euclid ............ 20.00
Juškėnas G., Cleveland ..... 25.00
Kalvaitis J., Cleveland ......... 5.00
Matas P., Mentor ................. 5.00
Mikoliūnas A., Cleveland .. 10.00
Sušinskas I., Cleveland ........ 5.00
Vaičeliūnas K., Cleveland . 10.00
Verbylal., Cleveland ......... 10.00

Gruodžio 18 d. įvyko iš
kilminga "Neringos" ir "Pilė
nų" skautų tuntų sueiga, į ku
rią buvo kviesti ir skautų tė
veliai, ir vyresnieji skautai.
Buvo gera matyti net keturių

kartų skautes vienoje sueigo
je. Nuo skautų organizacijos
steigėjų Lietuvoje, ligi pačių
jauniausiųjų šių dienų skau
tukų.
Su per dešimtmečius iš
vystytomis tradicijomis ketu
rios kandidatės ir 1 kandida
tas davė jaunesniųjų skautų
įžodžius ir gavo leidimą dė
vėti raudonus kaklaryšius;
šešios jaun. skautės ir vienas
jaun. skautas davė skautų
įžodžius ir užsipelnė geltono
kaklaryšio ir keturios skautės
buvo pakeltos į prityrusių
skaučių kandidates.
O tada žaidėm. Gudriai
sukurtos keturios amžiumi

labai mišrios grupės varžėsi,
kuri daugiau atsimins dainų
apie mišką ir medžius. Dai
navom, kol išdainavom visas
dainas. Buvo smagu dainuo
ti, nežiūrint į tai, ar laimėjom,
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ar pralaimėjom varžybas.
Vaišės ir tradicinė, nepa
keičiama, vienijanti, laimi
nanti "ateina naktis" užbaigė
atmintiną sueigą.

Įžodis.

Oš.

V. Bacevičiaus nuotr.

^7mport-£xport ^nc.
2719 West 71 Street. Chicago, IL 60629
TeL (312) 434-2121 (800) 775-SEND
DOLUsvą jgkteitovsuB Clevelande:

Dainius Zalensas
ZLITMA I.E.
639 East 185 th Street
Cleveland, Ohio 44119
Telefonas : (216) 481-0011
Rikiuotė.

V. Bacevičiaus nuotr.

Malskis J., Cleveland ......... 10.00
Butkus R.B., Euclid ............. 5.00
Matas G., Independence .... 15.00
Pautienis A., Richmond H.. 15.00
Shukys J., Richmond H
25.00
Kvietys J., Dayton ............... 5.00
Sideravičius P., Indianapolis . 20.00
Kasniūnas V., Beverly S. ... 10.00
Lapšys A., Bloomfield H ... 25.00
Grigaitis A., Manchester .... 5.00
Vaitiekaitis A., Canton ...... 10.00
Lekutis P., Muskegon ........ 20.00
Čepulis K., Evanston ......... 20.00
Pilmonas J., Hickory Hills . 10.00
Lendraitis J., Palos Hts........ 25.00
Blinstrubas T., Chicago .... 20.00
Cukuras J., Chicago ........... 20.00
Likanderis E., Chicago ...... 20.00
Petrulis S., Chicago ........... 20.00
Peleckas F., Chicago .......... 20.00
Stropus V., Lemont ........... 20.00
Vaitkus M., Belleville ........ 20.00

Žirni
Anelauskas V., Los Angeles . 10.00
Vaišnys A., Los Angeles ... 20.00
Bimbiris A., Los Angeles .. 15.00
Gureckas G., Palos Verdes . 70.00
Pakalniškis Pr., Santa Monica. 10.00
Mockus N., Yucaipa .......... 10.00
Gutautskas D., Canada ..... 20.00
Budreika J., Canada ............ 10.00
Morkūnas V., Canada ........... 5.00
Petraitis V., Canada ........... 10.00
Cėsna C., Wickliffe .............. 5.00
Sukarevičius S., OrmondB. . 5.00
Yucius V., Pittsburgh ........ 10.00
Zableckas E., Loveland ........ 5.00
Jakubauskas S., Euclid ......... 5.00
Mučinskas O., So. Boston ... 5.00

Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkojame

Matas & Associates [fc
i

NORMLS
NORMLS

RITA MATAS* Broker *G.R.I.« Licerjsed Real Estate Appraiser
17938 Neff Road
Clevelapd, 0H. 44119
(216) 486-2530

2412 Cedarwood Road
Pepper Pike, 0b- 44124
(216) 473-2530

ADV. VYTAS MATAS teisinis patarėjas

Greitas Siuntinių Pristatymas
I LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ
RUSIJĄ, UKRAINĄ, BALTARUSIJĄ
Pasiteiraukit dėl Amerikietiško maisto komplektų

Siuntiniai į Lietuvą laivu su pristatymu į namus.

Pinigai pervedami doleriais.
Sutvarkomi palikimai.
Skubiems siuntiniams - AIR CARGO.
Komercinės siuntos pagal susitarimą.
MAISTO SIUNTINIAI nuo $39,- iki $98,Aukštos kokybės maisto produktai.
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

LINAS VYSNION1
Advokatas Tel:(216)383-0225
24400 Higblapd Road, Suite 9 * Ricbnjopd Hts. 0H 44143

JAKUBS AND SON
Laidojirpo Įstaiga
Lietuvių Kredito Kooperatyvas
767 East 185tb Street Clevelapd, Obio 44119

481-6677

DARBO VALANDOS: aotradierji, trečiadienį

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

Kiekviena taupomoji sąskaita federalinės valdžios

(NC(!A) apdrausta iki $100,000

Williarp J. Jakubs Sr.
Willian> J. Jakubs Jr.
Kepųetb Scbrpidt ir
Barbara Jakubs Scbnpidt

Licenznoti direktoriai ir balzamuotojai
936 East 185tb Street Cleveland, Obio 44119
36000 Lakesbore Blvd. Eastlake, Obio 44095
Telefonas: 531-7770

Laidotnviukoplyėia erdvi, vėsinama,
teikiantijauki^atmosfera, liūdesio valandoje.
Didele aikštė automobiliams pastatyti

Sportas
CHICAGOS
'LITUANICOS'
FUTBOLININKAI SALĖS
FUTBOLO PIRMENYBĖSE

Kaip ir kiekvieną
žiemą, taip ir šiemet "Litua
nicos" vyrų futbolo komanda
dalyvaus "Metropolitan" ly
gos salės futbolo pirmenybė
se. Jie čia varžysis pirmosios
divizijos "mėlynojoje" grupė
je, kuriai priklauso 7 koman
dos. Mūsiškiai žais prieš vi
sas savo grupės komandas :
"Rams", "Legovia", "Lions",
"Panthers", "Real FC", "Vikings", o taip pat ir prieš dvi
"raudonosios" divizijos ko
mandas - "Fortūna" ir "Lightning". "Lituanicos" futboli
ninkai turės sužaisti aštuonias
rungtynes.
Pirmosios rungtynės
įvyko sausio 7 d. su "Lions"
futbolininkais, o sausio 14 d.
bus rungtyniaujama prieš
"Panthers"komandą.

Pirmenybės tęsis iki
kovo mėn. 10 d. Bus žai
džiama Odeum pastate, kuris
yra Vilią Park miestelyje, į
šiaurės vakarus nuo Chica
gos. Ši vieta gerai ir greitai
pasiekiama ypatingai Chica
gos vakaruose ar šiaurėje gy
venantiems žmonėms. Taigi
būtų gera, kad susirinktų
kiek daugiau lietuvių futbo
lo mėgėjų ir palaikytų futbo
lininkus moraliai. Kadangi

rungtynių laikas nėra ilgas
(vienam susitikimui su pert
raukomis skiriamos 45 minu
tės), tai per vieną popietę ga
lima pamatyti daug rungty
nių.
• ••
Neseniai iš "Metro
politan" lygos vadovybės

gauta oficialios 1995 m. ru
dens rato pirmenybių baigmi
nės lentelės. Šios lygos pir
mosios divizijos "raudonojo
je" grupėje "Lituanicos" vy
rai iš 9 susitikimų laimėjo tik
3, surinkdami 9 taškus (už
pergalę turnyre duodami
3taškai, o už lygiąsias -1 taš
kas). Iš 7 turnyre dalyvavusių
komandų, mūsiškiai užėmė
šeštąją vietą su įvarčių san
tykiu 16 -32. Pirmoji vieta
atiteko "Highlanders", antroji
- "Wings", toliau eina "Trevians" - trečioje, "Lightning"
- ketvirtoje, "Columbus" penktoje, o paskutinėje vieto
je "Fortūna".
"Lituanicos" futbo
lininkai blogiausiai žaidė pir
menybių pradžioje, turnyrui
įpusėjus jie kiek atsigavo ir
pelnė ryškesnių pergalių.
E. Š.
• ••

1996 m. Š. AMERIKOS
LIETUVIŲ SLIDINĖJIMO
PIRMENYBĖS
1996 m. ŠALFASS gos Alpinistinės (kalnų) sli
dinėjimo pirmenybės įvyks
1996 m. vasario 24 d. šešta

dienį, Loretto Ski Resort, Loretto Ont., apie 40 mylių į
šiaurę nuo Toronto.
Tel. 905 - 729 - 2385.
Važiuoti Hwy 50 iki Loretto,
nuo ten - sekti ženklus.
Vykdo Toronto LSK jungtis.
Pradžia
10:00
AM.
registracija nuo 8:30 iki 9:30
AM.
Programa : Slalomas
ir didysis slalomas šiose kla
sėse : berniukams ir mergai
tėms 9 m. ir jaunesniems,
berniukams ir mergaitėms 10
- 12 m. imtinai, jauniams ir
mergaitėms 13 - 16 m. imti
nai, vyrams ir moterims 17 34 m. imtinai, vyrams senjo
rams 35 - 49 m. imtinai, mo
terims senjorėms, veteranėms
35 m. ir vyresnėms, vyrams
veteranams I - 50 - 64 m. im
tinai ir vyrams veteranams II
- 65 m. ir vyresniems.
Taipogi bus išvesti
vyrų ir moterų absoliutūs lai
mėtojai, nepaisant amžiaus.
Dalyvavimas atviras
visiems ŠALFASS - gos na
riams, attikusiems 1996 m.
metinę narių registraciją, ku
rią bus galima attikti ir vie
toje.
Dalyvių registracija
atliekama iki 1996 m. vasa
rio 17 d. imtinai, pas pirme
nybių vadovą, ŠALFOSS gos Slidinėjimo komiteto pir
mininką Rimą Kuliavą, šiuo
adresu:
Rimas
Kuliavas,
297
Kennedy Avė., Toronto, Ont.
M6P 3C4, Canada.
Tel. 416 - 766 - 2996,
Faksas:416-766-5537.
Smulkios informaci
jos pranešamos visiems ŠAL
FASS - gos sporto klubams
bei kai kuriems slidinėtoi [g]

Dar kartą nužemintos skrydžių kainos j Lietuvą

N.Y. - VILNIUS - N.Y.

$500

plius taxai Finnair linija

Paskutinė išskridimo data - vasario 29

VYTIS TRAVEL
40-24 235St.
Douglaston NY11363

Tel. 718-423-6161
800-77-VYTIS
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DR. IRENAI TALLATKELPŠAITEI GIEDRIKIENEI
baigus šios žemės kelionę, jos brangų vyrą
inž. STASĮ GIEDRIKĮ, su meile ir pasiauko
jimu ėjusį bendru gyvenimo keliu, giliai
užjaučiame

Krikšto duktė Eglė Germanienė
Vida ir Vacys Tumasoniai

IRENAI GIEDRIKIENEI
mirus, jos vyrą STASĮ, visus giminaičius ir
artimuosius gilaus liūdesio valandoje širdin
gai užjaučiame

Juoze ir Jonas Daugėlai
Florida

jams. Suinteresuoti neprik
lausomi slidinėtojai prašomi
kreiptis į Rimą Kuliavą ar
Vytenį Čiurlionį.
Papildomai regist
ruotis bei informaciją gauti,
ypatingai gyvenantiems JAV,
galima ir pas ŠALFASS Sli
dinėjimo komiteto vicepir
mininką Vytenį Čiurlionį, ad
resu:
19755 Upper Terrace Dr.,
Euclid, OH 44117.
Tel. (216) 481 - 1525, Faksas
: (216) 943-4485.
ŠALFASS Slidinėji
mo Komitetas; Šalfass Cent
ro Valdyba
1996 m. ŠALFASS - gos
VYRŲ SENJORŲ
KREPŠINIO PIRMENYBĖS
1996 m. vyrų senjo
rų (35m. ir vyresnių) krepši
nio pirmenybės įvyks 1996m
kovo 30 ir 31 dienomis, Lon
done, Ont. Vykdo Londono
LSK Tauras.
Senjorų klasifikacija
yra pagal žaidėjo amžių, sen
jorų klasei priklauso gimu
sieji 196 lm. ir vyresni.
Preliminarinė ko
mandų registracija privalo
būti atlikta iki 1996 m. vasa
rio 10d. imtinai pas turnyro
vadovą Bill Jansenberger,
šiuo adresu:
Bill Jansenberger , 142
Wortley rd., London, Ont.
N6C 3P5, Canada.
Tel. (519) 439 - 5462 namų,
(519) 672 - 4776 darbo,
Faksas : 519 - 672 -8829
Po preliminarinės re
gistracijos bus paskelbtas
varžybų formatas ir tolimes
nės detalės.
Dalyvavimas atviras
visiems lietuvių sporto klu
bams, attikusiems 1996 m.
metinę ŠALFASS -gos regis
traciją.
1995 m. turnyrą lai
mėjo Hamiltono LSK Kovas.
ŠALFASS
Centro Valdyba

1996 m. Š. AMERIKOS
LIETUVIŲ KĖGLIAVIMO
PIRMENYBĖS
1996 m. Š. Amerikos
lietuvių kėgliavimo (bowling) pirmenybės įvyks 1996
m. vasario 24 d. šeštadienį,
Seaway Lanes, 30300 Euclid
Avė. Wickliffe, Ohio (ryti
niame Clevelando priemiestyje).Tel. (216) 944 - 4646.
Pirmenybės bus pra
vestos suderinant su kartu
vykstančiu 11 - ju Clevelan
do LSK Žaibo metiniu
"Draugystės turnyru".
Š. Amerikos pirme
nybių dalyvių registracija
nuo 11:30 AM. Varžybų pra
džia 12:00 AM.
"Draugystės turnyro"
dalyvių registracija nuo 2:30
PM, varžybos prasidės 3:00
PM.
Varžybos komandi
nės ir invidualinės. Komandą
sudaro 4 mišrios lyties žaidė
jai - jos. Dalyvių amžius ne
apribotas. Dalyvavimas atvi
ras visiems lietuvių kilmės
žaidėjams.
Specialiai atžymėti
bus jauniai ir mergaitės, 16
metų ir jaunesni, varžybų
dieną.
Pilnos informacijos
pranešamos visiems sporto
klubams ir taipogi gali būti
gaunamos pas varžybų vado
vą šiuo adresu:
Algis Nagevičius, 7702 West
Pleasant Valley Rd. Parma,
OH 44130, USA.
Tel. (216) 845 - 8848.
Dalyvių registraciją
atlikti iš anksto neprivaloma.
ŠALFASS Centro valdyba
amb

