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Pone Respublikos Prezi
dente, gerbiami kolegos Sei
mo nariai, Kovo 11-osios 
Akto signatarai, garbingieji 
svečiai, mieli Lietuvos žmo
nės, tautiečiai, gyvenantys 
įvairiose pasaulio šalyse!

Daug džiugių ir istorinių 
momentų buvo pergyventa 
šiuose rūmuose, šioje salėje. 
Bet niekados, manau, nebus 
galima pakartoti tų akimirkų, 
to jaudulio, ryžto ir prasmės, 
kurią, kaip pačią didžiausią 
Dievo ir likimo dovaną, teko 
patirti čia, prieš šešerius me
tus. Žmogaus gyvenime ir 
vienos tokios dienos turėtų 
užtekti.

Tada, priėmus įstatymą 
"Dėl valstybės pavadinimo ir 
herbo", o šilkinei trispalvei 
uždengus senąjį herbą, politi
nė kalinė Jadvyga Bieliaus
kienė įteikė per okupacijos 
dešimtmečius išsaugotą seną
jį herbą - VYTĮ. Atrodė, 
kad tuomet buvo užbrėžta 
nesunaikinama riba tarp oku
pacinės praeities su jos smur
tu bei kančiomis ir ateities - 
visų lauktos, dar nepažintos, 
bet brangios, kaip gyvybė. Į 
Kovo 11-ąją atėjome suburti 
Sąjūdžio, aukštai iškėlę lais
vės vėliavas. Ir nebuvo tada 
svarbesnio kito simbolio, iš
reiškusio valstybės pavasarį, 
tautos gyvastį ir stiprybę. 
Tik ar išsaugojome tų dienų 
vėliavų grožį ir prasmę? Ar 
nepadarėme valstybės vėlia
vos tik vienu iš atributų ofi
cialioms įstaigoms, šventėms?

PAKELKIME VĖLIAVĄ GYVENIMUI 
Dr. Leonas Milčius

(Seimo nario, Kovo 11-osios akto signataro 
kalba iškilmingame LR Seimo posėdyje)

Juk vėliava - tai tautos idea
lai, jų supratimas ir vertinimas.

Praėjo šešeri nepriklau
somybės metai. Ar stiprėjo 
valstybingumas, 'ar tvirtėjo 
valstybės ir tautos idealai? 
Turime valstybinius ordinus, 
vardus, laipsnius, pasiuntiny
bes, įtvirtinome valstybingu
mo požymius, pasiekėme 
pripažinimą. Bet ar tai pa
stovu ir tikra, jei tautos idea
lai, tad ir valstybingumas yra 
trapus, netvirtas?

Kas kaltas? Kaltas mūsų 
egoizmas, nenoras susikalbė
ti, politikų, valdininkų atito
limas nuo žmonių, jų kasdie
ninio gyvenimo. Kiekviena 
ryškesnė asmenybė mato tik 
save, įsivyrauja grupiniai, par
tiniai, profesiniai interesai.

Kokie idealai gali būti ir 
ką gali simbolizuoti trispalvė 
prie gamyklų, akcinių ben
drovių, kuriose darbininkai, 
dirbdami po keletą mėnesių 
šaltuose cechuose, negauna 
atlyginimo? Su kokiomis 
mintimis kels vėliavas ir iš 
viso ar kels subankrutavusios 
žemės ūkio bendrovės narys? 
Ar nenuleistos ir verkiančios 
mūsų vėliavos - elgetaujan
tys ir mokyklų nelankantys 
vaikai, likimo valiai palikti 
senoliai? Ar nesudraskytos 
trispalvės - tūkstančiai sulau

žytų likimų Lukiškių, Pravie
niškių, Marijampolės, Pane
vėžio ir kituose kalėjimuose?

Visi šiandien Lietuvoje 
susirūpino galimu pavasari
niu potvyniu. Jis grėsmingas 
ir žalos daug gali padaryti. 
Bet valstybei daug pavojin
gesnės žmonių gobšumo, val
džios abejingumo, nesiskai
tymo, skriaudos ir neteisybės 
perpildytų užtvankų griūtys. 
Dėl jų, o ne vien dėl pavasa
rinių potvynių turėtų sune
rimti politikai, visi valdžios 
žmonės. Deja, vyriausybės 
keičiasi, o skriaudos ir skur
das lieka.

O gal kaltų nėra? Sako
ma, kad pas kaimynus dar 
blogiau. Štai nueisime į Eu
ropą ir bus gerai. Deja, eufo
rinės ūkio reformos - duoklė 
laisvajai rinkai sunkia našta 
užgulė miestų ir kaimų žmo
nes, supriešino, suskaldė ir 
susilpnino tautą, jos ekono
mines ir dvasines galias. 
Kiekviena tauta turi savo 
kelią ir versti ją eiti kitu keliu 
yra tas pats, kaip versti upę 
plaukti aukštyn.

Jau šešeri nepriklauso
mybės metai, bet vis dar ei
name apgraibomis, vis ne
surandame valstybės kūrimo, 
jos ateities idėjos. Vieni su
vokia Lietuvą kaip iš Rytų į 

Vakarus ir iš Šiaurės į Pietus 
lekiančių kelių kryžkelę, kiti 
- kaip "laisvų zonų" priedėlį, 
treti - kaip agroturizmo ir 
mėgėjiškos žemdirbystės 
kraštą.

Visada norisi būti opti
mistu, norisi matyti perspek
tyvą, gamybos augimą, šalies 
prekių gausą ne tik vidaus, 
bet ir užsienio rinkoje. Deja, 
šiandieninė monetarinė poli
tika, mokesčių ir muitų siste
mos negina savo gamintojo, 
neskatina eksporto, o kuria 
pašalpinę gyvenseną, pseu- 
doekonomiką. Ar tai mūsų 
neišmanymo, ar piktavališkų 
svetimų patarėjų nuopelnas?

Dažnai mums, tautinin
kams, priekaištaujama, kad 
dabartinėse, moderniose val
stybėse, jų ekonominio suar
tėjimo laikmečiu tautiniai 
aspektai yra balastas, nera
cionalūs sentimentai, netgi - 
nestabilumo ir konfliktų šal
tiniai. Tačiau nė viena val
stybė, kuri ignoruoja tautų 
apsisprendimą, tautų teisę į 
valstybingumą ir patį tautiš
kumą, nesukelia nei pagar
bos, nei pasitikėjimo, nežiū
rint kokioje pasaulio dalyje 
būtų ir kokią galią bei svar
bą turėtų.

Tautiškumas - tai ne ru
dimentinė sąvoka, o amžina 

vertybė. Tai pagrindas for
muotis, vystytis ir išsilaikyti 
valstybėms.

Kaip ir žemė. Lietuvos 
žemė - tai ne krūmynai, ku
riuos galima bet kam atiduo
ti, parduoti ar įkeisti. Kiek
vienas krūmynas gali būti 
paverčiamas kviečių lauku ir 
kiekvienas kviečių laukas 
gali virsti krūmynu, jei žmo
nės žeme nesirūpins, jos ne
mylės, apleis. Lietuvos že
mė yra lietuvių tautos žemė. 
Žemė ir tauta yra neatskiria
mos. Aš nerandu tikslesnių 
žodžių, kurie išreikštų tautos 
ir žemės jungtį, be tų, ku
riuos pasakė mūsų kolega, 
prof. Mečislovas TREINYS: 
"Tik tautos žemėje realiai 
gali būti įgyvendinamas jos 
tikslas sukurti savo valstybę, 
tik čia jos nariams galima 
efektyviai dirbti, gintis, tik 
savosios žemės sutelktoje 
tautoje nuosekliai ir nenu
trūkstamai gali būti ugdoma 
tautos kultūra, įgyvendinami 
tautos siekiai".

Tauta, tautiškumas, tau
tos žemė, patriotiškumas - tai 
tos žmogaus atramos, kada 
jis, išsiblaivęs po "Laifo" 
pseudokultūrinių festivalių, 
"beraščių šou" šėlsmo, pra
gariškų TV filmų kvaitulio, 
vėl ims ieškoti savo vietos, 
savo namų, stengsis prisi
minti tikrąjį vardą. Galima 
atsibusti Paryžiaus, Briuselio 
ar Maskvos priemiesčiuose, 
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NEPAMIRŠTAMŲ DIENŲ AIDAI TEN, KUR PASTORALE
nepmklausomybEs

1949 m. vasario 22 d.
Memmingen, Vokietija 

1944 metais negailestingai išstumtos iš savo 
žemės ir 1945 metais atsikūrusios Vokietijoje, 
šiandieną, t.y. 1949 metų vasario 22 d. - Pasaulio 
skaučių Susimąstymo dieną, mes - "Dubysos" tunto 
skautės susirinkome Memmingeno lietuvių stovyklos 
gimnazijos patalpose susimąstyti ir pabendrauti, prieš 
išsiskirstant į visas pasaulio šalis. Daugiausia vykstame į 
USA. Ką veiksime, dar labiau nutolusios nuo Tėvynės 
krantų? Susimąstykime!

Ką šiandien veikia viso pasaulio skautės? 
Laisvuose kraštuose jos džiaugiasi laisve ir siekia aukštų 
žmonijos idealų. Pavergtuose kraštuose skautės tarnauja 
Tėvynės Laisvei ir bendrauja su laisvės 
kovotojais iki pasiaukojimo, iki galutinės pergalės.

Mes, pavergtos Tėvynės dukros, stovėdamos 
išsiskirstymo po platųjį pasaulį akivaizdoje, šiandieną 
iškilmingai pasižadame stengtis kiek jėgos leidžia, dirbti 
Tėvynės labui ir žmonijos gerovei. Savųjų tarpe 
pasižadame kalbėti tik lietuviškai, vykdyti lietuviškus 
papročius, gaminti lietuviškus valgius, išsivežti ne ma
žiau 30 lietuviškų dainų ir savo kambarį puošti 
lietuviškais raštais. Dalyvauti ir toliau skaučių 
organizacijoje, o kur galima, organizuoti lietuviškas 
skaučių skiltis ar bendroves.

ATSISVEIKINIMAS

Visos čia dalyvaujančios skelbiame 1959 metais 
vasario 22 d. suvažiavimą Lietuvos sostinėje Vilnių 
j e. 10 vai. ryto susitinkame visos Aušros Vartuose, prie 
Stebuklingosios Dievo motinos paveikslo.

Mūsų siekius ir darbus palaimink Dieve! 
Budėkime!

"Dubysos" tuntas 
Lietuvos skaučių seserija 
(30 parašų)

Pasitikdami tokias datas, 
kaip Vasario 16-oji arba Ko
vo 11-oji, neretai mintimis 
sugrįžtame į savo praeitį, į 
tuos metus, kai apie Lietuvos 
valstybės atstatymą svajojo
me tikėdami, jog raudonieji 
okupantai mūsų Tėvynėje 
ilgai neišsilaikys. Kartais 
tokį savo tikėjimą sutvirtin

davome dokumentais, įparei
gojančiais jo niekada neišsi
žadėti.

Tegu šviesios lietuvaičių 
merginų svajonės po 10 metų 
susitikti Aušros vartuose, 
įrašytos šioje atsisveikinimo 
priesaikoje, niekada nebūna 
pamirštos. Jos padėjo priar
tinti ir tikrąją laisvę.

AKTĄ
1939 metais pirmuoju 

traukiniu atvykau į atgautą 
Vilnių pas savo draugą Vy
tautą Gavėną. Kartu su Vy
tautu dainavome "Čiurlionio" 
ansamblyje. Šio namo antra
me aukšte jis nuomojo didelį 
erdvų kambarį. Tuometinių 
Šeimininkų tvirtinimu tai 
buvo tas istorinis kambarys, 
kuriame buvo pasirašytas 
Vasario 16-osios Nepriklau
somybės atstatymo aktas.

Daug dienų teko praleis
ti šiame kambaryje. Ir štai 
vieną 1940 metų birželio 15 
dienos vakarą išgirdome bai
sų bildesį. Pilies gatvėje 
drebėjo langų stiklai.

Nuskubėjome pasižiūrė
ti, kas vyksta ir pamatėme 
riedančius raudonosios armi
jos tankus. Nepaprastai susi
jaudinęs pagalvojau: kam
baryje, kuriame buvo pa
skelbta Lietuvos nepriklau
somybė, man teko sulaukti 
jos naujosios vergijos.

Antanas
KAVALIŪNAS

H
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visur apie
Afairdas Pužauskas

Kovo 6 d. neeilinėje 
Seimo sesijoje buvo prista
tyti trys kandidatai į Konsti
tucinio teismo teisėjus, ski
riamus 9 metams.

Prezidentas Algirdas 
Brazauskas pasiūlė į šias pa
reigas skirti Vilniaus univer
siteto docentą, Vyriausiosios 
rinkimų komisijos pirmi
ninko pavaduotoją Augustiną 
Normantą.

Seimo pirmininkas Čes
lovas Juršėnas pristatė opozi
cinės konservatorių frakcijos 
narį - teisininką Egidijų Ja
rašiūną. Aukščiausiojo Teis
mo pirmininkas prof. Pranas 
Kūris į šias pareigas pasiūlė 
Teisingumo ministrą Joną 
Prapiestį. Šias kandidatūras 
pirmiausia turi aptarti Seimo 
komitetai ir frakcijos.

LMOJOS PREZHDEUTO 
VHZSTAS UETOVOJB

"Niekas negali sukiršinti 
Lenkijos ir Lietuvos", - pa
brėžė Lenkijos Prezidentas 
Aleksandras Kvasnievskis 
(Kwasniewski), kalbėdamas 
Lietuvos Respublikos Seimo 
plenariniame posėdyje. 
Priminęs, kad mūsų valsty
bės jau yra pasirašiusios per 
20 įvairių sutarčių, svečias 
sakė esąs už tolesnį dvišalio 
bendradarbiavimo plėtojimą.

Prezidentas pažymėjo, 
kad Lenkija suinteresuota 
sienos perėjimo punktų staty
ba ir komunikacijų tinklo 
modernizavimu. Jis mano, 
kad netrukus bus galima pa
sirašyti Lenkijos ir Lietuvos 
laisvos prekybos sutartį. 
A.Kvasnievskis priminė ir 
apie susitarimą tarp abiejų 
Valstybių karinių pajėgų tak
tinių padalinių, leidusį už
megzti glaudžius ryšius, 
netgi rengti bendras praty
bas.

Lenkijos Prezidentas pa
brėžė, kad "Lenkijos požiūris 
į tautines mažumas sutampa 
su Lietuvos požiūriu: abiejų 
šalių tautinių mažumų atsto

vai privalo būti lojalūs vals
tybių, kuriose gyvena, pilie
čiai, o teritorija, kurioje jie 
gyvena, yra neatskiriama ša
lies, kurios piliečiais jie yra, 
dalis.

Kovo 6 d. surengtoje 
spaudos konferencijoje Pre
zidentas A.Kvasnievskis pa
reiškė, kad Lenkija nėra 
gavusi oficialaus pasiūlymo 
sukurti "koridorių", kuriuo 
per šią šalį vyktų Baltarusijos 
gyventojų bei krovinių tran
zitas į Karaliaučiaus sritį bei 
iš jos. Jis pasakė: "Gal apie 
tai mes būsime informuoti 
per Rusijos užsienio reikalų 
ministro Jevgenijaus Prima
kovo vizitą į Lenkiją arba 
mano apsilankymo Maskvoje 
metu". Pasak jo, Lenkija 
siekia tobulinti susisiekimo 
sistemą ir nedaro jokių 
kliūčių keliaujantiems iš 
Baltarusijos (Gudijos) į Ka
raliaučių (dabar - Kalinin
gradą), tačiau neketina tiesti 
jokio "koridoriaus". Šiuolai
kinėje Europoje tokie ko
ridoriai nekuriami, sakė Pre
zidentas.

M STANKRVHČHUS PRISTATĖ 
VTRIAUSTBĖS PROGRAMĄ

Vasario 6 d. neeilinėje 
Seimo sesijoje Ministras Pir
mininkas Laurynas Mindau
gas Stankevičius pristatė 
Vyriausybės programą. Jis 
sakė, kad septintoji Vyriau
sybė nekeitė pagrindinių šeš
tosios Vyriausybės progra
minių nuostatų, o tik juos 
konkretizavo ir papildė, atsi
žvelgdama į iškilusias prob
lemas ir pareikštą kritiką. 
M.Stankevičius pabrėžė, kad 
svarbiausieji Vyriausybės už
daviniai yra šie: garantuoti 
nacionalinės valiutos patiki
mumą, stiprinti bankų siste
mą, toliau stabdyti infliaciją, 
skatinti investicijas, laikytis 
griežtos valstybės biudžeto 
politikos, toliau plėtoti pri
vatų sektorių, tobulinti so
cialinę apsaugą.

Beveik pusantros valan

dos Ministras Pirmininkas 
atsakinėjo į Seimo narių 
klausimus. Net 60 parlamen
tarų turėjo parengę jam klau
simus. Dabar Vyriausybės 
programa svarstoma Seimo 
frakcijose ir komitetuose. Jų 
išvados turi būti pateiktos ne 
vėliau kaip po dešimties die
nų. Pasak ČJuršėno, ši prog
rama bus tvirtinama pavasa- 
sio sesijos antrąją savaitę.

Kovo 13 d. Ministras 
Pirmininkas Mindaugas 
Stankevičius aiškino savo 
vadovaujamos Vyriausybės 
programą per Lietuvos radi
ją. Jis teigė, kad atgaivinti 
šalies ūkį galima, pasitelkus 
Lietuvos ir užsienio inves
ticijas. Jis siūlė gyventojams 
įsigyti Vyriausybės vertybi-

(Nukelta į 3 psl.)
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Po JAV respublikonų 

partijos kandidatų pirminių 
rinkimų New Hampshire 
valstijoje neprašomas Mask
voje savo didelę bumą atida
rė Rusijos nacionalistų kan
didatas į Rusijos prezidento 
vietą Vladimir Žirinovskij. 
Jis spaudos konferencijoje 
pasveikino daugiausia balsų 
gavusį kandidatą Pat Bucha
nan, pavadindamas jį "ginklo 
broliu". Sužinojęs tą žinią iš 
korespondentų, Buchanan 
kažką sumurmėjo po nosimi. 
Reporteriai nežino, ką kandi
datas Buchanan pasakė, arba 
laikraščiai negali tokių žo
džių savo puslapiuose spaus
dinti. Kiek didesnis smūgis 
kandidatui P. Buchanan buvo 
tai, kad ilgametis dešiniųjų 
respublikonų vadas, buvęs 
senatorius, pats kandidatavęs 
į JAV prezidento vietą, Barry 
Goldwater pareiškė, kad jis 
palaiko senatorių Bob Dole, 
kuris po kovo 5 d. pirminių 
balsavimų stipriai atsistojo 
pirmoje vietoje. Iš varžybų 
jau pasitraukė buvęs Tennes- 
see gubernatorius Lamar

• Ispanijoje socialistų 
= partija po 13 metų valdymo 
| pralaimėjo parlamento rinki- 
| mus. Laimėjo dešinioji kon- 
= servatorių partija, vadovauja- 
| ma Jose Maria Aznar. Iš 350 
| Ispanijos parlamento vietų 
| konservatoriai laimėjo 156 
| vietas, o socialistai, kurie bu- 
| vo plačiai kaltinami korupci- 
| ja, gavo 141 vietą. 21 vietą 
| laimėjo komunistai. Balsavo 
| 63 procentai balsavimo teisę 
I" turinčių gyventojų. Laimėju

si partija žada kovoti su ko- 
| rupcija, sukurti daugiau dar- 
| bo vietų (Ispanijoje nedarbas 
| siekia 23%), subalansuoti 
s biudžetą ir sumažinti jo defi

citą. Kairiosios partijos šau
kia, kad konservatoriai su
grąžins Ispaniją į fašistinę - 
generolo Francisco Franco 
diktatūrą.

• Lenkijos Vyriausybė 
atmetė Rusijos sumanymą 
tiesti šiaurinėje Lenkijoje 
greitkelį iš Gudijos į Kara
liaučiaus sritį. Tokį planą 
priėmė Gudijos Vyriausybė. 
Jos prezidentas Lukašenka 
neseniai lankėsi Maskvoje, 
kur išsiderėjo Gudijos skolų 
Rusijai sumažinimą. Lenkai 
prisimena panašių "korido
rių" per savo žemę vaisius, 
kai Vokietija reikalavo "Dan- 

= cigo koridoriaus" prieš Ant- 
| rąjį pasaulinį karą.

• Izraelis paskelbė totali- 
| nį karą arabų teroristams ir 
| Hamas karinei grupuotei, ku- 
= rios savižudžiai per.devynias 
ą dienas bombomis nužudė

KAS PER SENAS?
Alexander ir Indianos sena
torius Diek Lugar.

Tarp nusivylusių respub
likonų balsuotojų daug kas 
mano, kad senatorius Dole 
yra per senas siekti nelengvų 
prezidento pareigų, nes jis 
jau 72 metų amžiaus. Geras 
atsakymas tokiems kritikams 
yra Pietinės Karolinos sena
torius Strom Thurmond, 93 
metų amžiaus. Kovo 7 d. jis 
tapo vyriausio amžiaus as
meniu, bet kada tarnavusiu 
Kongrese. Senate jis išbuvo 
jau 42 metus. Šiuo metu jis 
yra svarbaus Senato Ginkluo
tų jėgų komiteto pirmininkas.

Senatorius Thurmond 
yra labai užsiėmęs, važinėja 
po savo valstiją, sakydamas 
kalbas, nes šiais metais jo 
oponentas yra 42 metų tur
tingas demokratas Elliott 
Close, kuris visiems giriasi, 
kad jam nereikia finansinės 
paramos, nes jis tarnausiąs 
Senate tik du terminus (12 
metų) ir neimsiąs jokios 
Kongreso narių pensijos. Jo 
konkurentas respublikonas 
senatorius Thurmond kas-

TRUMPAI ....

daugiau 60 izraeliečių ir šim
tus sužeidė. Izraelio reikalų 
ministras Ehud Barak pareiš
kė, kad Palestinos savivaldos 
vadai privalo nuginkluoti 
Hamas teroristus, nes prie
šingu atveju Izraelio kariuo
menė sugrįš į palestiniečiams 
perduotus miestus.

JAV prezidentas Clinton 
pasiuntė Izraeliui modernių 
techninių įrenginių kovai su 
terorizmu ir pradėjo organi
zuoti Vakarų valstybių bei 
Arabų šalių vadovų konfe
renciją, kuri padėtų išspręsti 
Viduriniųjų Rytų taikos klau
simus. Valstybės sekretorius 
Warren Christopher pareiškė, 
jog Hamas teroristus finan
suoja ir treniruoja Irano agen
tai. Izraelio kariuomenė 
sprogdina žuvusių teroristų 
namus, suiminėja jų tėvus ir 
brolius. Hamas platinami 
propagandiniai lapeliai grasi
na, kad karas prieš Izraelį bus 
tęsiamas.

• Estijos provoslavų baž
nyčios vadovybė pasirinko 
savo vadu Konstantinopolio 
arkivyskupą. Tai labai su
pykdė Rusijos patriarchą 
Alexį II-ąjį. Jis nutraukė su 
Konstantinopolio archivys- 
kupija visus ryšius.

• Rusijos pirmasis vice
premjeras Oleg Soskovec ka
rinės pramonės taryboje pa
skelbė, jog ginklų prekyba 
yra puiki priemonė įsigyti 
užsienio valiutos. Pernai 51 
valstybė pirko Rusijos ginklų

dien mankštinasi, tris kartus 
per savaitę plaukioja ba
seine, yra puikios sveikatos 
ir turi nemenką patyrimą po
litikoje. Senatorius turi ke
turis vaikus, kurių jauniau
sias gimė, kai senatorius bu
vo 73 metų. Jei jis bus per
rinktas, šešerių metų kaden
cijos pabaigoje galės švęsti 
Senate iki šiol negirdėtą 100 
metų sukaktį.

Kalifornijoje, 45-tame 
balsavimo rajone, savo kan
didatūrą iškėlė 82 metų mo
teris. Savo gyvenime ji nėra 
siekusi politinių pareigų. 
Tačiau išgirdusi, kad res
publikonų dominuojamas 
Kongresas planuoja apkarpy
ti Medicare sveikatos patar
navimus, ji nutarusi veikti, 
kandidatuoti ir nuvažiavusi į 
Washingtoną "sutvarkyti" 
sveikatos apsaugos refor
muotojus. Ponia Sally Alex- 
ander neabejoja, kad rinki
mus laimės. Taigi senatorius 
Bob Dole nėra per senas būti 
prezidentu.

už tris milijardus dolerių. 
Tai buvo 80 % daugiau, ne
gu 1994 metais.

• Tarptautinis Hagos tri
bunolas jau apkaltino Bosni
jos serbų generolą Djukič 
kariniais nusikaltimais prieš 
žmoniškumą. Teismas įsakė 
suimti dar vieną Serbijos va
dovą Milan Martic, kaltina
mą už teroristinį Kroatijos 
sostinės Zagrebo bombarda
vimą. Martic Banja Luką 
mieste pareiškė, kad jis tri
bunolui nepasiduos.

• Kovo 8 d. Ruandoje 
baigėsi Jungtinių Tautų ban
dymai sustabdyti pilietinį ka
rą tarp hutų ir tutsių genčių. 
Buvo iškilmingai nuleista JT 
vėliava ir "žydrašalmiai" iš
važiavo. Juos palydėjo pikta 
minia, šaukdama: Keliaukite 
namo ir nebegrįžkite!" Kol 
kas nepavyko sugrąžinti šim
tų tūkstančių karo pabėgėlių.

• Kovo mėnesis pradžio
je vėl suliepsnojo kovos Če
čėnijoje. Specialūs rusų ka
riuomenės daliniai bando iš
valyti Groznyj miesto gat
ves. Kovose dalyvauja tan
kai ir lėktuvai. Mieste nėra 
nei elektros srovės, nei van
dens.

• Užsienio stebėtojai, ar
tėjant Rusijos prezidento rin
kimams, skelbia rinkėjų nuo
monės tyrimų rezultatus: 
trečdalis rusų nori "žmoniško 
komunizmo" valdžios. Apie 
12 % norėtų, kad valdžią pa-

(Nukelta į 3 psl.)
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nius popierius, kurie, jo nuo
mone, yra vienas iš patiki
miausių būdų saugoti ir in
vestuoti pinigus.

Tarp svarbių priemonių, 
kurių imasi Vyriausybė, yra 
pasiūlymas Seimui nurašyti 
delspiningius, susidariusius 
už 1992-1994 metais nesu
mokėtus mokesčius, o už

Vilniaus apskrities pasi
rengimo galimam potvyniui 
komisijos pirmininkas P.Ki- 
scliovas pranešė, kad nuo 
potvynio gali nukentėti Uk
mergė. Šventosios upė gali 
pasiekti aukščiausią iki šiol 
lygį - 3.4 metro. Vilniui to
kios grėsmės nėra. Tikimasi, 
kad Neryje vanduo nustos 
kilti, pasiekęs 5.8 m ribą. 
Aukščiausia vandens pakili
mo riba buvo 8 metrai. Be 
Neries ir Šventosios upių bus 
stebimi ir didesnieji tvenki
niai, nes Vilniaus apskrityje 
yra tokių tvenkinių, kurių už
tvankos aukštis siekia 10 
metrų, o dviejuose tvenki
niuose yra po vieną milijoną 
kūbinių metrų vandens.

Išmatavus sniego storį 
paaiškėjo, kad pavirtęs van
deniu jis padengtų visą ap
skritį 20 centimetrų storio 
sluoksniu. Tačiau didelė po
laidžio vandens dalis susi
gers į žemę, nes įšalas nėra 
gilus.

Visų Lietuvos ginkluo
tųjų pajėgų rūšių vadai 
Kariuomenės vadui genero
lui Jonui Andriuškevičiui 
privalo pateikti ataskaitas, 
kaip jų vadovaujami padali
niai yra pasirengę busimajam 
potvyniui. Kovo 12 d. įvyku
siame pasitarime dažniausiai 
pabrėžta problema - sprog
menų ir kuro stygius. Pasak 
pareigūnų, šiuo metu su
kauptų atsargų pakaktų iš
gelbėti tik nedidelę dalį gy
ventojų. Posėdyje dalyvavu
sią Krašto apsaugos minis
terijos Ekonomikos ir finan
sų departamento direktorę
L.Vytytę nustebino pareiš
kimai apie kuro stoką, nes 

1992-1995 metais susikau
pusias skolas atsiskaityti 
įmonių akcijomis. Tai page
rintų įmonių finansinę padėtį 
ir padidintų jų apyvartines 
lėšas. Be to, Vyriausybė per
žiūrės ir sumažins licenzi- 
juojamos veiklos rūšių sąra
šą. Šiuo metu tokiame sąraše 
yra apie 60 veiklos rūšių.

tam dar kovo 5 d. buvo 
skirtos papildomos lėšos.

Apsaugai nuo potvynio 
Vyriausybė skyrė pusę 
milijono litų. Pasak kariuo
menės vado pavaduotojo pul
kininko Arvydo Lekavičiaus, 
šiuo metu kariuomenei reikia 
įsigyti daugiau kaip pusantro 
šimto kostiumų, skirtų gelbė
jimui vandenyje, 4 valtis bei 
pusšimtį gelbėjimo liemenių. 
Jeigu įsigyjant šias prekes, 
kariuomenė būtų atleista nuo 
muito ir pridėtinės vertės 
mokesčių, tektų sumokėti 
šiek tiek daugiau kaip 30,000 
litų. Tačiau jeigu tai nebus 
padaryta, prireiks maždaug 
168,000 litų.

Šį pavasarį Nemuno 
žemupyje vandens lygis bus 
artimas didžiausioms, buvu
siems šiame šimtmetyje. Pa
sak Hidrometeorologinės 
tarnybos viršininko Petro 
Korkučio, besiklostančią 
situaciją reikia vertinti labai 
rimtai. Ledonešis gali prasi
dėti kovo pabaigoje. Jeigu 
susidarytų ledų sandūros, 
vandens lygis gali būti pats 
aukščiausias šiame šimtme
tyje. Antai Panemunėje (ties 
Tilže - dabartiniu Sovietsku) 
vanduo gali pakilti 7.5 
metro. Aukščiausias iki šiol 
čia pažymėtas vandens lygis 
buvo 7.65 m. Kauno mieste 
Nemuno vandens lygis gali 
siekti 26.3 metro. Tai 
maždaug trimis metrais ma
žiau už aukščiausią iki šiol 
čia pažymėtą lygį. Spėjama, 
kad labai pakils vanduo 
Šventojoje. Labai gali pakilti 
vanduo vakarinėje Lietuvos 
dalyje tekančiose Minijos ir 
Jūros upėse.

a

imtų karinė grupė, o 10% dar 
ilgisi caro valdžios ir siekia 
atgaivinti monarchiją. Sako
ma, kad buvęs komunistų 
partijos generalinis sekreto
rius M. Gorbačiov neturi jo
kių šansų būti išrinktas pre
zidentu. Jaunieji rinkėjai nie
ko apie jį nežino, o komunis
tuojantiems jis - išdavikas, 
atsisakęs ryšių su partija. 
Reformos ir demokratijos ša
lininkai mano, kad jis - ilga
metis komunistas-netinka 
vadovauti naujaisiais laikais.

• Pernai pasaulyje išau
go plieno pramonės produk
cija. Pagaminta 748 milijo
nai tonų plieno. Didžiosios 
valstybės: Japonija, Ameri
ka, Kinija ir Rusija pagami
no 45% pasaulio plieno. Po 
jų eina: Vokietija, Pietinė 
Korėja, Italija, Brazilija, Uk
raina ir Indija.

I

ANTRASIS
Kovo 9 d. Lietuvos am

basadoje Washingtone buvo 
surengtas antrasis Lietuvos ir 
JAV lietuvių jaunimo susiti
kimas-minėjimas, kuriame 
dalyvavo apie 50 jaunuolių ir 
merginų. Pirmoje susitikimo 
dalyje ambasadorius A. Ei
dintas ir jo bendradarbiai su
pažindino su ambasados veik
la politikos, ekonomikos, ka
rinių ryšių srityse. JAV Lie
tuvių bendruomenės valdy
bos atstovas Vitolis Vengris 
kalbėjo šios organizacijos 
vardu, ragindamas neseniai į 
JAV atvykusius lietuvius ak
tyviau įsitraukti į Amerikos 
lietuvių organizacijų veiklą.

Vėliau ambasadorius A. 
Eidintas trumpa kalba pa
sveikino susirinkusius Kovo 
11-osios dienos proga, ap
žvelgdamas netolimą praeitį 
ir nurodydamas uždavinius,

Lietuvos misijos prie JT kronika
Ambasadorius O.Jusys 

susitiko su Australijos amba
sadoriumi prie JT R.Butler. 
Aptarti Jungtinių Tautų re
formų projektai. Australijos 
ambasadorius paprašė, kad 
Lietuva palaikytų jo šalies 
kandidatūrą artėjančiuose 
rinkimuose į nenuolatines 
Saugumo Tarybos nares.

Australija nepritaria 
amerikiečių ketinimui suma
žinti savo mokesčius Jungti
nėms Tautoms.

Savo pokalbiuose su 
Švedijos ir Danijos ambasa
doriais prie JT Lietuvos am
basadorius O.Jusys siūlė ša
lims glaudžiau bendradar

• Artėjant Taivanio pre
zidento rinkimams kovo 23 
d., Kinija išvystė didelį spau
dimą jo gyventojams. Orga
nizuojami įvairių ginklų ban
dymai netoli Taivanio salos 
krantų. Gynybos ministerija 
paskelbė, jog teks gintis, jei 
Kinijos raketos ar sviediniai 
pasiektų salos teritorinius 
vandenis. Kinijos valdžios 
kurstomą įtampą pasmerkė 
JAV prezidentas B. Clinton 
ir pasiuntė karo laivus arčiau 
Taivanio, kurio valdžia įspė
jo savo prekybos partnerius 
siųsti prekinius laivuis į uos
tus, esančius toliau nuo Kini
jos. Kinija naudoja "Scud" 
raketas, pasiekiančias 370 
mylių nuotolį. Tokias rake
tas naudojo Irakas Persų 
įlankos kare.

• JAV Vyriausybė su
griežtino sankcijas Kubai.

Praneša

kuriuos reikia spręsti įtvir
tinant Lietuvos nepriklauso
mybę.

JAV Lietuvių jaunimo 
sąjungos Washingtono sky
riaus pirmininkė Nerija Oren- 
tienė ir Pasaulio lietuvių jau
nimo sąjungos atstovas Da
rius Sužiedėlis papasakojo 
susitikimo dalyviams apie 
Jaunimo sąjungos tikslus ir 
dabartinę jos veiklą. Wash- 
ingtone rengiamasi dešimta
jam JAV LJS politiniam se
minarui, kuris įvyks š.m. ge
gužės 17-19 d.d. PLJS ruošia 
devintąjį Pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresą 1997 me
tais Šiaurės Amerikoje.

Antrojoje susitikimo da
lyje buvo aktyviai diskutuo
jama apie vietos ir neseniai 
atvykusių į JAV lietuvių, 
ypač jaunimo, santykius. 
Didžiausia kliūtis tarpusavio 

biauti, koordinuojant savo 
pasiūlymus dėl Saugumo 
Tarybos reformos ir kitų JT 
veiklos sričių.

Ambasadorius O.Jusys 
dalyvavo Generalinės Asam
blėjos specialiai sušauktoje 
plenarinėje sesijoje, kurios 
metu Kubos iniciatyva buvo 
pradėtos diskusijos dėl 
"Jungtinių Tautų tarptautinės 
teisės dešimtmečio". Kubos 
užsienio reikalų ministras iš
dėstė Kubos poziciją dėl 
dviejų numuštų Amerikos ci
vilinių lėktuvų. Anot jo, 
lėktuvai buvo virš Kubos 
teritorinių vandenų, o 1947 
metų Čikagos konvencija iki

Washingtonas sumažino eko
nominę paramą Rusijai, kuri 
tiekia Kubai žvalgybos įren
ginius. Kanados Vyriau
sybė pareiškė, jog JAV sank
cijų sugriežtinimas gali pa
žeisti tarptautinius įstatymus 
ir Šiaurės Amerikos laisvo
sios prekybos susitarimą.

• Amerikos centrinio 
banko pirmininku jau trečia
jam ketverių metų terminui 
vėl buvo paskirtas Alan 
Greenspan. Šis "Federal Re- 
serve" pirmininkas, pakvies
tas prezidento B.Clinton, yra 
respublikonų partijos narys.

• Specialus Indijos teis
mas įsakė suimti 10 pagarsė
jusių politikų, tarp jų ne tik 
dabartinės valdžios ministrų, 
bet ir opozicijos partijų vei
kėjų už kyšių ėmimą ir kitus 
nusižengimus.

bendravimui - įsitvirtinusios 
neigiamos pažiūros, dėl ku
rių atsiranda trintis ir įtampa. 
Diskusijose išaiškėjo ryškūs 
nuomonių skirtumai atsklei
džiantys, kodėl Amerikos 
lietuviai įtariai žiūri į naujai 
atvykusius ir kodėl šie, savo 
ruožtu, laikosi atokiau nuo 
Amerikos lietuvių organiza
cijų. Taip pat pripažinta, kad 
JAV studijuojančių lietuvių 
tarpusavio ryšiai yra silpno
ki. Buvo siūloma geriau iš
naudoti elektroninio pašto 
galimybes, keičiantis infor
macija. Apibendrinant daly
vių pasisakymus, galima teig
ti, kad abi pusės pageidauja 
glaudesnių kontaktų, kad tik 
bendraujant bus galima vie
nas kitą geriau suprasti.

Ambasados spaudos 
skyrius

šiol nėra įsigaliojusi. JAV 
ambasadorė prie JT išdėstė 
Amerikos poziciją. Ji nurodė, 
kad tiek JAV, tiek ir Kuba 
yra prisijungusios prie 1947 
metų Čikagos konvencijos. 
Be to, dar reikia išsiaiškinti, 
ar tie lėktuvai buvo numušti 
virš Kubos teritorinių, ar virš 
neutralių vandenų.

Lietuvos misijos prie JT 
patarėja G.Damušytė susitiko 
su Bostono universiteto pro
fesore R.Pcters, rašančia 
knygą apie Baltijos valstybių 
bendradarbiavimą tarptauti
nėse organizacijose. Aptarti 
Baltijos valstybių prioritetai 
bei jų pozicijos Jungtinėse 
Tautose.
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10-ajame "Dirvos" nu
meryje pradėjome spaus
dinti vieno iš iškiliausių šių 
dienų Lietuvos tautininkijos 
teorijos bei istorijos tyri
nėtojų - prof. Mečislovo 
Treinio studiją. Tikimės, 
kad mokslininko išvados ne 
vienam padės suvokti tikrą
ją tautinių idėjų prasmę ir 
svarbą, atremti primityvius 
priekaištus ar net kaltini
mus. Išeivijai, kuri tiek daug 
iškentėjo, būdama atplėšta 
nuo Tėvynės, ir kuri sveti
muose kraštuose išsaugojo 
šventą meilės gimtinei 
jausmą, tautos ir jos žemės 
jungtis yra tiesiog į širdį 
įaugusi. __________

Jau minėjome, kad vie
nintelė žemės tauta Lietuvoje 
yra lietuviai. Todėl sąvokos 
"lietuvių tauta" keitimas į 
"Lietuvos tauta" jokio pa
grindo neturi.

Tautos narys
Kokie būna atskiro tau

tos nario santykiai su žemės 
tauta?

Nedetalizuojant juos ga
lima suskirstyti į dvi grupes: 
genetinius ir sprendiminius.

GENETINIAI SANTY
KIAI kyla iš asmens geneti
nės (kitaip tariant - etninės) 
priklausomybės tautai, gyve
nančiai savoje žemėje. Šis 
asmuo turi teises bei pareigas 
ir tautai, ir jos žemei. Didžiau
sias, esminis tautos nario įsi
pareigojimas - visomis išga
lėmis ginti šalies nepriklau
somybę ir saugoti valstybės 
teritorijos vientisumą.

GENETINĖ JUNGTIS 
tarp tautos nario ir tautos že
mės - labai pastovi. Ji neiš
nyksta, jeigu asmuo praranda 
tautinę savimonę, tačiau save 
tebelaiko "vietinės kilmės" ar 
"vietinės teritorijos" nariu, 
kaip pavyzdžiui, klaipėdiš
kiai - "šišioniškiai" ar Rytų 
Lietuvos gyventojai "tutei- 
šiai". Ši jungtis pati savaime 
neišnyksta, netgi asmeniui 
nutautėjus, t.y. pradėjus save

TAUTOS m JOS

tapatinti su kitos tautos na
riais, taip pat išvykus iš Tė
vynės gyventi svetur ar netgi 
priėmus kitos šalies piliety
bę. Asmens genetiniai ryšiai 
su žemės tauta (tuo pačiu - ir 
su tos tautos žeme) nutrūksta 
tik vienu atveju - jam sava
noriškai OPTAVUS kitos ša
lies pilietybę, kurią jis pasi
renka naująja etnine tėvyne 
ir tuo pačiu tampa jos žemės 
tautos nariu. Optavimas - 
pilietybės pasirinkimas, kai 
vienos valstybės teritorija 
atitenka kitai valstybei. Nau
jojoje Lietuvos istorijoje taip 
atsitiko su daugeliu minėtų 
klaipėdiškių - "šišioniškių", 
jiems optavus Vokietijos pi
lietybę ar Rytų Lietuvos "tu- 
teišių", jiems optavus Lenki
jos pilietybę.

Kokia Tėvynės keitimo,
t.y. atsisakymo nuo tikrosios 
etninės Tėvynės ir naujos Tė
vynės bei jos pilietybės priė
mimo esmė?

Tai subjektyvus asmens 
pasirinkimas išeiti iš etninės 
tautos, atsisakyti teisių į tos 
tautos žemę, taip pat atsisa
kant vykdyti visas pareigas, 
tačiau prisiimant teises ir pa
reigas tautai ir valstybei, su 
kuria asmenį sieja ne etninės 
priklausomybės ryšys, bet 
antrinės (kultūrinės, politi
nės, kalbinės ir pan.) realijos, 
iškreiptas istorinės tikrovės 
suvokomas, kartais materia
liosios naudos ieškojimas ar

Prof. Mečislovas Treinys

Gimtinės laukeliai

didesnės asmens saugumo 
garantijos, ypač kai etninė 
Tėvynė yra trečiosios šalies 
okupuota arba aneksuota. 
Psichologinis Tėvynės keiti
mo kriterijus - subjektyvus 
asmens suvokimas, kad pasi
rinkta naujoji Tėvynė yra tik
resnė už etninę. Šis asmens 
pasirinkimas, jiegu jis pasi
baigė atitinkamais teisiniais 
sprendimais, yra nebegrįžta
mas žingsnis per etninės, o 
tuo pačių ir tautinės bei vals
tybinės priklausomybės 
slenkstį. Optantas nutraukia 
visus genetinius ryšius su et
nine tauta ir jos žeme, todėl 
praranda ir visas ligi šiol tu
rėtas teises į jas. Jeigu dėl 
kurių nors priežasčių šie as
menys vėliau atsisakytų nau
josios Tėvynės ir vėl norėtų 
sugrįžti į savo buvusią žemės 
tautą, nuo kurios etninių šak
nų jie savanoriškai atsiskyrė, 
jiems tektų pradėti integravi
mosi procesą tautoje iš nau
jo, kaip ir bet kuriems ki
tiems užsieniečiams.

SPRENDIMINIAI SAN
TYKIAI tarp tautos nario ir 
žemės tautos kyla situacijose, 
kai asmuo savo valia, aplin
kybių paveiktas arba dėl sve
timos prievartos pasitraukia 
iš žemės tautos ir apsigyvena 
kitoje šalyje, netgi priima tos 
šalies pilietybe (išskyrus aukš
čiau aptartą pilietybės opta- 
vimą naujoje Tėvynėje). Ši
tokių asmenų genetinė jung

tis su žemės tauta išlieka ne
nutrūkusį, todėl ir ryšys tiek 
su savo etnine tauta, tiek ir 
su tos tautos žeme gali būti 
lengvai atkuriamas. Tai pa
daroma, asmeniui apsispren
dus atgauti etninės Tėvynės 
pilietybę ir atstatyti su ja po
litinius, kultūrinius, ekono
minius bei kitus saitus. 
Sprendiminius santykius su 
savo tauta ir tautos žeme 
dažniausiai daro politiniai 
bei ekonominiai emigrantai, 
tremtiniai, asmenys, svetur 
apsigyvenę dėl šeimyninių 
ryšių, taip pat kai kurie nu- 
tautėliai.

Kas yra nutautėjimas?
Dėl savo aktualumo (tuo 

pačiu - ir sudėtingumo), nors 
ir prabėgomis peržvelkime 
nutautėjimo problemą ir nu- 
tautėlių ryšį su žemės tauta ir 
tos tautos žeme.

NUTAUTĖJIMAS - tai 
savanoriškas, nepalankių ap
linkybių, dažnai ir tiesiogi
nės prievartos paskatintas as
mens pasitraukimas iš etni
nių gentainių tarpo, savęs 
tapatinimas su kitos tautos 
nariais, pasirinkimas būti 
tautine mažuma savo kilmi- 
nės tautos žemėje.

Atskiras asmuo nutausta, 
kada jis objektyviuosius pri
klausomybės tautai požy
mius (ypač kilmę, tėvų kal
bą, papročius, kultūrą pačia 
plačiąja prasme, ete,) pakei
čia subjektyviaisiais, įsivaiz

duojamais ar iš šalies primes
tais. Tiesa, pats nutautėlis 
gali ir nejausti nutautinimo 
prievartos, o svetimybes pri
imti kaip tariamą paveldą. 
Tačiau asmens nutautinimas 
visada yra prievarta prieš 
tautą, iš kurios narys išplė
šiamas. Todėl šis procesas 
yra destruktyvus ir savo es
me traktuotina kaip BLOGIS 
TAUTAI. Tiesa, šis proce
sas negali būti traktuojamas 
kaip blogis asmeniui, nes bu
vimas bet kurioje tautoje 
pats savaime dar nėra blogis. 
Tačiau visais atvejais tautos 
nario apsisprendimas palikti 
etninę tautą silpnina jos bio
loginį ir intelektinį potencia
lą. Ypač tai išryškėja, kai 
nutautėja elitiniai tautos 
sluoksniai, kaip tai atsitiko 
su Lietuvos bajorijos daugu
ma. Antra vertus, kai pagau
sėja nutautėlių savoje valsty
bėje, "tėvynainių" gynimo 
pretekstu susidaro prielaidos 
vienoms šalims kištis į kitų 
šalių vidaus reikalus, siekti 
sienų peržiūrėjimo, netgi 
griebtis jėgos, pateisinti in
vazijas ir aneksijas, prievar
tinius plebiscitus dėl tautos 
žemių perdalijimo ir pan.

Kaip anksčiau minėjo
me, nutautėjimas pats savai
me nenutraukia nutautėlio 
genetinio ryšio su etninės 
tautos žeme, išskyrus tą atve
jį, kai nutautėlis optuoja nau
josios Tėvynės pilietybę. 
Teisę į etninės tautos žemę 
nutautėlis "de facto" praran
da, jeigu jis išduoda ne tik 
tautą, bet ir valstybę. Tai 
būna tuomet, kai nutautėliai 
ima talkininkauti kitų šalių 
ekspansijai į nutautėlio etni
nę Tėvynę, kada jie ima per
sekioti savo kraštiečius. 
Naujausioje Lietuvos istori
joje taip elgėsi klaipėdiškiai 
nutautėliai - T. Zaso ir E. 
Noimano šalininkai 1933- 
1934 metais, siekę Klaipėdos 
kraštą atplėšti nuo Lietuvos. 
Taip elgėsi ir J. Pilsudskis su
L. Želigovskiu, 1920 metais 
organizavę agresiją prieš 
Lietuvą ir su vietos nutau
tėlių parama užgrobę trečdalį

(Nukelta į 5 psl.)

PAmKME WJAVĄ... BOB DOLE NUSITEIKĘS RYŽTINGAI
Atkelta iš 1 pusi.

bet ten Lietuvos nebus. Ji, 
kaip ir nuo amžių bus tik čia, 
prie Baltijos ir Nemuno. Ir 
tikrasis kelias mūsų tik vie
nas - Lietuvių tautos kelias.

Tautos kelias - kūrimo, 
gamybos, pasitikėjimo savo 
protu, savo talentais, savo 
kultūra kelias. Tai ne pro
vincialumas ar uždarumas, 
bet savo vertės, lygiateisiš
kumo suvokimas. Ne prašyti, 
bet dalintis ir bendradarbiau
ti, nelaukti, bet patiems dirb
ti, puoselėti ir ginti savąją 
kalbą, kultūrą, savimonę. 

Paėmus į rankas mėlynai 
žvaigždėtąją vėliavą, nevalia 
numesti ir pamiršti savąją, 
nes tikresnės ir brangesnės 
nebus.

Graži šiandien Kovo 11- 
osios Akto šventė ir švęsti ją 
- kilni pareiga. Laikas būtų 
Kovo 11-ąją dieną paskelbti 
valstybine švente. Kaip 
prieš šešerius metus tvirti ir 
apsisprendę paskelbėme ir 
įtvirtinome savo laisvę, bu
vome pasiruošę ją ginti, taip 
ir šiandien kartu aukštai 
pakelkime mus vienijančią 
vėliavą, kurioje įkūnyti visi 
tautos ir valstybės idealai.

Senatorius Bob Dole, už jo- 
gubem. George Voinovich

Kovo 15 d., likus tik 
kelioms dienoms iki pirminių 
rinkimų Ohio valstijoje, 
įvyko rinkėjų susitikimas su 
respublikonų partijos kan
didatu į Prezidentus - sena
toriumi Bob Dole. Jame kar
tu su Clevelando lietuvių 
bendrijos atstovais dalyvavo 
ir geras mūsų tautiečių bi
čiulis - kandidatas į JAV 
Kongresą 11-oje rinkiminėje 
apygardoje Mauricc Perkins. 
Susitikimui vadovavo mūsų 
visų labai gerbiamas žmogus 
- Ohio valstijos gubernato
rius George Voinovich.

Susidomėjimas šiuo su
sitikimu Clevelande buvo 
labai didelis. Didžiulė salė 
buvo perpildyta, nemaža atė
jusių į šį susitikimą 
nebegalėjo į ją patekti.

Senatorius Bob Dole, 
kreipdamasis į clcvelandie- 
čius, išdėstė savąją Amerikos 
viziją, nurodydamas ir tai, 
kas itin rūpėjo mums - lie
tuviams. Jis kalbėjo, kaip 
pasikeistų JAV užsienio po
litika, jeigu jis būtų išrinktas 
Prezidentu. B.Dole ypač pa
brėžė, kad NATO turi būti 

(Nukelta į 11 psl.)
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TAUTOS IR JOS ŽEMĖS JUNGTIS
(Atkelta iš 4 puslapio) 

Lietuvos žemių. Rytų Lietu
vos nutautėliams padedant, 
buvo sukurta marionetinė 
"Vidurio Lietuva", jėga pri
mestas plebiscitas (jame dau
gelis Rytų Lietuvos gyven
tojų nedalyvavo) ir šis kraš
tas buvo prijungtas prie Len
kijos. Panašių užmačių turė
jo 1990-1991 metais Rytų 
Lietuvoje veikų "autonomi
ninkai".

Apskritai, žemės tautos 
narių - nutautėlių pasirinki
mas būti tautine mažuma sa
vo etninėse žemėse yra tra
giškas pirmiausia jiems pa
tiems. Nutautėliai praranda 
šimtmečiais kauptą tautos 
patirtį, kultūros perimamu
mą, nes tautiškumas yra ne 
įgyjama, bet perimama ver
tybė. Dėl to, etnine tautą pa
likusieji bent kelias kartas 
būna vidinės priešpriešos su 
savimi būsenoje. Jie tampa 
savotiškomis "suskilusiomis" 
asmenybėmis. Daugelis jų 
sąmoningai ar pasąmonės 
veikiami keršija tautai, kurią 
jie patys išdavė. Kad patei
sintų savąjį apsisprendimą, 

Prof. Mečislovas Treinys 

jie linkę skatinti panašiai pa
sielgti ir kitus etninės Tėvy
nės narius. Todėl nutautėliai 
traukia juos, o ypač menką 
tautinę savimonę turinčius 
gentainius į nutautėjimo liū
ną, gausina išdavysčių prieš 
tautą skaičių. Nutautėliai 
ypač nepakantūs objektyviai 
informacijai apie tautinius 
santykius, nutautėjimo prie
žastis ir pasekmes. Jie daž
nai trukdo ar net keršija nu
tautėjimą kaip blogį suvoku
siems gentainiams, norin
tiems grįžti prie etninės tau
tos kamieno. Čia verta prisi
minti kruvinus "armijos Kra- 
jovos" atliktus etninio valy
mo veiksmus Rytų Lietuvoje 
Antrojo pasaulinio karo me
tais bei šiuo metu besitę
siantį lietuvių pareigūnų at
leidinėjimą Vilniaus ir Šalči
ninkų rajonuose, kur vietos 
savivaldoje dominuoja pan- 
polonistinės Lenkų rinkimų 
akcijos atstovai.

Dažnai keliamas klausi
mas: ar turi teisę valstybė, 
sąmoningi žemės tautos na
riai imtis priemonių nutau

tintos dalies regeneracijai - 
atitautėjimui remti?

Atsakymas vienas - ne 
tik turi tokia teisę, bet ir pri
valo tai daryti. Ne faktiška, 
prievartos ar atsitiktinumo 
nulemta tikrovė turi teisę į 
tiesą, bet tiesa į faktiškąją 
tikrovę, arba, anot filosofo J. 
Girniaus "...idėjinis pasaulis 
visada tikresnis už brutalią 
tikrovę, nes ne ši, o jisai sa
vyje slepia tiesą." ("Žemė" - 
Naujosios lietuvių poezijos 
antologija. V., 1991. p. 48).

Nutautėlio ryšio su že
mės tauta atkūrimas - atitau- 
tėjimas savo esme yra grįži
mas tiesos link. Todėl negali 
būti toleruojami bet kokie 
trukdymai asmeniui atgauti 
tautinę savimonę ir vėl tapti 
sąmoningu bei aktyviu že
mės tautos nariu. Savaime 
aišku, demokratiškoje valsty
bėje negali būti toleruojamos 
ir prievartinės priemonės in
korporuoti į žemės tautos na
rių tarpą etninių šaknų netu
rintį asmenį ar grąžinti į tau
tą šiam žingsniui dar neapsi- 
sprendusį nutautėlį.

JAUNĖJU TAUTMNKŲ
SANTALKA

Spausdiname šio laiško gavėjui maloniai sutikus

Gert). dr. Leonui Kriaučeliūnui 
Sveikinimai iš Lietuvos 
Dėkojame Jums ir Jūsų 

vardu visiems Amerikos lie
tuviams tautininkams už laiš
ką bei finansinę paramą jau
niesiems tautininkams. Para
ma buvo labai laiku: ji sutei
kė galimybes mums dalyvau
ti jaunimo organizacijų krep
šinio turnyre - sumokėti star
to mokestį bei užstatą. Po il
gos pertraukos vėl nuskam
bėjo jaunųjų tautininkų var
das - kaip komandos ir kaip 
vieno iš prizų steigėjų. Pa
siekti kažkokių aukštų vietų 
turnyre nesitikėjome. Mūsų 
tikslas buvo kitas: norėjome, 
kad tautininkų vardą vėl iš
girstų jaunimas ir išgirdome 
net per svarbiausią Lietuvos 
informacinę laidą "Panora
mą". Rungtynės vyko dviem 
pogrupiais po 4 komandas. 
Mes pralaimėjome Vilniaus 
Universiteto studentų ko
mandai (turnyro nugalėtojai), 
socialdemokratų jaunimui ir 
įveikėme liberalaus jaunimo 
komandą. Į finalą nepateko
me, tačiau turnyro organiza
torių buvome įvertinti kaip 
perspektyvi ir geros formos 
komanda. Siunčiame Jums 
Jaunųjų tautininkų komandos 
nuotraukas.

Bendraudami su kitų jau

nimo organizacijų atstovais 
pamatėme, kad norint pasiekti 
gerų rezultatų, reikia turėti ir 
sąlygas. Dauguma Lietuvos 
jaunimo organizacijų veikia 
kaip nepolitinės visuomeni
nės jaunimo organizacijos. 
Taip jos įgyja didesnes gali
mybes dirbti su jaunimu, tu
rėti sąskaitas banke, gauti pa
galbą iš įvairių fondų, nelin
kusių finansuoti politinių 
partijų. Tos jaunimo organi
zacijos turi savo klubus, drau
gijas, pastovias susirinkimų 
vietas. Didžiausias jaunųjų 
tautininkų uždavinys šiuo 
metu Lietuvoje yra sukurti 
bazę savo veiklai. Tai galėtų 
būti ir jaunimo klubas, į kurį 
rinktųsi jaunimas ir tarp ben
draamžių svarstytų savo pro
blemas, kviestų į susitikimus 
žymius žmones. Tai galbūt 
galėtų būti net ir kažkokia 
pasirinkta ar įkurta kavinė, 
kurią lankytų Lietuvos tautiš
kai nusiteikęs jaunimas. To
dėl dabar svarbu sukaupti lė
šas ir sutelkti tautinį jaunimą 
iki rudens rinkimų į Seimą. 
Tai tokie mūsų rūpesčiai.

Dar kartą dėkojame už 
paramą.

Su pagarba
Jaunųjų tautininkų 

Santalkos pirmininkas 
Gintaras Binkauskas

Lietuvių tautininkų Santalkos suvažiavimo delegatai. 
Antrosios eilės viduryje - LTS pirmininkas R.Smctona

VALDAS ADAMKUS 
NUSTOIKĘS DALYVAUTI 

Lietuvos 
AUTINIAME GYVENIME

Kovo 9 d. į Lietuvą vėl 
atvyko žinomas Amerikos 
gamtosaugininkas Valdas 
Adamkus. Šis jo vizitas - pri
vatus. Per pirmąjį susitikimą 
Šiauliuose V.Adamkus pasa
kė: "Atvykau atostogų są
skaita ir už savo pinigus. Tas 
dvylika dienų, kurias esu 
numatęs praleisti Lietuvoje, 
skirsiu susitikimams su par
tijomis, visuomeninėmis or
ganizacijomis, jaunimu ir ki
tais žmonėmis. Po šio vizito 
spręsiu, ar turiu ką veikti 
Lietuvoje. Jei matysiu, kad 
yra galimybė apjungti Seimo 
rinkimuose politines ir nepo

litines grupes, esu nusiteikęs 
užversti ketvirčio amžiaus 
profesinio gyvenimo JAV la
pus ir grįžti čia. Mano tikslas 
- pasiekti, kad LDDP nueitų 
nuo politinės scenos. Č.Jur- 
Šėnas neseniai pareiškė, kad 
jo partija vėl turės daugumą 
Seime. Įrodykite, kad jis yra 
neteisus."- pakvietė šiaulie
čius Valdas Adamkus.

Žymusis mūsų tautietis 
atvežė žinią, kad Pasaulio 
bankas skyrė 6.2 milijono 
JAV dolerių paskolą Šiaulių 
nuotekų valymo įrenginiams 
statyti. Amerika žino jį kaip 
nepalaužiamą kovotoją prieš 

gamtos teršėjus. V.Adamkus 
padarė labai daug, kad JAV 
Vyriausybės pažiūra į gamto
saugą išties pasikeistų į gerą
ją pusę. Apie tai ne kelis sa
kinius, o visą knygą derėtų 
parašyti. Jo populiarumas la
bai išaugo ir Lietuvoje. Ar 
taps V.Adamkus tokiu politi
ku, kuris suvienys visas 
Lietuvos nepriklausomybei 
tikrai neabejingas jėgas ir su
telks jas, nepalikdamas jokio 
šanso persidažiusiųjų komu
nistų viltims toliau niokoti 
savo valstybę ir tautą?

Jaunųjų tautininkų Santalkos krepšinio komanda,
Antrosios eilės dešiniajame kampe - Santalkos pirmininkas
G.Binkauskas

Amerikos Lietuvių tau
tinė sąjunga prašo Jus, kad 
kas kiek galite, didesne ar 
mažesne auka paremtumėte 
Lietuvos Jaunųjų tautininkų 
Santalkos pastangas bei už
mojus.

Aukas prašome siųsti 
Amerikos lietuvių Tautinės 
sąjungos iždininkui šiuo ad
resu:

OKremeriui 1005 
Sherwood Drive, 
La Grange Park, UI 
60525

Jūsų aukos su aukoju
sių pavardėmis bus per
siųstos Lietuvos Jaunųjų 
tautininkų Santalkai

Amerikos lietuvių
Tautinė sąjunga
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T^OIĖJE JŪS VISUOMET
ESME LAUKIAMI

Jurgis JANUŠAITIS 
(pokalbis su gyd. 
R. Balčaitiene)

Daytona Beach, FL. lie
tuvių telkinyje vasario mėn. 
porą savaičių viešėjo viešnia 
iš Lietuvos - gydytoja kar
diologe Regina Balčaitiene. 
Čia atostogaujančių kolegų 
daktarų dėka ji turėjo progos 
arčiau susipažinti ir su Flori
da, įžymesnėmis vietovėmis 
bei pabendrauti su šio telki
nio lietuviais. Tad buvo gera 
proga su gydytoja pasikeisti 
mintimis apie įvairias proble
mas. Su jomis supažindina
me ir mielus "Dirvos" skaity
tojus.

- Ponia daktare, ar pirmą 
kartą viešite Amerikoje? 
Koks šios viešnagės tikslas?

- Taip, pirmą kartą. 
Tikslas tobulinti savo žinias 
bei praktinius įgūdžius kar
diologijoje.

- Kas Jus iškvietė? Ar 
gavote šiai kelionei iš ko 
nors paramos?

- 1995 m. Chicagos, Illi- 
nois, Masdonic Medical cen
ter kardiologinės klinikos di
rektorius Dr. R. Nemickas ir 
kardiochirurginės klinikos 
direktorius Dr. P. Naffah pa
sirašė bendradarbiavimo su
tartį su Kauno Medicinos 
Akademijos rektoriumi prof. 
V. Grabausku, sudaryti gali
mybę mūsų gydytojams at
vykti 3 mėnesių stažuotei 
lllinois Masonic Medical cen
ter. Jau stažavosi 15 gydyto
jų. Finansinę paramą gavo
me tik dalinę.

- Be abejo, susipažinote 
su JAV medicina. Ar galite 
ją palyginti su Lietuvos me
dicina?

- Trys stažuotės mėne
siai - per trumpas laikotar

Gyd. R.Balčaitienė V. ir JJanušaičių namuose, Daytona Beach, Fl., lietuvių tarpe. 
Sėdi (iš kairės): Vytautas Abraitis, Veronika Janušailicnė, dr. Alfonsas Kisielius 
Olga Kreivėnienė, Vytautas Grybauskas, Stella Abraitienė. Stovi: Antanas Pace- 
vičius, Narcizas Kreivėnas, Regina Balčaitiene, Jurgis Janušaitis ir Joana Gry- 
bauskienė

pis, kad galima būtų išsamiai 
viską išnagrinėti. Mums rei
kia daug ko pasimokyti. Čia 
besimokantys Amerikos stu
dentai, gydytojai ir kiti dar
buotojai turi puikias sąlygas 
mokytis ir kelti kvalifikaciją. 
Bibliotekose galima rasti 
naujausią literatūrą, daugybę 
garso ir vaizdo įrašų. Dir
bant praktiškai naudojama 
tobuliausia technika. Tyrimo 
metodika mažiausiai kenks
minga žmogui. Medikai - 
malonūs, nuoširdūs, dėme
singi, paslaugūs savo pacien
tams.

- Jūs augote ir mokslus 
baigėte Lietuvos okupacijos 
metais. Tad kokiose sąlygo
se gyvenote ir kaip įgijote 
mediko profesiją? Ar turėjo
te kokių nors įsipareigojimų, 
kurie lengvintų Jūsų gyveni
mo sąlygas?

- Kaip ir visi to meto 
moksleiviai, baigusi vidurinę 
mokyklą įstojau ir baigiau 
Kauno Medicinos Akademi
ją. Tolimesnis darbas ir sėk
mė priklausė nuo asmeninės 
iniciatyvos, veržlumo, užsi
spyrimo. Kelis kartus teko 
stažuotis didžiausiuose Vo
kietijos širdies ligų centruose 
- Bad Oeynhausene, Wup- 
pertalyje. Niekam nebuvau 
ir nesu įsipareigojusi.

- Jūs domitės ir dabarti
niu Lietuvos gyvenimu. Ko
kia Jūsų nuomonė apie da
bartinę Lietuvos politiką ir 
kokios ateities viltys?

- Aš esu medikė, bet ne 
politikė. Šiandien Lietuvoje 
nesudarytos normalios sąly
gos gydytojams ir kitiems 
sveikatos apsaugos, kultūros 
ir švietimo sistemos darbuo
tojams. Neišspręstas draudi
minės medicinos klausimas. 

Nėra jokių garantijų ligos, 
senatvės, netekties atveju. 
Medikas nėra apdraustas ne
laimės atveju. SODRA (so
cialinio draudimo) įstaiga to
liau paralyžuoja gydymo 
įstaigų darbą.

Norėtųsi, kad naujai iš
rinktas Seimas padėtų išspręs
ti mums aktualius klausimus.

- Ką galvoja pati tauta, 
plačiosios žmonių masės 
apie Lietuvos ateitį?

- Tauta yra pasimetusi, 
netgi atsidūrusi depresijoje. 
Tą akivaizdžiai parodo fak
tai. Natūralaus gyventojų 
prieauglio nebėra. 1995 me
tais gimė 42 tūkstančiai, mirė 
46 tūkstančiai gyventojų. 
Kasmet auga atliekamų abor
tų skaičius. 52% mirčių prie
žastys - širdies ir kraujagys
lių ligos, 38% mirusių - dar
bingo amžiaus. 24% mirčių 
- savižudybės, 10% - susiju
sios su alkoholizmu. Didė
janti įtampa, nedarbas, eko
nominiai nepritekliai padidi
no psichinių susirgimų skai
čių. Ateitis nėra aiški.

- Ar teko arčiau susipa
žinti su Amerikos lietuvių 
gyvenimu ir veikla. Kokį 
įspūdį tai paliko?

- Teko bendrauti su 
įvairių profesijų lietuvių ir 
mišriomis šeimomis. Turiu 
pripažinti, kad visi lietuviai 
stengiasi išsaugoti kalbą, 
dvasingumą, kultūrą. Dau
gelis jų priklauso vienoms ar 
kitoms organizacijoms, įvai
riais būdais stengiasi padėti 
Lietuvai.

- Didelė problema užsie
nio lietuviams - santykių su 
Lietuvoje gyvenančiais lie
tuviais suderinimas. Gal tu
rėtumėte naudingų tuo klau
simu patarimų?

Gydytoja kardiologe R.Balčaiticnė Čikagoje, Masonic Medical 
centro bibliotekoje

- 50 metų - nemažas lai
ko tarpas, kuris suformavo 
skirtingą pasaulėžiūrą, žmo
nių charakterius, tarpusavio 
santykius. Bet aš tikiu, jog 
ateityje mūsų žmonės taip 
pat pasikeis ir abipusis dia
logas bus lengvesnis.

- Užsienio lietuviai ban
do daug padėti Lietuvai įvai
riose srityse. Ar mūsų tei
kiama parama Lietuvai pa
siekia savo tikslą? Gal turite 
praktiškų siūlymų pagalbą 
teikiančioms mūsų organiza
cijoms?

- Esame labai dėkingi už 
mums teikiamą pagalbą. 
Įvairios organizacijos,tei
kiančios labdarą, siunčian
čios įvairius medikamentus, 
priemones, aparatūrą ir kt., 
ne visuomet gauna atsakymą 
ir ne visos siuntos pasiekia 
adresatus. Gal būtų lengviau 
ir Jums kontroliuoti teikiamą 
paramą, jeigu ją siųstumėte 
konkrečiam adresatui, nuro
dydami savo tikslus bei keti
nimus. Taip atsirastų abipu
sis ryšys, padedantis sudaryti 
konkrečius užsakymus, at
rinkti tai, ką tikslinga siųsti.

- Kuo galėtų užsienio 
lietuviai prisidėti prie Lietu
vos politinės ir ekonominės 
veiklos pagerinimo. Ar tokia 
talka išvis Lietuvoje pagei
daujama?

- Lietuvių tauta yra ma
ža tauta. Kitose pasaulio ša

susmiMAS
O KONGRESMENU

RDURMNU
Amerikos Lietuvių tary

ba pranešė, kad įvairių tauty
bių atstovai susitiko su JAV 
kongresmenu Ričardu Dur- 
binu per pusryčius Maggiano 
restorane, esančiame Čika
gos centre. 

lyse gyvenančių lietuvių 
skaičius siekia per 1 milijo
ną. Todėl mums labai svarbi 
ne tik ekonominė, bet ir psi
chologinė parama. Politinę 
situaciją pakeisti sunkoka.

- Ar dar manote kada su
grįžti į Ameriką pasitobulinti 
savo specialybės žinias?

- Jeigu bus galimybių, 
taip.

- Jūsų, miela daktare, lin
kėjimai užsienio lietuviams.

- Linkiu visiems čia gy
venantiems lietuviams išsau
goti lietuvybę, dvasingumą, 
toliau puoselėti lietuvišką 
dainą, kultūrą, palaikyti drau
giškus tarpusavio santykius. 
Linkiu kuo geriausios svei
katos, tvirtybės, kad dar ne 
vieną kartą galėtume matytis 
Lietuvoje, kurioje Jūs visuo
met esate labai laukiami. 
Tad: "Jeigu nerūpėtų motina 
Tėvynė, kam tada beplaktų 
man širdis krūtinėj" Su šiais
J. Degutytės žodžiais ir keliu 
sparnus Tėvynės link. Gero 
vėjo, mieli lietuviai. Iki 
pasimatymo Tėvų žemėje.

Atsisveikindama nuošir
džiai dėkoju visiems mie
liems tėvynainiams, kurie 
parodė tiek daug meilės, ma
ne sutikdami, globodami, 
vaišindami. Dėjoju Dayto
na Beach, FL sutiktiems ko
legoms daktarams ir visiems 
kilnaširdžiams tėvynainiams.

Pokalbį pradėjo pats 
kongresmenas pasisakyda
mas, kad jo motina yra lietu
vė, o tėvas - airis. Jis norėjo 
sužinoti, kas šiandien labiau
siai rūpi įvairioms tautinėms 
bendrijoms.
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Perspektyva ir kiti erdvei 
išreikšti būdai egiptiečiams 
nebuvo žinomi. Žinoma, 
jiems tai nelabai buvo rei
kalinga, nes egiptiečiai menu 
siekė išreikšti ne pasakojimą, 
o norėjo tik perduoti įspūdį. 
Nors senojo laikotarpio gale 
dailininkai su reljefu pradėjo 
daugiau eksperimentuoti ir 
jautėsi laisvesni, tačiau įsiga
lėjus Ozirio kultui, laisvė ir 
jumoras iš egiptiečių širdžių 
dingo. 19 dinastijos Ozirio 
kultas daugiausia dėmesio 
kreipė į mirtį. Tad ir to lai
kotarpio reljefai vaizduoja 
laidotuves, mumijų paruoši
mą ir sielos teismą Požemio 
Dievo karalystėje.

Viduriniame amžiuje bu
vo labai išplitę sienų pieši
niai, kuriems naudojo dažus, 
o vėliau juos aptraukdavo 
plonu gipso sluoksniu. To
kių piešinių teko daug matyti 
Egipte, kurie puošia sienas 
giliai uolose iškaltuose kam
bariuose. Spalvos nepapras
tai gerai išsilaikiusios ir atro
do, kad toks piešinys nese
niai nutapytas. Pradžioje egip
tiečiai naudojo mėlyną spal
vą, bet vėliau jau jiems buvo 
žinomas beveik visas spalvų 
spektras.

Dar tenka pastebėti, kad 

egiptiečiai savo menu niekada 
nesistengė daryti įtakos ki
tiems, jų meno didybė slypi 
tik jiems būdingose formose 
kaip masyvioji piramidžių si
metrija, majestotiškų skulp
tūrų ramybė arba saviti rel
jefai bei sienų piešiniai. Jie 
kūrė amžinybei. Niekas il
giau neišsilaikė, kaip jų menas.

Paminėsiu dabar Cleve
lando meno muziejuje ekspo
nuojamus Egipto meno kūri
nius. Čia matomos skulptū
ros, reljefai ir sienų piešiniai, 
kurie beveik visi susiję su 
Karalių slėniu, t.y. faraonų 
laidojimo vieta prie Nilo 
krantų. Čia 6 mylių juostoj 
yra tiek šventyklų, rūmų ir 
paminklų, kaip niekur pasau
lyje. Čia 1550 m. prieš Kris
tų pradėtas paskutinis garbin
gos Egipto istorijos lapas. 
Dabar ten matomi tik milži
niški griuvėsiai, galybė kolo
nų, obeliskų ir saulės įkaitin
ta smėlio ir akmenų dykuma.

Tad kas iš Clevelando 
meno muziejuje eksponuotų 
Egipto meno kūrinių atkrei
pia žiūrovo dėmesį? Nors 
eksponatų čia ne tiek jau 
daug, tačiau visi įdomūs ir 
vertingi jau vien dėl to, kad 
jie, sukurti prieš 4000 - 5000 
metų, pasižymi ypatingu 

tikslumu ir neabejotinu me
niškumu. Štai, kad ir Amen- 
hotepo IV-jo ir Nefertitės 
statulėlė. Abu susiėmę ran
komis, atrodo, žengia linksmi 
į ateitį. Karaliaus rūbai rau
doni, o jos šviesūs. Egipto 
skulptoriai dažnai mėgdavo 
paryškinti kai kurias kūno 
dalis. Taip ir šioje skulptū
roje Nefertitė vaizduojama 
labai stambiais klubais. Tuo 
dailininkas norėjęs išreikšti 
moters vaisingumą. Ši pora 
turėjo 6 dukras.

Nedidelė Amenhotepo III 
statulėlė vaizduoja karalių, 
garbinantį Dievą, tačiau nu
leistom rankom. Manoma, 
kad skulptorius tokioj pozici
joj rankas vaizdavo, bijoda
mas, kad jos nenulūžtų. 
Amenhotepo III statulėlė 
nedidelė, tačiau šis faraonas 
paprastai mėgdavo labai 
dideles statulas. Kai kurios 
jo statulos net iki 8 metrų, 
vien galvos aukštis siekdavo 
iki 1.5 m. Iš jo valdymo lai
kotarpio yra užsilikę ir 
Memnono kolosai, kurie taip 
pat pasižymi savo dydžiu. 
Juos teko man stebėti Thebų 
slėny, kurie ten kaip kokios 
pabaisos iškyla iš dykumos. 
Vienas iš jų šiek tiek žemės 
drebėjimo apgriautas ir tapo 
"kalbančiu". Mat plyšiuose

H.Staso nuotraukoje: egitptietės keliauja į turgų

įkaitintas oras besiplėsdamas 
sukelia tam tikrus garsus - 
dejavimus. O legendų kūrė
jai sugalvojo, kad Memnono 
kolosas kalbasi su savo mo
tina Aurora. Graikų egipto
logai kolosams priskiria 
dvigubą identifikaciją ir 
sako, kad Memnonas yra tas 
pats Amenhotepas. Vietiniai 
Thebų gyventojai taria Pha- 
menoth - Amenhotep.

Įspūdingas ir Ramzio VI 
portretas iš 20 dinastijos. 
Tai iš tikrųjų reljefas smiltai
nio skeveldroje. Portrete 
charakteringa jėgos išraiška. 
Čia pavaizduotas nepaprastai 
stambus Ramzio VI sprandas 

ir toks pat stambus atsikišęs 
smakras. Ramzis VI, kaip ir 
Tuthankamonas, turėjęs ne
paprastai brangenybėmiš iš
puoštą kapą.

Parodoje yra ir to paties 
valdovo statulėlė, kur kara
lius vaizduojamas, kaip anų 
laikų darbininkas. Jo rankos 
ant krūtinės sukryžiuotos ir 
vienoj rankoj laiko žemės 
kasimui įrankį, lyg būtų pasi
ruošęs darbui. Statulėlė iš
drožta iš medžio ir nudažyta. 
Nuo liemens iki kojų prieki
nė jos dalis išpuošta smulkiu 
ieroglifų šriftu.

(Nukelta į 9 psl.)

♦<

ERDVEJE
Vasario 17 d. Clevelan

do "Švyturio" kursų mokiniai 
turėjo neįprastą galimybę pa
bendrauti su Montrealio ir 
Lietuvos jaunimu per kom
piuterį. Su Montrcaliu kalbė
jomės raštu - per Interneto 
teikiamą paslaugą "CHAT", 
o su Kauno "Rasos" gimna
zija - naudodami WcbPhone 
programine įrangą ir mikro
foną.

Sumanymas pasikalbėti 
per kompiuterį kilo išsiaiški
nus, kokia technologija yra 

kas, Idzelis, Stankutė ir Valaitytė. Nuotrauka V.Bacevičiaus. (Žinutės ir nuotraukų autoriai

prieinama tiek Clcvclandui, 
tiek Kaunui. Jau anksčiau 
porą kartų "Švyturio" ir "Ra
sos" gimnazijos mokiniai 
pasikeitė laiškais elektroni
nio pašto ir Interneto pagal
ba. Susirašinėdama su "Ra
sos" gimnazijos mokytoju 
Ramūnu Kuncaičiu sužino
jau, kad turime galimybę 
vienu metu prisijungti prie 
Interneto ir leisti mokiniams 
pasikalbėti.

V.Bacevičiaus nuotraukoje: pasikalbėjimui per kompiuterį 
vadovauja mokytoja A.Muliolienė ir jos sūnus Linas

Tą dieną Linas Muliolis 
atvežė savo kompiuterį į Šv. 
Kazimiero Lituanistinę mo
kyklą, prijungė jį prie telefo
no ir ... per Internetą jauni
mas iškeliavo į kibernetinę 
erdvę. Nors iš pradžių su
sidūrėme su kai kuriais tech
niniais nesklandumais, tačiau 
įsitikinome, kad įmanoma 
girdėti "gyvą kalbą". Nors 
garso kokybė dar neprilygo 
tai, kurią turime kalbėda
miesi telefonu, tačiau ši tech
nologija teikia daug ga
limybių.

"CHAT" technologija 
yra seniau naudojama ir, aiš
ku, šiek tiek tobulesnė. Todėl 
"Švyturio" jaunimas ilgiau 
pabendravo su Montrcaliu. 
Tačiau tikimės, kad naudo
jantis kompiuteriu, ateityje 
Clevelando lietuvių jaunimas 
turės daugiau progų pabend
rauti su naujaisiais draugais 
iš Kauno.

Amanda 
MULIOLIENĖ

/
• • • • •

mokinių vardų nenurodė.)
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TĖVYNĖ® PADANGĖJE
SUMOTS KR SUOTARBM 

SU BMTARU&M
Kovo 12 d. Prezidentas 

Algirdas Brazauskas pateikė 
Seimui ratifikuoti keturias 
tarpvalstybines sutartis ir su
sitarimus su Baltarusija. Tai 
sutartys dėl Lietuvos ir Bal
tarusijos valstybės sienos bei 
geros kaimynystės ir bendra
darbiavimo, susitarimai dėl 
"Objekto 500" ir hidroelek-

PRRMUOS MO^UMNKAM 
HR MMMNKAMS

Kovo 8 d. Lietuvos 
Mokslų akademijoje pagerbti 
praėjusių metų mokslo pre
mijų laureatai. Mokslinin
kams įteiktos piniginės pre
mijos ir laureatų diplomai. 
1995 metais premijomis įver
tinta vienuolika mokslo 
darbų. Laureatais tapo dvi
dešimt trys Lietuvos moksli
ninkai. Jie apdovanoti už de
šimtmečiais trukusių tyrinėji
mų rezultatus, naujus tyrimo 
metodus bei kryptis, ypač 
reikšmingus mokslinius atra
dimus. .

Tarp apdovanotųjų - 
pirmojo Lietuvos statuto ty
rinėtojų, istorikų Edvardo 
Gudavičiaus ir Stanislovo 
Lazutkos, tautosakos tyrinė-

trinės "Tautų draugystė" bei 
Druskininkuose esančios sa
natorijos "Baltarusija". Šie 
tarpvalstybiniai dokumentai 
buvo pasirašyti dar praėjusių 
metų vasario 6 d., kai Vil
niuje su oficialiu vizitu 
lankėsi Baltarusijos Prezi- 

* dentas Aleksandras Luka
šenka.

tojo Donato Saukos, septy- 
niatomės Lietuvių kalbos is
torijos autoriaus Zigmo Zin
kevičiaus ir kitų mokslinin
kų darbai.

Šiemetinės mokslo pre
mijos dydis - 100 "minima
liųjų gyvenimo lygių", t.y. 
9,000 litų.

ELTA pranešė, kad Lie
tuvos muzikų rėmimo fondas 
penktą kartą surengė 1995- 
ųjų metų tarptautinių muzi
kos koncertų laureatų ir jų 
pedagogų pagerbimo iškil
mes. Jos vyko sostinės 
"Draugystės" viešbutyje. 
Lietuvą garsinusiems jau
niesiems muzikantams, dai
nininkams ir jų mokytojams 
įteiktos piniginės premijos.

Daugiau kaip šimtą die
nų Lukiškių kalėjime be 
teismo (motyvuojant, kad 
netrukdytų tardymui) buvo 
įkalintas buvęs "Lietuvos 
aido" vyriausiasis redakto
rius Saulius Stoma. Kalėjimo 
dienoraštis, pavadintas "Už
rašai iš pasmerktųjų namų" 
kovo pradžioje pristatytas 
skaitytojams.

Pasak autoriaus, kalėji
me patirtus įspūdžius galima 
neperdedant pavadinti užra
šais iš pragaro, {kalinimo 
įstaigose nuo sovietinių lai
kų tebėra išlikusi nužmogi
nanti represinė sistema. 
S.Stoma, pristatydamas savo 
knygą, kalbėjo, kad dauguma 
Lietuvos žmonių visiškai ne
įsivaizduoja, kas dedasi kalė
jimuose ir kolonijose. O ne
žinodami tikrosios padėties, 
jie yra visiškai abejingi.

S.Stomos knygos ištrau
kos, praeitais metais išspaus
dintos "Lietuvos ryto" dien
raštyje, sukėlė isterišką kai 
kurių teisėsaugos pareigūnų 
reakciją.

Šiuo metu žurnalistas 
ruošiasi jo laukiančiam teis

žurnalisto dirnorašiks 
iš PASM«awu namu

mui ir rašo naują knygą. Ta
čiau žinant, kokia dabartinių 
Lietuvos teismų darbo koky
bė, labai sunku tikėtis, ar bus 
atsakyta į visus klausimus 
šioje labai seniai minimoje 
byloje.

Kai visokių nusikaltėliš
kų grupuočių vadeivos pa
leidžiami iš teismo salės, nes 
atseit, pritrūko jų kaltės įro
dymų, kai tokiose bylose 
persigandę liudytojai ir nu
kentėję atsisakinėja atvykti į 
teismo posėdžius arba "staiga 
praranda atmintį", žmonės 
seniai neteko bet kokio pasi
tikėjimo teismais.

Dar baisiau, kai net 
Aukščiausiojo teismo kole
gija savo nutartyse ima 
naudoti sovietinę termino
logiją ir kaltinti žmones, 
dalyvavusius pasipriešinimo 
judėjime. Apie tokią tiesiog 
neįtikėtiną istoriją pranešė 
Lietuvos spauda.

1996 metų sausio 19 d. 
minėtoji kolegija nutarė, kad 
1941 metų birželio sukilimo 
dalyvis A.Petrauskas "išdavė 
savo Tėvynę - Tarybų Saju- 
gą" ir "su ginklu rankose 

kovojo prieš tarybų valdžią."
Konservatorių partijos 

pirmininkas Vytautas Lands
bergis, kalbėdamas apie šį 
itin skandalingą faktą, nuro
dė, kad jau seniau yra per
spėjęs dėl galimo resovie- 
tizacijos pavojaus, tačiau ne
sitikėjo, kad ji taip giliai 
prasismelktų į Lietuvos teisė
tvarką. V.Landsbergis mano, 
kad minėtos kolegijos teisėjų 
kvalifikacijos yra "tragiškai 
menkos".

Vargu, ar kvalifikacija 
čia kuo nors dėta. Jos turėjo 
užtekti, kad būtų galima 
teisingai traktuoti sovietinio 
karo tribunolo nuosprendį 
arba neiškraipant perrašyti 
jame minimo asmens pa
vardę. Matyt, tokios nutarties 
motyvai yra kur kas giliau. 
Ar neturėtų tokie "kvalifi
kuoti teisės specialistai "patys 
stoti prieš teismą už pa
sikėsinimą į Lietuvos Kons
tituciją, kurioje pasiprieši
nimas okupantui ir Tėvynės 
gynimas yra vadinami šventa 
piliečio pareiga?

• • • •
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(Tęsinys)

Išsigandusi ji pašoko, 
ėmė kažką kalbėti, aiškinti, 
tačiau kariškis, nekantriai 
mostelėjęs automatu, parodė 
į šalia esantį kambarį. Moti
na pakluso. Vaikai klykdami 
puolė iš paskos. Pagrūmojęs 
jiems, kariškis įstūmė motiną 
į kambarį ir užtrenkė duris... 
Po kurio laiko išėjo ji verk
dama, sudraskytais drabu
žiais, sumušta.

O paskur vos ne kas nak
tį būriais ateidavo kareiviai. 
Jiems reikėjo moterų. Moti
na liepdavo vaikams šaukti, 
verkti - gal jos tada nelies. 
Tačiau vaikų ašaros karei
viams buvo nė motais. Kartą 
vienas jų išsivarė jauną nėš
čią moterį, gyvenusią šalia. 
Verkė ji aiškindama, kad ne
trukus turi gimdyti, kad blo
gai jaučiasi, tačiau tai nepa
dėjo. Piktai mostelėjęs ka- 
lašnikovu, kareivis liepė eiti 
su juo. Nuvarė ją į netoliese 
buvusį pušyną. Ilgai jauno
sios moters motina laukė 
grįžtančios dukters. Nesulau
kusi pasikvietė vaikus ir nu
ėjo ieškoti. Rado pušyno pa
kraštyje. Graudžiai aimanuo
dama ji aiškino, kad nebeturi 
jėgų net pajudėti, nes apie 
trisdešimt kareivių perėjo ją. 
Senoji motina ir vaikai užkė
lė ant ratukų ir parvežė į na
mus. Moteris visą laiką ver
kė, prašė duoti peilį, kad ga-

TĄ RYTĄ DANGUJE PASIRODĖ 
PENKIAKAMPĖ ŽVAIGŽDĖ

Silviją PELECKIENĖ

iš knygos "Sugriautų namų vaikai"Ištrauka

lėtų nusižudyti. Kitą dieną ji 
mirė.

Dėdė, matydamas kaip 
elgiasi kareiviai, mėgino su 
jais kalbėtis, aiškintis. Už
siūtų jie primušė jį, įmetė į 
rūsį, o kitą dieną nušovė. So
vietų kareiviams patiko na
mas, pilnas maisto, gėrybių, 
todėl greitai visus išvarė lauk, 
liepdami eiti kur nori. Deske 
senelė, turėjusi daugiau kaip 
septyniasdešimt metų, nuo 
pergyvenimų, sukrėtimų ne
begalėjo eiti - suparalyžiavo 
kojas, todėl vaikai paguldė 
senelę ir mažąjį Karlą į šio
kius tokius ratelius ir iškeliavo.

Buvo 1945 metų gegužės
9-oji. Keliai pilni tokių pat 
pabėgėlių. Jaunesnės mote
rys ir mergaitės apsirengu
sios kuo prasčiau, išsitepu
sios veidus subdžiais, purvu 
- kad tik nekibtų kareiviai. 
Rūtą motina aprengė bernio
kiškai, bijodama, kad ir jos 
neišprievartautų. Visam gy
venimui Rūta įsiminė to ryto 
saulę. Moterys verkdamos 
kalbėjo: "Saulė raudona teka, 
dar ir penkiakampė žvaigždė 
danguje pasirodė. Tai prana
šystė. Bolševikai visą pasau
lį užims..."

Pabėgėliai traukė keliais, 
ieškodami pastogės, ramy
bės, maisto. Deske šeimai 
buvo ypač sunku: senelė ne
galėjo paeiti, dviejų metukų 
Karlas sirgo. Vyresniosios 
mergaitės, Rūta ir Helga, ieš
kodavo maisto. Tai bulvę 
kokią kur suras, tai duonos 
gabalą išprašys. Kartą įėjo 
mergaitės į nedidelį namą, 
tikėdamosi gauti senelei van
dens. Po akimirkos išbėgo 
klykdamos. Aprimusios pa
pasakojo artimiesiems, ką 
matė. Kambary aplink stalą 
vaikščiojo automatu ginkluo
tas kareivis, o prie stalo klū
pojo penki žmonės. Jie buvo 
sumušti, kruvini, bet dar gy
vi. Visų penkių - trijų vaikų, 
senuko ir moters - liežuviai 
didelėmis vinimis buvo pri
kalti prie stalo...

Eidami vienoje pamiškė
je pamatė nedidelę trobelę. 
Deske šeima su kaimynu pa
siklojo šiaudų ir sugulė. Vi
durnaktį į vidų įpuolė karei
vių būrys. Išsigandusi pašo
ko iš miego Helga. Kareivis 
tvojo jai šautuvo buože per 
galvą. Mergaitė nukrito be 
sąmonės. Išsivarė kaimynę 
ir toji daugiau negrįžo.

Deske šeima, nukeliavu
si su vežimėliu apie šimtą ki
lometrų, sugrįžo į gimtąjį 
Elenbruchą. Jų name gyveno 
kareiviai, todėl apsistojo pas 
kaimynus. Po kurio laiko se
nelė, pasiramsčiuodama laz
domis, šiaip taip kartu su Rū
ta nuėjo į namus. Manė, gal 
vilnos ras, ratelį pasiims. 
Sodyboje šeimininkavo sve
timi. Tebebuvo baldai, vei
drodžiai. Rado vilnos, ratelį. 
Išeinant iš namų, atjojo du 
raiteliai. Pamatę senelę, nu
šoko nuo arklių ir čiupo ją. 
Rūta stovėjo it stabo ištikta ir 
klykė. Vienas kareivių tren
kė jai per veidą ir mergaitė 
nuvirto. Išprievartavę 73 me
tų senelę, raiteliai nujojo. 
Senelę su rateliais teko parsi
vežti namo. Kareiviai atei
davo beveik kiekvieną naktį.

1945 metų rudenį unifor
muotieji sukvietė visus Elen- 
brucho gyventojus ir įsakė 
per dvi valandas išsinešdinti. 
Žmonės buvo šiek tiek už
siauginę bulvių, grūdų, būtų 
prastūmę žiemą nebadauda
mi, tačiau kareiviai neleido 
nieko pasiimti.

Laukuose jau baltavo 
pirmosios šalnos. Raiti, gink

luoti automatais kariškiai 
varė žmones per lauką juok
damiesi, kad dabar pabėgė
liai sužinos, kas yra komu
nizmas. Apsiavę klumpėmis, 
plonai apsirengę, alkani jie 
vis tolo nuo namų. Senelę 
teko palikti, nes rateliai buvo 
sulūžę. Nuvarę kokius šešis 
kilometrus, kareiviai paliko 
žmones, liepdami eiti pir
myn. Motinai rūpėjo senelė. 
Kitą rytą su kaimyne nusku
bėjo atgal. Rado senelę nu
kirsta galva, o atėjusios buvo 
dar kartą išprievartautos ir 
išvarytos iš kaimo. Kareiviai 
senelės palaidoti neleido.

Kartą, eidami su būriu 
pabėgėlių, pamatė didelį 
dvarą. Kažkada buvę gražūs 
rūmai stovėjo išdraskyti, iš
plėšti, apdegę. Tačiau tai bu
vo pastogė, galinti apsaugoti 
nuo šaltų vėjų ir sniego. Dva
re jau gyveno keli šimtai 
žmonių. Kas šiaudų glėbelį, 
kas kokį seną rūbą, o turtin
gesni ir antklodę pasimetę 
glaudėsi vienas prie kito. 
Čia nebuvo pykčio, neapy
kantos, barnių. Visus jungė 
bendras praradimo jausmas, 
išgyventos kančios ir badas.

Badas rodė vis aštresnius 
dantis. Šalimais esančiuose 
laukuose nebebuvo nieko. 
Jei ir augo rudenį kas nors, 
viskas buvo nuskinta, iškas
ta, surinkta.

(Bus daugiau)
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Berods generolas Galvy- 
dis-Bikauskas, o gal kas ki
tas paskleidė šūkį: "žmagus 
be kara maksla - kiaula". 
Aiškiai aukštaitiška tarme. 
Man teko patirti karo moks
lo, tad galiu išlysti iš viršmi- 
nėtų gyvulių tarpo. Ir ne tik 
praėjau žmogui reikalingą 
mokslą, bet užsitarnavau 
grandinio laipsnį. Prisipa
žinsiu, kad kariuomenėje tas 
laipsnis buvo menkai įverti
namas. Gal tik karo metu, 
kada seržantui žuvus, grandi
nis gali perimti vadovavimą. 
Ko jis, žinoma, išsižiojęs lau
kia, kad galėtų parodyti karo 
mokslo pasiekimus. Bet tai
kos metu grandinio laipsniui 
neteikiama prideramos pa
garbos. Nors iki grandinio 
dar yra visa eilė militarinių 
pakopų: 1) naujokas, 2) jau
nas kareivis, 3) eilinis, 4) su
manus eilinis. Ir tik tada 
grandinis.

Lietuvos kariuomenėje 
šis laipsnis buvo gaunamas, 
baigus mokomąją kuopą. 
Čia lyg karo akademija, ku
rioje buvo gaminami grandi
niai ir puskarininkiai. Jeigu 
išėjęs iš mokomosios kuopos 
puskarininkis parodydavo 
sugebėjimus, ypatingą pa
klusnumą, jam buvo pasiūlo
ma palikti kariuomenėje ir jis 
buvo vadinamas liktiniu 
puskarininkiu. Jis tapdavo 
profesionaliu kariu. Taikos 
metu galėjo prisikasti iki vir
šilos. Karo metu galimybės 
neribotos: iki generolo. Bet 
ir taikos metu nebuvo blogai. 
Puskarininkiai turėjo savo 
ramovę, į kurią net grandiniai 
neturėjo teisės įkišti savo 
snapo. Tuo pačiu puskari
ninkiui nebuvo lemta sukinė
tis karininkų ramovėje.

Grandinių buvo dvi ka
tegorijos. Tikras grandinis 
yra baigęs mokomąją kuopą. 
O tas, kuriam neteko būti 
šioje akademijoje, buvo va

dinamas šaltu grandiniu. Šis 
laipsnis neįrašytas kariniuose 
statutuose, bet jis buvo labai 
prigijęs militarinėse sferose. 
Taigi aš buvau šaltas grandi
nis. O įvyko taip. Bataliono 
vadas majoras Drongis įstū
mė mane į I bataliono rašti
ninkus. Pastebėjęs mano ne
paprastus gabumus rašant ra
šomąja mašinėle, pakėlė ma
ne į grandinius. Mat aš su 
vienu pirštu sugebėdavau at
kalti jo raportus pulko štabui. 
Kompiuterių amžius dar ne
buvo atėjęs. Taigi tapau gran
diniu, nors ir šaltu. Pusė 
kuopos man pavydėjo. Mat 
mano prestižas merginų tar
pe labai pakilo. O jos varg
šelės nežino karo mokslo 
gudrybių ir neatskiria, kur 
generolas, o kur grandinis. 
Tik nušveisk gerai batus, 
pasikabink ką nors ant diržo 
ir jeigu turi kokį ženkliuką, 
atskiriantį nuo eilinio, tu 
daug aukščiau vertinamas.

Prisipažinsiu man patiko 
būti grandiniu ir išsiskirti iš 
mažųjų masės. Istorijoje ge
riausiai žinomi du grandi
niai. Kapralas Napoleonas ir 
grandinis Hitleris. Tik gaila, 
kad abudu pralaimėjo ir tuo 
sugadino grandinių prestižą.

Grandinio laipsnis buvo 
išskiriamas iš eilinių ne tik 
žymeniu ant uniformos, bet 
taip pat algos pakėlimu. 
Eilinis gaudavo 5 litus per 
mėnesį o grandinis - 6. Tad 
nuėjęs į pulko krautuvę ir 
pamatęs eilinius geriant 
limonadą, nustebdavo: mes, 
grandiniai, tai turime iš ko 
gerti, bet iš ko geria tie eili
niai? Šeši litai nebuvo toks 
menkas pinigas. Už juos 
galėjai daugiau nupirkti, ne
gu už šiandieninius šešis do
lerius. Galėjai bent šešis 
kartus nueiti į kino teatrą ir 
dar likdavo saulėgrąžom, 
kurios tuo laiku buvo tokios 
populiarios, kaip šiandien 
"komai". Pabandyk dabar 
nueiti į kiną už šešis dole
rius. Ir matydavai daug ge
resnius filmus, negu šiandien 
rodo. Taigi grandinis, gerai 
savo biudžetą tvarkydamas, 
galėjo kartu su savo širdies 
dama kino salėje pasėdėti ir 
jos rankutę patamsyje pa
glamonėti.

Pavydūs eiliniai turėjo 
nusikalę priežodį apie gran
dinius. Baisiai vulgarus iš
sireiškimas, nedrįstu čia iš
dėti. Gal tik į ausį. Bet ką 
gali laukti iš neišauklėtos 
masės. Labai norėčiau grįžti 
į anuos laikus. Parodyčiau 
eiliniams, ką reiškia vadas.

Įtariu, kad skaitytojai "be 
kara maksla" gali visko ir 
nesuprasti, ką čia papasa
kojau.

Šiandien jau sunku pasa
kyti, kada ta keistybių keisty
bė prasidėjo. Gal dar prieš 
juodojo dumblo vonią, o gal 
ir vėliau, kai didžioji Galva 
smarkiai susitrenkė kaktą į 
Šventojo Karsto akmenį. 
Nuskriejo, nuaidėjo per visą 
pasaulį gailus, prikimęs "At
siprašau". Nelabai kas tesu
prato, kieno ir kodėl buvo at
siprašyta, bet tarsi patraukus 
pienės pūkų prikimšto maišo 
virvelę, atsiprašinėjimų lavi
na pasklido po šalį.

Tai bent laikai atėjo. Į 
visas keturias puses lyg mė
nesio amžiaus bambukas lanks
tėsi vyriausias Ilgasis Stabi
lizatorius. Dabartinė valdan
čioji atsiprašinėjo už buvusią 
daugiametę valdžiusiąją, t.y. 
pati už save. Dievagojosi, 
kad tada ne visus suvaldė ir 
žadėjo visai nieko nebeval
dyti, laisvosios rinkos valiai 
palikti. O seimelio posė
džiuose spykeriai ir spyke- 
riukai, kas storiau, o kas ir 
visai plonai, kas ilgiau, o kas 
ir visai trumpai, bet kaip iš 
gaidų, net geriau už valsty
binį himną traukė: "Atsipra
šau, atsiprašau, atsiprašau..."

Kitam, matyt, viską sa
vaip daryti įpratusiam, išei
davo: "Susikrapštau viską 
sau". Ir nors tas disonansas 
iš bendro atsiprašinėjančiųjų 
choro neblogai išsiskirdavo, 
bet niekas dėmesio nekreipė, 
dėl garbės ir orumo atstaty
mo į teismą nesikreipė. Nes 
"kas gi gali paneigti", jog ir 
tokia laki frazė tik nekaltą 
atsiprašymą tereiškia. Ir nėra 
čia ko abejoti ir kabinėtis. 
Nepagautas, tai ir ne vagis. 
Buvę "Egių" ir "Sekundžių", 
"Nidų" ir "Ekspresų", "Aurų" 
ir "Luokių" bosai sau į krūti
nę mušėsi. Net "nekilnoja
mų biržų" ir "uoliai sveikų 
kapitalistų klubo" prezidentai 
iš Lukiškių atsiprašymus 
kaip oro bučinius siuntė. Sa
kė, kad teisme tai bus laiko

EGIPTIEČIŲ TAUTOS MENO TURTAI
(Atkelta iš 7 psl.)

Matome 19 dinastijos 
Ramzio III sūnaus Merenp- 
tah galvą. Ši galva iš labai 
šviesaus smiltainio. Jos vir
šuje nemaža skylė perukui ar 
papildomam galvos papuoša
lui laikyti. Reikia pastebėti, 
kad Merenptah buvo 40-tasis 
Ramzio III sūnus. Ramzis 
III iš viso turėjo 50 sūnų ir 
40 dukrų. Visi devyni 20 di
nastijos valdovai buvo vadi
nami Ramziais.

Iš reljefų pažymėtinas 
Tutmozis III iš 18 dinastijos. 
Reljefas - šviesiame smiltai
nyje, spalvingas, tačiau do
minuoja mėlyna spalva. Tut

ma kaltę švelninančia aplin
kybe.

Televizijos stotys, prade
dant nuo "valstybiškai - vi
suomeninės" iki laisviausios 
internacionalinės", radijas, 
valstybiniai ir niekam "nepri
klausantieji" dienraščiai, sa
vaitraščiai bei mėnraščiai 
apie nieką kitą daugiau nebe
rašė, o tik skelbė plačiausius 
reportažus iš "Džetstarų" ir 
"Boingų", autobusų ir trauki
nių, akademijų ir superpar- 
duotuvių, turgaviečių ir net 
viešųjų skalbyklų apie tai, 
kas ko ir už ką dailiau bei 
išradingiau atsiprašė. Vos ne 
visą savaitę didžiausi laik
raščiai pirmuosiuose pusla
piuose spausdino vyriausio
jo kultūros valdytojo nuo
trauką, įamžinusią tą įstabią 
akimirką, kai jis iš paties 
Bakcho atsiprašinėdamas 
pylėsi vynelio. Net tamsiųjų 
tarpvarčių "razbaininkai", 
vėzdu trinktelėję vėlyvajam 
praeiviui per galvą, tarsi pa
vymui į dausas nuo jų sprun
kančiai sielai, siuntė balza- 
miškąjį "atsiprašau". Net 
sostinės troleibusų vairuoto
jai, kiekvienam naiviam žiop- 
leliui, pervažiavę koją ar kitą 
kūno dalį, stabtelėdavo, iš
kišdavo galvą per kabinos 
langą ir šūktelėdavo: "Radi 
Boga, izvini, tavarišč!" (dėl 
Dievo, atleisk, drauge ). Net 
Jeruzalimkos "pani Jadziul- 
ka", užvertusi iš trečiojo 
aukšto balkono paplavų kibi
rą ant pro šalį šleivojusių 
kitapiliečių Vankos arba 
Valerkos, meiliai nusišypso
davo, išdainuodama: "Pšepra- 
šam!”

Knygynuose ir kioskuose 
kas rytą pasirodydavo ir iki 
pietų jau būdavo išperkamos 
pusės milijono egzempliorių 
tiražu išleistos daugiakalbės 
atsiprašinėjimų knygelės.

Pasiekė atsiprašymo nie
žulys net užkampiausias ben
droves. Kaimas, matote, ir 

mozis III paveldėjo sostą dar 
būdamas vaiku. Todėl kraštą 
tada valdė jo pamotė faraonė 
Hatšepsut. Po jos mirties 
Tutmozis III perėmė krašto 
valdymą ir pasižymėjo kaip 
įžymus karvedys.

Gana estetiška sėdinčio 
Amenhotepo IV, laikančio 
rankoje valdžios skeptrą, sta
tula. Ji sukurta iš rudo ale
bastro, gražiai nušlifuota, su 
įdomiu galvos papuošalu. 
Karaliaus stambūs akių vokai 
ir ryškūs antakiai šiek tiek 
apsunkina skulptūrą. Veidas 
jausmingas, kas būdinga 
visiems faraonams. Statula 

lieka tik kaimas, viskas čia 
vėluoja. Kai miestų viršinin
kėliai ir jų klerkai įvairiomis 
kalbomis atsipardonino, atsi- 
izvino ir atsisorino, tai po 
buviasodžio kažkas keisto 
pradėjo darytis Pažadėnų ag
rarinėje tarnyboje. Na, toje, 
kur žemę su visomis "kum- 
pensacijomis" dalija, bet nie
kaip dar nepasidalija. Pats 
Tempėnų bendrovės vadas į 
agrarinę atkako, eilėje kant
riai laukiančią Kiškelių Mar
celę apsikabino ir išdrožė:

- Dovanok, Marceliut, 
kad tavo žemelę sau ir savo 
vargšui žentui pasiskyriau. 
Labai jau ji man patiko, prie 
ežeriuko, prie miškelio, ten, 
kur pats Galva medžioti at
važiuoja. Kaip tik man toks 
kąsnelis, nesusitūrėjau. O ir 
kam tau ta žemelė? Nei tu 
traktoriaus "Kirovec", nei 
"Jenisiejaus" kombaino netu
ri, o mano dvariuko garažuo
se ir sandėliuose štai kiek 
technikos prikimšta. Nė pats 
Kudrotas (Red. pastaba: valsty
bės kontrolierius) nesuskai
čiuotų.

Susigraudino Marcelė, 
tokį atviraširdį atsiprašymą 
pirmą kartą per savo visą kol
chozinį gyvenimą išgirdusi.

- Tiek jau to. Prieš vėją 
nepapūsi, prieš piktąjį Buk- 
taiprunskų ir susiraukusį 
Buktai vytį nepasispardysi. - 
ir nuleidusi galvą išėjo.

Štai kaip būna, kai geras 
tonas nuo aukštos valdžios į 
patį nuošaliausią kaimą atei
na. Kokia stabili santarvė 
įsiviešpatauja! Kaip pažadė
tu vokišku sviestu arba išre
klamuotais "PENKO" tepa
lais patepti, sukosi vienas po 
kito ir kaimyninių bendrovių 
susirinkimai. Tik spėdavo 
vadas ištarti nenugalimąjį 
"atsiprašau", kai buvę nariai 
patys jo labui atsisakydavo 
net "baltųjų čekių". Štai ko
kia mandagaus žodžio galia!

(Bus daugiau) 

lyg ir neužbaigta, nes prie 
karaliaus šono paprastai 
turėtų būti ir karalienė.

Nors egiptiečiai ir nesie
kė savo menu paveikti kitų 
tautų, tačiau ši Nilo tauta 
pasauliui dovanojo pirmąją 
akmens architektūrą, padėjo 
plastinio meno pagrindus, 
kuriais vėliau naudojosi Pe- 
riklio laikų skulptoriai.

Tad kas domisi Egipto 
menu, patarčiau aplankyti 
parodą, kuri, kaip minėjau, 
Clevelando meno muziejuje 
bus iki balandžio 14 d.

Henrikas STASAS



’ /
10 psl. • DIRVA* 1996 m. kovo 21 d.

SPORTO ŽINIOS
DIDYSIS SLALOMAS KANADOJE

Šiaurės Amerikos lietu
vių kalnų slidinėjimo pirme
nybės įvyko vasario 24 d. 
Lorctto Ski Resort, Loretto, 
Ontario. Varžybų rengėjai - 
Toronto LSK jungtis, kuriai 
vadovauja Rimas Kuliavas. 
Buvo rugtyniaujama slalomo 
ir didžiojo slalomo rugtyse, 
įvairiose amžiaus grupėse.

Į varžybas atvyko 24 sli
dininkai: 15 vyrų ir jaunių 
bei 9 moterys. Jie atstovavo 
Toronto "Aušros" ir "Vyčio" 
bei Clevelando "Žaibo" klu
bus. Keli žaidėjai jokiam 
klubui nepriklauso. Lyginant 
su ankstyvesniaisiais metais, 
sportininkų labai sumažėjo.

Tačiau varžybos vyko 
sklandžiai, nors oras slidi
ninkų nelepino. Buvo atodrė
kis ir teko rungtyniauti ant 
drėgno sniego. Tarp suaugu
siųjų geriausių rezultatų 
pasiekė .Linas . Stripinis 
(nepriklausantis sporto klu
bui) ir Gailė Jonytė iš "Auš
ros" klubo. Taip jaunių pasi
žymėjo Tomas, Skrinskas 
("Aušra") ir Nataliją Šal
kauskytė (neprikl.)

Tiek slalome, tiek ir di
džiajame slalome rezultatai 
buvo skaičiuojami iš dviejų 
nusileidimų. Atskirose am
žiaus grupėse buvo registruo
jamas tik geresnis rezultatas. 
Absoliutūs čempionai buvo 
nustatyti, susumavus abiejų 
nusileidimų laiką.

Pateikiame kiekvienos 
rungties technines pasekmes. 
Šalia sportininko pavardės 
skliausteliuose įrašytos rai
dės reiškia:

A - Toronto "Aušrą",
V -Toronto "Vytį",
Ž - Clevelando "Žaibą",
N - nepriklausomą slidi

ninką.
DIDYSIS SLALOMAS

Absoliutūs nugalėtojai 
vyrų grupėje:

u

Šios pirmenybės įvyks 
1996 m. balandžio 20 d. (šeš
tadienį) Coastal Caroline 
University, Hwy 501, Con- 
way, South Caroline. Ši 
vietovė yra visai arti Myrtle 
Bcach kurorto. Varžybas 
rebgia ŠALFASS-gos Raket- 
bolo komitetas. Turnyro va
dovas - pulkininkas Kęstutis 
Gcdmintas.

Registracija - nuo 8:30 
a.m. Varžybų pradžia - 9:00 
a.m.

Pirmenybių programoje 
vienetų ir dvejetų varžybos 
šiose grupėse:

vyrų "Open" (neribojant 
pagal amžių),

moterų (neribojant pagal 
amžių),

vyrų senjorų (50 metų ir

1. Linas Stripinis (N) - 
19.27 + 19.77 = 39.04 sek.

2. Petras Taraška (Ž) -
21.82 + 22.09 = 43.91 sek.

3. Simonas Namikas (V) 
-22.78+ 22.68 = 45.46 sek.

Absoliučios nugalėto
jos moterų grupėje:

1. Gailė Jonytė (A) - 
21.29 + 21.55 = 43.47 sek.

2. Natalija Šalkauskytė 
(N) - 24.33 + 23.43 = 47.76 
sek.

3. Ramona Valatkienė 
(V) - 26.87 + 25.63 = 52.50 
sek.

Nugalėtojai atskirose 
amžiaus grupėse:

Mergaitės (9 metu ir 
jaunesnės):

Vilija Valatkaitė (V) -
41.3 Įsek.

Berniukai (10-12 metu):
Tim Šalkauskis (N) - 

23.09 sek.
Jauniai (13-16 metu):
Tomas Skrinskas (A) - 

19.45 sek.
Mergaitės (13-16 metu):
Natalija Šalkauskytė (N) 

-23.43 sek.
Vyrai (17-34 metu):
Linas Stripinis (N) - 

19.27'sek.
Moterys (17-34 metu):
Gailė Jonytė (A) - 21.55 

sek.
Vyrai senjorai (35-49 

metų):
Raimundas Valatka (V) 

-23.83 sek.
Moterys senjorės (35 

metu ir vyresnės):
Ramona Valatkienė (V) 

-25.63 sek.
Vyrai veteranai (50 

metu ir vyresni):
Rimas Karka (A) - 

26.92 sek.
SLALOMAS

Absoliutūs nugalėtojai 
vyrų grupėje:

1. Linas Stripinis (N) -
22.73 + 22.84 = 44.57 sek.

RAKETBOLO" PIRMENYBĖS
vyresnių),

pradedančiųjų -"Novi- 
ce" (neribojant pagal amžių).

Jeigu atvyktų daugiau 
dalyvių, varžybų programa 
gali būti patikslinta. Būtų su
daromos naujos grupės, 
atsižvelgiant į žaidėjų patyri
mą bei amžių.

Kviečiame dalyvauti 
visus lietuvių kilmės žaidė
jus.

Norinčius dalyvauti pir
menybėse prašome užsire
gistruoti iki balandžio 12 d. 
(imtinai) šiuo adresu:

Col. Kęstutis Gedmin- 
tas, 100E Myrtle Grcens Dr., 
Conway, SC 29526. Tele
fonai:

namų - 803-347-3559, 
darbo - 803-358-0620,

2. Tomas Skrinskas (A) 
-23.10 + 22.70 = 45.80 sek.

3. Petras Taraška (Ž) - 
27.85+ 27.32 = 55.17 sek.

Absoliučios nugalėto
jos moterų grupėje:

1. Gailė Jonytė (A) - 
26.60 + 27.07 = 53.67 sek.

2. Natalija Šalkauskytė 
(N)-29.49 + 29.68 = 59.17 
sek.

3. Ramona Valatkienė 
(V) - 33.21 + 31.95 = 65.16 
sek.

Nugalėtojai atskirose 
amžiaus grupėse:

Mergaitės (9 metu ir 
jaunesnės):

Vilija Valatkaitė (V) - 
60.10 sek.

Berniukai (10-12 metų):
Paulius Bušinkas (A) - 

34.29 sek.
Mergaitės (10-12 metu):
Aleksandra Valatkaitė

(V)-35.90 sek.
Jauniai (13-16 metu):
Tomas Skrinskas (A) - 

22.70 sek.
Mergaitės (13-16 metu):
Natalija Šalkauskytė (N) 

- 29.49 sek.
Vyrai (17-34 metu):
Linas Stripinis (N) - 

22.73 sek.
Moterys (17-34 metu):
Gailė Jonytė (A) - 

26.60 sek.
Vyrai senjorai (35-49 

metu):
Raimundas Valatka (V) 

-30.39 sek.
Moterys senjorės (35 

metu ir vyresnės):
Ramona Valatkienė (V) 

-31.95 sek
Vyrai veteranai (50

metu ir vyresni):
Audrius Šileika (A) - 

36.78 sek.

Algis BIELSKUS

savaitgaliais - 803-736- 
4311.

Papildomą informaciją 
gali suteikti ir Algis Nagevi
čius, tel. 216-845-8848.

Išsamią infromaciją 
gauna visi ŠALFASS-gos 
klubai. Varžybomis besido
minčius pavienius asmenis 
prašome kreiptis į
K.Gedmintą arba A.Nagevi- 
čių.

Tuo pat metu vyks ir 
Lietuvių pavasarinis draugiš
kas golfo turnyras. Nepra
leiskite geros progos pabūti 
savaitgalį ( o kas galite - ir 
ilgėliau) šiame gražiame 
Atlanto pajūrio kurorte.

ŠALFASS-gos Centro 
valdyba

Skaitytojams pageidaujant
LIETUVOS RESPUBLIKOS 

ĮSTATYMAS
1995 m. gruodžio 12 d., Nr. 1 -1119, Vilnius

Dėl asmenų, laikomų nuolat gyvenančiais 
arba gyvenančiais Lietuvos Respublikoje

1 straipsnis. Šis įstaty- 
mas nustato reikalavimus as
meniui, laikomam nuolat gy
venančiu arba gyvenančiu 
Lietuvos Respublikoje pagal 
Lietuvos Respublikos gyven
tojų registro įstatymą, Seimo 
rinkimų įstatymą, Prezidento 
rinkimų įstatymą, Pilietybės 
įstatymą, įstatymą "Dėl už
sieniečių teisinės padėties 
Lietuvos Respublikoje" ir 
įstatymą "Dėl piliečių nuosa
vybės teisių į išlikusį nekil
nojamąjį turtą atstatymo tvar
kos ir sąlygų".

2 straipsnis. Nuolat gy
venančiu arba gyvenančiu 
Lietuvos Respublikoje laiko
mas Lietuvos Respublikos 
pilietis, kuris faktiškai gyve
na Lietuvoje ne mažiau kaip 
pastaruosius vienerius metus.

Nuolatinio gyvenimo fak
tą įrodo įrašas apie nuolatinę 
gyvenamąją vietą piliečio 
pase. Valstybės institucija 
gali pareikalauti papildomos 
informacijos, jei kyla abejo
nė, ar asmuo faktiškai gyve
na Lietuvos Respublikoje.

3 straipsnis. Lietuvos 
Respublikos pilietis, faktiš
kai gyvenantis Lietuvos Res
publikoje, tačiau neturintis 
pase įrašo apie nuolatinę gy
venamąją vietą arba neturin
tis nuolatinės gyvenamosios 
vietos Lietuvos Respubliko
je, laikomas nuolat gyvenan
čiu arba gyvenančiu Lietuvo
je, jei jis ne mažiau kaip pas
taruosius vienerius metus 
dirba Lietuvoje ar turi kitą 
apmokestinamą užsiėmimą 
Lietuvoje, ar gauna legalią 
pensiją, ar turi kitą legalų 
pragyvenimo šaltinį; arba ne 
mažiau kaip pastaruosius vie
nerius metus moka Lietuvos 
teritorijoje pajamų ar kitus 
Lietuvos Respublikos įstaty
mų nustatytus mokesčius ar
ba Lietuvos Respublikos 
įstatymų nustatyta tvarka yra 
nuo jų atleistas; arba ne ma
žiau kaip pastaruosius viene
rius metus moka socialinio 
draudimo įmokas, arba kitaip 
įrodo faktinį buvimą Lietu
vos Respublikoje pastaruo
sius vienerius metus.

4 straipsnis. Lietuvos 
Respublikos pilietis, atvykęs 
gyventi į Lietuvos Respubli
ką iš kitos valstybės, laiko
mas nuolat gyvenančiu arba 
gyvenančiu Lietuvos Res
publikoje, jeigu jis:

yra įsigijęs pagal nuosa
vybės teisę ar išsinuomojęs 
gyvenamąją patalpą Lietuvo
je arba yra savininko ar nuo
mininko šeimos narys ir jo 
Lietuvos Respublikos pilie

čio pase yra įrašas apie as
mens nuolatinę gyvenamąją 
vietą; ir ne mažiau kaip pas
taruosius vienerius metus 
dirba Lietuvoje ar turi kitą 
apmokestinamą užsiėmimą 
Lietuvoje, arba gauna Lietu
voje legalią pensiją, arba yra 
išlaikomas Lietuvoje kitų 
asmenų, arba turi kitą legalų 
pragyvenimo šaltinį; ir ne 
mažiau kaip pastaruosius 
vienerius metus moka Lietu
vos teritorijoje pajamų ir ki
tus Lietuvos Respublikos įs
tatymų nustatytus mokesčius 
arba Lietuvos Respublikos 
įstatymų nustatyta tvarka yra 
nuo jų atleistas.

5 straipsnis. Užsienietis 
laikomas nuolat gyvenančiu 
Lietuvos Respublikoje, jeigu 
jis, teisėtai gavęs leidimą 
nuolat gyventi Lietuvoje:

yra įsigijęs pagal nuosa
vybės teisę arba išsinuomo
jęs gyvenamąją patalpą Lie
tuvoje, arba yra savininko ar 
nuomininko šeimos narys ir 
jo asmens dokumente yra 
įrašąs apie asmens nuolatinę 
gyvenamą vietą; ir ne mažiau 
kaip pastaruosius vienerius 
metus dirba Lietuvoje ar turi 
kitą apmokestinamą užsiėmi
mą Lietuvoje, arba gauna 
Lietuvoje legalią pensiją, ar
ba yra išlaikomas Lietuvoje 
kitų asmenų, arba turi legalų 
pragyvenimo šaltinį; ir ne 
mažiau kaip pastaruosius 
vienerius metus moka Lie
tuvos teritorijoje pajamų ir 
kitus Lietuvos Respublikos 
įstatymų nustatytus mokes
čius arba Lietuvos Respub
likos įstatymų nustatyta tvar
ka yra nuo jų atleistas, ir ne 
mažiau kaip pastaruosius 
vienerius metus moka socia
linio draudimo įmokas (iš
skyrus nedirbančius pensi
ninkus).

6 straipsnis. Šio įstaty
mo 2,3,4 ir 5 straipsniuose 
nustatytas vienerių metų ter
minas taikomas tuo atveju, 
jei šio įstatymo 1 straipsnyje 
nurodytuose įstatymuose ne
nustatytas kitoks terminas 
(nenustatyta kitaip).

Dokumentus, įrodančius 
nuolatinį gyvenimą Lietuvos 
Respublikoje, suinteresuotas 
asmuo pateikia atitinkamoms 
valstybės institucijoms, kurių 
sprendimas gali būti skundžia
mas teismui.

7 straipsnis. Pasiūlyti 
Lietuvos Respublikos Vyriau
sybei iki 1996 m. kovo 1 d. 
suderinti Vyriausybės normi
nius aktus su šio įstatymo 
reikalavimais.

"Valstybės žinios"
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SKELBIMAI RENGINIAI

Dr. Viktoras Stankus ir "The Plain Dcaler" reporterė Jane Scott 
po susitikimo su senatoriumi Bob Dole

plečiamas, nepaisant Mask
vos pretenzijų. Naujų narių 
priėmimas į NATO yra būti
nas tiek visos Europos, tiek 
ir pačios Amerikos saugu
mui.

- Nevažiuosiu atsiklaus
ti Maskvos, kurias šalis ir 

kokia tvarka galima priimti į 
NATO, kaip tai daro dabar
tinė Amerikos administra
cija.

B.Dole nurodė, kad rei
kia tiek ekonomiškai, tiek 
politiškai remti valstybes, iš
sivadavusias iš sovietinio la-

• KOVO 23 d. 6:30 vai. 
vakaro Lietuvių namuose - 
Clevelando Žaibo metinis 
parengimas - "EVENING AT 
THE RACES".

• KOVO 24 d. nuol 1:30 iki 
2 vai. - Skautų KAZIUKO 
MUGĖ Dievo Motinos salėje.

• BALANDŽIO 13 d. šešta
dienį- Kauno choro "Leliūmai" 
koncertas - rengia Ateities 
klubas.

• BALANDŽIO 14' d. 
Ateitininkų Šeimos šventė

• BALANDŽIO 14 d. - 
ATVELYKIO STALAS Šv. 
Jurgio parapijos salėje 11:30 ryto 

gėrio, kad būtų galima galu
tinai užkirsti kelią komunisti
nės nomenklatūros grįžimui į 
valdžią arba pašalinti ją tuose 
kraštuose, kur pasinaudoda
ma pereinamojo laikotarpio 
sunkumais ji vėl yra užėmusi 
stiprias pozicijas. Šiose vals
tybėse turi susiformuoti tikra 
demokratinė santvarka su 
tvirtu tautos ūkiu. Susirinku
sieji su dideliu dėmesiu iš
klausė senatoriaus kalbą ir iš
reiškė tvirtą pritarimą jo po
zicijai.

Kaip parodė šis susitiki
mas, senatorius Bob Dole yra 
nusiteikęs ryžtingai siekti 
pergalės Prezidento rinki
muose.

Dr. Viktoras 
STANKUS

• BALANDŽIO 27 d. šešta
dienį - Los Angeles teatro 
spektaklis - "TRYS MYLIMOS". 
Rengia vyr. skaučių Židinys.

• BALANDŽIO 28 d. 11:45
v.r. Lietuvių Bendruomenės 
metinis susirinkimas Dievo 
Motinos parapijos svetainėje.

• GEGUŽĖS 27 d. - Memo- 
rial Day: apeigos, Mišios, 
pusryčiai. Rengia Katalikų ka
ro veteranų 613-as postas Šv. 
Jurgio parapijoje 8:30 ryto.

• BIRŽELIO 16 d. sekma
dienį - Tragiškų birželio mė
nesio įvykių minėjimas. Rengia 
Clevelando Baltų komitetas.

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 prodaktaL 

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

• LIEPOS 14 d. - Šv. Jurgio 
parapijos gegužinė. Pradžia 
11:30 ryto Sv. Jurgio sodyboje.

• RUGPJŪČIO 17 d. 6:00 
v.v. - Lietuvių Kultūrinių Dar
želių vakaronė Gwinn Estate, 
Bratenahl, OH

• RUGSĖJO 28 d., šešta
dienį - Tradicinis Baltų drau
gystės vakaras Latvių salėje. 
Rengia Clevelando Baltų 
komitetas.

• LAPKRIČIO 9 d.- 
Dievo Motinos parapijos 
choro rudens balius, 7 v.v.

• LAPKRIČIO 17 d. - Šv. 
Jurgio parapijos rudens fes
tivalis nuo 11:30 iki 3:30v.p.p.

Ir sulaukę pavasario bei Kaziuko skautiškos mugės, 
Vėl suslkviestubim jon kaimyniškai pasisveikint.

Kviečiame ir aukiame

Dieve, duok mums, kad žiemos šalčius nulydėję

CLEVELANDO LIETUVIU SKAUTIJA
J nuoširdžiai kviečia visus Clevelando lietuvius ir jų draugus apsilankyti menėje

| KAZIUKO MUGĖJE,
S kuri ruošiama š.m. kovo 24 dieną, sekmadienį, nuo 11:30 iki 2:00 (tuojau po šv.
8 Mišių) Dievo Motinos parapijos salėse.
P Turėsite progos pabendrauti su lietuviukais skautais, nusipirkti skautų
į pagamintų gaminių, riestainių, kepsnių, sūrių, pasivaišinti Jums paruoštais pietumis 
J ir saldumynais, išbandyti savo laimę loterijoje ir paprasčiausiai su savo tautiečiais ir 
į kaimynais pasižmonėti.

Atsiveskite vaikus ir anukus pažaisti ir pasimokyti kartu su skautais.

Clevelando lietuvių skautija

EUROPA TRAVEL 692-1700
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LEADERS IN L0W COST TRAVEL”

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

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

Kiekviena tau poruoji sąskaita federalinės valdžios (NCCJA) apdrausta iki $100,000

Metiniame Clevelando "Taupos" kredito kooperatyvo narių susirinkime 
(žr. "Dirvos" devintąjį numerį, 11 psl.). Pranešimą skaito E. Marcinke
vičius. Už stalo sėdi (iš kairės): A.Rukšėnas, V.Urbaitis, A.Spirikaitis ir 
R.Hallal.



DIRVA RENGINIAI SKELBIMAI REKLAMOS

PATIKSLINIMAS

A TMINTIS

A. t A.
MARIJAI BAČIULIENEI

mirus, giliai užjaučiame jos vyrą VLADĄ BAČIULĮ, 
dukrą GIDONĘ STEPONAVIČIENĘ su visa šeima bei 
ALDONĄ BLIŪMENTALIENĘ su šeima.

Kartu liūdime
Jadzė Dautienė
Bronė ir Benius Paulioniai 
Elsė ir Vytas Račkauskai 
Irena ir Edis Rydeliai
Jonas Rastenis
Roma ir Henrikas Tatarūnai s

"Dirvos" aštuntajame ir 
devintajame numeryje yra 
paskelbta inžinieriaus E. Bart
kaus kalba, kurią jis pasakė 
Kaune, pagerbiant visus tris 
mūsų prezidentus. Jo kalba 
buvo gerai paruošta ir puikiai 
atitiko iškilmių nuotaiką.

Tik gaila, kad savo kal
boje E. Bartkus pareiškė: "K. 
Grinius su V. Kudirka kuria 
lietuvišką socialdemokratinę 
srovę-varpininkus". Nei K. 
Grinius, nei V. Kudirka nie-. 
kada socialdemokratinės sro
vės nekūrė. O varpininkų 
srovė niekada nieko bendro 
su socdemais neturėjo ir ne
turi. Socialdemokratai pri
klauso Socialistų Internacio
nalui, o varpininkai buvo 
grynai tautinė srovė, jokiems 
"internacionalams" nepri

klausė ir puoselėjo tautinio 
liberalizmo siekius. >

Kudirkos bendražygiai 
1902 metais Lietuvoje susi
būrė į politinę Demokratų 
partiją. Ši partija vėliau vei
kė Valstiečių liaudininkų var
du. Šiandien Lietuvoje vėl 
yra atgaivinta Demokratų 
partija.

Dr. K. Grinius iš prigim
ties buvo plataus masto eru
ditas ir tolerantas. Tad jis 
palaikė .asmeniškus ryšius ir 
su kitų partijų bei srovių vei
kėjais. Tačiau jis buvo Lie
tuvos Valstiečių liaudininkų 
sąjungos garbės pirmininkas 
ir jokiuose kituose politiniuo
se junginiuose nedalyvavo.

Jonas Daugėla 
Florida

irose,
Orientuojamės į smulkų ir vidut. verslą

Konsultuojame su kompiuteriais ir 
programine įranga susijusiais klausimais. 
Pateikiame kompiuterine techniką pagal 

klijento poreikius ir pageidavimus.
Hardware • Software • Clpgrades • DOS 
Wipdows • Madotosb • OS/2«Networks 
Databases • Internet Setup • Web Pages 

Linas Muliolis firegory Higley
(216)558-7919 (216)982-2530

SKAITYKITE 
IR 

PLATINKITE 
"DIRVĄ"

Stori tif^ kurie parieda 
išlaikyti lietuvišką laikraštį

Atnaujindami 
prenumeratą ir kitomis 
progomis Dirvai aukojo:

A. t A. 
MARIJAI BAČIULIENEI

mirus, jos vyrą VLADĄ - buvusį Ramovėnų vyrų 
choro narį ir jo šeimą nuoširdžiai užjaučia buvę 
dainos draugai ir jų šeimos.

^mport ^Kport ^nc.
2719 West 71 Street Chicago. IL 60629 
Tel (312) 434-2121 ( 800) 775-SEND

SOLusrą Atstovas Clevelande:

J. ir A. Kazėnai 
A. Kavaliūnas
G. ir A. Karsokai
K. ir A. Gaižučiai

\
A. ir M. Liutkai
J. Citulis
H. ir I. Johansonai 
Wm. ir V. Nikštėnai

Dainius Zaiensas
UITMA I.E.

639 East 185 th Street
Cleveland, Ohio 44119

Telefonas : (216) 481-0011
Greitas Siuntinių Pristatymas 

Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ 
RUSIJĄ, UKRAINĄ, BALTARUSIJĄ 

Pasiteiraukit dėl Amerikietiško maisto komplektų

MARIJAI BAČIULIENEI
mirus, jos vyrui VLADUI ir dukrai GIDONEI 
bei jos vyrui STEPONAVIČIAMS, o taip pat ir 
kitiems giminėms ir artimiesiems, mūsų 
nuoširdi užuojauta.

Dr. Jonas ir Izabelė Stankaičiai

Sherkšnis V., Gardner ....... 20.00
Galinis I., Lemont .............. 10.00
Ulcickas A., Nashua ............ 5.00
Nasvytis JP., Avon ............ 50.00
Simanauskas P., Manchester . 10.00 
Linkus K., Miami Beach ... 20.00 
Gelažius V., St. Pete............ 10.00
Urbonas A., St. Pete. B.......... 5.00
Kaspariūnas J., St. Pete........ 10.00
Chainas V., Naples ............ 20.00
Bakūnas S., Cleveland ......... 5.00
Pabrinkis S., Cleveland ....  20.00
Macijauskas H.,Mayfield Hts. 20.00 
Miškinis D., Cincinnati ...... 20.00
Bražėnas A., Royal Oak .... 10.00 
Čečkus B., Dearbom Hts. .. 10.00 
Babonas A. Rev., Detroit ... 20.00 
Šukelis S., Chicago ............ 20.00
Mikėnas B., Lemont ............ 5.00
Baras S., Oak Brook .......... 20.00
Petkauskas A., Chicago ....... 5.00
Rūtenis V., Vero Beach ....  20.00
Vidugiris V., Rancho Palos .... 25.00 
Abromaitis B., Canada ...... 10.00
Gofensas S., Brockton ......... 5.00

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame

A. A.
MARIJAI BAČIULIENEI

į Amžinybę išėjus, jos vyrą VLADĄ, dukterį 
GIDONĘ STEPONAVIČIENĘ, žentą KĘSTUTĮ, 
ALDONĄ BLIŪMENTALIENĘ, jų šeimas ir visus 
artimuosius giliai užjaučiame ir kartu su jais 
liūdime

D. L. K. Birutės draugijos 
Clevelando skyrius

JAKUBS AND SON
Laidojinjo (staiga
Willian)J. Jakubs Sr. 
Willian)J\]akubs Jr. 
Keooetb Scbnjidt ir 
Barbara Jakubs Scbnjidt

Licenznoti direktoriai ir balzanuotojai
936 East 185tb Street Clevelaųd, Obio 44119 
36000 Lakesbore Blvd. Eastlake, Obio 44095 

Telefonas: 531-7770

Laidetnvukkoplyčia erdvi, vėsinama, 
teikiantijaukia^at/ncsferadiūdesio valandoje. 
Didele aikšte antomebiliams pastatyti

LINAS VY1ŠNIONIS
Advokatas Tei:(216) 383-0225 

24400 Higblapd Road, Saite 9 ♦ Ricbroopd Hts. OH 44143

KREIPIMASIS
l BENDRAAMŽIUS
Skaitydama "Dirvą", 

panorau susipažinti su lietu
viais, gyvenančiais užsieny
je. Man - dvylika metų. No
rėčiau susirašinėti su bend
raamžiais.

Aš mėgstu sportuoti, 
keliauti, prižiūrėti įvairius 
gyvūnus, jodinėti. Labai 
domiuosi istorija ir gamta.

Mūsų šeima - nedidelė. 
Tėtis yra Seimo narys, ma
ma - dėstytoja, o brolis 
mokosi pirmoje klasėje.

Norėčiau susirašinėti 
lietuviškai, bet galima ir 
angliškai. Mano adresas: 
Rasa Baležentytė, LŽŪA 
gyvenvietė 13-40, Kaunas, 
Lietuva.

Sesutei

ZOSELEI ADOMAVIČIŪTEI
staiga mirus, giliai užjaučiu mielą MATILDĄ 
MARCINKIENĘ ir kitus artimuosius

Rūta Šakienė

Matas & Associates |RtALTOH® AILT 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NORMLS

RITA MATAS * Broker • G.R.I. • Licepsed Real Estate Appraiser
2412 Cedarwood Road17938 Neff Road

Cleveland, 0H. 44119 Pepper Pike, 0b. 44124 
(216)486-2530 ......................

ADV. VYTAS MATAS teisinis patarėjas
(216) 473-2530
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