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TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

VYSKUPO PAULIAUS A. BALTAKIO

Mieli Broliai, Sesės!
Nė viena religinė šventė 

nėra perpildyta tokiu šventu 
džiaugsmu, kaip Velykos. 
Nuo pradžios iki galo per vi
są Velykų liturgiją skamba 
tas vienas džiaugsmingas 
Aleliuja: "Tai yra Viešpaties 
diena, džiaukimės ir links
minkimės joje."

Prieš prisikėlimą vykusi 
Kristaus kančia ir pažemi
nanti mirtis ant kryžiaus mus 
suartina su Kristumi, padeda 
pilniau išgyventi pagrindinę 
mūsų krikščioniškojo tikėji
mo tiesą, kad Kristus yra ne 
tik žmonijos Išganytojas, 
mirties nugalėtojas, bet ir 
kiekvieno mūsų Brolis, kad 
jo gyvenimo kelias yra mūsų 
kelias - nuo gimimo iki po
mirtinio išaukštinimo dan
gaus garbėje. "Aš esu prisi
kėlimas ir gyvenimas. Kas 
tiki mane (...) aš jį prikelsiu 
paskutinę dieną" (Jn. 6,25; 6,56) 
užtikrina Kristus.

Didžiosios savaitės ir 
Velykų ryto drama kartojasi 
žmonijos gyvenime iki pat 
šios mūsų dienos. Kartais 
net atrodo, kad blogis, melas 
ir mirtis laimi. Bet dviejų 
tūkstančių metų krikščiony
bės istorija liudija, kad tai 
yra normalus ideologinės ko-

Atstatytas paminklas "Laiminantis Kristus" Palangoje 
(iš albumo "Einu per Lietuvą")

vos procesas, turįs atspindį 
net gamtoje. Kaip po kiek
vienos gyvybę apmarinan
čios žiemos ateina pavasaris, 
nešantis naują gyvybę, taip ir 
po kiekvieno tariamo krikščio
nybės sunaikinimo ji keliasi 
su nauju gyvybingumu.

1941 metų sausio 12 d. 
Sovietų valdžiai uždarius pa
skutinę kunigų seminariją 
Lietuvoje, komisaras N.O. 
Pozdniakovas atvykusius 
protestuoti Lietuvos vysku
pus sutiko su cinišku patari
mu: "Pradėkit galvoti apie 

naujos profesijos įsigyjimą, 
nes greit neturėsite, ką veikti. 
Kas buvo pasiekta Rusijoje 
per 20 metų, Lietuvoje bus 
atlikta per 2-3 metus". 
(Lietuvos archyvas, 61 psl.)

Šiandien, po 50 metų ge
nocidinės okupacijos, Lietu
voje veikia trys seminarijos 
su 302 klierikais bei sėkmin
gai darbuojasi 6 vyrų ir 29 
moterų vienuolijos.

Perdėtas buvo komisaro 
optimizmas ir dėl pasiektų 
krikščionybės sunaikinimo 
rezultatų Rusijoje. Praėjusių 
1985 metų birželyje Mask
vos patriarchas Aleksiejus II 
Pasaulio Bažnyčių tarybos 
sekretoriui dr. Konradui Rai- 
zeriui pareiškė, kad Rusijos 
stačiatikių Bažnyčia veikia 
visose buvusiose sovietinėse 
respublikose, yra įkurtos ar
ba atstatytos 32 vyskupijos, 
14 tūkstančių parapijų, 15 
seminarijų bei dvasinių aka
demijų ir 323 vienuolynai. 
(XXI Amžius, 1995,09,29).

Neišsipildė nė Vakarų 
pasaulio apšvietos amžiaus 
masonerijos apaštalų prana
šystės. Amerikos įtakingiau 
sias žurnalas "Newsweek" 
rašo: "Dvidešimto amžiaus 
istorija įrodė, kad žmogus be 
Dievo yra žvėris, kad seku- 

liaristinis humanizmas yra 
apgaulė, kurianti žemėje ne 
rojų, o karo lauką ...Todėl 
šių dienų žmonija pradeda 
ieškoti naujo tikrumo, naujos 
gyvenimo vilties...Savo de
speracijoje žmonija gręžiasi į 
Dievą, darosi prinokus dvasi
niam atsinaujinimui ("News- 
week", 1992.1.6). Šis žurnalas 
socialinių studijų duomeni
mis ir faktais nurodo, kad su 
moraline dekadencija pro
porcingai didėja ir religinis 
bei moralinis atgimimas, ža
dantis žmonijai šviesesnį 
rytojų.

Šalta ir audringa buvo 
šių metų žiema. Vietinė ir 
pasaulinė spauda nuolat rašė 
apie viešpataujančią korupci
ją, mafijos veiklą, šeimų tra
gedijas. Bet atėjo ir labai 
lauktas pavasaris su atbundan
čia gyvybe. Atėjo ir 1996- 
osios Velykos, skelbiančios 
pergalę prieš moralinį blogį 
ir mirtį, užtikrinančios kiek
vieną krikščionį, kad "jei su 
Kristumi kenčiame, su juo 
būsime ir išaukštinti", (plg. 2 
Tim. 2,12)

Sveikinu visus Šv. Vely
kų proga, linkėdamas pilnai 
išgyventi Kristaus istorinį ir 
mūsų busimąjį prisikėlimą.

Vysk. Paulius
A. BALTAKIS, O.F.M.

Lietuvos Respublikos Seimas 
Lietuvių tautininkų sąjungos frakcijos

SVEIKINIMAS
1996 m. balandžio 7 d.,
Vilnius

Kažin ar gali būti labiau laukiamas, prasmingas 
ir jaudinantis rytas, kaip Šv. Velykų rytas? I žemę ir į 
žmogaus sielą vėl sugrįžta šviesa, viltis, Didžiojo Pri
sikėlimo džiaugsmas. Atrodo, jog visa, kas yra aplink 
mus ir mumyse, skatina šypsotis, būti geresniais, my
lėti ne tik savo artimuosius, bet ir aplinkinius, nepažįs
tamus.

Mielieji, sveikinu Jus visus. Su visais Jumis 
džiaugiuosi ir visiems linkiu šios nuostabios šventės 
paties didžiausiojo stebuklo - Prisikėlimo. Prisikėlimo 
ne tik gamtoje, ne tik mūsų darbuose, bet visoje tau
toje, visame krašte.

Kaip iš bet kurios Kauno vietos matyti seniai 
pradėta, bet vis dar nepabaigta statyti tautos švento
vė - Prisikėlimo bažnyčia, taip ir mes, kur bebūtume, 
ką beveiktume, sėkmėse ir nepasisekimuose, Tėvy
nėje ir toli nuo jos, matykime pačią didingiausią šven
tovę - Lietuvą, jos žmones.

Tegu žaidžia Velykinių margučių vaivorykštės 
mažųjų akyse. Tegu nei metai, nei rūpesčiai neslegia 
mūsų senolių. Atšilusioje žemėje tegu sudygs ir gau
siam derliui subręs žmogaus ir Dievo globojamas 
grūdas.

Dr. Leonas MILČIUS
Seimo Lietuvių tautininkų 

sąjungos frakcijos seniūnas

Ar užsienis atkurs tai, 
ką patys iššvaistėme?

Kalbėdamas Lietuvos 
radijo aktualijų studijoje, 
Ministras Pirmininkas Min
daugas Stankevičius pažy
mėjo, kad septintoji Vyriau
sybė turi ribotą laiką ir gana 
ribotas lėšas. Pasak Premje
ro, bus siekiama suaktyvinti 
Lietuvos ekonomiką. Numa
tyta kviesti užsienio bankus, 
atidarant jiems kelią į Lietu
vą. "Mums reikia pasitelkti ir 
užsienio finansinius išteklius, 
ir Lietuvos žmonių lėšas", - 
sakė M.Stankevičius.

Baltijos šalys - 
Europos Sąjunga - 
NATO

Remiantis neseniai pa
skelbtais Europos Komisijos 
apklausos "Centrai and Eas- 
tem Eurobarometer" duome

nimis, daugiau kaip 80 proc. 
balsavimo teisę turinčių Lie
tuvos gyventojų pritartų, kad 
šalis taptų Europos Sąjungos 
ir NATO nare. Net 86 proc. 
balsuotų už narystę Europos 
Sąjungoje, o 83 proc. - už 
įstojimą į NATO. Latvijoje 
šie duomenys būtų atitinka
mai 80 ir 71 proc., Estijoje - 
76 ir 78 proc. Tačiau Lietu
voje - vienintelėje iš Baltijos 
šalių - per praėjusius metus 
net 11 proc. sumažėjo gyven
tojų, teigiamai vertinančių 
Europos Sąjungos tikslus ir 
veiklą. Teigiamai vertinan
tieji ES dabar sudaro apie 23 
proc. Lietuvos, gyventojų. 
Estijoje šia organizacija pasi
tiki 30, Latvijoje - 35 proc.

Daugiau kaip 70 proc. 
Lietuvos gyventojų mano, 
kad šalis pasirinko neteisingą 
reformų kelią. Beveik 80 
proc. apklaustųjų mano, kad 
Lietuvoje negerbiamos žmo

gaus teisės. Kitų dviejų Bal
tijos šalių gyventojai šiuos 
procesus vertina šiek tiek ge
riau.

Kovo 28 d. ELTA pra
nešė, kad balandžio viduryje 
į Lietuvą atvyks NATO ge
neralinis sekretorius Chavje- 
ras (Javior) Solana. Jis susi
tiks su Prezidentu, Užsienio 
reikalų ir Krašto apsaugos 
ministrais, Seimo nariais.

Lietuva apie savo nusi
statymą tapti pilnateise 
NATO nare yra pareiškusi 
1994 metų sausio mėnesį. 
Dabar ji aktyviai dalyvauja 
programoje "Partnerystė tai
kos labui".

JAV LB ir LR Seimo 
komisija dirbo Vilniuje

Kaip jau rašėme "Dirvo
je", toliau dirbo Lietuvos 
Respublikos Seimo ir JAV 

(Nukelta į 3 psl.)
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KAS GAU PANEIGTO fRffčo Afoirdas ‘Pužauskas

Politine Lietuvos kom
promitacija V.Landsbergis 
pavadino įvykius, susijusius 
su Žemės ūkio bankui pri
klausančiu žvejybos laivu 
"Vydūnas", kurį penkeriems 
metams yra išsinuomojusi Is
landijos bendrovė "Decp Sea 
Product LTD". Paaiškėjo, 
kad laivo vadovybė atsisakė 
klausyti laivui privalomų 
islandų bendrovės nurodymų 
ir net išleisti į krantą vieną 
sergantį islandą. Laivas pa
keitė kursą ir Žemės ūkio 
banko Jūrų transporto ir 
žvejybos departamento vado
vo V.Nesterenkos nurodymu 
nuo Airijos pasuko Klaipė
dos kryptimi. Laive yra 
keturi Islandijos piliečiai - 
bendrovės atstovai, kurie 
dabar prievarta gabenami į 
Klaipėdą. V.Nesterenka iš 
pradžių net bandė neigti, kad 
davė laivo vadovybei tokį 
nurodymą.

Pasak V.Landsbergio, 
kažkam nepatinka, kad "šio 
laivo atnaujinimui islandai 
skyrė du milijonus dolerių ir 
dabar jis sėkmingai žuvauja, 
duoda pelno, duoda darbo 
Klaipėdos žmonėms, moka 
Lietuvai mokesčius."

V.Landsbergio nuomo
ne, turi būti atliktas tyrimas 
dėl dar vis tebesitęsiančios 
"Jūros įmonės" aferos, nes 
"yra atvejų, kai naudingi Lie
tuvai pasiūlymai atmetami, o 
laivai pūdomi, kad vėliau bū
tų galima juos nurašyti į 
geležies laužą". Iki šiol neiš
aiškintas klausimas dėl Lie
tuvos laivų arešto Argentino
je. V.Landsbergis klausė, ar 
dabar, kai Prezidentas A.Bra

Lietuvos Centro sąjunga 
patvirtino pasiruošimo Sei
mo rinkimams priemonių 
planą. Rinkimų štabui vado
vaus Egidijus Bičkauskas. 
Kai kurios Lietuvos žinia- 
sklaidos priemonės teigia, 
kad jo kandidatūra bus iškel
ta Lietuvos Prezidento rinki
muose 1988 metais.

Centro sąjungos vado
vas R.Ozolas mano, kad 
priešrinkiminis vidurio jėgų 
susivienijimas yra ne tik 
neišvengiamas, bet net su 
valstybės likimu susijęs už
davinys. Jis galėtų preten
duoti į 25 proc. vietų busi
majame Seime. Kovo 22 d. 
įvykusioje spaudos konfe
rencijoje R.Ozolas sakė, kad

Didžiai gerbiamas Antanai Mažeika
Nuoširdžiai sveikiname Jus garbingo jubiliejaus proga. 
Brandžiausius savo gyvenimo metus paskyręs lietuvių 
tautinės idėjos puoselėjimui, lietuvybės saugojimui ir 
ugdymui, dar ilgai būkite toks pat darbštus ir energin
gas, mums mielas ir brangus.

Lietuvių tautininkų sąjungos vardu
Rimantas Smetona

zauskas lankėsi šioje šalyje, 
kas nors išsiaiškinta, ar nors 
toks klausimas buvo iškeltas. 
"Kas padarė šitą machinaci
ją, kad Lietuva už baudas 
turėtų atiduoti pačius lai
vus?" - klausė profesorius. 
Jis dar kartą pritaikė savo 
garsiąją frazę, sakydamas: 
"Tegu kas nors paneigia ga
limybę, kad dideli žmonės, 
anksčiau dirbę "Jūros" įmo
nėje, o dabar valstybiniame 
Žemės ūkio banke, sąmonin
gai švaisto dar likusį didžiulį 
Lietuvos turtą."

Istorija su Islandijos 
piliečių areštu yra ne pirmas 
pavyzdys, kai savaitgaliu, 
susidarius kritiškai padėčiai, 
Lietuvoje nebūna jokios ga
linčios veikti valdžios.

"Dirvos" skaitytojai 
tikriausia nepamiršo, kad bū
tent Islandija pirmoji pripa
žino Lietuvos nepriklauso
mybę po Kovo 11-osios. Tai 
kas suinteresuotas, kad san
tykiuose tarp šių valstybių 
atsirastų nepasitikėjimas?

O kovo 27 d. gavome 
dar vieną naujieną, tiesiogiai 
susijusią su V.Landsbergio 
klausimu "Kas gali paneig
ti...?" Primename, kad profe
sorius tada klausė, kas galėjo 
turėti naudos iš, švelniai ta
riant, keisto "Literatų svetai
nės" restorano privatizavimo. 
Tuometinis Vyriausybės va
dovas A.Šleževičius kreipėsi 
į teismą dėl jo garbės ir 
orumo gynimo. Du metus 
tęsėsi ši istorija. Prieš kelias 
dienas paaiškėjo, kad pats 
ekspremjeras ieškinio at
sisakė.

CENTRAS"?
vidurio jėgų junginys neat
ims nė vieno rinkėjo balso 
nei iš konservatorių, nei iš 
krikščionių demokratų. Jis 
turėtų paskatinti balsuoti tuos 
žmones, kurie yra nusivylę 
šio Seimo darbu ir kol kas 
neketina dalyvauti rinkimuo
se. R.Ozolas mano, kad pa
vyks suderinti savo nuostatas 
su demokratais ir tautininkais 
dėl jungimosi į Europos 
Sąjungą. "Net didelės par
tijos tyliai ieško sąlygų 
koalicijoms", - sakė R.Ozo
las. Tuo tarpu E. Bičkauskas 
sako, kad remia koalicijos 
sudarymą tik po rinkimų, nes 
Centro sąjunga, anot jo, 
dalyvaus rinkimuose "atskiru 
sąrašu".

JAV Kongreso atstovų 
Rūmai kovo 22 d. balsavo ir 
atšaukė draudimą pardavinėti 
Amerikoje įvairių rūšių auto
matinius ginklus. Draudi
mas buvo paskelbtas 1994 m. 
Atstovų Rūmų pirmininkas 
buvo pažadėjęs tą draudimą 
atšaukti' tačiau atšaukimas 
užsibuvo Rūmų taisyklių ko
miteto pirmininko stalčiuose. 
Atšaukimo priešininkai buvo 
netikėtai užklupti, kai buvo 
pasiūlyta balsuoti. "Automa
tus pardavinėti leidžiama", - 
balsavo 239 atstovai. "Drau
dimą palikti toliau", - balsa
vo 173. Demokratų atstovai 
negali kaltinti vien respubli
konų, nes už draudimo pa
naikinimą balsavo ir 56 de
mokratų partijos nariai, o 
prieš balsavo ir 42 respubli
konai.

Viceprezidentas Al Go- 
re, komentuodamas šį Atsto
vų Rūmų nutarimą, pasakė, 
kad čia nėra nieko labai kom
plikuoto: respublikonų par
tija gražina skolą galingai or
ganizacijai - "National Rifle 
Association", kuri savo lėšo
mis daug prisideda rinkimi

Kovo 23 d. Taivanyje įvy
ko prezidento rinkimai, pa
rodę, kad taivaniečius komu
nistinės Kinijos spaudimas 
tik suvienijo. Balsavo 75% 
gyventojų, didele persvara 
išrinktas Lee Teng Hui. Ki
nija toliau tęsė savo raketų 
bandymus. Komunistinė 
spauda rašė apie Taivanio 
įzoliavimą, uostų uždarymą.

JAV karo laivynui artė
jant prie Taivanio, gynybos 
sekretorius William Perry 
paskelbė, jog planuotas jo 
susitikimas su Kinijos gyny
bos ministru generolu Chi 
Hao tian yra atidedamas. 
"Dabartinis klimatas nėra tin
kamas didesnio masto oficia
liam vizitui", - pasakė sekre
torius W. Perry. Valstybės 
sekretorius Warren Christop
her planuoja susitikti su Ki
nijos užsienio reikalų minis
tru Qian Qi chen. Tai įvyks

• Prezidento Clintono ir 
Egipto prezidento sukviesta 
tarptautinė konferencija, pa
vadinta "taikintojų konferen
cija" daug naudos neatnešė. 
Dalyvavo 29 valstybių atsto
vai, jų tarpe penkios iš 22 
arabų šalių. Rusijos Prezi
dentas B. Jelcin palygino Ha
mas savižudžius bombų sprog
dintojus su Čečėnijos kovo-

nėje kampanijoje.
Kaip žinome, Amerikoje 

ginklų netrūksta. Preziden
tas Clintonas, išgirdęs apie 
automatinių šautuvų "išlais
vinimą", pasakė, kad jis tą 
įstatymą vetuos. New Yorko 
demokratas kongresmenas 
Charles Schumer, kurio pa
siūlymas 1994 m. uždrausti 
automatinius ginklus buvo 
priimtas, pareiškė, kad dabar 
miestų gatvėse bus daugiau 
žudynių ir šis Kongresas ga
lės didžiuotis krauju sutepto
mis rankomis.

Prieš draudimo atšauki
mą karštai pasisakė jaunas 
demokratas iš Rhode Island 
Patrick J. Kennedy. Jis pri
minė, kad du jo šeimos na
riai, - dėdės John Kennedy ir 
Robert Kennedy abu buvo 
nušauti.

Ginklų šalininkai teigia, 
jog JAV Konstitucija leidžia 
amerikiečiams turėti ginklus. 
Konstitucijos straipsnis, ku
riame ši teisė minima, buvo 
priimtas 1789 m. rugsėjo 25 d. 
Ginklų priešininkai visada 
pabrėžia, kad anais laikais, 
kai už kiekvieno krūmo tū

BIJO
balandžio 21 d. Olandijoje. 
Čia W. Christopher sustos, 
grįždamas iš Maskvos, kur 
dalyvaus Prezidento Clinton 
pasimatymuose su Rusijos 
prezidentu B. Jelcinu. Prieš 
vizitą Maskvoje Prezidentas 
Clinton žada lankytis Japo
nijoje, kuriai irgi labai svarbi 
padėtis prie Taivanio salos. 
Japonų spauda ne tik pabrė
žia JAV - Japonijos saugu
mo sutarties svarbą, bet vis 
dažniau siūlo stiprinti savo 
gynybos jėgas, kad mažiau 
priklausytų nuo savo są
jungininkų, o galėtų daugiau 
pasitikėti savimi.

Japonijos diplomatija ti
kisi, kad Kinijos sukelta kri
zė prie Taivanio vandenų ne
virs rimtu konfliktu, kuris 
gali pabloginti Japonijos san
tykius ir prekybą su Rytų 
Azijos šalimis, įskaitant ir 
Kiniją.

TRUMPAI
tojais. Saudo Arabijos mi
nistras pasakė, kad Hamas 
savižudžiai jam primena 
Hebrono mečetės maldininkų 
užpuolimą, kurį įvykdė žy
das. Prezidentas Clintonas 
pažadėjo Izraeliui dar 100 
milijonų dolerių kovai su te
roristais.

• Čečėnijos Samašky 
mieste rusų kariuomenė pra- 

nojo meška ar kitas žvėris, 
kada indėnai lupdavo balta
odžių skalpus, ginklai turėjo 
kitą prasmę. Atsiliepdamas į 
27 metų kongresmeno Ken- 
nedžio priekaištus atstovas iš 
New Yorko respublikonas 
Gerald Solomon pareiškė: 
"Mano žmona penkias dienas 
savaitėje sėdi New Yorko 
valstijos kaime. Kai manęs 
ten nėra, ji turi teisę gintis". 
Į tai atstovas Kennedy atsa
kė: "Neik su velniu riešu
tauti"...

Įstatyme minimi automa
tiniai šautuvai nėra vien Ame
rikoje gaminami. Kai kurie 
modeliai importuojami iš už
sienio. Populiarus modelis 
"AK-47" ("Kalašnikov"), ga
minamas Rusijoje. Kai ku
rios rūšys turi 150 kulkų ap
kabas. Mėgstamas Austrijoje 
gaminamas "Steyr AUG" mo
delis su 40 kulkų. Labai per
kamas Izraelio gaminamas 
"UZI" su 25 šoviniais ir Pie
tų Afrikos "Striker 12" mo
delis, kurį lengvai galima 
paslėpti po skvernu.

Kinijos pareiškimuose 
pabrėžiama, kad ji pavartos 
karines priemones Taivanyje 
tik tada, jei svetimos jėgos 
bandytų salą užimti arba jei 
vietiniai salos valdovai pa
skelbtų Taivanio nepriklau
somybę. Tuo atveju Kinijai 
reikėtų Taivanį "išlaisvinti", 
- pasakė gynybos ministras 
Chi Hao tian.

JAV santykiai su Kinija 
atšalo ne vien dėl spaudimo 
Taivaniui. Amerikai svarbus 
klausimas - nuolatinės žinios 
apie žmogaus teisių pažeidi
mus komunistinėje Kinijoje. 
Kinų biznieriai vagia Ameri
kos filmus ir kitas vaizda
juostes, ten klesti vogimas ir 
padirbinėjimas, "copyright" 
susitarimų laužymas. Svar
bus ir ginklų technologijos 
pardavinėjimas Iranui bei 
Pakistanu i.

dėjo pavasarinius karo veiks
mus. Prieš puolimą apie 
2,000 vietinių gyventojų pa
bėgo iš miesto. Kovotojai 
įsitvirtino požeminiuose bun
keriuose, kurie liko po ketu
rių ilgojo nuotolio raketų 
iškėlimo. Čečėnai tuose tu
neliuose nebijo nei artileri
jos, nei lėktuvų bombų.

(Nukelta į 3 psl.)'
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Keliais sakiniais
LIETUVOJE IR PASAULYJE

(atkelta iš 1 puslapio)

Lietuvių bendruomenės ko
misija. Jos posėdžiai kovo 
antrojoje pusėje vyko Vilniu
je. Komisijai vadovauja du 
pirmininkai - Seimo narys 
Everistas Raišuotis (LDDP 
frakcijos narys) ir JAV LB 
atstovas Donatas Skučas. 
Komisija turi teisų rengti ir 
teikti Seimui įstatymų pro
jektus, kitus valstybinės 
reikšmės dokumentus.

Pirmasis komisijos jau 
priimtas dokumentas yra 
pareiškimas dėl Rusijos Dū
mos nutarimo atkurti SSRS. 
Šiame dokumente sakoma, 
kad bandymai atgaivinti 
vieną žiauriausių dvidešim
tojo amžiaus sistemų yra 
labai pavojingi. Jeigu Rusijo
je ir toliau bus einama ta 
linkme, tai joje gali būti 
sustabdyti demokratėjimo 
procesai ir sustiprėti imperi
niai siekiai. Vidurio ir Vaka
rų Europoje gali kilti įtampa 
ir susidaryti prielaidos nau
jiems tarptautiniams konflik
tams. Visa tai rodo, kad tų 
Europos tautų, kurios pasi
rinko demokratinio vysty
mosi kelią ir siekia įsijungti į 
Vakarų sistemas, stojimas į 
NATO yra neišvengiamas ir 
negali būti atidėliojamas. 
Finansinė parama imperi
nėms Rusijos užmačioms 
remti yra nepateisinama.

Bendroji Seimo ir Lietu
vių bendruomenės komisija 
priėmė dvi rezoliucijas. Vie
noje iš jų kalbama apie Lie
tuvos Kultūros ministerijos 
bendradarbiavimą su JAV 
Lietuvių bendruomenės 
Krašto valdyba. Joje aptarta, 
kaip Amerikos lietuviams 
sudaryti sąlygas dalyvauti 
Lietuvos kultūriniame gyve
nime. Antrojoje rezoliucijo
je, skirtoje švietimo klausi
mams, prašoma, kad Lietuva 
remtų lituanistines mokyklas, 
teiktų joms kuo daugiau mo
kymo medžiagos, o esan
čioms Rytų kraštuose - ir 
materialinę paramą. Tiks
linga, kad JAV Lietuvių 
bendruomenė paskirtų savo 
atstovus į Lietuvos Mokslo ir

Švietimo tarybas.
Komisija taip pat priėmė 

pareiškimą dėl Lietuvos 
saugumo. Jame sakoma, kad 
Lietuvos narystė NATO yra 
būtina sąlyga jos saugumui 
užtikrinti. Tikslinga kviesti į 
Lietuvą JAV Senato, Kong
reso narius ir kitų valdžios 
įstaigų pareigūnus, kad jie 
galėtų susipažinti su esama 
padėtimi.

Susirūpinimas

Lietuvos užsienio rei
kalų ministerijos sekretorius 
Albinas Januška priėmė 
Rusijos ambasadorių Lietu
voje Nikolajų Obertyševą. 
Lietuva išreiškė susirūpinimą 
dėl Kaliningrado (Karaliau
čiaus) srityje kovo 19-23 
dienomis vykdomų karinių 
pratybų. Jų metu Rusijos 
kariniai laivai šaudo toje 
Baltijos jūros dalyje, kuri yra 
Lietuvos ir Rusijos derybų 
dėl ekonominės zonos ob
jektas. Apie šias karines pra
tybas Lietuvai iš anksto ne
buvo pranešta. Tokie veiks
mai neskatina dviejų valsty
bių tarpusavio pasitikėjimo.

Infliacija vis didėja

ELTA praneša, kad Lie
tuvoje vasario mėnesį vėl pa
brango maisto produktai: žu
vis - 2,2, duona - 4,2, švie
žios daržovės - 4,3, pienas ir 
jo produktai - 4,9, bulvės - 
7,7, o švieži vaisiai net 11,4 
procento. Mokestis už 
sanitarines paslaugas išaugo 
net 10,6 proc. Už šaltą 
vandenį teko mokėti 7,9, už 
gamtines dujas - 2,7 proc. 
daugiau negu sausyje. Pa
brango transportas ir ryšiai, 
restoranų ir viešbučių pa
slaugos. 0,1 proc. atpigo de
galai.

Jau kelinti metai Lietu
voje toliau mažėjo elektros 
energijos suvartojimas. Pra
ėjusiais metais suvartota 95,2 
1994 metų lygio. Mažiau 
vartojo ir gyventojai, ir pra
monės įmonės.

Žinoma, mes, kurie dar 
atsimename tuos laikus, kuo
met vos susiradę vietą kur 
kepurę pasikabinti, šokome 
įvairią veiklą organizuoti. 
Aišku to dabar jau nebėra, 
bet daugelio darbų ir nebe
reikės pakartotinai daryti. 
Jau įsteigta lietuviška kated
ra Chicagos Illinois universi
tete. Sukurti lietuvių kultū
ros centrai: Chicagoje, Le- 
monte, New Yorke, Cleve
lande, Detroite, Los Angeles, 
o galbūt dar įr kitose vietovė
se. Be to, ir antros enciklo
pedijos nebereikės mums 
leisti. Taip pat ir daug kitų 
darbų nebereikės atlikti. Per 
praėjusius dešimtmečius mū
sų gyvenimas gerokai pasi
keitė. Nebegyvename kom
paktiškai lietuviškų bažnyčių 
ir saliūnų artumoje. Taip pat 
lietuviai nebėra tokie, kaip 
Upton Sinclair "Džiunglėse" 
pavaizduoti.

Dabar lietuviai nebėra 
tik darbo jėga. Juos rasime 
universitetuose ne su šluota, 
bet profesūros tarpe. Daug 
lietuvių jau yra didžiųjų kor
poracijų ir bankų vadovau
jančiose pozicijose. Taip pat 
yra ir iškilusių į mokslines 
aukštumas. Be lietuvių tal
kos neapsėjo "Apollo" skry
džiai ir pirmųjų astronautų 
išlipimas į mėnulį. Visų pas
tarojo skrydžio talkininkų 
pavardės yra įrašytos į Gar
bės lentą. Ten yra ir lietuvių 
pavardės. Tai tie, kurie dirbo 
mokslinėse laboratorijose ir 
institucijose, kurios tuos skry
džius planavo ir projektavo.

• Valstybės sekretorius 
W. Christopher kritikavo Ru
sijos Dūmą, kuri išsakė norą 
atgaivinti Sovietų Sąjungą. 
Jis pareiškė viltį, kad Rusija 
užims jai deramą vietą nau
jojoje Europoje ir nekurstys 
senų nacionalistinių aistrų.

• Ispanijos parlamento 
rinkimai parodė, kaip susi
skaldžiusi ispanų tauta. Šalia 
didžiųjų politinių partijų: 
liaudies dešiniųjų ir socialis
tų, parlamente yra: nuosai
kiųjų baskų ir radikaliųjų 
baskų frakcijos, du Galicijos, 
keturi Kanarų salų, vienas 
Valencijos atstovas. Atsto
vais tapo 16 nuosaikiųjų ka- 
talanų ir 4 radikalieji kata- 
lanai. Naujieji komunistai 
tuo naudojasi, padidinę savo 
frakciją nuo 18 iki 21 narių.

• Vokietijoje vyksta 
daug teismų, kuriuose kalti
nami buvusios Rytų Vokie
tijos vadai, komunistų parti
jos veikėjai ir kariuomenės 
vadai. Daug teismų baigiasi 

Tokieyranetik "sau žmonės", 
bet jie gali būti labai naudin
gi ir Lietuvai. Nes tokio vie
no paskambinimas senato
riui, kongresmenui ar net Sta
tė departamentui, gali turėti 
didelę reikšmę ir svorį. Tik 
juos reikia nuo savęs neat
stumti (kas dabar Lietuvoje 
yra dažnai daroma), bet rei
kiamą dėmesį jiems skirti.

"Gimtajame krašte" buvo 
pasišaipyta dėl kultūrinių ry
šių su išeivija. Pagal jį išei
vijoje jokios dėmesio vertos 
kultūrinės veiklos beveik nė
ra. Opera, bet ir ta tik iš Lie
tuvos atvykstančių dėka te
gyvuojanti. Bet Chicagos 
"Lyric" operoje taip pat už
sieniečiai, daugiausia italai 
dainuoja. Tačiau vis tiek ji 
yra Chicagos opera. Ir dau
gelio Vilniaus žvaigždžių 
svajonė būtų nors vieną se
zoną joje padainuoti.

Tais laikais, kuomet Sta
sys Baras, Dana Stankaitytė 
ir kiti Chicagos Lietuvių ope
ros solistai buvo savo balso 
aukštumoje, mes nesišaipė- 
me, kad Vilniaus opera jiems 
tolygių neturėjo. Dabar, ži
noma, jaunesnieji eina ten, 
kur yra didesnės galimybės 
iškilti, sau ir šeimai geresnę 
ateitį garantuoti. Kadangi 
Amerikoje visokį meną išlai
ko filantropai, tad konserva
torijos baigimas ateities dar 
negarantuoja.

Chicagos Lietuvių opera 
taip pat yra išlaikoma visuo
menės aukomis. Kol Chica
gos ir apylinkių lietuviai su
deda 100,000 dolerių ir dau

Rašo Algirdas Pužauskas
(tęsinys iš 2-ojo puslapio)

apeliacijomis. Šiemet Vo
kietijos Konstitucinis teismas 
turės nuspręsti, ar iš viso ry
tiečiai gali būti teisiami už 
laužymą įstatymų, kurių Ry
tų Vokietijoje visai nebuvo 
tuo metu, kai jie nusikalto. 
Daugelis aukštų pareigūnų 
aiškinosi, kad Berlyno siena 
ir "šaltasis karas" nebuvo vo
kiečių sugalvotas, kad vyko 
plati kova tarp Rytų ir Vaka
rų karinių blokų. Kai kurie 
Vokietijos parlamento nariai 
siūlo paskelbti rytiniams bro
liams plačią amnestiją ir baig
ti visus teismus.

• Jungtinių Tautų įsteig
tas tarptautinis teismas toliau 
gaudo buvusios Jugoslavijos 
politinio karo nusikaltėlius. 
Teismas jau apkaltino 57 vy
rus, jų tarpe 46 serbus, septy
nis kroatus, tris Bosnijos mu
sulmonus ir vieną Bosnijos 
kroatą žmonių žudymu, kan
kinimu, moterų prievartavi
mu. Vienas kaltinamasis bu

giau tik vienam operos pasta
tymui tai dar apie kultūrinį 
nuosmukį negalima kalbėti. 
Šiemet yra statoma kompozi
toriaus K.V. Banaičio "Jūratė 
ir Kastytis", kuriam yra kvie
čiama talka ir iš Lietuvos. 
Bet, žinoma, už tą talką rei
kės sumokėti. Ne visi taip 
paniekinančiai, kaip "Gimta
sis kraštas", į mūsų operos 
pastatymus žiūri. Reikėtų ne
užmiršti, kad tai yra vienin
telė tautinės bendruomenės 
išlaikoma opera visoje Ame
rikoje.

Yra tokių, kuriems ta 
opera yra lyg "kaulas gerklė
je" Chicagos arkivyskupijos 
kanceliarijoje dažnai yra pa
sakoma: "Jeigu lietuviai gali 
operą išlaikyti - tai jiems nie
ko nereikia". Kol yra žmo
nių, kurie ne tik pinigus, bet 
ir savo laiką aukos, tai opera 
ir kita mūsų kultūrinė veikla, 
dar ilgai gyvuos. O tokių 
žmonių yra. Paskutiniu metu 
keletą sykių teko lankytis 
"Seklyčioje". Ir visuomet 
radau Vaclovą Momkų, ku
ris, pasistatęs stalą, operos 
bilietus platino. Ir daug die
nų jis ten sėdėjo. Be to ne 
vien tik ten V. Momkus sėdi, 
bet aktyviai dalyvauja įvai
rioje veikloje. Jis yra: Lietu
vių fondo Tarybos ir valdy
bos narys, Jaunimo centro 
Tarybos pirmininkas, "Drau
go" fondo valdybos narys ir 
Lietuvių operos solistas bei 
ilgametis jo valdybos narys 
ir buvęs pirmininkas. Tokiais 
žmonėmis ir laikosi visa 
mūsų lietuviška veikla.

vo suimtas Vokietijoje, kitas 
Austrijoje. Kaltinamieji vei
kė 1991 metais kroatų apgy
ventame Vukovar mieste. 
Masiniame kapinyne buvo 
užkastas 261 nukankintų kro
atų kūnas. Kaltinamųjų bus 
dar daugiau.

• Bosnijoje, neskaitant 
turkų kareivių, kuriuos at
siuntė Jungtinės Tautos, vei
kia ir Afganistano bei Irano 
savanoriai, atvykę padėti 
Bosnijos musulmonams. 
Bosnijos kariuomenės gink
lavimas ir apmokymas pra
sidės, kai tie svečiai išvyks 
namo, paskelbė JAV valsty
bės departamentas.

• Kazachstano sostinė iki 
šiol buvo pietinis Almaaty 
miestas. Vyriausybė nutarė 
centrines įstaigas perkelti į 
naują sostinę Akmolą, turin
čių 270,000 gyventojų. So
vietų valdžios metu šis mies
tas buvo vadinamas Celino- 
gradu.
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Dėl šių aplinkybių kai 
kurių lietuvių autochtonų da
bartinis apsisprendimas būti 
lenkais, gudais, vokiečiais, 
etc., yra ne pirminis t.y. etni
nis, bet antrinis, konjuktūri- 
nis reiškinys. Šią nuostatą 
patvirtina ir netolimos praei
ties faktai, liudijantys apie 
Rytų Lietuvos gyventojų ap
sisprendimo dėl tautybės kai
tą ir jos nuolatinį prieštarin
gumą, priklausomybę nuo 
dominuojančių politinių jėgų 
santykio ir tų jėgų daromo 
spaudimo.
Lenkinimo tendencijos

Carizmo metais Rytų 
Lietuvoje vyko kalbinis lie
tuvių gudėjimas, tačiau jų 
priklausomybė Romos kata
likų bažnyčiai - "lenkų tikė
jimui" - skatino juos save 
tapatinti su lenkais. Tiesio
ginis lietuvių lenkėjimas 
ypač plito lenkų okupuotame 
Vilniaus krašte tarpukario 
metais dėl nuožmaus antilie
tuviško teroro, mokyklų lie
tuvių kalba uždarymo, lietu
viškų draugijų likvidavimo, 
spaudos persekiojimo ir 1.1.. 
Visą šį procesą lydėjo lenkų 
okupacinės valdžios propa
ganda apie visišką Rytų Lie
tuvos lenkiškumą. Šį mitą 
1939 metais sugriovė atgau
tosios Rytų Lietuvos dalies 
tikrovė, taip pat 1942 metais 
vykdyto Lietuvos Generali
nės srities gyventojų surašy
mo (įskaitant Ašmenos ir 
Svyrių apskritis) rezultatai.

TAUTOS IR JOS ŽEMĖS JUNGTIS

Tuomet, kada dėl politinių 
realijų, gudų ir lenkų tauty
bės tapo "neprestižinės", žy
mi Rytų Lietuvos gyventojų 
dalis (Trakų - 71, 0%, Šven
čionių - 66,5%, Vilniaus -
49,1 %, Eišiškių - 47,0%, net
gi Svyrių - 20,4% ir Ašme
nos apskrityje - 14,9%), 
įvertindami ne vien kalbinę, 
bet ir etninę priklausomybę, 
pripažino save lietuviais 
(Lietuvių enciklopedija, T. 
15, P. 57). Tenka tik apgai
lestauti, kad šio gyventojų 
surašymo duomenys, kaip 
labai nepalankūs sovietams 
bei Rytų Lietuvos lenkinto
jams sovietmečiu ne tik ne
buvo analizuojami, bet net

Prof. Mečislovas Treinys

Okupantai buvo sunaikinę ši nuostabų kūrinį. 
Prasidėjus Atgimimui, jis vėl atstatytas

liko iš esmės užslaptinti.
Kadangi prievartinis lie

tuvių inkorporavimas į etniš
kai svetimas gudų bei lenkų 
kultūras, natūraliai neperė- 
mus tų tautų dvasinio pavel
do, buvo labai paviršutiniš
kas, todėl sovietmečiu Rytų 
Lietuvos gyventojai daug 
greičiau negu kur nors kitur 
pasidavė sovietinio kosmo
politizmo propagandai ir vie
toje ankstesnės gudų ar lenkų 
kalbos, viešumoje ėmė pla
čiai vartoti rusų kalbą, savo 
mentalitetu tapo artimi pro
paguojamam "homo soveti- 
cus" tipui.

Mūsų dienomis dar vieną 
šių dvasiškai visai susipai

niojusių žmonių klystelį ska
tina panpolonistai, bandyda
mi juos izoliuoti nuo etninės 
lietuvių tautos, "apsaugoti" 
nuo lietuvių tautinio atgimi
mo idealų ir dar kartą (many
dami, kad jau galutinai) juos 
padaryti lenkais.

Visą šią nemažos dalies 
Rytų Lietuvos gyventojų tau
tinės orientacijos kaitą (deja, 
nesavanorišką) gerai ilius
truoja kalbų kaita Rytų Lie
tuvos mokyklose. DarlD-jame 
mūsų amžiaus dešimtmetyje 
lenkų okupuotame Vilniaus 
krašte daug kur veikė Lietu
viškos mokyklos. Tai liudija 
apie dar ganėtinai patvarią 
lietuvių tautinę savimonę 

ten, kur šiandien lietuviškai 
jau nebekalbama. IV-jame 
dešimtmetyje daugumą tų 
mokyklų lenkų okupacinė 
valdžia uždarė, palikdama 
beveik vien tik lenkiškas. 
1940-1950 metais lietuviškos 
mokyklos Rytų Lietuvoje 
šiek tiek atsigavo, nes 1948 
metų rudenį, pasibaigus len
kų emigracijai iš Lietuvos į 
Lenkiją, lenkiškas mokyklas 
sovietinės Lietuvos valdžia 
uždarė, vietoje jų buvo stei
giamos rusiškos ir iš dalies, 
lietuviškos mokyklos. Ta
čiau šitokia padėtis tęsėsi ne
ilgai. Kadangi Varšuvos val
džia meilinosi Maskvai, 
siekdama sustiprinti dėl emi
gracijos praskydusį lenkišku
mą Rytų Lietuvoje, o taip 
pat suintensyvėjus vietos 
panpolonistų spaudimui, len
kintojams vėl buvo padaryta 
nuolaidų. (Bus daugiau)

KLAIDOS 
ATITAISYMAS

"Dirvos" 12 numeryje, 
spausdinant prof. M.Trcinio 
studiją, (žr. 4 psl.) buvo pra
leista skyriaus "Valstybė ir 
etninės žemės" dalis. Antroje 
skiltyje, tarp 3 ir 4 eil. iš 
viršaus po žodžių: "klaidų, 
etc. šiandien" turi būti: 
"priklauso kitoms valsty
bėms.

Lietuvių tautos santykio 
su savo žeme bei su savo 
tautiečiais, ypač praradusiais 
tautinę savimonę, klausi
mais daug kalbėta ir rašyta"

Atsiprašome gerbiamo 
studijos autoriaus.

Kaip toli Lietuva nuo Prūsijos?

Lietuvių tautos gentis- 
prūsai daugelį šimtmečių gy
veno Baltijos pakraštyje tarp 
Nemuno iki anapus Vyslos 
upių.

Potsdamo sutartimi 1945 
metais, okupacijos gniauž
tuose esančiai lietuvių tautai 
neturint galimybių reikalauti 
tą teritoriją prijungti prie Lie
tuvos, Antrojo pasaulinio ka
ro laimėtojai (JAV, Sovietų 
Rusija ir Anglija), neat
siklausę lietuvių, prūsų že
mes laikinai administruoti 
pavedė Lenkijai ir Sovietų 
Rusijai. Pagrindinį miestą 
Tvankstę-Tvankstą (Kara
liaučių), rusiškai pavadintą 
Kaliningrad, gavo sovietai. 
Toji sritis, valdoma da
bartinės Rusijos, grąsina ne 
tiktai Lietuvai, Latvijai, Esti
jai, bet ir visai Europai.

Lietuvių tautai gyvybiš
kai svarbu, kad Karaliau
čiaus srityje nebūtų jokių Ru
sijos okupacinių valdžios 
įstaigų. Tam pritaria sąmo
ningi kitų valstybių pareigū
nai, tarp jų ir kai kurie JAV 
Kongreso ir Atstovų Rūmų 
nariai. Gerbiamas Christop- 
her Cox, Congress of the 
United Statės House of Repre-

4. RUSIJA PRIVALO PASITRAUKTI 
IŠ PROSŲ SRITIES

sentatives narys, Respubliko
nų politikos komiteto narys, 
1995 m. rugpjūčio 22 d. pa
teikė rezoliuciją H. Con. Res. 
51, reikalaujančią, kad Rusi
ja iš Kaliningrado teritorijos 
išvestų kariuomenę. Rezo
liucijoje nurodoma, kad Ru
sija iš tos srities per Lietuvą 
savavališkai pervežė tūkstan
čius traukinių su kariškiais ir 
pavojingais kroviniais, gal 
būt skirtais narsios čečėnų 
tautos naikinimui. Rusijos 
lėktuvai tūkstančius kartų 
pažeidė Lietuvos Respub
likos erdvę. Rusijos gink
luoti malūnsparniai skraidė 
virš Vilniaus. Tai grubūs 
tarptautinės teisės pažeidimai.

Lietuvių, latvių, estų su
organizuota Baltic American 
Freedom League, Ine., kurios 
adresas - P.O. Box 29657, 
Los Angeles, California 
90029, USA, 1995 metais 
kreipėsi į JAV vyriausybę, 
prašydama įteisinti minėtą 
gerbiamo Christopher Cox 
rezoliuciją. Nemaža JAV 

Algirdas Gustaitis 
Kongreso ir Senato atstovų 
pasirašė, bet dar trūksta iki 
reikalingo skaičiaus. Keista, 
kad iki šiol JAV Valstybės 
Departamentas (Užsienio 
Reikalų Ministerija) nenori, 
kad Rusijai būtų pateiktas 
reikalavimas pasitraukti iš jų 
okupuotų prūsų žemių. Tuo 
pat metu rusai melagingai 
įrodinėja, šaukdami, lyg tai 
prūsų žemės nuo amžių pri
klausiusios Rusijai.

Visi siekiantieji taikos 
Europoje ir pasaulyje yra 
kviečiami raginti JAV Sena
tą, Kongresą ir Vyriausybę 
bei Prezidentą įteisinti minė
tą Rezoliuciją H. Con. Res. 
51. Rašykime (šiandien!) 
savo valstijų Kongreso atsto
vams. Rusija vien dėl gražių 
lietuvaičių akių ar smagiai 
žaidžiančių lietuvių vyrų ne
sitrauks iš okupuoto krašto, 
jei jų nepaspaus JAV ar kitos 
taikos siekiančios valstybės. 
Rusams pasitraukus, laikinai 
prūsų žemės galėtų adminis

truoti Jungtinės Tautos (sa
kysime, keletą metų), o po to 
tą sritį perleistų Lietuvai. Ne
vilkindami rašykime, skam
binkite Baltic American 
Freedom League Hotline te
lefonu 1800 651-1572, pra
šydami Jūsų pavarde pasiųsti 
atitinkamą telegramą JAV 
Kongreso atstovui, nurody
dami jo pavardę. Tokia vien
kartinė telegrama kainuotų 6 
dolerius ir 45 centus, kurie 
būtų įrašyti į jūsų telefono 
sąskaitą.
Laimime tik suvieniję jėgas

Ar nekovojanti tauta gali 
laimėti? Ar lietuvių tauta 
kovoja dėl jai turinčių pri
klausyti prūsų žemių? Kai 
kas kovoja, o kai kas trukdo, 
arba net neleidžia. Net opo
zicijos lyderis Vytautas 
Landsbergis nesistengia siek
ti, kad prūsų sritis būtų pri
jungta prie Lietuvos. Jis pa
sirašė kažin kokią slaptą su
tartį su Rusijos prezidentu B. 
Jelcinu. Kas tenai pažadėta? 
Nejaugi atsisakyta lietuviškų 

teritorijų Rytuose, Pietuose, 
Vakaruose? Jei ne, tai kas 
sutarta?

Kartais net amerikiečiai 
pasirašinėja lietuvių tautai 
priimtinus nutarimus, siūlan
čius prūsų žemes išvalyti nuo 
okupacinio raugo. Pritarimų 
būtų daugiau, jei to vieningai 
pageidautų lietuvių tauta. Ar 
svetimo krašto piliečiai gali 
laimėti kitam kraštui tai, ko 
tasai kraštas nereikalauja?

Grįžkime netolimon pra
eitin:

"Nors per tris padaliji
mus (1772, 1793 ir 1795) 
Lietuva ir buvo laikinai nu
stojusi egzistuoti kaip valsty
bė, tačiau mintis atstatyti 
Lietuvos valstybę etnografi
nėse ribose, sujungti Didžiąją 
ir Mažąją Lietuvą - niekados 
neužgęso. Tad ir 1919-aisiais, 
kai Prancūzija, D. Britanija, 
Italija ir Japonija - susirinko 
Versalyje sudaryti su nugalė
tąja Vokietija taikos sutartį, 
ten buvo ir Lietuvos de
legacija, reikalaujanti, kad 
aljantai neužmirštų Preziden
to Wilsono paskelbtųjų 14 
punktų ir kad priskirtų atkur
tai Lietuvos valstybei visas 
lietuvių gyvenamas žemes 

(Nukelta į 5 psl.)
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KAIP ATGAIVINTI PRAMONĘ?
Reportažas iš tautininkų spaudos konferencijos

PADĖKA
Algirdas Endriukaitis

Albinėli uoliausias,
Albinėli stipriausias!
Maldauju tavęs, nesulūžk!
Vyksta keršto, neapykantos orgijos...

Lietuvai išganingas tavo atsiradimas
Šiame pasaulyje.
Tavo budri erelio akis,
Tavo revoliucinės tiesos ir teisingumo žvilgsnis 
Atrado teroristinę tautą - čečėnus.
Iškart pastebėjo rengiamą
Čečėnų sąmokslą Lietuvoje.
Apsimetę komerciniais bankininkais,
Imdami gražius dividendus, paskolas, 
Dalindami tai kitiems,
Privatizavę literatų svetaines,
Pasivertę muitininkais, 
Prekybininkų reketininkais, 
Netgi klanais bei invazijomis, 
Čečėnai plėšia Lietuvą.

Tik tavo aiškiaregyste
Buvo rasti užkasti čečėnų peiliai
Po Vilniaus Žvėryno tiltu
Netoli Seimo,
Prie televizijos bokšto,
Medininkų pasienyje ir 
Antakalnio kapinėse.

Tauta įvertins tavo nuopelną,
Kai tu šaltą rudenį
Be kelnaičių
Pasinėrei į ledines Baltijos bangas
Ir prie Klaipėdos aptikai
Du čečėnų povandeninius laivus
Ir jie buvo susprogdinti.

Pačiu laiku tu prakalbėjai apie reikalingą 
Lietuvaičių trėmimą iš Lietuvos, 
Kol dar jie galutinai nesusidėjo 
Su čečėnais ir neatsigabeno atominės bombos.

Pasitark tuo reikalu su Raslanu,
Kuris yra dar Maskvoje.
Taigi, su tuo pačiu iš 1941 m. Rainių,
Jis tau papasakos, kaip Sniečkus sudarinėjo 
Tremtinių sąrašus ir kaip vykdė operaciją. 
Neprašai pasitarti su Gračiovu, Jerinu, Stepašinu, 
Jelcinu, Barsukovu, Kulikovu.

Ir pradėti verta nuo naikinimo, 
Kaip tai stribai darė. Gerai darė. 
Šiandien Čečėnijoje nukauta mažiausiai 
40 tūkstančių teroristų.
Pagal Lietuvos proporcijas tai būtų 134 tūkstančiai, 
Taigi mums reiktų nušluoti tris rajonus.
Likusius - ištremti.
Kur? Aišku - į rytus.

Kovo mėn. 7 d. įvyko 
Lietuvių tautininkų sąjungos 
frakcijos spaudos konferen
cija tema "Tautininkų siūly
mai pramonei atgaivinti". 
Joje dalyvavo Seimo Lietu
vių tautininkų sąjungos frak
cijos seniūnas dr. Leonas 
Milčius, ir LTS valdybos 
narys, Lietuvos mokslininkų 
sąjungos pirmininkas, habil. 
dr. Stepas Janušonis.

Spaudos konferenciją pra
dėjęs L. Milčius išsakė tau
tininkų susirūpinimą, kad 
pateiktoje Vyriausybės pro
gramoje tiek mažai vietos 
skirta pramonės problemoms 
spręsti. Nejaugi ir naujasis 
premjeras M. Stankevičius 
vykdys A. Šleževičiaus pro
gramą pramonei žlugdyti? 
Gyventojai teisėtai kaltina 
ekonomistus dėl tokio gamy
bos apimties mažinimo ir 
darbininkų pavertimo "ban
domaisiais triušiais". Tūks

"Dėl Rusijos Dūmos 
fundamentalistinio nutarimo"

V.Landsbergio pasira
šytame pareiškime sakoma, 
kad kovo 15 d. Rusijos Dū
mos nutarimas, kuriame at
šaukiamas 1991 metų ir vė
lesnis buvusios prievartinės 
imperijos likvidavimas, tie
siogiai neliečia anksčiau išsi
vadavusių Baltijos valstybių. 
Tačiau visa savo esme toks 
nutarimas yra agresyvus ab
surdas. Konservatorių pareiš
kime šis Dūmos balsavimas 
pavadintas "grėsmingu pra
eities šešėlių spektakliu". 
Prievartos jėgos galės mėgin
ti juo remtis, net ir kalbėda
mos apie "neprievartinę" 
prievartą. Toks Dūmos nuta
rimas turėtų paskatinti NVS 

tančiai žmonių, auginančių 
vaikus, šiandien neturi darbo. 
Jie netiki nei Seimu, nei Vy
riausybe. Taip ilgiau tęstis 
negali. Dr. L. Milčius sakė, 
kad neseniai lankėsi Kė
dainių AB "Elektros apara
tūroje". Gamyklos ekonominė 
padėtis apgailėtina, darbinin
kai neaprūpinami spec. dra
bužiais, cechuose nežmoniš
kai šalta. Jau keturi mėnesiai 
nemokamos algos. Įmonės 
bendra skola 1996 m. sausio 
1 d. viršijo 19 mln. litų.

Lietuvos mokslininkų 
sąjungos pirmininkas Stepas 
Janušonis išvardijo neatidė
liotinas priemones pramonės 
atkūrimui:

1) Valstybė turi anuliuoti 
delspinigius ir mokesčių bei 
mokėjirnųįsiskdinimis, priskai
čiuotus ne nuo gautų pajamų;

2) užsienio paskolas ga
lima imti tik gamybai plėtoti;

3) teikti paskolas svar

šalis suvokti, kas joms ren
giama ir sutvirtinti Vakarų 
nuostatas stabdyti komunis
tinį imperializmą.

Vyriausybei prireikė... 
restorano

Pasipiktinimą sukėlė 
Vyriausybės nutarimas pasi
imti "Palangos" restoraną. 
Apie tai nutarta uždarame 
Vyriausybės posėdyje, į kurį 
Vilniaus savivaldybės atsto
vai net nebuvo pakviesti. 
Tuo pat metu Vyriausybė 
kaltina savivaldybes, kurios 
esą "atjungia elektrą ir šil
dymą vaikams". Vyriausybė 
šiemet yra įsiskolinusi 18 
mln. litų Vilniaus savival
dybei ir šimtą milijonų 

biausių krypčių įmonėms. 
Svarbiausiomis (prioritetinė
mis) laikomos tos įmonės, 
kurios gamina produkciją 
eksportui ir būtinosioms vi
daus reikmės tenkinti. Sko
los grąžinimą įmonė garan
tuoja, įkeisdama valstybei 
dalį savo akcijų. Pradėjusi 
normaliai veikti, įmonė iš
perka įkeistas akcijas arba 
valstybė jas parduoda verty
binių popierių biržoje;

4) sukurti tokią mokes
čių sistemą, kuri skatintų ga
mybos plėtotę;

5) skatinti eksportą, atsi
sakyti valiutų valdybos mo
delio;

6) plačiai taikyti nuomos 
santykius, ypač smulkioms 
bei vidutinėms įmonėms kur
ti ir plėtoti.

Konferencijos pabaigoje 
L. Milčius ir habil. dr. S. Ja
nušonis atsakė į žurnalistų 
klausimus.

visoms Lietuvos savival
dybėms. Taigi šie kaltinimai 
yra ne kas kita kaip primi
tyvus rinkiminis melas. Nau
joji Vyriausybė kol kas tyli ir 
dėl A.Šleževičiaus Vyriau
sybės "tiesioginio 17 milijo
nų litų išvogimo".

Ar vėl Lietuvo je bus 
"švenčiama" 
gegužės pirmoji?

Kovo 25 d. įvykusioje 
spaudos konferencijoje V. 
Landsbergis "dar viena gėly
te resovietizacijos darželyje" 
pavadino LDDP bandymą 
įteisinti gegužės 1-ąją kaip 
šventę. Jis priminė apie va
dinamųjų "partinių diplomų" 
pripažinimą ir kitas "panašias 
grožybes".

Susitiksi, Albinėli, su Burokevičiumi ir Jarmalavičiumi, 
Nes juos paleis iš teismo salės,
Paskambink Švedui ir Kučerovui,
Pasikalbėk su Makutinovičiumi ir Eismontu,
Sudaryk trėmimo komandą,
Užsakyk gyvulinius vagonus -
Neatsakys ministras,
Padės Ivanovas su Kuoleliu ir Giedraičiu pakrauti,
Ypač jei tai bus kabinama prie karinio tranzito ešalonų.

Niekas dar nieko neužmiršo,
Kaip ir dainos
"Ešalonų broliai, ešalonų sesės".
Ir taps Lietuvoje šviesu
Ir skambės jau sena daina:
"Mūs kolūkio pirmininkas vidury ratelio".
Irtai bus tavo,
Albinėli uoliausias,
Albinėli stipriausias, nuopelnas.

Dėkinga tauta pastatys tau paminklą
Ir užrašys: - "Sic transit gloria mundi" -
"Taip praeina pasaulio garbė".

4. RUSIJA PRIVALO PASITRAUKTI
Vokietijos valdomoje terito
rijoje, t.y., Mažąją Lietuvą. 
Patys to krašto lietuviai tuo 
laiku irgi buvo aktyvūs, ati
tinkamais raštais, pareiški
mais ir kitokiais būdais kreip
damiesi į taikos konferenciją 
ir keldami Mažosios Lietu
vos klausimą. Tačiau aljan
tai, berods, lenkų reikalų ko
misijos (Commision dės 
Affaires Poloriaises) pasiūly
mu, laikė teisinga atskirti 
nuo Vokietijos ne visą M. 
Lietuvą, o tik josios dalį, 
esančią į šiaurę nuo Nemu
no". (J.A. Stiklorius, Lietu
vių enciklopedija XII 26, 
Boston, 1957).

(Atkelta iš 4 puslapio)

Klaipėdos universitetui - 
šeštieji metai

Iš ilgametės vokiečių oku
pacijos išsilaisvinusi Klaipė
da su apylinkėmis tapo svar
biu Lietuvos miestu, jos uos
tu. Klaipėdoje įkurtas lietu
viškas universitetas šiemet 
gražiai atšventė šeštųjų moks
lų metų pradžią.

Klaipėdos lietuviškas 
universitetas yra tarsi gintari
nis kultūros švyturys, spin
duliuojantis Baltijos jūros 
pakraštyje. Jame uoliai mo
kosi keletas tūkstančių stu
dentų.

Karaliaučiaus universitetas 
įsteigtas lietuvių 

pastangomis
Karaliaučiuje 1541 me

tais įsteigta aukštesnioji aka
deminė mokykla, sudariusi 
būsimo universiteto branduo
lį. Jos vedėjas buvo Abrao
mas Kulvietis. Universitetu 
jį pavadinta po iškilmingų 
apeigų, 1544 m. Pirmas teo
logijos profesorius buvo Sta
nislovas Rapalionis. Kara
liaučiaus universitete studija
vo daug lietuvių. Martynas 
Mažvydas įsimatrikuliavo 
1546 m., Merkelis Giedraitis 
1550 m. ir t.t.
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NAUJIENOS

Praneša Regina Juškaitė:
LIETUVOS VYČIŲ

CENTRO VALDYBOS SUVAŽIAVIMAS

(Pabaiga)

5. Visų trijų valstybių 
visuomenė, kaip rodo viešo
sios nuomonės tyrimai, suar
tėjimo idėją remia. Tą pa
tvirtina 1995 spalio 11-15 
Dienomis. Druskininkuose 
įvykusi Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos savivaldybių atstovų 
konferencija, kurioje apie 
300 delegatų priėmė tokią 
rezoliuciją: "Sudaryti Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos politinę 
sąjungą, kuri gintų Baltijos 
valstybių nepriklausomybę".

6. Į Baltijos valstybes, 
kaip į sritinį vienetą, remiasi 
JAV - Baltijos fondo veiklos 
sėkmė. Demokratijos su lais
vos rinkos ekonomika Balti
jos valstybėse atkūrimui Fon
das telkia stambias sumas iš 
nebaltiškų šaltinių su nebaltų 
kilmės amerikiečių intelek
tualų ir profesionalų talka. 
Vykdydamas atskiras progra
mas kiekvienoje valstybėje, 
Fondas negalėtų išvystyti sėk
mingos veiklos.

7. Baltijos valstybių jungi
mosi idėja nėra fantazija, bet 
laiko reikalavimas besivieni
jančios Europos kontekste.

Šiuolaikinės Lietuvos 
problemos ir galimi 

sprendimai

Paskaitą skaitė svečias iš 
Lietuvos, specialiai atvykęs į 
šias studijas, buvęs Lietuvos 
krašto apsaugos ministras 
Audrius Butkevičius.

Paskaitininko Lietuvos 
problemų analizė buvo turi
ninga, o siūlomi sprendimai 
rėmėsi į kūrybingą viziją. 
Paskaita turėtų būti paskelbta 

Lietuvos ir išeivijos spaudoje.
Kelios jo pasakytos min

tys:
- Pagrindinė problema 

Lietuvoje yra savęs suvoki
mo klausimas: kas mes esa
me, iš kokios pasaulėžiūros 
veikiame ir ką norime pasiek
ti? Jei tai suvoksime, į visus 
kitus klausimus atsakymus 
rasime. Praradę save, savo 
atsakomybės jausmą, savo 
vidinę laisvę, - jokių klausi
mų neišspręsime.

- Reikia nedelsiant su
kurti daugumai priimtiną stra
teginį valstybės atkūrimo pla
ną ir suformuluoti aiškų, vi
siems suprantamą tikslą, dėl 
kurio patriotinė visuomenė 
norėtų gyventi, ryžtųsi kovo
ti ir net aukotųsi mirti.

Užsienio lietuvių "Mes" ir 
"Jūs" klausimo sprendimas

Šią temą svarstė Liuda 
Avižonienė, Amandas Ra
gauskas ir Povilas Pakuckas. 
Diskusijose gyvai dalyvavo 
ir auditorija. Simpoziumo 
išvados:

1. Nors II Pasaulinio ka
ro pabėgėliai ir dabartiniai 
ateiviai užsienyje atsirado, 
skirtingų aplinkybių veikia
mi ir siekdami įvairių tikslų, 
nors jie atėjo iš skirtingos 
praeities, tačiau visi yra tos 
pačios tautos vaikai, nors po 
savo kojomis neturi gim
tosios, savo tėvų arba senelių 
žemės.

2. Naujieji atvykėliai, o 
ypač jaunimas iš esmės susi
duria su tais pačiais sunku
mais, kaip ir 1944-ųjų metų 

karo pabėgėliai: vyresnie
siems - kalbos barjeras, 
darbo gavimas, supratimas ir 
prisitaikymas prie krašto pa
pročių ir gyvenimo- būdo. 
Jaunesniesiems dar prisideda 
dviejų kultūrų sankirta.

3. Abiems emigrantų ban
goms susitikti šiuo metu ge
riausia vieta yra nepartinė, 
nesrovinė, bendrinė lietuvių 
organizacija - Lietuvių Ben
druomenė. Sveikintinas nors 
dar ir labai atsargus naujųjų 
ateivių domėjimasis Lietuvių 
Bendruomene. Reikia ska
tinti, kad be Lietuvių Ben
druomenės jie dar stotų į ar
timas ideologines ir politines 
organizacijos ir dalyvautų jų 
veikloje. Bendras rūpinima
sis Lietuva, lietuvybės išlai
kymu, ideologijos įtvirtinimu 
ilgainiui visus sujungs į vie
ną lietuvišką šeimą.

Politinių studijų išvadas 
suredagavo Juozas Kojelis, 
konsultavo LF bičiulių Los 
Angeles sambūrio valdyba ir 
moderatoriai: Vytautas Vidu
giris (pirm.), Birutė Varnie
nė, Elena Vidugirienė, adv. 
Žibutė Brinkienė, Juozas Pu- 
pius ir Algis Raulinaitis.

Vytautas VIDUGIRIS
Lietuvių Fronto Bičiulių 

Los Angeles 
sambūrio pirmininkas

Gerbiamieji "Dirvos" 
skaitytojai!

Los Angeles vykusių 
politinių studijų organizato
riai labai prašo, kad jūs išsa
kytume savo nuomonę apie 
šių studijų išvadas.

Laukiame Jūsų laiškų.

Lietuvos Vyčių Centro 
Valdybos posėdis š.m. kovo 
23 d. įvyko Pittsburgh, Penn- 
sylvanijoje, seselių pranciš- 
kiečių vienuolyne (Sisters of 
St. Francis Motherhouse). 
Dalyvavo 30 centro valdybos 
narių, vietinių vyčių ir sve
čių iš Illinois, Maryland, 
Michigan, New Jersey, Ohio, 
Pennsylvania, Rhode Island 
ir Tennessee’ valstijų. Suva
žiavimą globojo Pittsburgh 
vyčių 19-oji kuopa. Salėje, 
kurioje vyko posėdis, kabojo 
seselių vienuolių specialiai 
padarytas plakatas su užrašu: 
"Seselės pranciškietės sveiki
na Lietuvos Vyčių Centro 
valdybą", Lietuvos vėliava ir 
išaustas Vytauto Didžiojo

"ŠVYTURIO" KUOPOS
METINIS SUSIRINKIMAS

"Švyturio" jūros šaulių 
kuopos metinis narių susirin
kimas kovo 17 d. įvyko Šv. 
Antano parapijos patalpose. 
Dalyvavo 30 narių ir svečių. 
Susirinkimą pradėjo ir jam 
vadovavo kuopos vadas My
kolas Abarius. Kuopos ka
pelionas kun. Alfonsas Ba- 
bonas sukalbėjo invokaciją. 
Susikaupimo minute buvo 
prisiminti ir pagerbti praei
tais metais mirusieji nariai: 
Simonas Bosas, Stasys Pet
rauskas, Antanas Sukauskas, 
Albinas Bubnelis, Janina 
Vaitiekienė, Valerija Baraus
kienė ir Liudvika Macionienė.

Kaip ir įprasta, buvo per
skaitytas praėjusių metų pro
tokolas, o iždininkas Algis 
Macionis pranešė duomenis 
apie iždą. Moterų vadė Onu
tė Selenienė padėkojo vi
soms talkininkėms už viso
keriopą pagalbą ir prašė tai 
pat neatsisakyti, jeigu pagal
bos bus prašoma ir ateityje.

Vadas M. Abarius padė

paveikslas. Seselė vienuolė 
Alma Pukel pasveikino at
vykusius Centro valdybos 
narius.

19-osios kuopos pirmi
ninkas John Baltrus pasvei
kino visus dalyvius ir palin
kėjo sėkmingo darbo. Posė
džiui vadovavo Centro Val
dybos pirmininkė Evelina 
Oželienė. Pranešimus skaitė 
Centro valdybos nariai ir ko
misijų atstovai. Iždo patikė
tiniai patikrino organizacijos 
fondų knygas ir pranešė, kad 
visos knygos vedamos tvar
kingai ir tiksliai.

Po to buvo aptarti eina
mieji reikalai, vyko diskusi
jos, parengti ir priimti nutari
mai. Posėdis baigtas malda.

kojo Stasio Butkaus šaulių 
kuopos vadui Jonui Šostakui 
už talką ruošiant gegužines, 
buvusiam iždininkui ir geram 
šauliui Albinui Grigaičiui už 
talką, įrengiant naują šulinį 
"Pilėnų" stovyklavietėje, il
gametę talką prie kitų darbų.

Valdyba tebelieka ta pa
ti. Juozas Kinčius ir Onutė 
Selenienė buvo pakelti Gar
bės šauliais.

Susirinkime buvo prista
tytas svečias iš Lietuvos - 
kun. profesorius Vytautas 
Vaičiūnas, kuris lankėsi Det
roite ir pravedė rekolekcijas 
Šv. Antano parapijos bažny
čioje. Kaunietis kunigas Vy
tautas Vaičiūnas, Vytauto 
Didžiojo universiteto Teolo
gijos filosofijos universiteto 
dekanas ir Kauno kunigų se
minarijos profesorius sveiki
no visus šaulius, linkėjo Die
vo palaimos ir kvietė toliau 
dirbti Tėvynės labui. Susirin
kimas baigtas Tautos himnu.

Regina JUŠKAITĖ

Polinių studijų dalyviai. Iš kairės - sėdi: Linas Kojelis, Valdas Pavlovskis, Audrius Butkevičius, 
Algirdas Kanauka, Jaak Treiman, Žibutė Brinkienė; stovi: Juozas Pupius, Angelė Nelsienė, Vy
tautas Vidugiris, Elena Vidugirienė

Antanas Smetona padeda vainiką prieNežinomojo kareivio 
kapo Vašingtone 1941 m. balandžio 2 d.
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KARALYSTĖJE
"LELIŪMAI" ATVAŽIUOJA

Balandžio 13 d., Atvely
kio šeštadienį, Clevelando ir 
apylinkių lietuviai turės ma
lonią progą gėrėtis iškilaus 
Lietuvos mišraus choro "Le- 
liūmai" koncertu Dievo Mo
tinos parapijos auditorijoje.

Choras įkurtas 1972 me
tais Kaune. Į JAV amerikie
čių pakviestas, koncertuos 
įvairiuose miestuose. Į Cle- 
velandą jį pakvietė Cleve
lando ateitininkija.

Chorą sudaro 40 moterų 
ir vyrų: pedagogai, inžinie
riai, gydytojai ir kt. Meno 
vadovas ir dirigentas Albinas

DVASIOS ATGAIVA
Šiais metais užsienio lie

tuvių tautinių šokių šventė 
jau yra jubiliejinė. Tai DE
ŠIMTOJI tautinių šokių šven
tė, kurią bendromis jėgomis 
rengia JAV ir Kanados Lie
tuvių Bendruomenės, suda
riusios organizacinį komite
tą. Komitetui vadovauja pa
tyrusi ir energinga Jūratė 
Budrienė, sukvietusi įvairių 
sričių specialistus tam milži
niškam darbui atlikti. Šven
tės programai vadovauja Lie
tuvių Tautinių Šokių institu
tas. Jau užsiregistravo dvi 
šokių grupės iš Pietų Ameri
kos, trys iš Kanados ir net 
dvidešimt trys iš JAV, tačiau 
tikimasi dar daugiau. Popu
liarus ir talentingas jaunosios 
kartos muzikas ir dirigentas 
Darius Polikaitis vadovaus 
šventės muzikinei daliai. 
Mūsų jaunimas neturi daug 
progų pasirodyti vyresniajai 
kartai, susilaukti jos plojimų 
ar būti jos dėmesio centre. 
Betgi negalime užginčyti to, 
kad daugumą šokėjų sudaro 
mūsų žavusis "prieauglis". 
Sėkmingai praėjusi jubilieji
nė šventė ilgai aidės užsienio 
lietuvių dvasioje, sustiprin
dama jaunimo tarpe lietuviš
ko solidarumo ir įsipareigoji
mo Lietuvai jausmus. Ta
čiau taip pat reikia įsisąmo
ninti, kad šventės pasiseki
mas priklausys nuo vyresnių

Petrauskas - Lietuvos Muzi
kos akademijos profesorius. 
Jam talkina chormeisteriai 
Ramutė Štreimikytė ir An
drius Petrauskas.

"Leliūmų" repertuarą su
daro įvairių stilių ir formų 
pasaulietinė ir religinė muzi
ka. Didelę jo dalį užima lie
tuvių kompozitorių kūriniai. 
Choras yra koncertavęs Lat
vijoje, Estijoje, Gruzijoje, 
Baltarusijoje, Vengrijoje, 
Korėjoje, Rumunijoje, Vo
kietijoje ir Italijoje. Į Ame
rikos žemyną atvyksta pirmą 
kartą. Choras per savo be

jų talkos ir paramos.
Šokių šventė įvyks š.m. 

liepos 5-6 dienomis Roze- 
monte - Chicagos priemies
tyje, su nepaprastai turininga 
ir gerai paruošta programa, 
kurioje dalyvaus apie 2000 
šokėjų. Rengėjai tikisi su
laukti bent 15.000 žiūrovų. 
Penktadienį, liepos 5 d. va
kare ištaigingoje Navy Pier 
pokylių salėje atvykusieji tu
rės progą suartėti, susipažin
ti, pasilinksminti susipažini
mo vakaro - šokių metu.

Šeštadienį, liepos 6 d. 1 
vai. p.p. Rozemont Horizon 
stadione įvyks tautinių šokių 
šventė. Rengėjai yra sudarę 
sutartį su Hyatt Regency 
O'hare viešbučiu, kuriame 
atvykstantieji gali iš anksto 
užsisakyti kambarius už labai 
prieinamą kainą: kambaryje 
gali apsigyventi iki keturių 
asmenų už 65 dolerius vienai 
nakčiai. Reikia skambinti 
telefonu 706-696-1234 ir nu
rodyti, kad kambarį užsa
kote šokių šventei. Tame 
pačiame viešbutyje bus susi
pažinimo vakaras. Jame ap
sistojusiems šokėjams į re
peticijas bei svečiams į visus 
renginius kursuos autobusas.

Taip pat yra gaminami 
originalūs ir nebrangūs šven
tės suvenyrai. Šventės leidi
niui yra priimami sveikini
mai ir skelbimai, kuriuos rei

veik ketvirtį šimtmečio tru
kusią koncertinę veiklą susi
laukė puikių įvertinimų. 
1977 ir 1980 metais Lietuvos 
chorų konkursuose buvo 
pripažintas geriausiu, 1983 
metais tapo Korko (Airija) 
tarptautinio chorų konkurso 
prizininku. 1992 m. "Leliū- 
mai" dalyvavo pirmajame 
tarptautiniame chorų festi
valyje Kaune

Visus maloniai kviečia
me būti šaunaus pavasarinio 
koncerto dalyviais ir rėmė
jais.

V. ROCIŪNAS

kia pristatyti organizaciniam 
komitetui iki balandžio 1-osios 
dienos. Viso puslapio kaina 
150, pusė puslapio - 75, ket
virtis puslapio - 50, vizitinės 
kortelės dydžio - 30 dolerių . 
Kelionių agentūros, finansi
nės institucijos ir verslo įmo
nės bei profesionalai kvie
čiami reklamuotis šiame lei
dinyje. Čekius siųskite že
miau nurodytu šventės orga
nizacinio komiteto adresu.

Rengėjai yra susirūpinę 
tuo, kad šventė pareikalaus 
milžiniškų lėšų, nes numa
tytas biudžetas siekia 400,000 
dolerių. Todėl jie kreipiasi į 
visus lietuvius su prašymu 
aukoti šventės reikalams ir 
užsisakyti bilietus. Mecena
tams ir rėmėjams bus skiria
mi bilietai, o šventės leidiny
je bus paskelbtos visų auko
tojų pavardes. Čekius ar per
laidas rašyti "X Lithuanian 
Folk Dance Festival" ir siųsti 
šiuo adresu: 2715 West 71- 
st., Chicago, IL. 60629. Ten 
pat galima užsisakyti bilietus 
į susipažinimo vakarą, šokių 
šventę ir užbaigtuvių banke
tą. Susipažinimo vakaro bi
lietų kaina yra 20, šventės po 
25, 20 ir 15 dolerių ir banke
to - 50 dolerių. Užsakymai 
be apmokėjimo nebus pri
imami.

Aurelija M. Balašaitienė

Kai gamta atbunda ir vi
sur jaučiama besiskleidžianti 
nauja gyvybė, mes švenčia
me Kristaus prisikėlimo šven
tę - Velykas.

Tai viena seniausių baž
nyčios švenčių, siekianti 
apaštalų laikus. Anais lai
kais krikščionys šventė Ve
lykas kartu su žydais. Tada 
žydai minėjo išsivadavimą iš 
Egipto nelaisvės, aukojo Die
vui avinėlį ir valgė neraugin
tą duoną, o krikščionys šven
tė Kristaus prisikėlimą.

Kiaušinis dar prieš Kris
taus gimimą įvairiose tautose 
buvo laikomas gyvybės sim
boliu. Šiandien margutis li
ko gražiu Velykų švenčių pa
pročiu. Kada pradėta kiauši
nius dažyti, sunku pasakyti. 
Senas padavimas sako, kad 
Marija Velykų rytą laikiusi 
rankoje kiaušinį ir, mintyse 
išgyvendama savo sūnaus 
kančią, ėmė gailiai verkti. 
Ašaros krito ant kiaušinio ir 
pavirto gražiausiu raštu. Tik 
staiga kiaušinis išslydęs iš 
jos rankų ir nuriedėjęs per vi
są žemės rutulį. Taip atsira
dęs paprotys Velykoms mar
ginti kiaušinius. Taigi pa
protys dažyti kiaušinius yra 
labai senas. Kai kas mano, 
kad jis atėjęs net iš Afrikos. 
Europoje pirmieji pradėjo 
kiaušinius dažyti makedonie- 
čiai. Vėliau šis paprotys pa
plito ir kitose Europos tauto
se. Dažytų kiaušinių aptikta 
IV-ajame amžiuje po Kris
taus Vokietijoje, Vormso ka
pinyne. Čia viename kape 
buvo rasti du išmarginti žą
sies kiaušiniai.

Lietuvių literatūroje mar
gutis pirmą kartą paminėtas 
1549 metais M. Mažvydo 
knygelėje "Šv. Ambraziejaus 
giesmė". Čia jis rašo, kad 
margučiai būdavo žinomi tik 
turtingųjų tarpe. Vėliau kiau
šinių dažymo paprotys papli
to ir tarp eilinių žmonių. Per 
ilgą laiką lietuvių tautoje su
sidarė saviti margučių puo
šimo būdai.

Gražus paprotys Velykų 
šventėms dažyti kiaušinius, 
tačiau marginimas reika
lauja daug sumanumo ir 
kantrybės. Anksčiau Lietu
voje jau Didijį Ketvirtadienį 
pradėdavo kiaušinius dažyti. 
Paprastai būdavo dažoma 

Velykų margučiai. Dailininkas B.Jasiūnas

bent po du kiekvienam šei
mos nariui ir, žinoma, pinti
nėlė lalauninkams.

Lakios vaizduotės ir išra
dingumo lietuviams netrūks
ta. Jau nuo seno jie vartojo 
natūralius, organinius dažus. 
Šieno pabiros suteikdavo 
įdomų spalvų mišinį, pri
klausomai nuo jose esančių 
žiedų įvairumo. Aprūdiję 
gelžgaliai duodavo rudą 
spalvą, beržo lapai - geltoną, 
ąžuolo žievė gelsvai pilką, 
svogūnų lukštai - gelsvai 
rudą. Blunkančių medžiagų 
atkarpos nudažydavo kiauši
nius margai.

Margučių spalvos turėjo 
ir savo reikšmę, kaip antai, 
balti taškeliai reiškė tyrumą, 
nekaltumą Geltona, primenanti 
žvaigždes ir mėnulį, reiškė 
išmintį, žalia - bundantį pa
vasarį. Žydra kaip dangus 
reiškė sveikatą, raudona - 
kančią ir viltį, oranžinė - am
žiną jaukumą, juoda - iškil
mingumą arba liūdesį. Vio
letinė - karališkoji spalva, 
reiškė tikėjimą ir viltį.

Lietuviški margučiai pa
sižymi ne tik savo spalvomis, 
bet ir raštais. Senieji raštai 
buvo nesudėtingi, geometriš
ki, sudaryti iš lankelių, taš
kučių ir jų derinių. Vėliau 
buvo pradėti naudoti augali
niai ženklai, kaip pavyzdžiui, 
eglutės, rūtelės, tulpės, kat- 
pėdėlės, saulutės ir t.t. Šie 
simboliai ypač buvo naudo
jami 19-ajame amžiuje. O
20-ajame amžiuje žmonės 
pradėjo kiaušinių ornamen
tuose naudoti gyvūnų figūrė
les. Čia sutinkame plaštakes, 
arkliukus, vabaliukus, vištos 
kojytes. Nepriklausomybės 
laikais margučiuose dažnai 
iškildavo ir patriotiniai moty
vai: Gedimino pilis, Gedimi
no stulpai, Vytis ir t.t. Daž
nai naudota ir skutinėjimo 
technika: ant dažytų kiauši
nių būdavo išskutinėjami 
įvairūs raštai bei figūros.

Gyvendami išeivijoje, 
sudarykime sąlygas šeimoje, 
kad ir jaunoji karta pamėgtų 
mūsų gražius velykinius pa
pročius. Neužtenka gėrėtis 
mūsų tautos menu tik iš kny
gų ar stebint kitų darbus.

Stefanija STASIENĖ
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AppJe kursams artėjant
Spausdiname šio laiško gavėjams clevelandiečiams 
Urbaičiams maloniai sutikus

Mieli Terese ir Vincai,
Nuoširdžiai Jums dėkoju 

už paramą APPLE kursuose. 
Jūsų skirta stipendija - ne tik 
materiali pagalba. Tai kilnus 
poelgis, kuris leidžia tvirtai 
tikėti Amerikos mokytojų ir 
lietuviškas šaknis tebejau
čiančių žmonių geranorišku
mu mums, Lietuvos mokyto
jams.

APPLE - tai ir metodi
nės žinios, jų pritaikymo pa
mokose galimybės, tai ir nuo
širdaus, šilto bendravimo 
pavyzdys. Paskaitose jautė
me dėmesį kiekvienam mūsų 
žodžiui, didžiulį norą pasida
linti patirtimi ir patys paste
bėjome, kad laisvėja ir mūsų 
mintis, kad galime pažvelgti 

Mokytoja S.Sutkuvienė su šeima

į jau, atrodo, žinomus daly
kus naujai, netradiciškai. 
Džiugu bus pasidalinti įgyto
mis žiniomis grįžus į mokyk
lą Šakių rajone Kriūkuose, 
pritaikyti išgirstuosius moky
mo ir bendravimo metodus 
darbe su ketvirtos klasės mo
kiniais.

Neprailgęs bendravimas 
per šias dvi liepos savaites 
paliko širdyje dėkingumą vi
siems, kurie padėjo Ameri
kos mokytojams pasiekti Lie
tuvą, Jums,įvertinusiems mū
sų norą išgirsti savo patirtį 
perduodančius žmones.

Su pagarba, dėkingumu 
ir linkėjimais iš Lietuvos - 

Silvija SUTKUVIENĖ

Dar visai neseniai per
žengėme trečiojo - baigiamojo 
šių mokslo metų trimestro 
slenkstį. Mokytojų, klasių 
auklėtojų akyse teberaibu- 
liuoja pažymių miražai. 
Moksleivių nuotaikos gana 
įvairios: vieni (jų tikrai ne
daug) patenkinti savo mo
kymosi rezultatais, nes kla
sės žurnaluose ties jų pa
vardėmis išsirikiavo tik 
devintukai ir dešimtukai. Ki
ti moksleiviai sutrikę, jie per
gyvena, kad trimestriniuose 
pažymėjimuose apsigyveno 
"nelaukti svečiai" - aštuntu
kai, septintukai arba net šeše
tukai. Jie stropiai mokėsi, 
stengėsi atlikti namų užduo
tis, tačiau...

Mokytojai žino, kad yra 
dar viena moksleivių grupė, 
kuriems "niekas nesvarbu". 
Jie viskam abejingi. Į mo
kyklą eina tik todėl, kad taip 
reikia. Pamokas "atstumia", 
namų užduočių neatlieka. 
Taip ir slenka savaitės, mė
nesiai, trimestrai. Mokytojai 
parašo trejetuką ar ketver
tuką už vieną kitą pakartotą 
frazę ar išspręstą lengvutį 
aritmetikos uždavinuką. Jie 
dėl savo mokymosi rezulta
tų nepergyvena Tėvai teisina
si, kad daug dirba, neturi lai
ko bendrauti su savo vaikais.

Vilija Grincevičienė
Seimo Lietuvių tautininkų 

sąjungos frakcijos 
referentė, pedagogė

Kodėl mūsų visuomenė
je pastebimas toks reiškinys, 
kaip šalti tėvų ir vaikų santy
kiai, vienų nepasitikėjimas 
kitais, nenoras bendrauti? 
Kodėl klasės kolektyve tin- * 
gus vidutiniokas dažnai turi 
autoritetą? Čia jau kito po
kalbio tema.

Šiame straipsnyje noriu 
pakalbėti apie pirmąją moks
leivių grupę. Juos galima 
vadinti pirmūnais, dešimtu- 
kininkais ar dar kaip kitaip. 
Tai nesvarbu. Nežinau ar su
simąsto, ar bent bando įsi
vaizduoti dalykų programų 
sudarytojai ir švietimo refor
mos vykdytojai, kiek valan
dų per dieną šie paaugliai 
dirba įtemptą protinį darbą, 
kokia kaina jų pažymėjimuo
se "rikiuojasi" devintukai ir 
dešimtukai? Dauguma suau
gusių per parą dirba 8 valan
das. O kokia darbo dienos 
trukmė (valandomis) yra de
šimtos ar dvyliktos klasės 
moksleivio? Paskaičiuoki
me: mokykloje (su papildo
mu ugdymu) - 7-8 akademi
nes valandas, o namuose?

Tiek pedagogai, tiek mo

kiniai ir jų tėvai išsako labai 
skirtingas nuomones apie na
mų darbų krūvį. Pastarai
siais metais ir vieni, ir kiti 
skundžiasi, kad namų darbų 
apimtis labai išaugo. O mo
kytojai pastebi, kad daugėja 
mokinių, kurie neatlieka jo
kių mokomųjų užduočių na
muose.

1995 metų pavasarį Lie- 
tuvos bendrojo lavinimo 
mokyklose atliktų sociologi
nių tyrimų duomenys parodė, 
kad IX ir XII kl. moksleiviai 
kasdien (vidutiniškai) namų 
užduotims atlikti sugaišta 
nuo 0,5 vai. iki 3 ir daugiau 
vai. (žr. 1 diagramą).

Labai įdomūs mokinių 
atsakymai į klausimą: "Kiek 
laiko reikėtų sugaišti, norint 
atlikti visas mokytojų skirtas 
užduotis?". Niekam ne pa
slaptis, kad yra pedagogų, 
savo dėstomąjį dalyką iške
liančių virš kitų, pastoviai di
dinančių namų darbų krūvį. 
Kaip tada, jeigu mokykloje 
šio "principo" laikosi kelio
lika mokytojų? Neramu, kad
15.1 proc. devintokų ir net
52.2 proc. abiturientų mano, 
jog norint atlikti visų moky
tojų paskirtas užduotis, 
namuose jiems reikėtų dirbti

(Nukelta į 9 psl.)

(Pabaiga)

Moteris, iki šiol prižiū
rėjusi mažąjį Karlą, liepė jį 
atsiimti. Rūta su broliuku 
iškeliavo Lietuvon. Sušalę ir 
alkani prekiniais traukiniais 
atvažiavo iki Tauragės. Ėjo 
nešdama broliuką maiše iki 
Jagminiškių, kur gyveno vy
resnysis brolis. Čia savaitę 
leido pabūti, davė valgyti, iš
prausė, perrengė. Sodybos 
šeimininkų kaimynas su ark
liais važiavo Šiaulių link. 
Rūta su Karlu įsiprašė pavė
žėti iki Bubių. Ten Rūta daž
nai užsukdavo, ypač pas Blūž- 
galių kaime gyvenančius Ta- 
mučius, kurie mokėjo vokiš
kai. Kartą, kai Rūta papasa
kojo savo gyvenimo istoriją, 
taip pat apie sergantį broliu
ką, Tamučiai pasiūlė atga
benti jį pas juos. Atėjusius 
priglaudė abu. Rūta padėda
vo apsiruošti, vandens, mal
kų prinešdavo, visus ūkio 
darbus nudirbti padėdavo.

Ilgai abu vaikus kamavo 
alkio siaubas: atrodo, paval
gė, sotūs, tačiau pamatę iš
virtas garuojančias bulves 
kiaulėms, puldavo godžiai 
valgyti.

Gyvenimas kaime buvo 
sunkus. Teko daug dirbti. 
Susikūrus kolūkiui, dirbo ja
me. 1949 metų gegužės pir
mosios šventės išvakarėse 
valdžia, sužinojusi, kad pas 
Tamučius gyvena vokietukai,

TĄ RYTĄ DANGUJE P/ 
PENKI.

Silvija PELECKIENĖ

R t- 1

ŽVAIGŽDĖ

Ištrauka iš knygos "Sugriautų namų vaikai"
už bausmę liepė nupinti pen
kiasdešimt metrų eglišakių 
vainikų valsčiaus papuoši
mui. Ilgai pynė Rūta vaini
kus. O kai sukrovė į vežimą, 
atrodė, kad žalią šieną veža - 
tiek buvo jų daug. Rankos 
ilgai po to buvo žaizdotos.

Dažnai ir enkavedistai 
lankydavosi. Pirmą kartą at
vykę per šeštines apsupo na
mą, į vidų įpuolė su automa
tais šaukdami:"nemcy, nem- 
cy". O viduje pamatė paaug
lę mergaitę ir mažą išbalusį 
berniuką. Tada nuleido au
tomatus ir išėjo lauk.

Suėjus šešiolikai metų, 
šeimininkai ėmė rūpintis 
mergaitės pasu. Tačiau Rūta 
neturėjo jokių dokumentų. 
Gerai žinojo, kad ji vokietė, 
kad jos pavardė Deske. Tik 
po to, kai šeimininkė metri
kacijos skyriaus vedėjai nu
vežė porą kilogramų sviesto, 
Rūta Birutės Tamutytės var
du gavo metrikus. O paskui 
už lašinius - ir pasą jau kaip 
Birutė Deskaitė.

1953 metais Rūta ištekė
jo už kaimyno. Kadangi mi
licijoje žinojo, kad ji vokie
taitė, tai privalėjo kas mėnesį 
registruotis. Buvo įspėta, 
kad neturi teisės niekur išva
žiuoti, tad gyveno Blūžgalių 
kaime ir dirbo kolūkyje iki 

1958 metų. Šėrė gyvulius, 
prižiūrėjo karves, kiaules. 
1958-aisiais persikėlė į Biru
čius. Kartu su vyru kirto miš
ką, trokšdami žūt būt susi
taupyti pinigų nameliui.

Po ketverių metų mieste 
nusipirkę medinę lūšną, ją 
tvarkė, remontavo, dailino, 
kol po devynerių metų per
sikėlė gyventi į Šiaulius. Il
gai nesisekė įsidarbinti: vos 
sužinodavo, kad Rūta vokie
tė, atsakydavo. Pagaliau bu
vo priimta darbininke par
duotuvėje, kur dirbo iki pen
sijos.

IV
Koks brolių, seserų liki

mas?
Karlas ilgai sirgo. Jei ne 

Rūtos parnešamas maistas, 
būtų neišgyvenęs. Pas Ta
mučius jautėsi saugus dar ir 
dėl to, kad šalia buvo sesuo. 
Rūta paguosdavo, paglosty
davo, papūsdavo užgautą ko
ją ar įsipjautą pirštą. Galėjo 
ir savo gimtąja kalba pasikal
bėti. Tačiau Karlas netrukus 
pats išmoko lietuviškai, pas
kui ir gimtąją kalbą užmiršo. 
Mokytis beveik neteko, nors 
ir labai norėjo. Tik vėlyvą 
rudenį, pasibaigus ganiavai 
leisdavo nueiti mokyklon. 
Ankstyvą pavasarį vėl turėjo 
ganyti karves.

Mokykloje vaikai rodė 
pirštais, pravardžiavo fašistu. 
Karlui skaudėjo širdelė, buvo 
gėda, atrodė, kad jis kažkuo 
nusikaltęs. Geriau jautėsi 
bėgiodamas paskui gyvulius.

1950 metais vasarą pas
klido žinia, kad ruošiamasi 
surinkti visus vokietukus ir 
kažkur išvežti. Vieni kalbė
jo, kad į Sibirą, kiti - kad 
Vokietijon, treti - kad sušau
dys. Vaikai buvo suvežti į 
Pageluvyje įrengtą stovyklą, 
kur spietėsi būrys mažesnių 
ir didesnių verkiančių mažy
lių. Karlą išgelbėjo šeimi
ninkė. Atvežusi stovyklos 
viršininkams lašinių ir sama- 
gono, ji parsivežė į namus 
abu - Rūtą ir Karlą-Antaną.

1956-aisiais, būdamas 13 
metų, Antanas (taip Karlas 
save ėmė vadinti) pradėjo 
dirbti Bubių plytinėje. Dar
bas buvo sunkus. Reikėjo su 
karučiais nuo preso į džiovi
nimo daržines vežti plytas. 
Kai sukako šešiolika, įsidar
bino lentpjūvėje. Čia prabė
go septyneri metai. Visą tą 
laiką gyveno be jokių doku
mentų. Tik 1965 metais ga
vo laikiną pasą, kuriame bu
vo parašyta, kad Antanas 
Deske yra "bezgraždanstva". 
Tokiems kas mėnesį reikė
davo registruotis milicijoje. 

O milicijos viršininkas kiek
vieną kartą pabrėždavo, kad 
"mūsų tarybinėje valstybėje 
vis dar atsiranda fašistų".

Norėdamas daugiau už
dirbti, 1967-aisiais per pažįs
tamus įsiprašė į melioraciją. 
Nors darbas sunkus, alinan
tis, tačiau tuo metu buvo ge
riausiai apmokamas. Susi
domėjo ekskavatoriais, įsigi
jo teises, baigė mechaniza
cijos mokyklą. Melioraci
joje tebedirba iki šiol.

Matydamas kasdien blo
gėjantį gyvenimą, Antanas 
dažnai pagalvoja: "Savo tė
vynėje būčiau gyvenęs ki
taip".

Visiškai nenusisekė gy
venimas Helgai, Zigfridui...

* * *
Artimųjų Vokietijoje Rū

ta pradėjo ieškoti dar 1959 
metais. Parašė į Raudonąjį 
Kryžių. Po kurio laiko suži
nojo, kad atsirado dvi tėvo ir 
motinos seserys, tėvo brolis. 
Tačiau pirmą kartą susitikti 
leido tik 1975-aisiais.

Aplankė ir savo gimtąjį 
kaimą (dabar Železnodorožno 
rajonas Kaliningrado srityje). 
Tėvų namo neberado, ten da
bar lygus laukas. Tik medis, 
augęs prie namo, išliko. Bet 
ir jis brangus, nes primena 
giedrią vaikystę. Žinoma, ir 
kančių kelio pradžią. Moti
nos kapo Rūta nerado. Labai 
troško atrasti, nusilenkti jai, 
jos kančioms ir pasakyti: "Ma
ma, aš išpildžiau tau duotą 
pažadą".
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ORDINAI
Vladas Vileikis

KAIP TAU SEKASI, MOKSLEIVI?
(Atkelta iš 8 psl.)

Žinomas įdomybių rin
kėjas Ripley vienoje savo 
knygų "Believe it or not" pa
teikia žinią, kad Amerikos 
Laisvės varpas nėra vienin
telis. Toks varpas taip pat 
yra Lietuvoje. Ir tai tiesa. 
Lietuvoje žinomas Laisvės 
varpas yra Amerikos Laisvės 
varpo kopija. Šį taip žinomą 
Laisvės varpą Lietuvai pado
vanojo Amerikos lietuviai. 
Organizatorius ir sumanyto
jas buvo Jonas Bagdžiūnas, 
labai energingas ir patriotiš
kai nusiteikęs lietuvis. Jo 
Laisvės varpo idėja rado at
garsį tarp Amerikos lietuvių. 
Bet kaip visados gražius dar
bus reikėjo paremti doleriais. 
Tad laisvės varpas buvo ve
žiojamas po lietuvių koloni
jas, pastatomas scenoje. Kas 
aukojo penkis dolerius (taip 
laikais nemaži pinigai) galėjo 
skambtelti vieną kartą, kas 
dešimkę - du kartus ir taip 
toliau. Tuo būdu buvo su
rinktos reikiamos lėšos.

Jonas Bagdžiūnas ne tik 
suorganizavo Laisvės varpą, 
bet taip pat sportininkų ke
liones į Lietuvą. Už tai buvo 
apdovanotas Vytauto Didžio
jo ordinu. Jis turėjo puikų ju
moro jausmą, kas taip reta

VASAROS LAIKAS
Balandžio 7 d.,Velykų 

sekmadienį, JAV prasideda 
vasaros laikas (Daylight 
Saving Time). Primename 
visiems, kad geriausia yra 
šeštadienį vakare sutvarkyti 
laikrodžius, t.y. pasukti juos 
vieną valandą pirmyn.

Vasaros laikas JAV nuo 
1987metų kasmet prasideda 
pirmą balandžio mėnesio 
sekmadienį ir pasibaigia 
paskutinį spalio mėnesio 
sekmadienį. Ger.J.

Jonas Bagdžiūnas rodo Vytauto Didžiojo ordiną Vladui Vijeikiui 
(Nuotrauka daryta 1949 metais)

/.Laikas, kurį mokiniai kasdien (vidutiniškai) 
sunaudoja namų užduotims atlikti

Vytauto Didžiojo ordinas 
Piešė V.Vįjeikis

tarp lietuvių. Kada aš paklau
siau, kaip gavo ordiną, jis 
man sako:

- Nuvažiavau į Lietuvą. 
Nuėjau į Užsienio reikalų mi
nisteriją ir ministeriui sakau: 
"Duokit kokį medalį ar ordi
ną, ar žvaigždę, ar ką ten tu
rite. Ministeris ištraukė stal
čių, pilną visokių ordinų. 
Klausia: "Kokio nori?" Pažiū
rėjau: visi gražūs. Parodžiau

IVAIRENYBlfiS
REKLAMA 

" a la SABONIS”
Savo vardą Seišelių Salų 

respublikoje įamžino ir mūsų 
krepšinio žvaigždė Arvydas 
Sabonis. Atostogaudamas čia 
jis žvejojo ir sugavo 4 m ilgio 
ir 20 kg svorio kardžuvę. 
Žuvį išprašė Viktorijos gam
tos muziejus. Šalia lotyniš
ko žuvies pavadinimo užrašė 
ir kitą: "Sporto žvaigždės Ar
vydo Sabonio kardas". Vie
name Viktorijos restoranų at
sirado du žuvies kepsniai - 

į pačią didžiausią žvaigždę. 
Jis sako: "Šito negaliu. Ta 
žvaigždė duodama tik kitų 
šalių prezidentams. Gal nori 
šitą kryžių?" Sakau: "Gerai, 
duok tą". Taip ir gavau Vy
tauto ordiną. Parvažiavau į 
Ameriką. Buvo balius. Pasi- 
rišau ordiną po kaklu ir nu
ėjau. Pamatę visi pažaliavo 
iš pavydo.

Berods Jonas Bagdžiū
nas buvo vienintelis, kuris 
buvo apdovanotas tuo aukštu 
ordinu.

Ką papasakojau, atrody
tų, kad Jonui buvo tik juokai. 
Bet ne. Jis labai didžiavosi 
savo ordinu. "Margučio" žur
nalo sveikinimuose būtinai 
norėjo, kad būtų parodytas 
ordinas. Ką aš ir dariau, nes 
tuo laiku buvau "Margučio" 
redakcijos bendradarbis. Vė
liau jis paprašė manęs nupieš
ti jo kapo antgalvinę lentą, 
kurioje būtų iškaltas ordinas. 
Nupiešiau, bet nebuvo įvyk
dyta.

Šiandien daug kas gauna 
ordinus ir medalius. Tik 
klausimas, ar tie gavėjai - 
verti ir ar dalintojai - teisėti.

"Sabonio kardas" ir "Lietu
viškas Sabonio kardas". Prie 
žuvies geriamas ir "Sabonio 
alus" iš kokoso kevalų.

APIE VYRUS
Amerikiečiai yra toleran

tiški žmonės. Jie sutinka su 
tokiu faktu, kad žmogus gali 
būti alkoholikas, gal net nar
komanas arba žmoną mu
šantis. Bet jei jis ne vairuoja 
automobilio, kiekvienas įta
ria, kad su juo kažkas netvar
koje. Ger.J.

Norite tikėkite, norite - ne

ilgiau kaip 4 vai. (žr. 2 dia
gramą). Taigi jau ir galime 
pasakyti, kiek valandų per 
dieną dirba mūsų vaikai. O 
kiek jie turėtų dirbti, taip pat 
aišku. Aritmetika paprasta:
10-12 valandų per dieną. 
Taip sakant "veža" savo svei
katos sąskaita. Tyrimų re
zultatai kalba apie tai, kad 
21,5 proc. abiturientų ir 15,5 
devintokų yra smarkiai su
trikęs regėjimas, o didesnė 
pusė moksleivių mokykloje 
ir namuose ruošdami pamo
kas, junta ryškų nuovargį, 
bendrą silpnumą. Daug pa
sako ir tas faktas, kad 18 
proc. devintokų ir dvyliktokų 
teigė, jog praleido daugiau 
kaip 30 pamokų dėl ligos.

Nejučia imi galvoti, ko
dėl taip sunkiai ir ilgai turi 
dirbti mūsų vaikai? Pasikal
bėjus su jaunuoliais ir jų tė
vais darosi aišku. Jie nori 
studijuoti aukštosiose mokyk
lose, tapti gerais savo pasi
rinktos specialybės žinovais. 

O į aukštąsias mokyklas ga
lima patekti tik konkurso 
tvarka. Todėl ir dirba taip 
sakant "vardan ateities".

Ačiū Dievui, kad Lietu
vos jaunimas jau pradeda pa
sisotinti "gariūnišku rojumi", 
skirti tikrąsias vertybes nuo 
tariamų. Tik apmaudu, kad 
Švietimo įstatymo 29 straips
nyje "Švietimo įstaigų baigi
mo dokumentai" nenumatyta 
geriausiai baigusius bendrojo 
lavinimo mokyklą mokslei
vius apdovanoti medaliais. 
Gal medalininkai galėtų turė
ti tam tikrų privilegijų, sto
dami į aukštąsias mokyklas? 
Manau, kad daug kas gali 
prieštarauti sakydami, kad 
jeigu esi dešimtukininkas, tai 
savo žinias įrodyk be jokių 
medalių. Klausimas disku
tuotinas. Ypač dabar, kai 
aukštosios mokyklos turi 
"autonomijas", o priėmimo 
sąlygos skirtingos ir kas me
tai besikeičiančios.

(Bus daugiau)
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SPORTO ŽINIOS
46-osios

SPORTO ŽAIDYNĖS
LIETUVIŲ

Keturiasdešimt šeštosios 
Šiaurės Amerikos Lietuvių 
sporto žaidynės įvyks 1996 
metais gegužės 17-19 dieno
mis, Chicagoje, III. Žaidynes 
vykdo Chicagos sporto klubų 
jungtinis komitetas.

Žaidynių programoje: 
krepšinio, tinklinio, stalo 
teniso, ledo ritulio pirmeny
bės. Šachmatų varžybos vyks 
anksčiau - gegužės 11-12 
dienomis.

Krepšinio pirmenybes 
numatoma pravesti šiose kla
sėse: vyrų A, vyrų B, moterų 
ir jaunių A (gimusių 1977 
metais ir jaunesnių).

Vyrų krepšinio A klasę 
sudaro žymesnės komandos, 
kurias atrinko ŠALFASS-gos 
krepšinio komitetas. Kitos 
komandos žaidžia B klasėje. 
Joje gali dalyvauti ir vyrų A 
klasės komandas turinčių 
klubų antrosios komandos. A 
klasėje gali dalyvauti ne 
daugiau kaip 8 komandos. 
Kitose klasėse dalyvaujančių 
komandų skaičius neribo
jamas.

Tinklinio pirmenybes 
planuojama vykdyti vyrų, 
moterų ir gal būt mergaičių 
A (gimusių 1977 metais ir 
jaunesnių) bei mergaičių B 
(gimusių 1980 metais ir 
jaunesnių) klasėse. Komandų 
skaičius visose klasėse neri
bojamas.

Amerikos lietuvių sporto 
klubas "Žaibas" norėtų pa
kviesti visus lietuvių kilmės 
vaikus įsijungti į mūsų klubą 
ir varžytis šių metų Šiaurės 
Amerikos lietuvių jaunių krep
šinio pirmenybėse, kurios 
įvyks gegužės 25 ir 26 die
nomis, t.y. šeštadienį ir sek
madienį Toronte, Ontario.

Jeigu jūs pažįstate kitas 
šeimas arba vaikus Didžiojo 
Clevelando apylinkėse, kurie 
galėtų būti tinkami arba do
mėtųsi šiomis žaidynėmis, 
perduokite jiems šį pranešimą.

ŠARŪNAS S
Įvairių traumų kamuoja

mas Šarūnas Marčiulionis 
per praėjusį mėnesį sužaidė 
tik vienerias rungtynes, po 
kurių vėl negalėjo išeiti į 
aikštelę. Jis pasirodė tik ko
vo 22 d. vakare įvykusiame 
Sacramento "Kings" ir Port- 
lando komandų susitikime. 
Žaisdamas namuose, jis aikš
telėje išbuvo aštuoniolika 
minučių ir pateikė vieną me
timą iš keturių bandymų. 
Taip pat realizavo keturias

Sutarta, kad jaunių A 
klasės krepšinio žaidėjams 
bus leidžiama žaisti ir vyrų 
klasėje, o mergaičių tinklinio 
žaidėjos galės žaisti ir mote
rų klasėje, jei tik bus galima 
suderinti varžybų vietą bei 
laiką. Klubams, dalyvaujan
tiems žaidynėse su daugiau 
negu viena krepšinio, tinkli
nio arba ledo ritulio koman
da toje pačioje klasėje, nelei
džiama kaitalioti žaidėjų iš 
vienos komandos į kitą per 
visą žaidynių laiką.

Ledo ritulio pirmenybės 
bus vykdomos tik vyrų kla
sėje. Žaidėjų amžius neribo
jamas.

Stalo teniso pirmenybių 
programa bus sudaryta, iš 
anksto suregistravus jų daly
vius, atsižvelgiant į dalyvau
jančių skaičių bei pageida
vimus. Jei dalyvių bus dau
giau, numatyta varžybas or
ganizuoti įvairaus amžiaus 
grupėse.

Šachmatų pirmenybės 
bus vykdomos keturių ratų 
šveicariškąja sistema. Daly
vių skaičius neribojamas. 
Bus skelbiami ir jaunių 
grupių laimėtojai (17 metų ir 
jaunesni).

Apytikslis varžybų tvar
karaštis:

gegužės 17 d. (penkta
dienį) numatomos tik vyrų A 
ir B krepšinio rungtynės. Jų

KVIEČIAME JAUNIUS
TS KREPŠINIO VARŠ

Praeitų metų žaidynės 
vyko Hamiltone, Ontario ir 
Jose dalyvavo 35 klubai iš 
visos Šiaurės Amerikos. 
Clevelando "Žaibo" koman
dai tai buvo vienas iš la
biausiai sėkmingų sezonų per 
paskutiniuosius dešimt metų, 
nes ji parsivežė namo vieną 
aukso, vieną sidabro ir du 
bronzos medalius iš keturių 
atitinkamų pogrupių.

Norėdami pratęsti šią 
puikią meistriškumo tradiciją 
mes skelbiame 1996 m. sezo
no treniruočių tvarkaraštį: 

baudas, iš aštuonių galimų 
taškų surinkdamas šešis. Ta
čiau jis pasirodė gana neblo
gai ir nemažai prisidėjo prie 
gynybos. Komanda, kurioje 
jis žaidžia, šį kartą laimėjo 
(80-78), Paskutiniuoju metu 
tai būdavo retai.

Tarp portlandiečių gerai 
užsirekomendavo dabar jau 
startiniame penketuke pradė
jęs rungtyniauti Arvydas Sa
bonis. Jis žaidė 26 minutes, 
pataikė 4 metimus iš 8 ir 5 

pradžia - apie 4-5 v.p.p. 
Daugumai komandų teks 
sužaisti po 2 rungtynes. Mo
terų ir jaunių A krepšinio bei 
visų kitų šakų pirmenybes 
planuojame vykdyti šešta
dienį ir sekmadienį.

Išankstinė dalyvių regis
tracija visose sporto šakose 
vyks iki balandžio 1 d. šiuo 
adresu: Algimantas Tamo
šiūnas, 317 So.Catherine 
Avė., LaGrange, II 60525. 
Tel. 708-354-2516, faksas: 
312-239-2179. Po šios re
gistracijos bus galutinai nu
spręsta, kurių sporto šakų 
varžybas tikslinga vykdyti, 
bus nustatytos jų klasės, 
patikslinta visa žaidynių 
programa.

Dalyvavimas žaidynėse 
atviras visiems Šiaurės Ame
rikos lietuvių sporto kolekty
vams ir asmenims, dalyvavu
siems 1996 m. metinėje 
ŠALFASS-gos registracijoje.

Norintieji gauti išsames
nes žinias, gali kreiptis į 
A.Tamošiūną. Papildomas 
žinias teikia šie asmenys: Ri
mantas Dirvonis (bendrieji 
reikalai ir krepšinis), tel. 708 
-923-0676; Zigmas Žiupsnys 
(tinklinis) - 708-425-3379; 
Albertas Tuskenis (ledo 
ritulys) - 312-476-8630; Ro
mas Fabijonas (šachmatai) - 
708-448-4027; Jonas Kavas 
(stalo tenisas) - 708-749- 
7810.

šeštadieniais, pogrupiai D, E, 
F (gimusiems 1984-1988 metais) 
12:30-2:15 v.p.p.;
sekmadieniais, pogrupiai B, C 
(gimusiems 1980-1983 metais) 
11:30 v.r-1:30 v.p.p.;
Treniruotės vyks Dievo Moti
nos parapijos salėje 18022 
Neff Rd, Cleveland, Ohio 44119 
(įvažiavimas iš East 185-osios 
gatvės) Nepraleiskite malo
nios progos!

Vidas P. TATARŪNAS
LSK "Žaibas"pirmininkas

• •• ••

VĖL ŽAIDŽIA
baudas iš 8, pelnydamas 14 
taškų. Pažymėtina, kad jis 
atkovojo 12 kamuolių. Taigi 
šį kartą žaidime kovojo lietu
vis prieš lietuvį.

Chicagos lietuviai Mar
čiulionio laukė Chicagoje 
kovo 19 d., kuomet "Kings" 
komanda žaidė prieš vietos 
"Bulis" krepšininkus. Deja, 
jis dar nebuvo pakankamai 
sustiprėjęs ir nerungtyniavo.

Edv. ŠULAITIS

MECENATAS 
iHMAS KASEUON®

Andrius Mironas

Visi "Dirvos" skaitytojai 
žino, jog a.a. Simas Kašelio- 
nis per 20 metų skyrė šio laik
raščio novelės konkursams 
savo lėšas, vis didindamas 
premijų sumą. Tačiau šis 
žmogus tik retkarčiais būda
vo paminėtas kaip pasišven
tėlis, finansuojantis "Dirvos" 
konkursus. Turime ypatingai 
gerbti asmenis, skiriančius 
premijas tiems, kurie didina 
mūsų kultūros lobius.

Kilęs iš dzūkų ūkininkų

Simas sakydavo, jog jo 
tikroji pavardė yra Šimą Ka- 
šelionys ir priskirdavo save 
bajorų palikuonims, bet la
biausiai mėgo būti vadina
mas Simonu ir šitaip pasira
šinėdavo laiškus. Gimė Si
mas 1911 m. balandžio 5 d. 
Mociškėnų kaime, Miroslavo 
valsčiaus Alytaus apskrities 
gražioje derlingos žemės 
apylinkėje, Alytaus miesto ir 
Obelijos ežero artumoje. 
Miroslavo apylinkių gyven
tojai buvo balsingi, mėgo dai
nuoti ir žinojo daug gražių 
dainų, pasakų bei mįslių, o 
moterys garsėjo kaip geros 
audėjos. Nenuostabu, kad 
jaunasis Simas pamilo ne tik 
savo apylinkes, kur pieme
naudavo, bet ir dzūkų tauto
saką. Mokydamasis pradžios 
mokykloje mėgo skaityti 
knygas, ypač apie garsią Lie
tuvos praeitį. Tėveliams 
persikėlus iš Miroslavo į Sei
rijus, mokėsi Alytaus gimna
zijoje, bet pašlijus sveikatai 
turėjo išstoti.

Pabuvęs tėvų ūkyje ir su
stiprėjęs pabandė Alytuje gau
ti tarnybą. Dirbo ir paprastu 
darbininku. Alytaus tauti
ninkų veikėjai patarė jam 
siekti laimės Kaune. Persi
kėlęs į laikinąją sostinę, be
veik iš karto gavo darbą "Pa
žangos" bendrovėje. Ilgai
niui pakilo iki "Vairo" žur
nalo administratoriaus ir ho
norarų skyriaus vedėjo parei
gų. Buvo populiarus rašyto
jų ir laikraštininkų tarpe, nes 
visiems teikė pinigus už raši
nius. Atrodo, kad tokia tar
nyba, jau gyvenant Ameriko
je, įkvėpė jam idėją teikti ra
šytojams finansinę paramą 
literatūros premijų pavidalu. 
Simas jautė būtiną reikalą 
remti kūrėjus, atlyginant už 
jų talentą.

Amerikoje jau mecenatas

Būdamas darbštus ir tau
pus sutelkė lėšų ir paskyrė 
jas mūsų literatūrai remti. 
Pasirinko "Dirvos" laikraštį 
ir daugiausiai premijų skyrė 
už noveles "Dirvai". 1983 
metais buvo skyręs $2,000 
premiją romanui vietoje no
velės premijos, o vieną pre

miją ($100) skyrė "Draugo" 
dienraščio humoro skyriui 
"Spygliams ir dygliams". Iš 
viso premijoms buvo pasky
ręs arti $20,000. Nujausda
mas savo mirtį, 1983 metais 
surašė testamentą, kuriuo 
visas santaupas paskyrė atsi
kūrusiai JAV-ose Neo Litua- 
nia Korporacijai, kad ji tęstų 
premijų skyrimą"Dirvos" no
velės konkursams Ameriko
je, o atsikūrus Lietuvos vals
tybei - ir ten gyvenantiems 
rašytojams.

Minėtąją 1983 m. "Dir
vos" romano premiją Kaše- 
lionis skyrė "Aušros" laikraš
čio 100 metų sukakčiai at
žymėti. Premiją laimėjo ži
nomas rašytojas Vytautas 
Alantas už romaną "Paliū
nai". Pradžioje Kašelionis 
skyrė labai kuklias premijas, 
nes jo santaupos nebuvo gau
sios. Pradėjo 1963 metais, 
skirdamas premiją geriausiai 
"Dirvos" konkurso novelei. 
Laimėjo rašytojas Jurgis 
Gliaudą už novelę "Lošėjų 
ratelis".

"Dirvos" novelės konkur
suose laimėtojų tarpe buvo 
ne tik pradedančių talentų, 
bet dalyvaudavo bei laimė
davo jau garsų vardą turintie
ji autoriai, kaip Vytautas 
Alantas, Jurgis Gliaudą, Ana
tolijus Kairys, Romualdas 
Spalis, Petronėlė Orintaitė ir 
Birutė Pūkelevičiūtė. Lietu
vai vėl atgavus nepriklauso
mybę, "Dirvos" konkursuose 
dalyvauja ir Lietuvoje gyve
nantieji autoriai.

Ne kiekvienais metais 
vertinimo komisijos rasdavo 
premijuotinas noveles. Ilgai
niui premijų suma didėjo, o 
pastaruoju metu jau ski
riamos dvi premijos, iš viso 
$600 arba $800. 1995 m. 
vertinimo komisija nerado 
tinkamos novelės pirmajai 
premijai, todėl paskyrė tik 
dvi antrąsias premijas.

Kukli asmenybė
Reikia pajusti vadinamo

jo eilinio žmogaus, paprasto 
fabriko darbininko pasiau
kojimą mūsų literatūros puo
selėjimui ir kūrėjų rėmimui, 
nesigailint savo sunkiu darbu 
uždirbtų santaupų. Per dau
gelį metų ir net dabar negaliu 
atsistebėti tokiu Simo Kaše- 
lionio pasiaukojimu kultūri
niam tikslui. Tuo tarpu žy
miai turtingesni, net pertekę 
turtais ir pinigais asmenys 
visiškai nesirūpina svarbių 
visuomeninių reikalų parė
mimu. Retas jų prisideda 
savo lėšomis. Tačiau nėra nė 
vieno rėmusio du dešimtme
čius. O Simas Kašelionis 
numatė ir ateitį.

(Bus daugiau)
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RENGINIAI SKELBIMAI

Kovo 21 d. Clevelando 
laikraštis "THE PLAIN 
DEALER" visą "Style" da
lies pirmąjį puslapį paskyrė 
labai įdomiai ir naudingai 
lietuvių moterų veiklai. Vos 
atsivertę šią dalį, išvystate 
nuostabaus grožio spalvotą 
nuotrauką. Joje jaunutė lie
tuvaitė Janina Klimaitė, 
pasipuošusi Birutės Vedegie- 
nės pasiūta suknele ir Rūtos 
Degutienės pagamintu ve
liumu. Gegužės 5 d. ji priims 
Pirmąją Komuniją lietuviš
koje Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčioje.

"Style" skyriaus redak
torė Janet McCue išsamiai ir 
labai vaizdingai papasakojo, 
kaip trys lietuvės seserys pri
sideda prie mergaičių rengi
mo Pirmajai Komunijai. 
Birutė Vedegienė, Vitalija 
Butkuvienė ir Rūta Degutie
nė sukūrė ir gamina sukne
les, skirtas Pirmosios Komu
nijos šventei. Kasmet seserys

VETERANŲ POKYLIS
Šv. Jurgio parapijos Katalikų 
karo veteranų 613-tas postas 
šeštadienį, š.m. balandžio 20 
d., rengia posto 50 metų su
kakties puotą - Sherwin-Gil- 
mour Party Center patalpose. 

JAKUBS AND SON
Laidojiipo Įstaiga
Williarp J. Jakubs Sr. 
Williarp J. Jakubs Jr. 

Keppetb Scbnjidt ir 

Barbara Jakubs Scbnjidt

Licenzuoti direktoriai ir balzamuotojai
936 East 185tb Street Cleveland, Ofoio 44119 

36000 Lakesbore Blvd. Eastlake, Obio 44095 

Telefonas: 531-7770

Laidotuvių koplyčia erdve, vėsinama, 
teikianti jaukia,atmosfcrAliūdesio valandoje. 
Didelė aikštė automobiliams pastatyti

Siuntiniai į Lietuvą laivu su pristatymu į namus. 
Pinigai pervedami doleriais. 

Sutvarkomi palikimai. 
Skubiems siuntiniams - AIR CARGO. 
Komercinės siuntos pagal susitarimą. 

MAISTO SIUNTINIAI nuo $39,- iki $98,- 
Aukštos kokybės maisto produktai. 

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

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

rengia metines Pirmosios 
Komunijos suknelių parodas.

"Style" redaktorė, atsi
tiktinai sužinojusi apie šią 
parodą, buvo maloniai nu
stebinta. Skaitydamas šį 
puikiai paruoštą straipsnį, net 
gali įsivaizduoti, kaip Lietu
vių namų viršutinėje salėje 
jaunos mergaitės, savo ma
myčių lydimos, matuojasi 
sukneles ir pagaliau išsirenka 
tokias, kokias tik sapnuose 
matydavo.

Minėtame straipsnyje 
vaizdžiai aprašyta, kaip Me- 
kešų šiema, artėjant sovietų 
okupacijai, buvo priversta 
pasitraukti iš Lietuvos, kaip 
ji atsirado Clevelande ir kaip 
toliau susiklostė jos narių 
likimai.

Pavasarį daug šeimų 
ruošia vaikus Pirmosios Ko
munijos šventei. Šiemet to
kia šventė pažymėta gražiu 
lietuvių kūrybos įvertinimu.

V. Nasvytytė-Klimienė

Bilietų kaina: $30 vienam 
asmeniui ir $55-porai. Dėl 
bilietų kreipkitės į kun. J.Ba- 
cevičių arba į John Maliką - 
486-0254, Tony Balą - 481- 
9940, Vitą Suopį- 461-8677.

• 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

• 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.

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

• LIEPOS 21-mą dieną - 
Pensininku GEGUŽINĖ!

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

SVEIKINAME!

Virginija Juodišiūtė ir 
Dovydas Rubinskiai nese
niai sulaukė dukrelės, kuriai 
davė Izabelės Rasos vardą. 
Sveikiname tėvus su pirma
gime!

IDA Computer 
l^LConsultants 
į Oriei)tuojan>ės į sipulkų ir vidutinį verslą!

Konsultuojame su kompiuteriais ir 
programine įranga susijusiais klausimais, 

į Pateikiame kompiuterine techniką pagal 
klijento poreikius ir pageidavimus.

Hardware • Software * (Jpgrades • DOS
1 Wir>dows • Maciptosb * 0S/2 • Networks į 
i Databases • Internet Setup • Web Rages | 
I Linas Muliolis firegory Higleg | 
P (216) 558-7919 (216) 982-2530J

TAUPA“
PRANEŠA
Didįjį Penktadienį 

- balandžio 5 d. 
"TAUPA" bus atidary
ta tik nuo 9:00 v.r. iki 
12:00 v.p.p.

Velykų sekmadienį 
- balandžio 7 d. 
"TAUPA" bus uždayta

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

• SPALIO 18,19 ir 20 dienomis 
BALFo centro valdybos direk
torių suvažiavimas įvyks 
Clevelande. Rengia Cleve
lando skyrius

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

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

ŽAIDŽIA "BINGO"
Clevelando Šv. Jurgio 

parapija neseniai daug lėšų 
investavo į Bingo lošimus. 
Įsigyti geresnį įrenginiai bei 
išmokami aukščiausi laimė
jimai lošėjams. Atvyksta 
lošti žmonės iš plačiųjų Cle
velando apylinkių. Kviečia
me ir lietuvius išbandyti sa
vo laimę ketvirtadieniais pa
rapijos salėje. Mielai laukia
me papildomų talkininkų 
šiems lošimams tvarkyti.

7271 Engle Road Saite 307 MiddleburyhHts.. Ohio 44130
Tel (216)8261111 Fax (216) 8261241

Šios bendroves dalininkė - gražina Kudukienė

EUROPA TRAVEL 692-1700
a a ■& s a
E a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

LOWEST AIR FARES 
available worldwide

PERTS 0N TRAVEL 
EAST EUROPETO

passports * visas * prepaid tickets

SERVIN6 OUR communitY 
for oVer 85 Years
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SKAITYKITE 
IR

PLATINKITE 
"DIRVĄ"
Atnaujindami 

prenumeratą ir kitomis 
progomis Dirvai aukojo:
L.B. Clevelando skyriaus 
valdyba ............................. 100.00
L.B. Palm Beach valdyba .. 50.00 
L.B. Lemonto apylinkės
valdyba ...............................  50.00
Veitas R., Milton ............... 50.00
Saladžius J., Rochester ...... 20.00
Šiaučiūnas A., Cleveland .. 20.00 
Sabataitis G., Parma .......... 20.00
Giedraitienė A., Anglija .... 20.00 
Bendoraitis K., Vokietija ... 20.00 
Dunčia J., Wilmington ...... 10.00
Cigas E., Lakevvood ........... 10.00
Valiukėnas G., Chicago ....  10.00
Bilvaisas B., Lawton .......... 10.00
Juozūnas J., Miami B........... 10.00
Reisgys J., Australia .......... 10.00
L.B. St. Pete B. (perVaškį)... 10.00 
Banevičius V., Phila.............. 5.00
Bočiūnas F., Sunny Hills ....  5.00

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame

I

a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

Lietuvių Kredito Kooperatyvas
767 East 185tb Street Gevelapd, Obio 44119 481-6677
DARBO VALANDOS: antradieni, trečiadiepi

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

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



DIRVA
ATMINTIS

<JAV

A.A. EUGENIJUI ŽVYKUI
staiga Panevėžyje mirus, Jo dėdei, mūsų mielam 
bičiuliui režisieriui PETRUI MAŽELIUI reiškiame 
gilią užuojautą

Onutė ir Pranas Dovydaičiai 
Izabelė Oksienė 
Danutė Kaškelienė 
Rūta Šakienė 
Liudas Reivydas

PADĖKA

A. t A 
VERONIKA VILKAITIENĖ

Nuoširdžiai dėkoju visiems atėjusiems 
atsisveikinti ir palydėti į amžiną poilsį mano 
tetą Veroniką Vilkaitienę.

Liucija Kryževičienė

Suvažiavimas įvyks ba
landžio 12-13 dienomis St. 
Petersburge, FL., Lithuanian 
American Hali, 4880 46th 
Avė. North, (St.Petersburg, 
FL. 33714). Tel. (813) 525- 
2924. Suvažiavimą globoja 
JAV LB St. Petersburgo 
apylinkė, kuriai vadovauja 
pulkininkas Algimantas Gar- 
sys. Supažindiname su nu
matyta suvažiavimo tvarka.

Balandžio 12 d. (penk
tadienį):

nuo 10 iki 11 v.r. - 
dalyvių ir svečių registracija;

11 vai. - suvažiavimo 
pradžia. Numatyti apylinkių 
ir apygardos valdybų prane
šimai, pietų pertrauka;

3 v.p.p. - simpoziumas 
"PLB ir JAV LB veiklos gai
rės, Lietuvai atgavus nepri
klausomybę". Pirmininkauja 
Angelė Kamiene;

6 v.v. - banketas (su šo
kiais ir programa).

Balandžio 13 d. (šešta
dienį):

nuo 9 iki 10 v.r. - pa
pildoma registracija;

lOval. paskaita "Ką žada 
Lietuvai artėjantys Seimo 
rinkimai?" Skaito dr. Laima 
Andrikienė, Lietuvos Res
publikos Seimo narė (Tėvy
nės Sąjungos-konservatorių 
frakcija). Po paskaitos klau
simai ir pokalbis su prele
gente;

12 v. - kavos pertraukė
lė;

1 v. - pasisakymai, atei
ties veiklos gairių aptarimas;

3 v.p.p. - suvažiavimo 
pabaiga.

Suvažiavimo registraci
jos mokestis - 20 dolerių 
(įskaitant penktadienio pus
ryčius ir priešpiečius, šešta
dienio pusryčius ir užkandą).

Banketas - 15 dolerių. 
Kadangi iš anksto turime ži
noti dalyvių skaičių, prašome

apie tai pranešti ir atsiųsti 
$15 mokestį iki balandžio 8 
d. Čekius prašome rašyti 
"Lithuanian American Com
munity" vardu ir siųsti šiuo 
adresu; Mrs. Sabas 4801 
Osprey Dr.S, 202, St.Peters
burg, FL 33711.

Norintiems apsistoti 
viešbutyje, siūlome užsisaky
ti kambarius netoli esančia
me BEST WESTERN - MI- 
RAGE motei 5005 34th Str., 
North, St.Petersburg, FL. 
33714. Tel. (813) 525-1181, 
1-800-843-4669. Faksas: 
(813) 522-4505. Užsakydami 
nurodykite, kad dalyvaujate 
"Lithuanian Community 
Convention" (galima gauti 
nuolaidą). Kambarių kaina - 
$39.95 ir $44.20.

Norinčius gauti papildo
mų žinių prašome skambinti 
Vidai Sabienei (813) 864- 
6621. Rengėjai kviečia visus 
kuo gausiau dalyvauti.

PADĖKA

A. f A.
ALBINAS GINČAS
1996 m. kovo 3 d. Albinas Ginčas staiga mirė 

nuo širdies aterosklerozės.
Albinas gimė 1925 metais Lietuvoje, Kauno 

rajone llgakiemio kaime. Amerikoje gyveno nuo 1949 
metų. Velionis buvo taurios ir jautrios širdies. Visą 
savo gyvenimą paskyręs šeimai, artimiesiems ir 
Lietuvai. Jo pageidavimu urna su pelenais bus 
palaidota Lietuvoje, gimtinės kapinėse.

Dėkojame nuoširdžiai aukojusiam Šv. Mišias ir 
atlikusiam kitas apeigas Dievo Motinos Nuolatinės 
Pagalbos parapijos klebonui Gediminui Kijauskui ir 
visiems, prisidėjusiems prie laidotuvių. Dėkojame už 
išreikštą užuojautą ir aukas.

Liko nuliūdusia širdimi žmona Nijolė, duktė 
Rūta, seserys Natalija ir Adelė su šeimomis, broliai 
Vytas ir Aleksas su šeimomis bei giminės Lietuvoje.

RITA STAŠKUTĖ

Born To Travel
26949 Chagrin Blvd. #103 (Ohio Savings Building) 
CLEVELAND, OH 44122
Tel: (216) 831-5530 & (800) 366-9980
Fax: (216) 831-5028
OFFERING CORPORATE AND LEISURE TRAVEL 
ATPIGINTI SKRYDŽIAI Į LIETUVA
Viską sužinosite, paskambinę Ritai
Geriausios kainos skrendant su:
FINNAIR, SAS, LUFTHANSA, KLM, LOT
Bendradarbiaujame su Lietuvos Avialinijomis

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

navoitaias Tei:(2i6) 383-0225
24400 Higblapd Road, Saite 9 ♦ Ricbmopd Hts. OH 44143

y/nc.
2719 West 71 Street, Chicago, IL 60629
TeL (312) 434-2121 ( 800) 775-SEND

Mūsų JSkterto'V'sua Clevelande:

Daitiniius Z<ai llensas 
LITMA I.ZE.

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
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Pavasaris Lietuvoje

Skrydžių kainos iš Nevv Yorko į Vilnių ir atgal: 
Nuo balandžio 1 d. iki gegužės 15 d. $600 

Nuo gegužės 16 d. iki birželio 5 d. $650
(plius mokesčiai)

Kainos sumažintos, skrendant ir iš kitų miestų.
Prašykite mūsų brošiūros apie keliones j Lietuvą, Latviją ir Estiją.

VYTIS TRAVEL
40 - 24 235 St.
Douglaston NY11363

Tel. 718-423-6161
1-800-77-VYTIS
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Matas & Assooates rtlfc
NORMLS

RITA MATAS * Broker *G.R.I. • Licepsed Real Estate Appraiser
17938 Neff Road 2412 Cedarwood Road 
Cleveland, 0H. 44119 Pepper Pike, 0b« 44124 
(216) 486-2530 (216) 473-2530

ADV. VYTAS MATAS teisinis patarėjas
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