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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

Keliais sakiniais
LIETUVOJE IR PASAULYJE
tūkstančio žmonių. Skaičius
žmonių, ieškančių darbo, ly
ginant su praėjusiais metais,
išaugo net 41 proc.
Pasaulio banko
atstovo patarimai

Naujo pavyzdžio vizos
Nuo balandžio 1 d. įsi
galiojo naujo pavyzdžio vi
zos: spaudus pakeitė įklijos.
Pasak Užsienio reikalų mi
nisterijos pareigūnų, vizos
pakeistos, "siekiant užkirsti
kelią masiškam jų klastoji
mui". Jų teigimu, iki šiol bu
vo suklastojama apie 30
proc. spaudų. Naujųjų vizų
įklijos geriau apsaugotos nuo
padirbinėjimo negu litai ir
kiti Lietuvos vertybiniai po
pieriai.

Moldovos Prezidento
vizitas į Lietuvą

Balandžio 4 d. į Lietuvą
su oficialiu vizitu atvyko
Moldovos Prezidentas Mirča
Sncguras. Tai yra jo atsako
masis vizitas. Praėjusių metų
pavasarį Moldovoje lankėsi
Lietuvos Prezidentas A.Bra
zauskas. Vyks derybų dele
gacijų susitikimai, numatoma
pasirašyti ekonominio bei
prekybinio bendradarbiavi
mo sutartis ir kilus tarpvals
tybinius susitarimus.

Baltarusijos
Nepriklausomybės
šventė paminėta
Vilniuje
Kovo 21 d. Vilniaus
Mokytojų namuose iškilmin
gai paminėtos 78-osios Bal
tarusijos nepriklausomybės
metinės. Baltarusijos Liau
dies fronto sekretorė Valen
tina Tregubovič apgailesta
vo, kad nors 80-yje pasaulio
šalių, kur gyvena baltarusiai,
ši data yra minima, Baltaru
sijoje jos paminėjimas už
draustas. Su norinčiais pro
testuoti prieš šį draudimą
milicijai liepta susidoroti,
panaudojant jėgą.
V.Tregubovič teigė, kad
"nors dabartinis prezidentas
Aleksandras Lukašenka ir
prieštarauja, kad būtų puose
lėjamos baltarusių kultūros
tradicijos, jos vis tiek gy
vuos". Minėjime dalyvavęs
Vytautas Landsbergis pasa
kė: "Kovotojai už Lietuvos
nepriklausomybę visada
rems ir kovotojus už Baltaru
sijos nepriklausomybę."

Nedarbas

. Amerikos instruktoriai
mokys Lietuvos karius
Balandžio mėnesį Pane
vėžio Karaliaus Mindaugo
motodesantiniame pėstininkų
batalione rengiamos pratybos
"Gintarinis slėnis - 96". Jose
Lietuvos karius mokys JAV
instruktoriai.

Lietuvos statistikos de
partamentas pranešė, kad va
sario mėnesio pabaigoje di
džiausias nedarbo lygis tarp
Baltijos valstybių buvo Lat
vijoje - 6,8, Lietuvoje - 3,4,
Estijoje - 2,2 proc. Lietuvo
je darbo neturėjo 142,3

Balandžio 3 d. vakare
Prezidentas A.Brazauskas
susitiko su Pasaulio banko
Europos ir Centrinės Azijos
šalių departamento direkto
riumi Basil Kavalsky. Kaip
praneša ELTA, pagrindinis
vizito tikslas - aptarti Lie
tuvos Vyriausybės ir Pasau
lio banko parengtą struktūri
nio sureguliavimo paskolos
programą.
Susitikimo metu susitar
ta, kad iki balandžio 20 d.
Lietuvos valdžia priims galu
tinius sprendimus, ką daryti
su taip vadinamais "proble
miniais" bankais, o Pasaulio
bankas atsiųs savo misiją,
kuri patars, kaip tuos spren
dimus geriau įgyvendinti.
B.Kavalskis siūlė padi
dinti energetinių išteklių
tarifus. Prezidentas sutiko,
kad tai reikėjo padaryti jau
seniai, bet valstybė, "supras
dama sunkią žmonių padėtį,
prisiėmė šią naštos dalį sau“
Pasaulio banko atstovas
siūlė sukurti Lietuvoje tokią
socialinės saugos sistemą,
kuri galėtų pati save išlaikyti.
Pirmiausia B.Kavalskis pa
siūlė padidinti pensinį amžių
ir nemokėti pensijų dirban
tiems pensininkams.
"Pataikyta į dešimtuką ”

"Raimundas Rajeckas
tikrai įkalė vinutę į dešimkę,
į tą centrą, kuris galėtų būti
kitoks, elgtis kitaip, galėtų
stabdyti tą siaubingą korup
ciją, bet to nedaro", - taip
balandžio 1 d. įvykusioje
spaudos konferencijoje Vy
tautas Landsbergis įvertino
buvusio Lietuvos ambasado
riaus, akademiko Raimundo
Rajecko atvirą laišką Prezi
dentui Algirdui Brazauskui.
Buvęs Vyriausiasis Preziden
to patarėjas R.Rajeckas pa
skelbė pareiškimą, kuris
"išsiskiria iš visos kritikos,
kuri pasirodydavo spaudoje
ir iš opozicijos pusės",- sakė
V.Landsbergis. - "Mes šiek
tiek pasaugodavome aukš

čiausią valstybės asmenį,
stengdavomės formuluoti
savo pastabas perspėjimo
forma, kad Prezidentas žino
tų, kas jam nevykusius pata
rimus duoda".
Visai kitaip atvirą aka
demiko R.Rajecko laišką su
tiko Seimo Pirmininkas, da
bartinis LDDP vadovas Čes
lovas Juršėnas. Jis sakė, kad
"lietuviai, pabuvę džentel
menų šalyje, nebūtinai džen
telmenais grįžta". Č.Juršėnas
linkėjo akademikui, kurį jis'
pavadino "nauju LDDP nai
kintoju" susitarti su konser
vatoriais, čia pat pridurda
mas, kad abejoja, ar R.Rajec
kas "gautų antrą ar trečią vie
tą jų rinkiminiame sąraše".
Taigi Seimo pirmininkas at
virame akademiko laiške, at
seit, tematė tik rinkiminę
propagandą.
Skandalas dėl
nemokamų skraidymų
plečiasi

Septyni iš trylikos Sei
mo Ekonomikos komiteto
narių pasiūlė atsistatydinti
šio komiteto pirmininkui
Vytautui Zimnickui. Apie tai
spaudos konferencijoje pra
nešė šio komiteto narys Ka
zimieras Uoka. Paaiškėjo,
kad V.Zimnickas drauge su
žmona nemokamai naudojosi
"Lietuvos avialinijų" paslau
gomis. Komiteto nariai įver
tino tai, kaip "naudojimąsi
tarnybine padėtimi, kadangi
ši įmonė priklauso komiteto
kuruojamai ministerijai".
Šiek tiek anksčiau reika
lavimas atsistatydinti buvo
pareikštas Susisiekimo mi
nistrui Jonui Biržiškiui už
taip vadinamus "prestižinius
skraidymus", kai buvo teikia
mos nemokamos paslaugos
atsakingiems pareigūnams ir
jų šeimų nariams. Dėl tokių
pareigūnų veiksmų "Lietuvos
avialinijos" turėjo didelių
nuostolių.
Ūkio partija
ruošiasi rinkimams

Kovo 3 d. Pramonininkų
konfederacijos prezidiumo
posėdyje šiandien pristatyta
Lietuvos ūkio partija. Konfe
deracijos prezidentas, eks
premjeras Bronislovas Lubys

šios partijos atsiradimą pa
vadino teigiamu reiškiniu.
Ūkio partijos ir konfederaci
jos tikslai bei nuostatos pa
našios. Konfederacijai pri
klausančių 9 šakinių ir 3
kraštų asociacijų prezidentai
yra šios partijos nariai. Par
tijos pirmininkas yra konfe
deracijos prezidento pava
duotojas Klemensas Šeputis.
Jo ir partijos valdybos pirmi
ninko Leono Jankausko tei
gimu, valdžioje esančios po
litinės partijos ekonomikos
problemų nesprendžia.

Ar reikia referendumo?
Kovo 24 d. Tautos pa
žangos partija įteikė Vyriau
siajai rinkimų komisijai
pareiškimą įregistruoti inicia
tyvinę grupę referendumui
surengti. Parašų rinkimo lape
Lietuvos piliečiams siūloma
pareikšti savo nuomonę dėl
tokios svarbios valstybės
nuostatos: "Lietuvos Respub
likos žemė nuosavybės teise
gali priklausyti ir užsienio
valstybių piliečiams, tarptau
tinėms organizacijoms bei
užsienio valstybių juridi
niams asmenims."
Kaip jau esame pranešę,
Seimas pirmuoju balsavimu
priėmė konstitucinę pataisą,
kuri leidžia užsieniečiams
pirkti ne žemės ūkio paskir
ties žemę. Norint paskelbti
referendumą, reikia surinkti
300,(XX) Lietuvos piliečių pa
rašų arba jį gali paskelbti
Seimas.
Lietuvių tautininkų są
junga spaudos konferenci
joje, įvykusioje kovo 25 d.,
nepritarė pasiūlymui surengti
tokį referendumą. Kaip nuro
dė LTS frakcijos Seime se
niūnas Leonas Milčius, ši
akcija yra populistinė, prieš
laikinė ir tinkamai nepareng
ta. Patys šio referendumo
organizatoriai yra iš anksto
įsitikinę, kad referendumas
nepasiseks. Tokiu atveju
galimybė Lietuvos žmonėms
išreikšti savo nuomonę šiuo
svarbiu klausimu būtų gana
ilgam atimta. Be to, referen
dumui neįvykus, būtu galima
gana įvairiai spekuliuoti
tariamomis piliečių nuosta
tomis.
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B vbur apte visiką
Lietuvių tautininkų sąjungos
PAREIŠKIMAS
DĖL VALSTYBĖS SIENOS
Lietuvos valstybės sie
nos yra nustatytos Šiomis
tarptautinėmis sutartimis:
1920 m. liepos 12 d.
Lietuvos taikos sutartis su
Rusija;
1920 m. rugsėjo 20 d.
Lietuvos ir Latvijos valstybių
sutartimi dėl sienų nustaty
mo;
1928 m. gegužės 12 d.
sutartimi tarp Lietuvos Res
publikos ir Vokietijos valsty
bės.
Šios sutartys tarptauti
nės teisės požiūriu yra galio
jančios.
1938 m. gegužės 12 d.
Lietuvos Respublikos IV
Seimo priimtoje Lietuvos
Konstitucijoje buvo įtvirtinta
tokia nuostata: "Lietuvos
Valstybės teritorija yra že
mės, kurių sienos nustatytos
sudarytomis ligi Šiol Lietu
vos valstybės tarptautinėmis
sutatimis. Jos negali būti at
skiriamos” (2 str.). Taigi,
1938 metų Konstitucija vals
tybės teritorijos ir jos sienų,
nustatytų minėtomis sutarti
mis, keitimo galimybės ne
numatė. Konstitucijos 106
str. nustato, kad įstatymai,
kurie yra prieSingi Konstitu
cijai, neturi galios. Todėl po
1938 metų Konstitucijos pri
ėmimo sudarytos sutartys,
nustatančios kitokias Lietu
vos valstybės sienas, yra ne
teisėtos ir negaliojančios. To
kios sutartys yra:
1939 m. kovo 22 d.
sutartis tarp Lietuvos Res
publikos Vyriausybės ir Vo
kietijos valstybės dėl Klaipė
dos krašto perleidimo;
1939 m. spalio 10 d.
Lietuvos - Sovietų Sąjungos
sutartis dėl Vilniaus ir Vil
niaus srities perdavimo.
1990 m. kovo 11d. pa
skelbus Lietuvos Valstybės
atkūrimą, kartu buvo atstaty
tas ir 1938 metų Konstituci
jos veikimas su joje apibrėž
tomis pagal minėtas tris su
tartis valstybės sienomis. Su
stabdžius 1938 metų Konsti
tucijos veikimą, buvo priim
tas Lietuvos Respublikos
Laikinasis pagrindinis įstaty
mas, kurio 4 str. skelbia:
"Lietuvos Respublikos teri
torija yra vientisa ir nedalo
ma, jos sienos gali būti kei
čiamos tik tarptautine sutar
timi, ją ratifikavus 4/5visų
deputatų balsų".

1992 m.spalio 25 d. vi
sos Tautos referendumu pri
imtoje Konstitucijoje Si nuo
stata pakartojama: "Valsty
bės sienos gali būti keičia
mos tik Lietuvos Respubli
kos tarptautine sutartimi, kai
ją ratifikuoja 4/5 visų Seimo
narių".
ISvada: 1995 - 1996
metais Lietuvos Respublikos
Vyriausybės parengtų ir pasi
rašytų Lietuvos - Baltarusi
jos ir Lietuvos - Lenkijos su
tarčių dėl valstybės sienos
ratifikavimas Seime dabar
būtų jau teisėtas, laisva valia
atliktas 1939 - 1945 metais
padarytų prievartinių sienos
pakeitimų pripažinimas.
Lietuvių tautininkų są
junga,
pripažindama Helsinkio
Pasitarimo Baigiamojo Akto
principus ir nuostatas, skel
biančias, kad valstybės ger
bia viena kitos teritorinį
vientisumą ir sienų neliečia
mumą, kad jokia okupacija
negali būti pripažinta teisėta,
kad valstybių sienos gali būti
keičiamos pagal tarptautiną
teisų, teisingomis priemonė
mis ir susitarimu;
siekdama Lietuvos gerų
kaimyninių santykių ir abi
pusiai naudingo bendradar
biavimo su Lenkijos ir Balta
rusijos valstybėmis;
norėdama užtikrinti Lie
tuvos Valstybės tęstinumą ir
istorinę perspektyvą;
nesutikdama su numato
mu Lietuvos valstybės sienų,
nustatytų 1920 metų Lietu
vos - Rusijos sutartimi,
keitimo įteisinimu,
siūlo:
- Lietuvos Respublikos
Seimui pasirašytų sutarčių
dėl sienos su Baltarusija ir
Lenkija neratifikuoti;
Lietuvos Respublikos
Vyriausybei parengti naujas
sutartis, kuriomis būtų pripa
žįstamos esančios Lietuvos
Respublikos sienos de facto,
nepaneigiant 1920 metų
Lietuvos sutarčių su Lenkija
ir Rusija teisėtumo ir šiomis
sutartimis apibrėžtų Lietuvos
valstybės sienų.

Rimantas SMETONA
Lietuvių tautininkų
sąjungos pirmininkas
1996 m. balandžio 2 d.

Su giliu liūdesių pranešame, kad balandžio 7-ąją - pirmąją
Sv. Velykų dieną Vilniuje mirė buvęs igametis "Dirvos"
redakltorius

BALYS GAIDŽIŪNAS
"Vilties" draugija, "Dirvos" redakcijos bendradarbiai ir
skaitytojai nuoširdžiai užjaučia velionio artimuosius.

Rašo Algirdas Pužauskas

KARVIŲ LIGA ANGLIJOJE
D. Britanijos parlamente
kovo 20 d. sveikatos minis
tras Stephen Dorrell pripaži
no, kad naujieji mokslo tyri
mai parodę, jog britų žemės
ūkio nelaimė, pavadinta rai
dėmis BSE, nesibaigė. Gal
vijų liga "Bovine Spongiform Encephalopathy", po
puliariai vadinama "pakvai
šusių karvių liga", toliau plin
ta britų galvijų ūkiuose. Be
to, nauji tyrimai parodė, jog
šia liga gali susirgti ir žmo
nės. Parlamente kalbėjo ir
žemės ūkio ministras Douglas Hogg pabrėžęs, kad jau
tienos valgytojams susirgti
karvių liga labai sunku. Jis ir
toliau valgysiąs jautieną, nes
vyriausias britų medicinos
valdininkas Sir Kenneth Calman jam patarė jautienos ne
vengti. Po tokių pareiškimų
parlamente kilę ginčai buvo
karšti ir nemalonūs. Stebėto
jai padarė tokią išvadą: pilie
čiai norėtų išgirsti ne politi
kų, bet medicinos specialistų
nuomonę.
Patariamoji mokslininkų
komisija, sudaryta 1988 m.,
spaudos konferencijoje pri
pažino, kad dar neturi įrody
mų ar BSE sudaro pavojų
žmonių sveikatai. Nėra įro
dymų, kad ir jokios rizikos
nėra. BSE yra menkai žino
mų ligų grupėje. Susirgimą
sukelia ne kokia nors bakte
rija ar virusas, bet keistas bal
tymas, kuris sunaikina užsi
krėtusiųjų šia liga smegenis.
Nežinia, ar žmogus gali užsi
krėsti nuo kito sergančio žmo
gaus. Jau daug metų medici
na žino avių ligą, vadinamą

"scrapie". Ją irgi sukelia bal
tymas, vadinamas "prionu".
Spėliojama, kad sergančių
avių lavonai buvo sumalami
ir šeriami galvijams. Iš to
galėjo atsirasti "pakvaišusių
karvių liga".
D. Britanijoje netrūksta
ir panašios žmonių smegenų
atrofavimosi ligos, kuri žino
ma kaip CJD (CreutzfeldtJakob Disease). Sakoma,
kad nuo šios ligos šalyje kas
met miršta apie 50 žmonių.
Ligos tyrinėtojai Edinburgo
universitete atrado naują 10
pacientų susirgimų versiją,
kurioje CJD simptomai la
bai panašūs į BSE simpto
mus. Dar daugiau rūpesčių
sukėlė faktas, kad susirgusių
amžiaus vidurkis yra 27 me
tai. Anksčiau G. Jakob liga
sergančių amžius būdavo vi
dutiniškai 63 metai, nes rei
kėdavo daug metų, kol liga
išsivystydavo. Anglijos vy
riausybė parlamente pažadė
jo skirti medicinos tyrimams
daugiau lėšų. Jei mokslinin
kų komisija rekomenduotų
sunaikinti visus Britanijos
galvijus, tas būtų padaryta.
Tektų paskersti 11 milijonų
karvių. Valstybė kasmet
eksportuoja jautienos ar gyvų
galvijų už 6.2 milijardus
dolerių. Dar tektų sumokėti
ūkininkams kompensacijas.
O tai kainuotų apie 3 mili
jardus dolerių.
Kitą dieną po šių "karvių
ligos debatų" Prancūzija ir
Belgija paskelbė, kad uždrau
džiamas jautienos ir gyvų
galvijų importas iš Britani
jos. Vokietija patarė Briuse

lio įstaigoms uždrausti im
portą į visas Europos Sąjun
gos šalis. Egiptas uždraudė
importuoti jautieną iš visų
Europos Sąjungos šalių. Ira
nas atšaukė visus jautienos
užsakymus iš Airijos. Visoje
Europoje žmonės pradėjo dau
giau pirkti paukštienos, žu
vies produktų, bet mažiau
mėsos. Dar 1988 metais Bri
tanijos ūkininkai turėjo su
naikinti 160,000 galvijų, ap
sirgusių "pakvaišusių karvių"
liga. Dabar nuostoliai bus
dar didesni. Vartotojų baimė
užsikrėsti padidėjo.
Kovo 29 d. Turino mies
te, Italijoje prasidėjo Euro
pos Sąjungos valstybių vado
vų suvažiavimas. Darbotvar
kėje yra daug nelengvai spren
džiamų klausimų, tačiau ne
mažai dėmesio buvo skirta ir
galvijų ligoms. Italijos prem
jeras Lamberto Dini pasakė,
jog ši krizė yra ne tik D. Bri
tanijos, bet ir visos Europos
krizė. Europos Komisijos
pirmininkas J. Santer pasakė
reporteriams, kad pinigų su
ma dar nenustatyta, tačiau
Britanijos sąjungininkės pa
dės jai savo lėšomis pakelti
tą naštą. Prancūzijos prezi
dentas Chirac pasakė, kad
mūsų spauda neatsakingai el
giasi, išpūsdama šį "galvijų
klausimą" Nėra įrodyta, kad
žmonės gali susirgti "pakvai
šusių karvių liga". Lyg siek
dami patvirtinti šią pažiūrą,
Europos valstybių vadai
priešpiečiams gavo ir skaniai
valgė veršienos kepsnius.

r u m p a i
• Paskutinėmis kovo mė
nesio dienomis JAV Kongre
se demokratai nesėkmingai
bandė padidinti darbininkų
atlyginimo minimumą, kuris
jau daug metų tėra 4.25 dol.
už valandą. Prezidentas Clin
ton išreiškė nusivylimą ir pa
sipiktinimą, kad respubliko
nų partija stumia į skurdą
apie 10 milijonų amerikiečių.
Respublikonų kalbėtojai atrė
žė, kad rinkimų metais prezi
dentas su savo siūlymais pa
kelti atlyginimą iki $5.15
"gaudo balsus" ir "politikuo
ja", stumdamas į bankrotą
smulkiuosius verslininkus,
kurie nepajėgia didinti atly
ginimų.
• Balandžio mėnesį JAV
ir jos Europos sąjungininkų
atstovai pradės pasitarimus
apie Bosnijon pasiųstų kari
nių jėgų atšaukimo datą.
Šiuo metu yra nustatyta, kad
jungtinės pajėgos Bosnijoje
pasiliks iki šių metų gruo
džio 20 d. Kai kurios Euro-

pos šalys mano, kad karines
jėgas Bosnijoje reikėtų palik
ti ilgesniam laikui.
• Atstovų Rūmai prieš
numatytas dviejų savaičių atos
togas skubiai priėmė svei
katos apdraudos įstatymą,
kuris dabar eis į Senatą. Už
įstatymo projektą balsavo
267, prieš 151. Respubliko
nų atstovai džiaugiasi, kad
sveikatos apdraudos planas,
kurį 1994 metais siūlė prezi
dentas Clinton, nebuvo pri
imtas, o dabartinis respubli
konų planas garantuos ne
brangų ir visiems prieinamą
draudimą. Atstovų Rūmų
pirmininkas Gingričh pasakė,
kad šis planas yra "atviras
papildymams ir pataisoms".
• Ponia Hillary Rodman
Clinton aplankė Bosniją.
Turkiją, Graikiją ir visur bu
vo labai šiltai sutikta. Turki
joje ji kalbėjo įvairių religijų
vadams, skatindama taiką,
toleranciją ir pagarbą kitaip
galvojantiems žmonėms.

Graikijoje ponia Clinton pa
brėžė, kad graikai yra demo
kratijos pradininkai, tos sis
temos lopšys. Ji dalyvavo
Olimpinės ugnies uždegimo
ceremonijoje. Liepsna iš
Graikijos keliaus į vasaros
žaidynes Atlantoje, Georgijoje.
• Rusijos prezidentas B.
Jelcin kovo 29 d. Kremliaus
Šv. Jurgio salėje iškilmingai
pasirašė sutartį su trimis
buvusios Sovietų Sąjungos
respublikomis: Gudija (Bela
ms), Kazachstanu ir Kirgizi
ja. Sutartis skelbia, kad
steigiama bendra ekonominė
rinka, kuri garantuos laisvą
kapitalo, prekių ir paslaugų
judėjimą, bendrą pramonės ir
žemės ūkio politikos planavi
mą. Dar vieną sutartį Rusija
pasirašė atskirai su Gudija.
Iškilmių kalbose pabrėžiama,
kad ir kitos buvusios "tarybi
nės" respublikos gali laisvai
jungtis į naujos sandraugos
eiles, mažinti ekonomines
bei politines užtvaras.
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RAŠANČIŲJŲ
ATSAKOMYBĖ

'Sveiki, sulaukę Šventų
Velykų!" Toks sveikinimas
buvo išrašytas pirmajame
"Dirvos" puslapyje. Tačiau iš
spaustuvės grįžo sužalotas
maketas, o laikraštis atspaus
dintas su grubiu broku. Ir
nors čia ne mūsų kaltė, bet
nuo to nė kiek ne lengviau.
Juk tiek darbo įdėta siekiant,
kad, gavus "Dirvą", nušvistų
skaitytojų veidai, kad užsi
mirštų kasdieniniai rūpesčiai,
sumažėtų negalios, kad ir
tolimoje žemėje gyvenan
čiam padvelktų pavasariškas
Tėviškės vėjas, suskambėtų
velykiniai Lietuvos prisi
minimai. Belieka tikėtis, kad
jums gerai žinomas gana
varganas "Dirvos" kelias nuo
redakcijos iki ištikimųjų jos
skaitytojų namų, seniai at
naujinimo išsiilgę įrenginiai.
Atėjo ilgai lauktos Vely
kos, skatinančios nusimesti
pergyvenimų naštą, atsigauti
ir vėl patikėti, kad išsipildys
dar neįgyvendintos viltys ir
gražūs siekiai. Atėjo laikas ir
mums kas savaitę pasitarti,
kokią ateitį savo garbingam
savaitraščiui regime, kokių
temų labiausiai laukiame.
Su dideliu džiaugsmu
galiu pasakyti, kad praėjo tos
labai neramios pirmosios
dienos, kai redakcijos kraite
lė buvo tuštutėlė, kai teko
gerokai pasijaudinti, kuo
užpildyti tuos tarsi niekada
nepasotinamais atrodžiusių
dvylika puslapių. Šiandien,
mielieji mūsų skaitytojai ir
talkininkai, jūsų dėka turime
tiek rašinių, kad ne iš karto
visus norinčiuosius savo
straipsnį ar nuotrauką "Dir
voje" pamatyti, galime pa
tenkinti. Todėl neskubėkite
bartis, kaip tai neseniai pa
darė labai gerbiamas žmogus
iš dar gražesniu vardu pava

dintos vietovės, atsiuntęs
visai ne angeliška laišką,
kuriame piktai išbarė ir dar
rūsčiau pagrasino, kai eilinio
straipsnio neišvydo. Nors
atvirai kalbant, tiek minėtas
gerbiamas žmogus, tiek ir
greta jo esantys kiti puikūs
žmonės negalėtų skųstis, kad
"Dirva" mažai dėmesio jiems
skiria. Vargu ar kiti lietuvių
telkiniai būtų patenkinti laik
raščiu, jei tik apie vieną iš jų
terašytume. Dėl kai kurių
labai jau kategoriškų tvir
tinimų arba reikalavimų
verta, prieš šokant ginčytis,
susimąstyti.
Neseniai praėjo visiems
mums tokios brangios Vasa
rio 16-osios minėjimai. Ke
lios dešimtys minėjimo
aprašymų atėjo iš įvairiausių
Amerikos vietovių. Deja,
mielieji, dauguma jų - ab
soliučiai vienodi. Tik pa
grindinių kalbėtojų pavardės
skiriasi, o visas turinys tarsi
pagal tą patį kurpalį paga
mintas. Štai ir skaitome:
"Vėliavas įnešė - visi atsisto
jo, himnus sugiedojo - visi
atsisėdo... Mergaitės padai
navo keturias daineles, o
šokėjai sušoko tris šokius..."
Ar iš tikrųjų tik tiek ir tebu
vo? Ar tikrai nieko naujesnio
nesugalvota? O jeigu jau
taip, tai ko tada dejuojame,
kad jaunesnės kartos net į pa
čius reikšmingiausius ren
ginius nenoriai lankosi? Ar
nėra čia ir organizatorių
sustabarėjimo?
Pati sudėtingiausia už
sienio lietuvių pokalbių tema
- santykiai su vėl nepriklau
soma Tėvyne. Tik dėl jos
laisvės buvo siekta ir čia,
Amerikoje, lietuvybę išlaiky
ti. Tačiau ne iš karto viskas
klojasi taip, kaip norėtųsi.
Atsirado bėdų, kurias sukėlė
valdininkų gobšumas ir kai
kurių politikierių trumpare
giškumas. Ar reikia numesti
straipsnį, pamačius, kad jame
sudėtingiau rašoma apie Lie
tuvą? Ar jau reikia pasakyti:
"Tesižino tie lietuviai, nieko
nebenoriu apie juos girdėti"?
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TAUPYKITE NE DOLERIUS,
BET CENTUS
Tie žodžiai nėra mano,
bet juos skaičiau J.D. Rockefellerio Sr. biografijoje. Tai
visai nereiškia, kad jis dole
rius švaistė. Bet jis norėjo
pasakyti, kad taupymas pra
sideda nuo centų. Dabartinė
je Lietuvoje, atrodo, kad ir
milijonas nėra pinigai, jeigu
dešimtys milijonų dingsta, o
niekas net nežino, kur jie
dingo! Atrodo, kad taupymo
sąvoka yra visai svetima.
Kuomet tik pradedama apie
ekonomiją kalbėti, tai tuojau
girdime: neturime savo ener
gijos šaltinių. Bet jeigu nėra
savų energijos šaltinių, tai
tuo labiau reikia centus skai
čiuoti. Mes jau seniai žino
me, kad nėra akmens anglies
ir nedaug tėra gamtinių dujų
bei naftos.
Bet upės ir vėjai taip pat
yra energijos šaltiniai. Ne
muno energijos apie 70% dar
nėra panaudota, o Neries net
visas 100%. Imperines są
vokas reikia užmiršti ir ener
giją pradėti ne megavatais,
bet kilovatais skaičiuoti.
Amerika turi gausius savo
energijos šaltinius, bet ir į
kilovatinius nespjaudo. Vien
Kalifornijoje, daugiausiai
viename slėnyje, yra sutelkta
15,000 vėjo jėgainėlių, ku
rios vėjui pučiant veikia 2550 kW pajėgumu. Jeigu net
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Juozas Žygas

Amerika kreipia dėmesio į
tokias jėgainėles, tai juo la
biau jomis turėtų domėtis
Lietuva. Tiesa, dar blokados
laikais viename ūkyje buvo
iškilmingai paleista Lietuvo
je pagaminta vėjo jėgainė.
Tuomet rašiau, kad reikėtų
pradėti jų masinę gamybą.
Lietuvoje, žinoma, tuo
jau atsilieptų, kad joms ga
minti reikia pinigų. O mazu
tas ir dujos yra perkamos už
užsienio paskolas. Tų pinigų
irgi šiek tiek daugiau būtų,
jeigu jų bereikalingai ne
švaistytų. Praėjusiais metais
buvo rašyta, kad akcizo ban
derolės nebebus spausdina
mos Lietuvoje, bet yra susi
tarta su Danijos firma. Šiam
tikslui keletas milijonų dole
rių atsiranda. Ne tik doleriai
be reikalo išleidžiami, bet ir
Lietuvos žmonėms darbas
atimamas. Panašiai yra ir su
pašto ženklais. Tik keletas
laidų tebuvo Lietuvoje spaus
dinta, o visos kitos spausdi
namos Vengrijoje ir net Mask
voje. Spausdinti pašto ženk
lus net Maskvoje yra ne tik
nesusipratimas, bet ir tauti
nės garbės pažeidimas. O už
tuos darbus ir vėl keletas mi
lijonų dolerių per metus iš
leidžiama.
Kuomet Lietuva atsistatė

Pirmojo pasaulinio karo pa
baigoje, tai pirmosios pašto
ženklų laidos buvo spaus
dintos Vilniuje ir Kaune.
Pradedant 1920 metais (dvie
jų metų Nepriklausomybės
atkūrimui skirta spalvota
laida), beveik visos kitos
pašto ženklų laidos buvo
spausdinamos Kaune. Už
tai, praėjus penkeriems me
tams nuo valstybės atkūrimo,
Lietuva tik 6 milijonų dole
rių skolą teturėjo (už iš Ame
rikos sandėlių Prancūzijoje
pirktą karinę aprangą ir mais
to produktus). O dabar jau
sugebėta įlįsti į beveik 5 mi
lijardų litų užsienio skolą.
Dar apie pusantro milijardo
litų skola susidarė už pasko
los lakštus.
Pradėję ūkininkauti žem
dirbiai yra žlugdomi, impor
tuojant iš užsienio maisto gaminius. Kraštas, kurio už
sienio prekyba rėmėsi žemės
ūkyje išaugintų gėrybių eks
portu, dabar jau net savęs
nebegali išmaitinti. Panašiai
yra ir su lengvosios pramo
nės įmonėmis ir jų gami
niais. Kam reikia auginti
arba gaminti, jeigu galima
užsienyje gauti. Ta linkme
einant, gal būtų galima nors
kokiam pusmečiui ir prem
jerą iš užsienio išsinuomoti!

STIPENDIJOS IEŠKO... STUDENTŲ
Tautinis Sporto Fondas
(National Sports Founda
tion) praneša, kad kasmet
skiriama daugiau kaip 100,000
universitetų ir kolegijų sporto
stipendijų, kurių dauguma
nėra išnaudojamos. Studen
tams - sportininkams nerei
kia būti rinktinių komandų
nariais, kad galėtų pretenduo
ti į tas stipendijas. Išleistas
naujas informacinis leidinys,
kuriame išsamiai aprašyta, ką
reikia daryti, siekiant gauti
sporto stipendiją. Norėdami
apie tai sužinoti, pasiųskite
užklausimą, pridėdami voką
su pašto ženklais. Užklausi
mą siųskite šiuo adresu:
National Sports Foundation

P.O. Box940
Oakhurst, NJ 07755

Dar vieną pranešima
gavome iš Tautinės Akade
minių Lėšų administracijos
(NAFA). Jame apgaile

staujama, kad neišnaudotos
stipendijos ieško studentų.
Pranešime pripažįstama, kad
dėl neaiškios procedūros,
taikomos tvarkant studentų
stipendijas ir paskolas, kuri
jiems atrodo perdaug komp
likuota ir sunkiai supranta
ma, studentai praranda gali
mybę pasinaudoti jiems tei
kiama parama. Dauguma
valstybinių, federalinių ir
universitetų paskolų,reikalaujančių kasmet įmokėti
tam tikrą sumą, tampa la
bai sunkia finansine našta
šeimoms. Tačiau daugelis
nežino, kad yra virš 375,000
finansinių šaltinių, iš kurių
gautų lėšų nereikia grąžinti.
Virš 80 procentų šių stipen
dijų nepriklauso nuo šeimos
finansinės būklės ar studento
ypatingai gerų pažymių. Jos
skiriamos, atsižvelgiant į stu
dento interesus, pomėgius,

akademinį bei profesinį pasi
rinkimą, tėvų amžių bei kari
nę tarnybą. Reikia tiesiog
stebėtis, kad pagal Tautinę
Studentų Finansinės Paramos
Komisiją, virš šešių milijardų
dolerių kasmet lieka neišda
linta, nes dauguma studentų
apie tai nežino ir nesikreipia
su prašymais. 1996 metais iš
leistas naujas leidinys teikia
išsamias žinias, kurios yra
labai svarbios finansinės pa
ramos reikalingiems studen
tams. Norėdami tą leidinį
įsigyti, kreipkitės adresu
National Academic Funding

Administration,

815 Middle Str., Suite 1400
Portsmouth, NH 03801

pridedami adresuotą, didelio
formato voką (nr. 10) su paš
to ženklais ir dviem doleriais.
Vertė A. BALAŠAITIENĖ

Dr. KAZIO MARTINKAUS
STIPENDIJŲ FONDAS

A.a. biochemijos dr. Ka siekiantys magistro bei dak
zio Martinkaus (1953-1984) taro laipsnio iš tiksliųjų
prisiminimui 1985 metais jo mokslų (biologijos, chemi
tėvai, sesuo ir artimi draugai jos, biochemijos), ypač ti
įsteigė stipendijų fondą, ku riamieji vėžinius susirgimus.
riuo gali pasinaudoti visi lais
Norinčius daugiau suži
vojo pasaulio studentai lietu noti ir gauti prašymų formas,
viai, bebaigią bakalauro arba prašome rašyti šiuo adresu:

Kristina Martinkutė,
Dr. Kazys Martiniais

Memorial Scholarship Fund,
7120 S. Richmond, Chicago,

Illinois 60629-3011, USA.

Užpildyti prašymai turi
būti išsiunčiami iki 1996 me
tų gegužės 30 d.
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LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMUI PAMINĖTI
KOVO 11-osios minėjimas
Pasaulio Lietuvių centre

Maskvoje gyvenantieji lietuviai
paminėjo Kovo 11 -ąją

(V. Kučo fotoreportažas iŠ Lemonto)

Pasaulio Lietuvių bendruomenės pirmininkas Bronius Nainys
taria sveikinimo žodį Kovo 11-osios minėjime Lcmonte

Kadangi kovo 11-oji pirmadienis, Maskvos tautie
čiai pažymėti Lietuvos Nepri
klausomybės grąžinimo die
ną susirinko į savo būstinę
kovo 7-tosios pavakary.
Pasveikinusi tautietes su
Tarptautine moters diena ir
visus susirinkusius su ste
buklų stebuklu - Lietuvos
prisikėlimu laisvam nepriklau
somam gyvenimui, Rusijos
sostinės lietuvių kultūros
bendrijos pirmininkė Nijolė
Martyniuk žodį suteikė Kle
mui Jorudui, žinomam ener
getikui, mokslininkui, tremti
nių vaikui, trėmimo metu

gyventi, patiems pasirinkti
savo gyvenimo kelią, drau
gus ir bičiulius.
Iki vėlaus vakaro vyko
tautiečių pokalbis apie Tėvy
nės Lietuvos, žengiančios
Nepriklausomybės keliu, var
gus ir bėdas, apie ryšius su
gimtąja žeme. Buvo pareikš
tas pageidavimas, kad daž
niau tokiomis istorinėmis
progomis tautiečius aplanky
tų Vyriausybės, Seimo na
riai, žinomi meno, kultūros,
visuomeninių organizacijų
veikėjai,

mamos iškeltam pro langą ir
pasislėpusiam savo iškasta
me sniego urve nuo "kelionės
pas baltąsias meškas".
- Jeigu yra stebuklų, tai
šis mano gimtosios žemės Lietuvos prisikėlimas sava
rankiškam, laisvam gyveni
mui, įvykęs kovo 11-ąją, pats
reikšmingiausias, pats di
džiausias lietuvių tautos gy
venime, - kalbėjo Klemas.
- Bolševikų siekiai, kaip
ilgiau išlaikyti grandinėse
lietuvių tautą, kad prie jų pri
prastų, subyrėjo į brolių ir
sesių lietuvių ryžtą laisvai

J.Dainis

PRIE ISTORINĖS VĖLIAVOS
Iš tų laikų, kai Nepriklausomybės ir Lietuvos trispalvės
paminėjimas buvo laikomas "priešvalstybine veikla".

Sesuo vyresnioji skauti
ninke Izabelė Jonaitienė mū
sų skautams paskolino Lie
tuvos vėliavą, prašydama
kad ji būtų pakabinta Kaziu
ko mugėje. Vėliavos istorija
yra ilga, tačiau čia pami
nėsime tik kelis įvykius. Ta
vėliava buvo Rytų fronte. Po
karo vienas karys ją atvežė į
Vokietiją, į Lietuvių pabė
gėlių stovyklą Šenfelde. Jis
atidavė vėliavą lietuviams
skautams, kuriems vadovavo
majoras Antanas Jonaitis.
Izabelė Jonaitienė vėliavoje
išsiuvinėjo skautiškus ženk
lus bei įrašus.
Regensburge vyskupas
V. Padolskis vėliavą pašven
tino o šventąsias Mišias at
našavo vyskupas V. Brizgys.
A. Jonaičiui vadovaujant,
Šenfeldo stovykloje prie tos
vėliavos įžadus davė apie
150 skautų ir skaučių. Izabe
lė Jonaitienė tūpinosi tų skau
tų uniformomis.
Kovo 25 dieną suėjo ly
giai 25 metai, kaip a.a. skau
tininkas majoras A. Jonaitis
mirė Clevelande. Nulenkime
galvas, prisimindami mirusį
mūsų brolį.

VAIVORYKŠTĖ
Tu tebesi, vaivorykšte, gyva:
Gražiausia rudenio nuauksinta spalva.
Ją Baltijos švelniausiam smėlyje regiu,
Pribrendusiuos kviečiuos, pavargusiuos klevuos,
Dzūkijos pašilėlių pustomoj kalvoj tarp kadugių.

Kai Nemuno lankom nuplaukia šaltos srovės,
O saulės pirštai degina ledus.
Prasikala žolė, šlaitai atbunda. Vėl žaluma
Užliejusi svaigina, vėl juokiasi ir žaidžia toliuos,
Gaiviu midum nugirdydama mus.

Kalba ALT sąjungos vicepirmininkas Petras Buchas

Juk tu žinai, kokia gyvos širdies spalva,
Kaip verkia putinai ir kaip šermukšniai puošias.
Kaip žėri anglys, krosnį duonai kepti ruošiant,
Kaip dega lūpos mylimos,
Žadėdamos tik tavo būti.
Gyva, vaivorykšte, esi, kai po lietaus,
Po šėlsmo debesų, trankaus griaustinio.
Skaisčiom spalvom pabirusi laukuos, miškus išpynus,
Įkritusi į delnus ir širdin įsmigus,
Degi ir gaivini - tyros vilties nesenkantis šaltini.
Amerikos Lietuvių tautinės sąjungos pirmininkas
dr. Leonas KriaučeliOnas ir Daiva Meilicnė Lietu
vos valstybės atkūrimo dienos minėjime Lemonte

Leonas GUOGA

1985 m. vasario 16 d.

V. Bacevičius

r:
-TĖV'fNEl■RRTIMUI
t
Prie vėliavos "Pilėnų" skautų tunto vyr. skautininkas
R.Bclzinskas ir skautas vytis T.Beržinskas

Kovo Į 1-osios minėjimo Pasaulio Lietuvių centre dalyviai. Iš kairės: Jūratė
Jankauskaitė, Lietuvos gcn.garbės konsulas Vaclovas Kleiza, Linda Burbie
nė ir Amerikos Lietuvių Tautinės sąjungos vicepirmininkas Petras Buchas
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AMERIKOS LIETUVIŲ NAUJIENOS
LEIDŽIAMA “LIETUVOS KANČIŲ
IR KOVŲ ISTORIJA"
Pasaulio lietuvių
bendruomenės fondo
KREIPIMASIS
Prieš trejus metus Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės
Valdyba ir Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės Fondas krei
pėsi į lietuvišką visuomenę
per spaudą ir laiškais, prašy
dami lėšomis paremti didžiu
lį darbą - paruošti ir išleisti
Lietuvos kovų ir kančių isto
riją. Buvo numatyta šešioli
ka tos istorijos tomų.
Šimtas septyniasdešimt
keturi tautiečiai iš Anglijos,
Argentinos, Australijos, Aus
trijos, Brazilijos, JAV, Lietu
vos, Kanados, Prancūzijos,
Šveicarijos, Venecuelos ir
Vokietijos greitai atsiliepė ir
atsiuntė savo aukas. Spau
doje pasirodė pranešimai,
straipsniai, laiškai, teigiami
ir neigiami pasisakymai, kri
tika, patarimai ir paskatini
mai. Kaip padėką už paramą
buvo pažadėta be jokio atly
ginimo įteikti rėmėjams kiek
vieną knygą tuojau po jos iš
ėjimo iš spaustuvės. Pažadą
tęsėdami, rėmėjams ir redak
toriams siunčiame pataisytą,
papildytą ir iš naujo perspaus
dintą Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės ir Lietuvos Istori
jos instituto 628-ių puslapių
leidinį - "Lietuvos gyvento
jų trėmimai 1940- 1941, 1944
- 1953 metais sovietinės oku
pacinės valdžios dokumen
tuose" (pirmasis šios knygos
448-ių puslapių leidimas
1994 metų pradžioje buvo
sustabdytas). Daugiau paaiš
kinimų rasite siunčiamos
knygos pradžioje. Ją galima
įsigyti PLB Fonde, 1059
Maplegrove Drive NW,
Grand Rapids MI 49504-3835
už 17.50 dolerių, o pridėjus
persiuntimo išlaidas - už 20
dolerių.
Pasaulio Lietuvių Ben

druomenės Valdyba (pirmi

ninkas Bronius Nainys, Ri
mas Česonis, Vacys Garbonkus, dr. Petras Kisielius, Baniutė Kronienė, Milda Len
kauskienė, Paulius Mickus,
dr. Vitalija Vasaitienė, Alek
sas Vitkus ir PLB atstovas
Lietuvoje Juozas Gaila) tęsia
Lietuvos kovų ir kančių isto
rijos knygų rengimą ir leidi
mą. Spaudai jau paruošti
trys kiti leidiniai. Tai Euge
nijaus Grunskio "Lietuvos
gyventojų trėmimai", Dalios
Kuodytės "Lietuvos partiza
nų istorija dokumentuose" ir
Juozo Starkausko "Lietuvos
partizanų naikinimas sovieti
niuose dokumentuose". Jie
bus spausdinami Lietuvoje,
kai tik pavyks sutvarkyti
visus techninius reikalus.
Lėšų, kurios skirtos Lie
tuvos kovų ir kančių istorijos
darbams ir leidiniams finan
suoti, telkimui vadovauja dr.
Antanas Razma. Jam talkina
PLB Valdybos vicepirminin
kė Milda Lenkauskienė ir
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės Fondas (pirmininkasVytautas Kamantas, iždinin
kas - Juozas Lukas, sekreto
rius - Kazys Laukaitis, direk 
toriai: dr. Petras Kisielius,
dr. Edmundas Lenkauskas,
Jonas Treška
ir teisės
patarėjas Saulius Kuprys).
Lėšos telkiamos ir knygos
platinamos per PLB Fondą.
Todėl visais Lietuvos kovų ir
kančių istorijos reikalais pra
šom kreiptis aukščiau nuro
dytu adresu, telefonu 616791-7333 ar faksu 616-7917888.
Labai prašome Jūsų pa
sitikėjimo ir pritarimo.

LIETUVIŲ FONDO NUTARIMAI
Lietuvių Fondo 33-sis
metinis narių suvažiavimas,
įvykęs 1996 metų kovo mė
nesio 30-ą dieną Pasaulio Lie
tuvių Centre Lemonte, Illinojaus valstijoje, išklausęs Lie
tuvių Fondo tarybos, patikė
tinių tarybos, valdybos, kon
trolės komisijos ir kitų ko
misijų bei įgaliotinių praneši
mus, ir suvažiavimo dalyvių
pasisakymus priėmė šiuos
nutarimus:
1. Suvažiavimas dėkoja
Lietuvių Fondo nariams už
nuolatines aukas, didinant pa
grindinį kapitalą, testamentų
sudarytojams už palikimus
Lietuvių Fondui, spaudai ir
radijui už informacijas visuo
menei. Jų dėka Lietuvių
Fondo pagrindinis kapitalas
peraugo aštuonių milijonų
dolerių sumą. Suvažiavimas
džiaugiasi 1995 metais gau
tais rekordiniais 907,873 do
lerių įnašais ir dėkoja Lietu
vių Fondo vadovybei, ypač
Tarybos ir Valdybos pirmi
ninkams Marijai Remienei ir
Stasiui Barui bei jų talkinin
kams už jų pastangas pasiek
ti ir viršyti aštuonis milijonus
dolerių.
2. Suvažiavimas pritaria,
remia ir kviečia visus lietu
vius padėti Lietuvių Fondo
Tarybai ir Valdybai greitai
pasiekti dešimties milijonų
dolerių pagrindinį kapitalą,
kad galėtų dar daugiau remti
lituanistinį švietimą, kultūrą,

jaunimą, aukštąjį mokslą ir tos katedros steigimui.
7. Suvažiavimas dar kar
kitus svarbius išeivijos bei
tą prašo visus lietuvius suda
Lietuvos reikalus.
3. Suvažiavimas pasisa ryti testamentus, atidaryti
ko, kad šiais metais LF Pelno bankuose "trust" sąskaitas
Skirstymo komisija ypatingą bei kitais būdais dalį ar visą
dėmesį kreiptų į išeivijos li savo turtą palikti Lietuvių
tuanistinį švietimą, mokykli Fondui, kad jų įnašai bei pa
nes priemones, knygas, mo likimai ir toliau remtų išeivi
kytojų studijas ir paramą pa jos ir Lietuvos švietimą, kul
tūrą ir jaunimą.
čioms mokykloms.
8. Suvažiavimas pakarto
4. Suvažiavimas taip pat
pasisako, kad šiais metais LF tinai prašo, kad visos lietuvių
šeimos kviestų arba patys
Pelno Skirstymo komisijos
naujais
Lietuvių Fondo na
reikšminga pinigų dalis būtų
riais
įrašytų
savo vaikus, vai
paskirta lietuvių spaudai, ra
kaičius,
giminaičius,
ir Lietu
dijui ir kitoms informacijos
vių
Fondo
stipendijas
gavu
įstaigoms, nes jos buvo ir yra
sius studentus, tuo užtikri
pagrindiniai visos lietuviškos
nant amžiną jaunystę Lietu
veiklos palaikytojai.
vių fondo ateičiai.
5. Suvažiavimas pritaria
9. Suvažiavimas kviečia
lietuviško švietimo paramai
Vilniaus ir Šalčininkų rajo
visus lietuvius ir organizaci
nuose Lietuvoje, o taip pat ir jas Lietuvių Fondo nariais
kituose kraštuose už Lietu įrašyti Lietuvos partizanus,
vos ribų, kur įsisteigė naujos
Sibiro tremtinius, politinius
Lietuvių Bendruomenės ir kalinius ir visus tuos, kurie
kurioms labai reikalinga mū už Lietuvą visokiais būdais
sų parama. Žymiai didesnė dirbo, kovojo, aukojosi. Tai
parama reikalinga ne tik ryti
būtų tam tikras jų įamžini
nėje Lietuvos dalyje, bet ir
mas ir jų pagerbimas, kurį
Seinų krašte, Mažosios Lie
mes galime atlikti išeivijoje.
tuvos Karaliaučiaus srityje.
O jų vardu sudėtos mūsų pi
6. Suvažiavimas pritaria
niginės aukos tarnaus ateities
Baltų Studijų programos stei
lietuvių kartoms.
gimui Washingtono universi
Nutarimų Komisija:
tete Seattle, Washington, nes
Antanas Juodvalkis,
tai yra visus pabaltiečius
Vytautas Kamantas,
jungiantis mokslo centras
Algirdas Ostis,
Amerikoje, ir prašo Lietuvių
dr. Antanas Razma,
Fondo Pelno Skirstymo ko
dr. Jonas Valaitis
misiją skirti pakankamai lėšų

POPIETĖ SU LEOKADIJA IR JUOZU ŽVYNIAIS

Vytautas KAMANTAS

TAUTININKŲ SUSIRINKIMAS
ST. PETERSBURGE
Amerikos Lietuvių Tau
tinės sąjungos St. Pctersburgo susirinkimas šaukiamas
balandžio 30 d. (antradienį)
2:30 vai. p.p. Lietuvių Klubo
mažojoje salėje. Susirinkimo
darbotvarkė:
1. Daktaro Danieliaus
Degėsio paskaita "Ar vitami
nai ir mineralai apsaugo
sveikatą?"
2. Pirmininko Juozo
Šulaičio pranešimas apie
skyriaus veiklą.
3. Skyriaus atstovų į

Tautinės sąjungos 24-ąjį
Seimą rinkimai. Šis seimas
vyks rugpjūčio 30-31 ir rug
sėjo 1 dienomis Chicagoje.
4. Skyriaus einamieji
reikalai, klausimai ir suma
nymai.
Susirinkimui pasibaigus
- kavutė su užkandėliais.
Tautinės sąjungos narių
dalyvavimas - privalomas.
Kviečiame atvykti ir jos
veiklai prijaučiančius mūsų
telkinio tautiečius.
Skyriaus valdyba

Prieš 20 metų persikėlę į
St. Petersburgą užtarnautam
poilsiui, Lėlė ir Juozas Žvyniai nenuleido rankų, bet ir
toliau darbuojasi įvairiose
lietuvių organizacijose. Per
tuos du dešimtmečius puose
lėdami gražius vienų su ki
tais sugyvenimo siekius jie
nepamiršta mūsų Tėvynės
Lietuvos reikalų. Vasario
29-ąją Žvyniai sukvietė savo
draugus bei bičiulius į Lie
tuvių klubą. Susirinko arti
100 tautiečių pasisvečiuoti,
pabendrauti ir pajusti malo
numą pabūti tarp savųjų. Juk

ir jiedu visada dalyvauja
draugų ruošiamuose susiti
kimuose.
Šiai puotai vadovavo re
žisierė Dalila Mackialienė.
Visiems susėdus prie gražiai
papuoštų stalų, kun. Matas
Čyvas sukalbėjo maldą. Lėlė
Žvynienė po sveikinimo su
sirinkusius pakvietė vaišin
tis. Išgerta taurė vyno už jų
sveikatą ir padainuota "Il
giausių, sveikiausių metų".
Dalila Mackialienė paskaitė
Antano Giedriaus linksmą
jumoristinį eilėraštį "Ta Pati"
ir Jurgio Gliaudos "Siuntinė

lis iš Amerikos", o Stasys Juo
zapavičius dar pridėjo savo
sukurtą šio baliaus feljetoną.
Toliau sutuoktinius Žvynius sveikino Lietuvių klubo
pirmininkas Albinas Kamius,
Tautinės Sąjungos skyriaus
pirmininkas Juozas Šulaitis,
LB Socialinių reikalų pirmi
ninkas Adolfas Armalis, bu
vęs Lietuvių klubo pirminin
kas Antanas Gudonis. Klubo
Kultūrinių popiečių ratelio
pirmininkė Angelė Kamiene.
Visi kalbėjusieji prisiminė
Lėlės ir Juozo gražiai atliktus
ir dar atliekamus darbus šia
me gausiame lietuvių telki
nyje. Juozas Šulaitis paste
bėjo, kad Tautinė Sąjunga
jiems yra labai prie širdies,
nes prieš 14 metų, jiems va
dovaujant, įsteigtas skyrius ir
šiandien yra veiklus. O Lėlė
Žvynienė - valdybos vicepir
mininkė ir renginių vadovė
su savo talkininkėmis palai
ko tradicijas ir visuose sky
riaus renginiuose paruošia
skanias vaišes.
Juozas Žvynys savo ir
žmonos vardu jautriais žo
džiais padėkojo visiems už
apsilankymą, o juos sveikinu
siems-už gražius linkėjimus.

Juozas ŠULAITIS
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AMERIKOS LIETUVIŲ NAUJIENOS
FOTO REPORTAŽAS IŠ KAZIUKO MUGĖS
Cleveland, Chicago

Clevelando lietuvių skautų organizuotoje mugėje sveikinimo žodį taria
v.s. Vladas Petuchauskas. Šaliajo-I.Klimaitė. V.Bacevičiaus nuotr.

LIETUVAITĖ JAV
DIPLOMATINĖJE TARNYBOJE
Nedaug turime lietuvių
kilmės žmonių, kurie priklau
sytų JAV diplomatinei tarny
bai. Čia norime supažindinti
su viena iš šios tarnybos na
rių - Chicagoje gimusia bei
augusią lietuvaite Rūta Dainauskaite. Ji yra dukra dr.
Jono Rimvydo Dainausko ir
Virginijos Jūratės Elvikytės,
tačiau diplomatiniam darbui
pasirinkusi savo motinos mer
gautinę pavardę, dabar žino
ma kaip Rūta D. Eivikis. Jos
tėvai anksčiau kiek daugiau
dalyvavo lietuviškoje veiklo
je. Bet joje ir šiandien dar
labai veiklus, jau 90 metų
slenkstį peržengęs jos senelis
- istorikas, knygų autorius
Jonas Damauskas.
Rūta yra įgijusi gana pla
tų išsilavinimą ir turi du moks
linius laipsnius. Ji baigė poli
tinius mokslus ir teisę. Vie
nerius metus ji dar studijavo
prancūzų kalbą ir kultūrą
Sorbonos universitete, Pran
cūzijoje. Kurį laiką Rūta,
kaip užsienio prekybos teisės
žinovė, dirbo advokate San
Francisco mieste, Kalifornijoje.

Vėliau Rūta nusprendė
pamėginti diplomatinį darbą.
Atrankos keliu ji pateko į
JAV Valstybės departamento
mokyklą, kur yra ruošiami
diplomatinės tarnybos žmo
nės. Šią mokyklą sėkmingai
baigusi, ji tris metus praleido
tolimojoje Australijoje, Canberros mieste. Šių metų pra
džioje Rūta gavo kitą pasky
rimą: šį kartą Europon, visai
netoli savo tėvų gimtinės.
Vasario mėnesio pabaigoje ji
pradėjo dirbti konsule vizų
reikalams JAV generalinia
me konsulate Krokuvoje,
Lenkijoje.
Rūta, kuriai dabar 33 me
tai, savo tėvų žemėje iki šiol
dar nėra buvusi. Tačiau da
bar, gyvendama netoli Lie
tuvos, ji turės progą palai
kyti artimus ryšius ir ją ap
lankyti. Gal ateityje jai pa
sitaikys galimybė ir dirbti
JAV ambasadoje Vilniuje?
Palinkėkime šiai mūsų
tautietei toliau kilti karjeros
laiptais JAV diplomatinėje
tarnyboje.

Trumpai iš Čikagos
Jonas Damauskas, istorikas,
Kaziuko nugės Clevelande svečiai, iš kairės: LF atstovė Dalia Puškorienė,
kun. Gediminas Kijauskas, kandidatavęs į JAV Kongresą Maurice Perkins
ir "Vilties" draugijos vicepirmininkas dr. Viktoras Stankus. V.Bacevičiaus nuotr.

aktyvus spaudos bendradar
bis, neseniai sugrįžo iš Kali
fornijos, kur praleido 15 die
nų savo dukros namuose,
esančiuose Los Angeles prie
miestyje. Ten būdamas susi
tiko su vietiniais lietuviais,
aplankė kelis didesniuosius
jų renginius. Smagu jam bu
vo susitikti su artimaisiais
bei kitais pažįstamais, patirti
tenykščių lietuvių nuotaikas.
J. Dainauskas apgailestauja,
kad dėl šios atostogų išvykos
turėjo praleisti tris šeštadie
nius ir negalėjo skaityti
paskaitų Pedagoginiame Li
tuanistikos institute, kuriame
jis tebedėsto istoriją.
* ♦ ♦

Kaziuko mugės Clevelande meninio pasirodymo belaukiant. V.Bacevičiaus nuotr.

Solistą Joną Varnelį gražiai
pagerbė Vilniuje leidžiamas
"Muzikos barų" žurnalas savo šių metų antrajame nu
meryje. Visą puslapį užėmusiame Irenos Mikšytės raši
nyje sakoma, kad su svečiu
iš Amerikos įvyko susitiki
mas Lietuvos muzikų drau
gijos Senjorų klube 1995 m.

gruodžio 15 d. Ten dalyvavo
ir jo žmona Natalija bei
sesuo Danutė. Kaip rašoma,
J. Vaznelis daug papasakojo
apie išeivių muzikinį gyveni
mą, kalbėjo apie Chicagos
lietuvių operą. Taip pat jis
atsakinėjo ir į susirinkusiųjų
klausimus. Rašoma, kad at
sisveikinant visus sugraudino
V. Jakubėno daina pagal S.
Santvaro žodžius, parašyta
karo metais - "Į Vakarus..."
♦ ♦ ♦

Anatolijus Siutas, Amerikos
lietuvių radijo valandėlės (ji
girdima sekmadieniais, rytą
nuo 7 vai. per WCEV - 1450
AM stotį) šiemet mini savo
30 metų sukaktį prie mikro
fono. Ilgą laiką jis buvo lie
tuvių televizijos programos
vedėjas, o taip pat daug metų
pašventė ir lietuviškoms ra
dijo programoms. A. Šluto
sukaktis bus paminėta šios
valandėlės ruošiamoje puo
toje, kuri įvyks gegužės 11d.
Jaunimo Centro didžiojoje
salėje, Dar galima užsakyti
vietas.

“TAUPAI" KETURIOS ŽVAIGŽDUTĖS

Trys kartos Kaziuko mugėje Chicagoje: mama, dukra ir vaikaičiai. Iš kairės:
dr. R.Variakojytė, J.Variakojis, Z.Juškevičienė ir J.Variakojienė

Bauerio finansinių tyri
mų įstaiga su malonumu
pranešė "Dirvai", kad Lietu
vių kredito kooperatyvas
"Taupa" jau antrą kartą nusi
pelnė keturių žvaigždučių
įvertinimo. Toks apdovano
jimas jai teko už puikius
finansinės veiklos rezultatus
praėjusiais metais. Finansi

nių tyrimų įstaiga pažymi,
kad "Taupos" rezervinis ka
pitalas pastoviai viršija 6%
nuo jos turimų aktyvų.
Finansinių tyrimų fir
mos prezidentas P.A.Baucr
pažymėjo, jog "Taupa" toliau
stiprėja. Tai yra patikimas
rodiklis, liudijantis, kad ši
kredito įstaiga dirba puikiai.
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LOS ANGELES VYRŲ KVARTETO
TRISDEŠIMTMETIS

Iš kairės: R.Apeikytė, R.Dabšys, A.Polikaitis,
B.Seliukas, E.Jarašiūnas
Tą trisdešimtmečio ne
nutrūkstančios dainos jubi
liejų iškilmingai paminėti ir
kvarteto koncertu pasigrožėti
kovo 10-tos popietę į itin
skoningai išpuoštą Šv. Kazi
miero parapijos salę susirin
ko daugiašimtė šventiškai
nusiteikusių svečių minia.
Iš savo 75 dainų ir 7
giesmių repertuaro, nepamai
nomai pianistei Raimondai
Apeikytei akompanuojant,
šiame jubiliejiniame koncer
te kvartetas pateikė publikai
septyniolika populiariausių
dainų, jas perduodami iki to
bulumo išlavintais balsais ir
itin maloniai nuteikiančia
elegantiška, kartais pagal rei
kalą žaisminga scenine laiky
sena. Pirmoje koncerto daly
je parinkę jautrių, patriotinių,
ašarą traukiančių kūrinių,
antroje gi pažėrė romantiškų
ir linksmų, privertusių publi
ką į taktą ploti ir net drauge
uždainuoti.
Koncerto pabaigai prie
kvarteto vyrų prisijungė ir jų
muzikalusis atžalynas: Tadas
Dabšys, Aurius ir Rimas Ja
rašiūnai, Linas Polikaitis ir
prie pianino Rūta Seliukaitė
- Wroblicky. Toks finalas
sukėlė publiką ant kojų. Ji
nesibaigiančiomis ovacijo
mis dar ilgokai neleido šiam
prieš mūsų akis susikūrusiam
"oktetui" nutilti.
Laikantis jau senokai at
siradusios koncertų tradici
jos, dainavimas keletą kartų
buvo pertrauktas kvarteto

narių pasisakymais. Pir
masis į publiką prabilo bo
sas Rimtautas Dabšys, savo
linksmoje kalboje prisi
pažinęs, kad jie neprisimena,
kada pradėjo dainuoti ir neži
no, kada baigs. Šis prisipaži
nimas publikai, gal net susi
rūpinusiai ar tik girdėjusiai
gandus apie "paskutinį kon
certą", be galo patiko ir buvo
palydėtas garsiais plojimais.
Baritonas Antanas Polikaitis
savo žodyje glaustai perbėgo
kvarteto trisdešimties metų
kelią. Pirmasis muzikinis va
dovas buvo kompozitorius
Bronius Budriūnas, po to po
rą metų jam vadovavo muzi
kas Aloyzas Jurgutis. Jo pa
galba kvartetas išleido dvi
plokšteles. Jau per dešimt
metų su kvartetu nuoširdžiai
dirba pianistė Raimonda
Apeikytė, kuri, kaip pasi
džiaugė kalbėtojas, ne vien
kantriai juos moko, puikiai
akompanuoja, kuria ir aran
žuoja jiems dainas, bet ir
tinkamai papuošia pasiro
dymams scenoje. Muzikine
interpretacija ir choreografija
sumaniai rūpinasi jų ilgame
tis bendradarbis aktorius ir
režisierius Petras Maželis, o
jo meniška ranka skoningai
papuošia sceną.
Per tą trisdešimtį metų
kvartetas surengė 44 skelbtus
ir spaudoje aprašytus koncer
tus Los Angeles mieste, be to
daugybę mažesnių pasiro
dymų, kurie spaudon nepate
ko. Už Los Angeles ribų mū

sų šaunusis ketvertukas kon
certavo 43 kartus, aplanky
damas beveik visus lietuvių
telkinius Amerikoje, du kar
tus Toronte, Kanadoje ir
vieną kartą Australijoje. Lie
tuvoje labai sėkmingai kon
certavo 1989 ir 1991 metais,
kur surengė devyniolika kon
certų įvairiuose Lietuvos
miestuose. Taip pat giedojo
Vilniaus Katedroje, Klaipė
dos Taikos Karalienės baž
nyčioje ir Poezijos Pavasario
programoje Šv. Jono bažny
čioje, kur poetui Bernardui
Brazdžioniui buvo įteikta
poezijos premija.
Programai pasibaigus
kvarteto vadovas ir organiza
torius, pirmasis tenoras prof.
Emanuelis Jarašiūnas savo
trijų kolegų buvo apdovano
tas šmaikščiu, gražiai įvynio
tu botagėliu.
Baigiamąjį žodį tarė il
gametis kvarteto rėmėjas ir
šios šventės organizacinio
komiteto pirmininkas Albi
nas Markevičius.
Programai pasibaigus
prasidėjo pokylis. Puikioji
mūsų šeimininkė Genovaitė
Plukienė šį kartą pati save
pralenkė, turtingai ir elegan
tiškai paruošusi puotai vai
šes. Ilgai šaudė šampano bu
teliai, skambėjo linkėjimai,
vienur ir kitur susimetę bal
singesnį svečiai linkėjimus
išreiškė daina. Lyg visai ne
pavargę, nenurimo ir kvarte
to vyrai, vaikščiodami tarp
stalų, pasikalbėdami, o ret
karčiais drauge su svečiais ir
dainą užtraukdami. Kaip jų
nemylėti?
Trisdešimtį užburtų ir
mus užburiančių metų mie
lasis Kvartetas džiugino,
graudino ir linksmino mus,
po pasaulį išblaškytus, o da
bar jau ir už geležinės uždan
gos buvusius. Ir per tuos
trisdešimt metų jie labai pui
kiai ir pabrėžtinai apsiėjo
vien liaudies ir mūsų kompo
zitorių kūriniais. Ačiū ir gar
bė jiems už tai.
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JAV LIETUVIŲ KARININKŲ
SUVAŽIAVIMAS
JAV Lietuvių kilmės ka
rininkų antrasis metinis suva
žiavimas įvyks balandžio 2728 dienomis Bolling Air Force Bazėje, Washington, D.C.
Jis prasidės šeštadienį balandžio 27 -ą dieną, devin
tą valandą ryto.
Suvažiavimo tikslas: pa
rengti veiklos projektus, ku
rie padėtų Lietuvos kariuo
menei toliau stiprėti. Aptar
sime kariuomenės struktūrą,
strategiją ir NATO narystę.
Kalbėtojų tarpe bus pul
kininkas R. Kilikauskas, dir
bęs Lietuvoje tris metus; pul
kininkas Vigelis, nesenai grį

žęs iš Lietuvos ir pulkininkas
leitenantas Donatas Skučas,
kuris dabartiniu laiku dirba
patarėju Krašto Apsaugos
Ministerijoje. Numatyta, kad
dalyvių tarpe bus dr. Laima
Andrikienė, Lietuvos Respub
likos Seimo Užsienio reikalų
komiteto narė, atstovai iš
JAV Užsienio ir Krašto Ap
saugos Departmentų bei
Lietuvių organizacijų.
Registruoja ir žinias apie
šį suvažiavimą teikia pulki
ninkas Romas Kilikauskas.
Tel. (703) 323-6764, faksas:
(703) 323-0968.

“LIETUVOS" ANSAMBLIO
GASTROLIŲ TVARKARAŠTIS
Iškilusis Lietuvos tautinio meno ansamblis “Lietuva" šių metų
lapkričio mėnesi atvyksta gastrolėmis į JAV. Numatyta ansamblio
gastrolių progama yra tokja:_______________________________

............................... Koncertu rengėjai Ir atsakingleil asmenys
Lapkričio 8 d. atvykimas į New Yorką
" 8-9 New York
Laisvės Žiburio" radijas
Romas Kezys 718-423-6161
"9-13 Boston
- . Jungtinis organizacijų komitetas
Gintaras Čepas 617-330-8104
" 13-16 Cleveland
LB Clevelando apylinkės valdyba
Ada Stungienė 216-256-4906
" 16-20 Detroit
LB Detroito apylinkės valdyba
Nijolė Zelwinder 810-373-9017
" 20-24 Chicago
Dienraštis "Draugas"
Vaclovas Momkus 312-925-6193
" 24-25 kelionėje
" 25-28 St Petensburg Lietuvos Vyčių 147 kuopa
Antanas Gudoms 813-360-4388
Lapkričio 29-gruodžio 3d. LB VVashington apylinkės valdyba
VVashington / Balbmore
bendradarbiaudama su Lietuvos
ambasada Dr. Arūnas Šlekys
301-428-5502
Kelionės koordinatorius - Romas KEZYS
"Lietuvos" ansamblis norėtų pasirodyti ir kitose vietose,
pavyzdžiui, universitetuose arba TV programose. Ten, kur tokie
pasirodymai pasitarnautų lietuviškajai reprezentacijai, ansambliečiai
sutiktų koncertuoti ir be honoraro. Transportu pasirūpintume.

TRISDEŠIMT KETVIRTASIS
"Dirvos* novelės Konkursas

DVI PREMIJOS:
pirmoji - 500 dolerių,
antroji - 300 dolerių,
skiriamos iš

A.A. SIMO KAŠELIONIO

Rūta ŠAKIENĖ

palikimo, kuri tvarko Korpl Neo-Lithuania

Tema: Autoriams suteikiama neribota teisė novelės
temą, turinį ir pobūdi patiems pasirinkti.

Laikas: Paskutinė rankraščiu įteikimo data
1996 metų rugsėjo 15 d. (pašto antspaudas).
Rankraščius siusti šiuo adresu:

Dirva, Novelės konkursas,
P.O. Box 19191
Cleveland, Ohio 44119-0191
Konkurse kviečiame dalyvauti visus lietuvius rašytojus,
gyvenančius Lietuvoje, JAV ar bet kuriame kitame krašte.

I
te

Iš kairės: R.Dabšys, T.Tabšys, A.Polikaitis, R.Seliukaitė-Wroblicky, P.Maželis,
' R.Apeikytė, B.Seliukas, R.Jarašiūnas, E.Jarašiūnas ir A.Jarašiūnas

8 psl.
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AppJe kursanis artėjant

O TU - JAU SENAS, JAU PENSININKAS

APPLE KONFERENCIJA
CLEVELANDE
Konferencija įvyko ko kokias temas tikslinga giliau
vo 30-31 dienomis Dievo panagrinėti su šiuose semina
Motinos parapijos konfe ruose dalyvaujančiais Lietu
rencijų salėje. Joje dalyvavo vos mokytojais.
Clevelando konferen
23 APPLE draugijos nariai ir
rėmėjai, tarp kurių net 19 cijos dalyvė Myra Goodvvin
buvo iš kitų Amerikos vieto papasakojo, kad APPLE lek
vių, atstovaujančių 10 skir toriai, grįžę į Ameriką po se
tingų Amerikos valstijų. Ši minarų Lietuvoje, palaiko
grupė sudaro apie 30 proc. ryšius su ten gyvenančiais
važiuojančių į Lietuvą AP savo kolegomis ir asmeniška
PLE programos dalyvių, iš iniciatyva plėtoja įvairiašakę
kurių didesnę pusę sudaro veiklą. Myra savojoje North
amerikiečiai, t.y. neturintieji Carolina valstijoje surado
savo genetinių šaknų Lietu stetoskopų, kurių vertė $18,00 ir juos padovanojo
voje.
Neseniai grįžę iš Lietu Lietuvos vaikų ligoninėms.
vos JAV Lietuvių bendruo Jos parapijos nariai renka
menės atstovai pasakojo, kad įvairius vaistus, gaunamus be
aptariant užsienio organiza receptų, ir siunčia juos naš
cijų įnašą į Lietuvos gyveni laičių įstaigoms. Pati Myra
mą, ypač teigiamai įvertintos Goodwin per mokslo metus
trys institucijos: šeštadieni siunčia į Lietuvą literatūrą
nių mokyklų tinklas užsieny specialiosios pedagogikos
je, Atviros Lietuvos fondas ir klausimais. Myros kolegė APPLE draugija. Vaiva Vėb muzikos mokytoja Katie
raitė pranešė, kad Tautos Hoyle atsiveža iš Lietuvos
Fondas Ncw Yorke paskyrė du sergančius vaikus, ku
$20,000 paramą 1996-ųjų riuos gydys Amerikos dakta
metų APPLE programai. rai. Davė Keith savo lėšo
8,000 dolerių yra skiriama mis nuvežė kompiuterį į
mokytojų centro įkūrimui Kėdainius. Daug kitų kolegų
Rytų Lietuvoje. Viena iš atlieka įvairius papildomus
siūlomų vietovių yra Šven darbus, niekam apie juos nečionėlių Žemaitės lietuviško sigarsindami. Tai yra tiesiog
ji mokykla. Tame rajone jų pastangos padėti kraštui,
lietuviai sudaro apie 40 proc. kurį jie pamilo.
Irena
gyventojų.
GEDRISClevelando konferenci
GIEDRAITIENĖ
joje buvo aptarti vasaros
seminarų planai, numatyta,

Iš kairės: Julius Veblaitis, Giedrė Stankūnienė,
Emilija Sakadolskienė ir Vaiva Vėbraitė-Gust

Šiauliai - Cleveland

"AUŠROS" MUZIEJUS
Olga ČAPIENĖ

Pirmasis Šiaulių "Aušros" muziejaus pastatas
1928 metais. Nuotrauka iš muziejaus fondų

Los Angeles Pensininkų klubo valdyba. Iš kairės,
pirmoje eilėje: pirmininkė D.Kaškelienė, vicepirm.
Bronius Stančikas, sekretorė S.Šakienė
antroje eilėje: vicepirm. Č.Norkus, renginių vadovė
Ona Deveikienė, iždininkas Juozas Katilius

vežimėliui ir vaistams nupirk
ti. Nebuvo jokių pagarbių
viens kito pristatinėjimų, tuš
čių po sceną vaikščiojimų ir
savimi pasigėrėjimų. Įdomiai
programai vadovavo "links
mų plaučių" populiarusis
pensininkas Bronius Seliukas. Na, ir pratrūko jo pokš
tai, istorijos ir nutikimai, o
nuoširdus juokas net salės
sienas drebino. Jis davė pa
žadą, kad kitoje popietėje
"sveikatos sumetimais" sve
čiai bus pavaišinti skania Ba
rakudų žuvimi. Scenon atvy
kusios trys sesutės Grikavičiūtės, pritariant vienai jų
gitara, "graudžiai malonias
dainas dainavo". Jų dainavi
mas nuoširdžiai atskleidė
dainos turinį ir melodiją.
Įvairių nuotaikų ir ritmų dai
nos gražiai skambėjo. Se
sutės Grikavičiūtės susilau
kė palankaus priėmimo.

"Ale kaip ji susiraukšlėjo
Gal kartais tokie žodžiai
skamba su gailesčiu ar net ir nutuko..."
"Pensininkai..."
gedulingai, lyg pensininkas
Palaukite, bet juk tikrovė
jau būtų "nurašytas". Bet...
Pokario metais staiga pa yra kitokia. Pensininkai švy
daugėjo jaunimo. Kareiviai ti daugelio metų patyrimu,
sugrįžo namo, Amerika išau rūpinasi savaisiais ir tėvynai
go, atvykus įvairių tautybių niais, dirba šalpos organiza
išeiviams. Atvyko ir daug cijose, po pamaldų pardavi
lietuvių. Mes buvome jauni, nėja kavą, sumuštinius, pyra
pilni energijos, jutome laisvę gėlius, kepa blynus ir raito
ir troškimą kurti naują gy ausiukes, kad tik pagelbėtų
venimą. Dirbome sunkiai, varganai Tėvynei. Pensinin
bet ištvermingai. Žinojome kai turi daug kalbų: apie
dolerio reikšmę, o Amerikoje ligas ir blogus daktarus, apie
net žmogus buvo vertinamas gražiausius pasaulyje anū
pagal dolerių kiekį. Lietuviai kus, apie keliones į tėviškę
mokėjo taupyti, jau savo (o įspūdžiai - gausūs, bet ne
nuosavuose namuose augino visada jaukūs), apie rūpestė
ir išleido į mokslus vaikus. lį, kaip surasti turtingą našlį,
Prarastos Tėvynės ilgesys ir kad anūkėliams pinigėlių lik
tautinis išdidumas vertė dirb tų. Aišku, ir jaunystės prisi
ti savo tautinei kultūrai, minimai randa vietą. Tiesa,
steigti lietuviškas mokyklė pensininkas jau nebegali tiek
Bronius Seliukas
les ir jas išlaikyti. Bažny nugerti, bet apetitas tai tikrai
čioje skambėjo lietuviškos nesumažėjo. Mažiau dieglių
Valgyta, ragauta vynelio,
giesmės, augo chorai, teatrai, turintis dar ir polkutę pasi- linksmai šnekučiuotasi. Juo
tautinių šokių grupės ir net mandruodamas sutrypia.
kas, dainos ir muzika praskaid
Pensininkas dar turi viso rino metų išbraižytus veidus,
labai išgarsėję ansambliai.
Gražiabalsiai solistai išgar keriopos jėgos. Tai rodo įvai užmarštin nudangino rūpes
sino lietuvių operą. Įvairios rūs pensininkų klubai. Štai čius ir kur nors įsimetusius
organizacijos judino tautinę toks pensininkų-vyresniųjų dieglius. Kai jau kvepėjo ka
veiklą, klabeno Washingtono tautiečių klubas klesti ir Los va ir gomurį jaudino pyragai
Angelėje, ypač kai rūpestin čiai, prasidėjo loterija. Do
politikų duris.
Kovojanti tauta, anot Vy gai dirba ir darbus planuoja vanų netrūko. O jų tarpe bu
dūno, išniro iš kalėjimo, savo valdyba, kurios didesnė dalis vo ir Lietuvoje gražiai išaus
gaivališkumu ir drąsa nuste - darbščios moterys. Jų veik tas moteriškas tautinis rūbas.
binusi pasaulį. Aukos, fon lai, iškyloms padeda ir netoli
Popietė baigėsi, bet pen
dai, šalpos nualintan kraštui esąs auksinis miestas - Las sininkai ir jaunesnieji dar
dar labiau apjungė išeiviją. Vegas.
ilgai postringavo, šnekučia
Tenka prisiminti vieną iš vosi, truputį ir "papletkavoNebuvo pamirštos ir giminės.
Bet va, kur tas laikas taip linksmiausių popiečių, į ku dami". Matant tiekos žmo
greit nulėkė? Nepajutom, rią sugužėjo virš dviejų šimtų nių švytinčius veidus, švytė
kaip galvos nubaltavo ar nu pensininkų ir svečių. Stalai jo ir valdybos narių veidai
pliko, kūno formos jau į ki papuošti, vyno taurės žiba, iš džiaugsmu, kad popietė pa
tokius laukus nuklydo ir, jei virtuvės sklinda lietuviškų sisekė. Pinigų užteks ir veži
plaukai nebūtų nudažyti, baž valgių kvapas. Jau net ir sei mėliui, ir vaistams.
nyčios maldininkai primintų lę reikia nuryti. Su tikru nuo
Ne, pensininkai amžium
Lietuvos žemę Kalėdų metu. širdumu pirmininkė Danutė turtingi, bet neseni. Turi dar
Laiko nei sulaikysi, nei pa Kaškelienė padėkoja susirin daug jėgos darbui.
vysi. Metų skaičius net ne kusiems ir praneša, kad atsi
Petras MAŽELIS,
radęs pelnas bus panaudotas
norint padidėjo. Ir štai: jau seniai pensininkas,
"Vaje, kaip tu pasenai..." Lietuvos seneliui tremtiniui bet dar režisuojantis
Kovo 11-oji Šiaulių mu
ziejininkams - ypatinga šven
tė. 1923 metais tą dieną Šiau
lių apskrities savivaldybė
įkūrė "Aušros" muziejų ir,
minėdama pirmojo lietuviško
laikraščio 40-metį, pavadino
jį tuo pačiu vardu.' Šiandien
tą datą minime ir kaip Lietu
vos nepriklausomybės grąži-

nimo dieną, po kurios "Aušros"
muziejininkams atsiskleidė
naujos veiklos galimybės.
Vėl galima rodyti 50 metų
fonduose slėptą medžiagą
apie Nepriklausomos Lietu
vos laikų visuomeninį bei
kultūrinį gyvenimą ir žymiau
sius to laiko veikėjus.
"Aušros" muziejaus stei-

gimo iniciatorius ir ilgametis
globėjas buvo teisininkas Fe
liksas Bugailiškis. Jis kartu
su kitais šviesuoliais ben
draminčiais K. Bieliniu, A.
Povyliumi, K. Šalkauskiu ir
K. Venclauskiu sunkiais Lie
tuvai laikais rūpinosi savo
krašto kultūra
(Bus daugiau)
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LAIŠKAS
i>

LIETUVOS
Vladas Vileikis
gio dėka, kuris taip trumpai
buvo ir net ne prezidentu, bet
Brazausko sėbrų nežaboto
mis pastangomis kuo dau
giau pasigrobti turto. Laiške
neminimas Brazauskas. Mat
jis yra iš tos pačios kompani
jos. Landsbergis kaltas. Mat
jis "dėstė komunizmo teori
ją". bet Brazauskas - švarus,
nors jis buvo pats didžiausias
komunistų partijos vadas
Lietuvoje. Landsbergis su
gebėjo viską suardyti per la
bai trumpą laiką. O kaip Bra
zauskas, kuris valdo daug il
giau ir su daug didesnėmis
galiomis?

Bolševikmečiu gauti laiš
ką buvo nemaža naujiena.
Nevisi prasprūsdavo pro cen
zūrą. Dabar reikalai gerokai
pasistūmėjo į priekį. Laiškų
turinys įvairus. Jeigu laiškas
iš tokio, kuris turėjo gerą tar
nybą, važinėjo atostogų į Kry
mą, Kaukazą, nekalbant jau
apie Palangą, tai tokio laiš
kas - gana liūdnokas. Rašo:

Jau prasideda pagaliau
pavasaris. Dieną tirpsta snie
gas. Balos dar nedidelės.
Galima perbristi. Bet rytoj
žada didelį tirpimą, tad rei
kės ieškoti laivelio arba kal
ti pjaustą iš kokio stalo. Snie
go kalnai. Prie stogų kabo
varvekliai. Jau penki žmo
nės sužeisti nuo krintančių
varveklių. Gedimino pros
pektas buvo uždarytas, o
pėstiems liepta vaikščioti
viduriu gatvės, kad krintan
tys ledai neužmuštų.
Ta proga prisimena snie
go griūtis Chicagoje. Miesto
merė, nesugebėjusi tvarkytis,
nebuvo išrinkta. Populiariai
praminta "snieguole", ji pra
rado savo vietą. Manyčiau,
kad ir bolševikmečiu snigo,
ir krito ledo varvekliai, tik
niekas nedrįso išsižioti, nes
būtų pakliuvęs į Sibirą, kur
sniegO'dar daugiau. Skaity
kime toliau:

Šiemet užkėlė kainas už
šildymą. Daug kam, užmo
kėjus už šildymą, nebelieka
maistui. Mūsų valdžia bai
gia subankrutuoti, jau seniai
algų laiku nemoka, o dabar
irpensijas užlaiko.

Pas mus lankosi turtuo
liai, kurie nori pirkti mūsų
butą. Žada didelius pinigus,
už kuriuos gali gauti 3 butus
kitame rajone. Bet mes lai
komės. Mažoji dalis žmo
nių pralobo iš nešvarių biz
nių ir mano, kad viską nusi
pirksi už pinigus.
Laiške nesakoma, kas tie
- nešvariai pralobę. Taigi tie
patys - buvę komunistai, ku
rie kartu ranka rankon dirb
dami su dabartine valdžia,

J. Geniušas,
Dingentas

PO 24 METŲ

fantastiškai turtėja.

Savo pinigus gali pra
kišti kokiame nors bankru
tuojančiame banke. Jau
daug žmonių prarado savo
kapitalą^norėdami praturtėti.
Ar ne geriau nieko neturėti ?
Tikrai, ar ne geriau nieko
neturėti? Taip, kaip aiškino
komunistinė teorija. Tik laiš
ko autorius ne taip gyveno.
Taip ir galvoja buvę po
litikieriai, biurokratai, kurių
taip daug buvo prigaminta.
Dabar, kada neužtenka parti
nio bilieto, bet reikia dirbti,
juos panika pagauna.
Laiško rašytojas - pensi
ninkas. Tad nenaudingas da
bartinei valdžiai ir negauna
tų privilegijų, kuriomis gau
siai apdovanojami buvę ko
munistai. Jis mielai grįžtų į
"senus gerus laikus". Ne
svarbu, kad tūkstančiai buvo
grūdami į Sibirą, žudomi,
kankinami. Jam buvo gerai
komunistų partijos pavėsyje.
Skundžiasi savo sunkia bui
timi. Bet tikrumoje jis tik ly
gina su anais laikais, kada
gyveno žymiai geriau, negu
kiti. O dabar reikia susily
ginti. Baisenybė. Landsber
gis kaltas.

Edvardas Šulaitis
Lietuvių Opera Chicago
je yra tam tikras fonomenas.
Tai vienintelis operinis ko
lektyvas šiame krašte, kuris
yra susidaręs vienos tautinės
bendruomenės pagrindu. O
kitas retas reiškinys - tai šio
kolektyvo užsispyrimas ir
patvarumas, nes kiti mūsų
kultūriniai junginiai nesu
gebėjo taip ilgai išsilaikyti.
Kuomet 1972 metais bu
vo statoma ši opera, atskira
knygute išleistas operos li
bretas (autorė Bronė Buivydaitė). Jos pradžioje tilpo ir
kompozitoriaus Vlado Jaku
bėno rašinys apie šią operą ir
jos autorių. Rašinyje sako
ma, kad Kazimieras Viktoras
Banaitis, žymaus tautinio at
gimimo veikėjo ir Nepri
klausomybės Akto signataro
Saliamono Banaičio sūnus
yra vienas iš žymiausiųjų lie
tuvių kompozitorių. Šiemet
kaip tik minime šimtmetį
nuo jo gimimo. Šiai sukak
čiai prisiminti statoma "Jū
ratės ir Kastyčio" opera Chica
goje ir Kaune.
Reikia pasakyti, kad pir

LIETUVIŲ OPERA

masis "Jūratės ir Kastyčio"
pastatymas Chicagoje susi
laukė 4 spektaklių ir buvo
gana gerai įvertintas. Šį kartą
yra ruošiamasi operą parody
ti tik 2 kartus, nors salės da
bartiniuose spektakliuose bus
žymiai didesnės. Jose telpa
apie 2,500 žmonių. Taigi
visi tie, kurie tik norės, galės
grožėtis šia lietuviška opera.
Jau kuris laikas yra platinami
bilietai, kuriuos galima įsigy
ti asmeniškai, apsilankant
"Seklyčioje". Šį kartą operos
pastatymui talkina Kauno
Muzikinis teatras. Premjera
Kaune įvyko kovo 16 d. Iš
Lietuvos į Chicagą atvyksta
apie 60 žmonių, kurie čia da
rys viską, kad ši opera ir
Chicagoje nuskambėtų kuo
geriau. Atvažiuos ne tik 5
solistai ir trys meno vadovai,
bet ir 8 balerinos, 4 pirmieji
tenorai ir visas 37 asmenų
orkestras. Kaip pareiškė Lie
tuvių Operos valdybos pirmi
ninkas Vytautas Radžius, pi
giau atsivežti orkestrą iš Lie
tuvos, negu jį samdyti iš vie
tinių unijos orkestrantų.

S. Martinaitytė
Jūratė

40-sis sezonas

BANAIČIO
opera

JŪRATĖ IR KASTYTIS
Režisierius

1996 m. balandžio 20 d., 7:30 vai. vakaro
ir
balandžio 21 d., 3:00 vai. po pietų
MORTON AUDITORIJA
2423 S. Austin Blvd.> Cicero, IL

V. Noreika,
Kastytis

Bilietai gaunami SEKLYČIOJE
2711 W. 71st Street, Chicago, IL 60629
J. Malinauskaitė,
Dailininkė

Parteryje — $35 ir $25, balkone $30, $20, $15
Spektaklio dieną — prie įėjimo į salę.

M. Momkienė,
Rūtelė

Paštu bilietai užsakomi, siunčiant čekį šiuo adresu:

Gana keista skųstis sava
valdžia? Juk laiško autorius
priklausė valdančiajai komu
nistų partijai ir, be abejo, bal
savo už dabartinius gerai iš
anksčiau pažįstamus.

Lithuanian Opera Company
7013 S. Califomia Avė.
Chicago, IL 60629

Rašai, kad tau patinka
Landsbergis. Mes apie jį
kitokios nuomonės. Jis dės
tė mokslinį komunizmą. Iš
tų persivertėlių išeina labai
uolūs atsivertėliai. Jis,
būdamas muzikantas, norė
jo pertvarkyti ekonomiką ir
mat kas iš to išėjo. Gavosi
griuvėsiai.

R. Šokas,
Chormeisteris

Tikrovė yra ta, kad eko
nomika griuvo ,ne Landsber-

A. Gaižiūnienė,
Rūtelė

Kviečiame visus ir iš visur į lietuviškosios
kūrybos Šventę!

V. Momkus,
Tėvas

9 psl.

B. Sodaitytė,
Motina

M. Motekaitis,
Akompaniatorius

A. Stempužienė,
Motina

G. Maciulevičius
Tėvas

?

10 psl.
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MECENATAS
SIMAS KAŠELIONIS
(Pabaiga)

Liks atmintyje

Simas Kašelionis savo
testamente įrašė, kad "Dir
vos" novelės konkurso lai
mėtojai būtų premijuojami iš
paliktųjų po jo mirties sumų.
Velionio Simo troški
mas, kad kiekvienas lietuvis
privalo išlikti lietuviu. Mes
esame negausi tauta, todėl
kiekvieno pasiryžimo tikslas
privalo būti tarnavimas savo
tautai vienokiu ar kitokiu bū
du ir meilė gimtajam kraštui.
Simas visada buvo kuklaus
elgesio, neiškalbus, bet jo
lietuviška širdis nuo pat
gimimo plakė tautiniu pulsu.
Neturtingų sodiečių sūnus
nepaprastai mylėjo gimtąją
Dzūkiją ir visą Lietuvą, jos
žmones, būdą ir tautosaką.
Mecenatas Simas Kašelionis sugebėjo plačiausiai
atverti tuos žmogaus šykš
tumo šarvus, kuriais kiekvie
nas mūsų daugiau ar mažiau
esame apsidengę. Manau,
kad jis yra vertas ne tik Me
cenato, bet ir Mecenatų Me
cenato titulo.

Nesigyrė, nesigarsino
Visą gyvenimą išgyve
nęs viengungiu, gal buvo pri
sirišęs prie istorijos, romanų
ir prozos deivės Klejos ir
vykdė jos norą - teikti literatūros kūrėjams paramą...
Kai Mecenatas Simas lankėsi
Los Angeles mieste, asme
niškai įteikdamas laureatams
premijas, jis viešėjo mano
namuose. Atvirame pasi
kalbėjime jis atskleidė savo
praeities gyvenimo skraistės
kraštelį, pasisakydamas, kad

Computer
Ikl&ConsultaNts
Orieptuoįarpės į sipulkų ir vidutini verslą!

Konsultuojame su kompiuteriais ir
programine įranga susijusiais klausimais.
Pateikiame kompiulfriiK techniką pagal
klijento poreikius ir pageidavimus.
Hardware • Software • Upgrades • DOS
Wipdows * Madotosb * OS/2 • Networks
Databases • Internet Setup•Web Pages

Linas Muliolis

firegorg Higleg

(216)558 7919

(2!6)98225X)

liko nevedęs dėl to, jog my
lėjo vieną Lietuvos laukų
dukrą ir net buvo pasiruošęs
eiti su ja prie altoriaus. Bet
pirmojo bolševikmečio me
tais ši mergina buvo išvežta
ir jos likimas iki pat Simo
mirties nebuvo jam žinomas.
Tai įrodo jo būdo stiprumą,
pastovumą ir ištikimybę, nes
nebuvo pasirinkęs kitos ir
liko jai ištikimas iki savo
mirties, pasilikęs atmintyje
tik jos praeities atvaizdą. Jis
įrodė meilę ir ištikimybe
Tėvynei, mylimai moteriai, o
savo lėšomis įrodė meilę
mūsų literatūrai ir jos kūrė
jams. Viską Mecenatas Si
mas tyliai nešiojosi savo sie
loje.
Savo gyvenimo laisva
laikius Simas leisdavo su
meno, literatūros arba muzi
kos žmonėmis. Gyvendamas
Chicagoje bendravo su buvu
siu baleto šokėju Simu Velbasiu ir jo žmona soliste Ale
Kalvaityte. Taip pat artimai
draugavo su feljetonistu Al
binu Valentinu ir su muziku
Antanu Kalvaičiu.
Po savaitės svečiavimosi
pas mus išlydėjome Simą į
geležinkelio stotį (jis bijojo
skristi lėktuvu) ir nuo to lai

$
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SPORTO ŽINIOS
ko ryšiai su juo ilgainiui vi
siškai nutrūko, nes keitėme
gyvenamąją vietą, vėl grįžo
me į Kaliforniją, kurioj gy
vendamas buvau laimėjęs tris
"Dirvos" novelės premijas.
Grįžęs Kalifomijon įsiti
kinau, kad čia geriausiai se
kasi man laimėti konkur
sus... Čia geriausia vieta kū
rybai.

1978 metų gruodžio pabaigoje straipsnio autorius ir jo
žmona aplankė Simą Kašelionį. Nuotraukoje matome
mecenatą, rodantį skaudantį petį.

-

O Mecenatas Kašelionis
vis tęsė premijų teikimą. Tik
iš spaudos sužinojau apie jo
mirtį ir tik tada patyriau, jog
buvome vienmečiai - Simas
tik apie du mėnesius vyresnis
už mane. Deja, niekam ne
galėjau nusiųsti užuojautos,
nes jokių giminių svetimoje
žemėje jis neturėjo. Kokia
liga jį nugalėjo, nežinau.
Mirė 1986 m. liepos 16 d.
Floridoje.
Toji 1969 metais buvusi
trumpalaikė atvanga su Me
cenatu buvo tokia miela, bet
liko jos tiktai prisiminimai...

JAUNUČIŲ KREPŠINIO
PIRMENYBĖS
Kaip jau esame pranešę, sės (1988 m. gimimo ir
Šiaurės Amerikos lietuvių jaunesnių) parodomosios Cojaunučių krepšinio pirmeny Ed tipo varžybos, kuriose
bės įvyks gegužės 25-26 die mergaitės ir berniukai žai
nomis Toronte, Ont. Jas vyk džia kartu.
Dalyvauti kviečiame
do ŠALFASS-gos krepšinio
komitetas, kuriam talkinin- visus Lietuvių sporto klubus
kąuja Toronto PPSK "Aušra" ar kitokius junginius, dalyva
ir LSK "Vytis". Organizaci vusius šiemetinėje ŠAL
nio komiteto pirmininkas yra FASS-gos narių registracijo
ŠALFASS-gos krepšinio ko je. Jaunesniųjų klasių žaidė
miteto pirmininkas Rimas jams leidžiama žaisti ir
Micčius, o varžybų komitetui vyresnėse klasėse, jei tik
pirmininkauja jo pavaduoto įmanoma suderinti varžybų
vietą bei laiką. Mergaitėms
jas Andrius Klimas.
Pagal pirminės registra leidžiama žaisti berniukų ko
cijos duomenis, varžybos mandose.
Galutinė komandų re
vyks šiose klasėse: berniukų
B, gimusių 1980-81 metais, gistracija - iki gegužės 1 d.
berniukų C, gimusių 1982-83 šiuo adresu:
metais, berniukų D, gimusių
Mr. Rimas Miečius, 54
1984-85 metais, berniukų E Burrows Avė., Etobicoke,
(gimusių 1986 metais ir Ont. M9B 4W7, Canada.
jaunesnių) bei mergaičių C Tel. 416-234-0878. Faksas:
(1982 m. gimimo ir jaunes 416-234-8506. Papildomai
nių). Taip pat yra numato galite kreiptis į Andrių Kli
mos ir "molekulių" - F kla mą, tel. 416-245-7210.

MARATONO RŪPESČIAI
Rimas Gedeika
Ir vėl šeštadienis! Dar
tik penkta valanda ryto, o ra
dijas ragina keltis. Ruošia
mės Bostono maratonui. Va
žiuoju į treniruotę - lietus pi
la kaip iš kibiro, pučia vėjas,
šalta. Jaučiau, kad tempera
tūra krinta, ant kelio blizga
ledas. Šiandien reikės nu
bėgti 20 mylių.
Pradedu treniruotę. Nu
bėgu 10, netrukus jau 15 my
lių. Sustingo nosis, antakiai,
akiniai jau apšalo, o aš pats
visas - šlapias. Jau nubėgau
19 mylių! Prieš akis kalnai,
vos pakeliu kojas. Šiandien
užtenka - aš nugalėtas. Grįž
tu namo ir skambinu kolegai
Petrui Vainiui. Klausiu jo:
"Na, tai kaip pačiam pasise
kė?" Sako, kad nekaip. Ke
liai skauda, vos nubėgo sep
tynias mylias.
Abudu mes bėgam kaip
pamišę, nes suprantam, jog

už dviejų savaičių visa šita
kančia pasibaigs. Esame pa
siryžę balandžio 15 d. nu
bėgti visą Bostono maratoną,
t.y. 26,2 mylias. Tai pa
žadėjome visiems, sudėjusiems aukas padėti Lietuvos
olimpinei rinktinei. Jau pa
siekėme daug, bet dar liko
nebaigtų uždavinių. No
rime, kad kiti Lietuvos spor
tininkai sėkmingai dalyvautų
Bostono maratone ir Atlanto
je, kad jiems nereikėtų vargti
dėl lėšų stokos.
Atkreipkime dėmesį į
šiuos faktus:
L Romas Sausaitis 1995
metais nubėgo maratoną per
2 vai. 14 min. ir 30 sek. Tai
geriausias pasaulyje rezulta
tas jo amžiaus grupėje (40-ties
metų ir vyresnių)! Bostono
atletų asociacija (Boston
Athletic Association) pri
skyrė Romą prie taip vadi

namo "bėgikų elito" (elite
runners) ir tikisi, kad Romas
atbėgs vienas iš pirmųjų.
2. Stefanija Statkuvienė
praeitais metais nubėgo ma
ratoną per 2 vai. 28 min. 43
sek. Tai vienas iš geriausių
rezultatų (dvylikta vieta) pa
saulyje. John Hancock bend
rovė - svarbiausia Bostono
maratono rėmėja pakvietė
Stefaniją dalyvauti bendro
vės komandoje ir atstovauti
šią kompaniją Bostono ma
ratono metu.
3. Rimantui Jakelaičiui
nubėgti 26,2 mylias - menk
niekis. Tai ilgų distancijų
bėgimo specialistas. Daug
kartų yra dalyvavęs 100 my
lių lenktynėse, o pernai lai
mėjo Vilniaus maratoną.

(Bus daugiau)

LINAS VYŠNIOMS
Advokatas

t«i:(216) 983-0225
24400 Highland Road, Saite 9 * Ricbrųopd Hts. OH 44143

TeL (216) 238 6878
,Fax (216) 8261241

Aviabilietai į Lietuvą, Amerikos ir
Europos šalis. Prieinamos kainos!
Bendradarbiaujame su
visomis avialiniją kompanijomis.
Bilietai pristatomi i namus.
Žvaigždutė Motiejūnienė (216) 289 0608

Bendrovės dalininkė gražina Kudukienė

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 maistoproduktai,
Rūta Degutienė, 28262 Chardon Rd.

Willoughby Hills, OH 44092
Tel. 216-943-4662
Dirbame nuo 1987 m.
TRANSPAK, 2638 W. 69th St.
Chicago, IL 60629 Tel. 312-436-7772
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REKLAMOS

RENGINIŲ KALENDORIUS

EKSKURSIJA Į PITTSBURGĄ
Vytautas Staškus
Clevelando Pensininkų
klubas rengia ekskursiją į
Pittsburgą ir kviečia dalyvau
ti šioje išvykoje. Ekskursijos
data - gegužės 30 d. Kaina
vienam asmeniui - tik $36. Į
šią sumą įeina išlaidos kelio
nei į Pittsburgą ir atgal su
Dcluxe Motorcoach bei
miesto apžiūrėjimas su paly
dove.
Ekskursijos metu pama
tysime Golden Triangle,
PPG Place, tautybių kamba
rius universitete (lietuviai tu
ri įsirengę labai gražų kam
barį), Duąuesne Incline ir
Observation Deck, iš kurio

galima pamatyti visą miestą,
pasigrožėti daugybe tiltų.
Pittsburgo Lietuvių klu
bo pirmininkas V.A. Jucius
pakvietė ekskursijos dalyvius
į klubą pietums - susitikimui
su ten gyvenančiais lietu
viais. Taip pat aplankysime
atnaujintą 19-ojo šimtmečio
Allegheny Brcwcry, kuris
yra įrašytas į National
Rcgister o f Historic Placcs.
Norinčius dalyvauti šio
je ekskursijoje prašome užsi
registruoti pas V.A.Staškų,
tel. 486-2475. Paskubėkite:
vietų skaičius - ribotas.

EUROPA TRAVEL 692-1700
[□ĮifzJlzJ[aJf2JĮ2JfeJfaJĮ2J|gJraJl?JfaJ12JRjĮai[zJRJial[ai[zJ[žlf2ifzJRJfBJ[?if2JRJr2Jf?Jf7Jf?JRJrzJiaJ[ZJf2jraJRJRJfzJRT|[51

LOWEST AIR FARES
available worldwide

£XP£RTS ON TRAVEL
TO EAST EUROPE
passports * visas* prepaid tickets

SERV1NG our communitY
FOR OVER 35 YEARS
[□ĮifijRJl2j[gjRjRjfaJfdRJržJfzJ^rgJržJfBJ[gJ[?jĮ7jĮ2JrgJ[ZJĮaJ[?JrzJfeJiaWJr^izJ|2J[zT[?Jf.!lialRT|žJižJfžJĮai?Ti [B]

“LEADERS IN L0W COST TRAVEL”
^mport ^port ^nc.
2719 West 71 Street Chicago, IL 60629
Tet (312) 434-2121 (800) 775-SEND

• 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. - Memorial 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 Pensininkų GEGUŽINĖ!
• RUGPJŪČIO 17 d. 6:00
v.v. - Lietuvių Kultūrinių Dar
želių vakaronė Gwinn Estate,
Bratenahl, OH
• RUGSĖJO 28 d., šešta
dienį - Tradicinis Baltų drau
gystės vakaras Latvių salėje.
Rengia Clevelando Baltų
komitetas.
• 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 11:30 iki 3:30v.p.p.
• GRUODŽIO 24 d.
Bendros Kūčios - Šv. Jurgio
parapijos salėje 9:30 v.v.

Pensininkų klubo narių
suėjimas - pietūs bus balan
džio 11 d. Lietuvių Namų
viršutinėje salėje. Pradžia
2:00 v.p.p. Laukiame visų
narių ir tikimės, kad kiekvie
nas narys atsives ir svečių.
Taip pat kviečiame ir busi
muosius pensininkus.
Šiame suėjime dr. J. Ja
saitis, "Dirvos" redaktorius,
kalbės apie Lietuvos ekono
miką - "Žvilgsnis į ateitį".
Taip pat turėsime progos lai
mėti dovaną už stipriausią
margutį ir dalyvauti loterijo
je, kurios pelnas skiriamas
Jėzuitų gimnazijai paremti.
Nario mokestis už 1996
metus priimamas per kiekvie
ną klubo narių suėjimą. Na
rio mokestis metams yra tik
tai $5.00.

Balandžio mėnesį savo
gimtadienį švenčia šie nariai:
Liuda Apanienė, Vladas Ba
čiulis, Jonas Balbatas, Jokū
bas Bartkus, Stefanie Blatnik,
Janina Butrimienė, Zenonas
Dučmanas, Petras Ežerskis,
Vytautas Januškis, Julius Ka
zėnas, Bronius Klimas, Eu
genija Mackevičienė, Elena
Malskienė, Jonas Naujokai
tis, Edvardas Pranskus, Alek
sandra Sagienė, Adelė Semetienė, Domicėlė Širvaitienė,
Albina Smelstorienė, Jonas
Stankaitis, Joana Stepienė, ir
Algis Žukauskas. Jiems lin
kime geros sveikatos.
Mūsų mirusieji. Kovo

mėnesį atsisveikinome su
Marija Bačiuliene. Vyrui
Vladui, dukrai Gidonei, jos šei
mai ir visiems artimiesiems

Štai tie, kurie padeda
išlaikyti lietuvišką laikraštį

Atnaujindami
prenumeratą ir kitomis
progomis Dirvai aukojo:
Beleckas V., Sunny Hills ... 20.00
Sakalas R., Vero Beach .... 20.00
GriganavičiusP,StftteB .... 20.00
Sulaitis J., St. Pete ............. 20.00
Račila J., Euclid ................. 20.00
Vadopalas J., DownersGr. .. 20.00
Vilkas E., Valencia ............ 20.00
Sinkys E., Santa Monica ... 20.00
Čampė K., New Town ...... 10.00
Gruzdys S., Ithaca .............. 10.00
Dirda P., Oak Lawn ........... 10.00
Meilė V., Tinley Park ........ 10.00
Žukauskas G., Chicago ..... 10.00
Gustaitis A., Los Angeles.... 10.00
Chiras V., Hemet ............... 10.00
Praleika E., Little Falls ........ 5.00
Pavilionis A., Lemont .......... 5.00

Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkojame

reiškiame gilią užuojautą.
Visi pensininkai linki
pirmininkui Jurgiui Malskiui
greit pasveikti ir vėl grįžti į
aktyvaus gyvenimo kelią.
Jonas KAZLAUSKAS

ATVELYKIS
Gerardas Juškėnas
Balandžio 14 d., Sekma
dienį, Clevelando Šv. Jurgio
parapijoje - Atvelykio šventė
su tradicinėmis vaišėmis,
kurios prasidės po Sumos
parapijos salėje. Bilietus
(kaina - 10 dolerių) gausite
po pamaldų arba prie salės
durų šventės dieną. Visus
kviečiame į šią viešnagę.

Atstovas Clevelande:
IJTMA

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

į

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

JAKUBSANDSON
Laidojinjo (staiga
Willian> J Jakubs Sr.
Willian> J Jakubs Jr.
Keprjetb Sdjnjidt ir
Barbara Jakubs Scbrpidt

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

Laidotuviu koplyčia erdvi, visinama,
telkianti jaukiuatmosferadiūdesio valandoje.
Didele aikšte automobiliams pastatyti

VYTIS LNĮERNATIONAL TRAVEL SERVICE, INC.
40-24 235th STREET DOUGLASTON, NEW YORK 11363

į
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TEL. (718) 423-6161 FAX (718) 423-3079

Pavasaris Lietuvoje
Skrydžių kainos iš New 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 i Lietuvą, Latviją ir Estiją.

VYTIS TRAVEL
40 - 24 235 St.
Douglaston NY11363

Tel. 718-423-6161
1-800-77-VYTI S
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DIRVA
ATMINTIS

A. t A.
ARĖJUI NATKEVIČIUI
mirus, reiškiame gilią užuojautą seseriai
daktarei GIEDREI MATIENEI, motinai
JOANAI NATKEVIČIENEI, tetai daktarei
NELEI JUŠKĖNIENEI ir visiems giminėms bei
artimiesiems.

Ohio Lietuvių gydytojų draugija

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame visiems, užjautusiems

mūsų šeimą sunkią valandą ir buvusiems kartu savo
maldose, netekus mums labai brangaus žmogaus -

ANICETO BUNDONIO
Žmona, duktė ir sūnus

NETEKOME
KAZIO ŽUKAUSKO

Iš tolimosios Kaliforni
jos, Yucaipa miestelio gana
pavėluotai atėjo žinia, kad
ten 1995 m. lapkričio 8 d.
netikėtai mirė Kazys Žukaus
kas, išgyvenąs 84 metus. Jis
buvo leidėjas, redaktorius,
knygų autorius, bet labiausiai
išgarsėjęs knygų bei laikraš
čių platinimu tremtinių sto
vyklose Vokietijoje ir Kana
doje. Lietuvių spaudoje pa
sirašinėdavo Kęstučio Radvilėno, K. Vabalėlio, K. Birutiečio ir kt. slapyvardžiais.
Parašė ir išleido šias knygas:
"Klajūno respublika", "Ri
muoju sau", "Baltija šaukia".
Paskutinė jo knyga "Kai siau
bas artėjo" pasirodė prieš
dvejus metus.
Kazys Žukauskas gimė
1911 m. gegužės 20 d. Grabavos kaime, Garliavos vals
čiuje, Kauno apskrityje. Tai
buvo tretysis vaikas Motie
jaus ir Marijonos (Pažėrai
tės) Žukauskų šeimoje. Su
laukęs 17 metų, įstojo į 17osios rinktinės 25-ąjį Padainupio šaulių būrį. Lietuvos
kariuomenėje tarnavo l-ame
husarų Janušo Radvilos ir 2ame ulonų LK Birutės pul
kuose. Po tarnybos perėjo
dirbti į Vidaus reikalų minis
teriją, iš kurios, Lietuvą užė

mus rusams, 1940 metais bu
vo atleistas. 1941 m. birželio
22-24 dienomis dalyvavo su
kilime. Vėliau jis dar porą
metų vilkėjo JAV kariuome
nės uniformą.
Po karinės tarnybos pas
amerikiečius, jis pradėjo rū
pintis savo emigracijos rei
kalais. Pradžioje išvyko į
Kanadą, kur 1949 metais pra
dėjo leisti satyros ir jumoro
žurnalą "Pelėdą". Ten uoliai
platino lietuviškas knygas
bei periodinę spaudą. 1963
m. jis persikėlė gyventi į Ka
liforniją. Pradžioje 5 metus
užsiėmė privačiu verslu San
ta Ana mieste, o vėliau 4 me
tus - Bellflovver mieste prie
Los Angeles.
1969 m., gaudamas JAV
pilietybę, velionis priėmė
trumpesnę pavardę - Žara,
nors privačiai daug kur nau
dojo Žukausko pavardę.
. Velionis iki mirties susi
rašinėjo su daugeliu žmonių,
skaitė daug laikraščių (jų tar
pe ir "Dirvą) bei žurnalų, lei
džiamų Šiaurės Amerikoje ir
Lietuvoje. Su juo ir šių eilu
čių autoriui teko nemaža
bendrauti. Jis padėjo telkti
medžiagą rašiniui apie Vo
kietijoje gyvavusias lietuvių
leidyklas, su kuriomis jam
teko palaikyti glaudų ryšį.
Reikia apgailestauti, kad
netekome šio "skrajojančio
knygnešio" vardu vadinto
tautiečio, aktyvaus spaudos
bendradarbio, knygų auto
riaus. Jis įspaudė ryškias pė
das šiose srityse. Tegul da
bar ilsisi ramybėje, nors ir to
li nuo savo gimtosios žemės.

Ed. ŠULAITIS

SKAITYTOJŲ

LAIŠKAI

KAS YRA TAUTINE MINTIS?
Aurelija M.Balašaitienė
Nuo pat prieš aštuonis
dešimtmečius išspausdintų
pirmųjų numerių "Dirva" pa
vadino save tautinės minties
laikraščiu. Ilgą laiką buvo
tvirtinama, kad tai Tautinės
Sąjungos, t.y. tautininkų lei
dinys. Keitėsi laikai ir Lietu
voje, ir užsienio lietuvių vi
suomenėje. Kai kurios są
vokos susiaurėjo arba išsi
plėtė ar net iš esmės pasikei
tė. Todėl ir tautinė mintis
jau tapo lietuvybės išlaikymo
simboliu. Prisimenu, kai
prieš daug metų svečiuojan
tis buvusio "Dirvos" redakto
riaus, visuomenininko ir ener
gingo vyresnės ateivių kartos
veikėjo a.a. Kazio Karpiaus
namuose, trumpos prakalbėlės metu garbusis šeiminin
kas štai taip pasakė: "Aš esu
tautininkas, bet ne kaip tauti
ninkų partijos narys, o kaip
savo tautos sūnus, nes tauti
ninko sąvoka manyje gimė iš
žodžio TAUTA". Toks jo
įtikinančiai logiškas tautinin
ko apibūdinimas pačia giliau
sia prasme tinka kiekvienam
šių dienų užsienio lietuviui,
nežiūrint jo partinės priklau
somybės. Nejučiomis tiek
skautai, tiek ateitininkai ir
visos kitos užsienio lietuvių
organizacijos, tęsiančios sa
vo veiklą iš Nepriklausomos

Lietuvos, naujose kartose
brandino meilę tautai, joje
rasdami stiprią atsparą nutau
tėjimui ir abejingumui savo
kilmei.
Paskutiniuoju metu jau
girdisi pesimistiški balsai,
kad užsienio lietuvių spauda
esanti "paskutinio atodūsio"
stadijoje, mažėja skaitytojų ir
net bendradarbių. Dalis kal
tės, be abejo, atitenka ir pa

čiai spaudai, kurioje yra ma
žai dienos aktualijų, pilieti
nių ir ekonominių problemų
sprendimo bei konkrečių pa
tarimų piliečiams tokiose sri
tyse kaip teisė arba mokes
čiai, vis dažnesni medikų pa
tarimai. Tai tikrai yra svei
kintina. Deja, laikraščių pus
lapiai dažnai yra užpildomi
dešimtimis vienodai aprašytų
minėjimų, ištisai perspausdi
namų ilgų prakalbų, pamoks
lų ar rezoliucijų. Kažkodėl
nesekame vietinės didžiosios
spaudos pavyzdžiu, kai lai
kraščiai tik trumpai pacituoja
net ir paties Amerikos Prezi
dento kalbų esmines ištrau
kas ir komentuoja jo mintis,
neapsunkindami skaitytojo
ilgu tekstu. O štai šių dienų
jaunimą kankinančios pro
blemos nuo narkotikų žalos
iki tarplytinių santykių ana
lizės, aukštesnio mokslo

institucijų pasirinkimo ir kt.
yra ignoruojamos, tarsi jos
neegzistuotų anapus parapi
jos salės, tautinių šokių, su
eigų ar minėjimų.
Lituanistinės mokyklos
stengiasi užsienio lietuvių
jaunimo tarpe auginti tautiš
kumą ne vien su gramatika,
skaitymu ir diktantais, bet su
lietuviška daina, šokiu, gyvu
žodžiu, gerai paruoštais moks
leivių pasirodymais viešu
moje. Tai tikra tautinė veik
la, nors jai vadovauja įvairių
pažiūrų mokytojai ir vado
vai, kurių sąmonėje ir širdyje
yra gyvas ir stiprus lietuvių
tautos suvokimas.
"Dirva", kaip tautinės
minties reiškėją, atšventusi
savo iškilmingą jubiliejų, dar
ilgai turi likti gyva. Tie, ku
riems rūpi lietuviškasis tau
tiškumas, turi ją finansiškai
remti, dovanoti prenumeratas
įvairių švenčių ir kitų iškil
mingų progų metu, kaip pa
vyzdžiui universitetą ar gim

naziją baigusiems jaunuo
liams arba jaunavedžiams.
Ne tik "Dirva", bet visa lietu
viška užsienio lietuvių spau
da yra pagrindinis visuome
nės narių gyvybinis ryšys,
žinių šaltinis, lietuviškos
dvasios židinys ir tautinio
įsipareigojimo ugniakuras.

Litbuapiap Credit Clpiop
Lietuvių Kredito Kooperatyvas
767 East 185tb Street Clevelapd, Obio 44119

481-6677

DARBO VALANDOS: antradienį, trečiadienį

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

Kiekviena taupomoji sąskaita federalinės valdžios

(NUJA) apdrausta iki $100,000

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 1 LIETUVA
Viską sužinosite, paskambiną Ritai
Geriausios kainos skrendant su:

RITA STAŠKUTĖ

FINNAIR, SAS. LUFTHANSA, KLM, LOT
Bendradarbiaujame su Lietuvos Avialinijomis

Matas & Associates [Bss
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)
(216) 473-2530
473-2530
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