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LIETUVI U. TAUTINĖS MINTIES LAIKRAŠTIS

AR LIETUVAI 
DAR REIKIA LDDP?

Dr. Jonas Jasaitis

l.Neik su kipšu obuoliauti
Vos tik pasibaigus ant

rajam Seimo rinkimų ratui, 
dar net nespėję kaip reikiant 
atsikvošėti po pragaištingo 
pralaimėjimo, "dėdėpiečiai" 
suskato telkti "opozicionierių 
klubą". Tik iŠ kur tų "draugų- 
bičiulių" susirasti? Tad Šoko 
Romualdą Ozolą koneveikti: 
kodėl, girdi, jis neskuba 
"opozicija" pasiskelbti. Bet 
Sis, tikriausia, net susipurtė, 
tokį pasiūlymą iSgirdęs ir į 
pačius siūlytojus pasižiūrėjęs. 
Negi jie jau suspėjo užmiršti, 
kaip R.Ozolas tribunolą "dė- 
dėpė" veikėjams ir jų sugėro
vams ką tik siūlė, korupcijos 
faktus į vieSumą keldamas?

Šiandien jau matome, 
kad Tėvynės Sąjunga vis ge
riau suvokia savo tikrąją pa
skirtį : juk sąjunga turi jungti, 
bendra atsakomybe ir naSta 
dalintis. Naujojoje Lietuvos 
Vyriausybėje jau dirba trijų, 
sėkmingai rinkimuose pasiro
džiusių partijų atstovai.

O kaip su opozicija? 
Juk normalioje demokratinė
je visuomenėje tai yra įpras
tinis reiškinys. Visa bėda, 
kad iki tos normalios padė
ties Lietuvoje dar labai toli. 
Po ketverius metus trukusio 
sukčių siautėjimo, labai daug 
pastangų reikės padėti, atku
riant ūkį, žmones darbu aprū
pinant. Tiesiog šventvagiška 
būtų ir dabartinę geopolitinę 
visų trijų Baltijos valstybių 
padėtį normalia vadinti.

Rinkimuose dalyvavu
sieji Lietuvos piliečiai ne už 
parlamentinius ginčus, o už 
valstybės atkūrimą balsavo. 
Žinoma, turės savo nuomonę 
ir koalicijoje dalyvaujantieji 
krikščionys demokratai (nes 
jų ir konservatorių programos 
yra skirtingos), ir centristai, 
ir blaiviau padėtį vertinantieji 
socialdemokratai. Pagaliau ir 
septynios dešimtys Tėvynės 
sąjungos atstovų nėra kažko
kie vieno tipo robotai, tik 
kartojantys ką "aukščiau sė
dintieji" pasakė. Todėl gali
me neabejoti, kad kiekvienas 
sprendimas dabartinės sudė
ties Seime bus ypatingai 
kruopščiai apsvarstomas.

Padėtis Lietuvoje dabar 
yra tokia sudėtinga, kad tikrai 
ne laikas žaisti formalius 
"pozicijos-opozicijos" žaidi
mus. Opozicija normalioje 
visuomenėje pirmiausia turi 
būti konstruktyvi. Ji kalba ne 
todėl, kad "priešininką" su
niekintų, o kad kuo geresnis 
visai valstybei sprendimas 

būtų priimtas. Žmonės tikisi 
greitų gerų permainų, o eko
nomikoje stebuklų nebūna.

LDDP atstovų jokia 
opozicija net prie geriausių 
norų vadinti neįmanoma. Di
delei šios grupuotės narių da
liai už nusikaltimus Lietuvai 
reikės atsakyti. Juk naujajai 
Vyriausybei pradėjus dirbti, 
daug juodų buvusios valdžios 
darbelių išplauks į paviršių.

LDDP ne kartą skelbėsi, 
kad ji tapusi "normalia" so
cialdemokratine partija. Ta
čiau totalitarizmas ir sociade- 
mokratija neturi nieko bend
ro. Lygiai taip, kaip apsime
tėlis šarlatanas nieko bendro 
neturi su gydytoju. LDDP at
stovai per savo valdymo lai
kotarpį stengėsi pasidaryti ne 
socialdemokratais, o stam
biojo kapitalo valdytojais. 
Tame nebūtų nieko smerkti
no, jei tas kapitalas nebūtų... 
vogtas. Turto prisivogęs, ne
gali jo savininku vadintis. Be 
to, socialdemokratai ne tur
tinguosius atstovauja.

Todėl Seime Lietuvos 
socialdemokratams derėtų 
būti labai atsargiems ir į "dė- 
dėpiečių" spendžiamas ža
bangas nepakliūti. Labai su
neramino pranešimas, kad 
svarstant Televizijos ir kitų 
žiniasklaidos priemonių įsta
tymų pakeitimus, socialde
mokratai kartu su LDDP at
stovais apleido posėdžių salę. 
Dėl kokių nors procedūrinių 
nesutarimų (reikia ar nereikia 
įstatymą svarstyti ypatingos 
skubos tvarka) negalima au
koti savosios politinės jėgos 
prestižo. Socialdemokratai 
yra pasiskelbę, kad jie bus 
savarankiška opozicinė parti
ja. Einant kartu su LDDP, tas 
savaraniškumas bus ne tik 
suteptas, bet ir prarastas.

Socialdemokratų greto
se yra gana išmintingų žmo
nių, aktyviai dalyvavusių Są
jūdžio veikloje ir nepriekaiš
tingai kovojusių už Lietuvos 
nepriklausomybę. Atsiku
riant Lietuvos ūkiui, į šią par
tiją gal būt ateis tradiciniai 
socialdemokratijos idėjų šali
ninkai - darbininkai, smul
kieji verslininkai, dalis inteli
gentijos atstovų. Tačiau būti
na apsivalyti nuo perbėgėlių 
iš prokomunistinių sluoksnių 
ir ateityje jų neįsileisti. Prie
šingu atveju LSDP bus pa
smerkta amžinam buvimui 
pseudoopozicijoje. Koketavi
mas su "dėdėpiečiais" veda 
tik istorijos šiukšlyną.

(Bus daugiau)

Viktoras Liaukus. Medžio drožinys "Žemaitija"

"Kai vidudienį saulė aukštai 
Iš pietų prasijuoks į Žemaičius, 
Nuo viršaus Šatrijos užmatai 
Nesuskaitomus kryžkelių skaičius.

Už tų kryžkelių, sodžių, laukų,
Kiek akis tik apimti begali, 
Užmatai iki Plungės miškų 
Vis Žemaičių žaliuojančią šalį"

Maironis (Citavo V.Liaukus)

KAS SUGRIOVĖ KAIMĄ?
Tai žiauri mūsų tau

tai nelaimė, kurią mums atne
šė Antrojo pasaulinio karo 
metu raudoni ir rudi okupan
tai. Visi jie buvo ne draugai 
ir ne svečiai, o griovėjai. Ir 
kai 1940 metais įriedėjo pa
vergėjai su baisiais slegian
čiais tankais, nuo pat pirmųjų 
dienų pradėjo Lietuvos grio
vimo, tautos naikinimo dar
bą. Dorų žmonių areštai, 
tremtis į Sibirą, naikino tau
tos branduolį- šviesuomenę, 
inteligentiją. Po metų vokie
čiai rusus išvijo, okupantai 
pasikeitė. Šie "išvaduotojai", 
išbuvę trejus metus, nors ne- 
trėmė lietuvių į Sibirą, tačiau 
taip pat nebuvo nei svečiai, 
nei broliai. Po trejų metų ko
munistai vėl sugrįžo, ruduo
sius okupantus vėl pakeitė 
raudonieji, kurie dabar buvo 
dar labiau sužvėrėję ir suįžu- 
lėję. Jie tuoj pat pradėjo orga
nizuoti griovimo komandas, į 
pagalbą pasikvietę tautos 
išdavikus - stribus, enkave
distus, kagėbistus. Jie tęsė 
prieš trejus metus pradėtą 
žmonijos naikinimo darbą, 
tik dar žiauresnį ir baisesnį. 
Taigi ir vėl prasidėjo žudy
mai, areštai, trėmimai, sody
bų deginimai su gyvais žmo
nėmis. Buvo griaunamos gra
žiausios sodybos. Kai kurias 
iš jų stribai vežėsi į mieste
lius ir statėsi sau. Manau, 
vyresnės kartos žmonės ne
pamiršo, ką teko iškentėti. O 
ir jaunesniesiems reikėtų tuo 
pasidomėti.

Kas paskatino mane 
rašyti šį straipsnelį ir kodėl? 
Visuomet klausausi per radiją 

transliuojamus Seimo posė
džius. Girdėjau melagingas 
daugumos LDDP deputatų 
kalbas, kurios sukelia pasi
piktinimą ir pasišlykštėjimą. 
Šių metų rugsėjo 18 dieną 
klausiausi, kaip šlykščiai ko
munistai puolė Tautos Lais
vės Šauklį p. Vytautą Lands
bergį ir p. Gediminą Vagno
rių už kolūkių griovimą. Tai 
šlykštus priešrinkiminis spek
taklis, siekiant apkaltinti ir 
apjuodinti dorus žmones, ku
rie kovojo prieš okupantus, 
prieš blogį, už Lietuvos lais
vę ir gerovę. Su kokiu baisiu 
įnirtimu ir neapykanta A.A1- 
bertynas, M.Stakvilevičius, 
V.Velikonis, pasikvietę viso
kias LDDP dukterines parti- 
jėles, socialistus bei kitus 
savo pasekėjus, pliekė G. 
Vagnorių, kad sugriovė ko
munistinę baudžiavą, kolcho
zus. Jaučiau, kaip šiems suk
čiams nomenklatūrininkams 
gaila tų kolchozų su suomiš
komis pirtelėmis, restoranais, 
kur praleista tiek linksmų va
landų.

O juk kolchozai buvo 
vagių akademija. Jų pirmi
ninkai bei kita tuometinė val
džia - akademikai, kurie mo

Šiame numeryje:
Stiprėja Azijos įtaka
Juozas Žygas - apie LDDP palikimą 
Naujosios valdžios žingsniai tvirtėja 
Lietuvos politika, ekonomika, kultūra 
Sukaktys
Balio Brazdžionio atsisveikinimas
Madų paroda "Rudenssimfonija" 
Vitalis Žukauskas - Lietuvių dienose

kė žmones vogti, sukčiauti 
bei visų kitų blogybių. Taip ir 
vykdė Tautos griovimo dar
bą tarybinių okupantų buldo
zeris. Pirmiausia naikino 
vienkiemius ir kaimus. Su
naikino gražiausias sodybas 
su kryžiais ir rūtų darželiais, 
šimtamečius dvarų rūmus. 
Lyg gražus sapnas liko prisi
minimai apie Tautos tvirtovę 
- kaimą, - kur vienkiemiuo
se ir pievose lakstė krykštau
dami baltapūkiai vaikai - 
Tėvynės viltis ir ateitis. Tuo
met kaimuose vyravo didelis 
žmonių dvasingumas, kurio 
terpėje užaugo Tautos didvy
riai - partizanai, kovotojai už 
laisvę.

Kasmet gegužės mė
nesį kiekviename kaime buvo 
įrengiamas maldos kambarys, 
kur kiekvieną vakarą rinkda
vosi dideli ir maži maldinin
kai, kurie giedojo gražias 
giesmes, meldėsi į Dangiš
kąją Motiną ir Visagalį Die
vą, prašydami palaimos. Po 
pamaldų kieme būdavo dai
nuojamos tautos dainos. Štai 
toks buvo mūsų kaimas, kurį 
sunaikino komunistiniai oku
pantai.

(Nukelta į 4 psl.)

- 2 psl.
- 3 psl.
- 4 psl.
- 5 psl.
- 7 psl.
- 8 psl. 

-10 psl. 
-11 psl.
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Girdėta iš Vilniaus
• PARENGTA VYRIAUSYBĖS PROGRAMA. Tiki

masi, kad Ministras Pirmininkas Gediminas Vagnorius iki 
ketvirtadienio turės naujos aštuntosios Vyriausybės programą, 
kurią galėtų pateikti Seimui. Tai gruodžio 2 d. spaudos konfe
rencijoje sakė Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis. Jo 
nuomone, kitą savaitę vyriausybės programą jau būtų galima 
patvirtinti Seime. Šią savaitę, anot Seimo pirmininko, parla
mentas ketina užbaigti formuoti savo struktūras: pabaigs su
daryti komisijas, patvirtins komitetų pirmininkus, pavaduo
tojus. Seimas taip pat imasi aktualių ūkio, socialinių, tam tikrų 
politinio teisinio pobūdžio klausimų. Seimo pirmininkas taip, 
pat pabrėžė, kad būtina "susivokti, kokie sprendimai reika
lingi, kad galėtume dengti valstybės skolas".

Gruodžio 5 d. Seimo plenariniame posėdyje Ministras 
Pirmininkas Gediminas Vagnorius pateikė Vyriausybės 
programos projektą. Vyriausybė siūlo sudaryti palankesnes 
galimybes įmonėms gauti daugiau ir geresnių užsakymų, 
darbininkams - naudingiau dirbti ir daugiau užsidirbti. Aš
tuntoji Vyriausybė yra taip pat už griežtesnę pilietinę tvarką. 
Programos projekte skelbiama, kad bus sudaromos galimybės 
nedidinant infliacijos vidutiniškai per mėnesį užsidirbti 1998 
metais - 960 litų, mokėti 330 litų pensiją.

• KOALICIJA STIPRĖJA. Lietuvos centro sąjungos 
(LCS) taryba sekmadienį vykusiame neeiliniame posėdyje 
nusprendė "neprieštarauti dėl galimo Centro sąjungos daly
vavimo aštuntojoje Lietuvos Respublikos Vyriausybėje. 
"Skirti savo atstovus į naująją šalies Vyriausybę centristams 
pasiūlė Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai).

• HELSINKIO GRUPĖS SUKAKTIS. Šeštadienį Vil
niaus universiteto teatro salėje iškilmingai paminėtas Lietuvos 
Helsinkio grupės 20-metis. Trečdalį savo gyvenimo kalėji
muose praleidęs Lietuvos Helsinkio grupės signataras Vikto
ras Petkus Eltos korespondentei sakė, kad jam šviesiausią 
įspūdį paliko tai, kaip anuomet prieštaringų pažiūrų žmonės 
mokėjo tarpusavyje sutarti. Paskelbti savo pavardes, telefonus 
ir adresus, kuriais galima būtų kreiptis dėl žmogaus teisių pa
žeidimų, reikėjo nemažos drąsos. Išdrįso penketas. Tai jaunas 
literatas Tomas Venclova, Jėzuitų ordino narys tėvas Karolis 
Garuckas, poetė Ona Lukauskaitė-Poškienė, turtingo žydo 
sūnus fizikas Eitelis Finkelšteinas ir jis - lagerių "mokslus" iš
ėjęs politinis kalinys Viktoras Petkus. Iš viso iki mūsų dienų 
oficialioje grupės veikloje dalyvavo keturiasdešimt vienas 
žmogus. Penki iš jų jau mirę.

• SUDARYTA NUKENTUJUSIŲJU TEISIU GYNI
MO KOMISIJA. Ketvirtadienį Seimas sudarė Pasipriešinimo 
dalyvių ir nuo okupacijų nukentėjusių asmenų teisių ir rei
kalų komisiją. Joje - 11 įvairioms frakcijoms atstovaujančių 
parlamentarų. Komisija rūpinsis pasipriešinimo dalyvių (suki
lėlių, partizanų, jų ryšininkų ir rėmėjų, pogrindžio organiza
cijų narių), taip pat nuo okupacijų nukentėjusių (politinių kali
nių, tremtinių bei kitaip persekiotų) asmenų teisėmis. Ji nag
rinės jų socialinės rūpybos, valstybinės paramos įgyvendini
mo problemas, rūpinsis tremtinių grįžimu, okupacijų laikotar
pio istoriniais tyrimais ir istorinės atminties įamžinimu. Seimo 
sudaryta komisija taip pat prižiūrės ir kontroliuos Lietuvos 
gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro veiklą.

• SUDARYTA SEIMO DELEGACIJA BALTIJOS 
ASAMBLĖJOJE. Antradienį Lietuvos parlamentarai sudarė 
Seimo delegaciją Baltijos Asamblėjoje. Joje - 20 įvairioms 
frakcijoms atstovaujančių Seimo narių. Delegacijai vadovaus 
Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Mečys Lau
rinkus.

• PREZIDENTAS PRIĖMĖ APAŠTALINĮ NUNCI
JŲ. Gruodžio 5 d. Prezidentas Algirdas Brazauskas priėmė 
apaštalinį nuncijų Lietuvoje arkivyskupą Justo Mullor Garcia 
jo paties prašymu. Sekmadienį nuncijus Vatikane susitiks su 
Popiežiumi Jonu Pauliumi II. Kaip Eltai pranešė Prezidento 
spaudos tarnyba, A.Brazauskas paprašė J.M. Garsiją perduoti 
Šventajam Tėvui, kad Lietuvoje yra stabili politinė vidaus 
padėtis, ramiai ir demokratiškai perduodama valdžia naujajai 
Vyriausybei. Prezidentas pabrėžė, kad valstybės ir Bažnyčios 
santykiai Lietuvoje yra geri. Jis pažadėjo daryti viską, kad ir 
ateityje tie santykiai išliktų tokie patys, o bendradarbiavimas 
tarp valstybės ir Bažnyčios būtų glaudesnis. Pasak Prezidento 
spaudos tarnybos pranešimo, aptarti Lietuvos ir Vatikano 
santykiai.

• MIŠIOS SEIMO VEIKLOS PRADŽIOJE. Gruo
džio pirmąją Šventose Mišiose - sumoje - Vilniaus arkika
tedroje bazilikoje dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo pir
mininkas Vytautas Landsbergis ir daugelis Seimo narių. 
Šventas Mišias aukojo ir Seimo narius pašventino Vilniaus 
arkivyskupas metropolitas Audrys Juozas Bačkis.

Z/ visur apie tnsįį
AMERIKA PLEČIA ĮTAKĄ

AZIJOJE, O AZIJA ... AMERIKOJE

Algirdas Pužauskas

Prezidentas B.Clin
ton savo kalboje, pasakytoje 
Australijos sostinėje pabrėžė, 
kad JAV ryšiai su Australija 
yra ir bus labai stiprūs. Glau
dūs Amerikos ryšiai su Euro
pos valstybėmis nereiškia, 
kad bus apleisti JAV interesai 
Azijoje ir kituose žemynuose. 
Amerikos prezidentui lankan
tis Filipinuose, įvyko keli ilgi 
pasitarimai su Kinijos prezi
dentu Jiang Žemi n. O prieš 
šiuos prezidentų susitikimus 
Kinijoje lankėsi valstybės 
sekretorius Christopher. Jis 
pareiškė spaudai, kad nuo jo 
vizito, įvykusio 1994 metais, 
ryšiai su Kinija sustiprėjo, 
tarpvalstybiniai santykiai 
pagerėjo.

Filipinuose vyko 
Azijos ir Ramiojo vandenyno 
Ekonominio bendradarbia
vimo šalių vadovų suvažiavi
mas. Buvo susitarta bendra

JAV gynybos sekre
torius W. Perry Padėkos die
ną aplankė NATO karinę ba
zę Bosnijoje ir valgė kalakutą 
su aukštais karininkais, tarp 
jų ir su Rusijos gynybos mi
nistro pavaduotoju generolu 
Vladimiru Tuporovu. Tačiau 
tai buvo ir sekretoriaus Perry 
atsisveikinimas su kariškiais, 
nes jis pasitraukia iš pareigų. 
Prezidentas Clinton ieško 
kito gynybos sekretoriaus.

Bosnijoje, kur taiką 
prižiūri tarptautinė kariuome
nė, "kalakutinių" proga buvo 
ramu. Tačiau vyko piktos de
monstracijos ir dužo langai 
likusioje Jugoslavijoje, kurią 
dabar sudaro Serbija ir Juod
kalnija (Montenegro). Čia

• Rumunijos prezi
dentas J.Iliescu, pralaimėjęs 
rinkimus, patenkino šešių bu
vusių Rumunijos komunistų 
politbiuro narių malonės pra
šymus ir jie buvo paleisti iš 
kalėjimo, kur liko tik vienas 
buvęs aukštas pareigūnas, 
premjeras, atsisakęs prašyti 

darbiauti, plečiant informati
kos technologijas, panaiki
nant muitus. Prezidentas B. 
Clinton pareiškė, kad atei
nančiame šimtmetyje infor
macijos priemonės turės ne 
mažesnę vertę, kaip geležin
keliai ir vieškeliai 19-tame 
šimtmetyje.

Australijoje šiuo me
tu dauguma naujųjų imigran
tų atvyksta iš Azijos kraštų. 
Jie sudaro net 40 proc. visų 
atvykstančiųjų. Tik 27% imi
grantų kilę iš Europos. Daug 
jų atvažiuoja iš buvusios So
vietų Sąjungos. Viešosios 
nuomonės tyrimai parodė, 
kad 53% australų norėtų, jog 
valdžia sumažintų imigraciją 
iš Azijos.

Įvairiuose pasitari
muose nurodoma, kad Japo
nijoje diskriminuojami korė
jiečiai, o Malaizijoje - kinie
čių kilmės piliečiai. Tailande 
užsieniečiai neturi teisės įsi
gyti žemės. Tik australai pla
čiai atvėrė savo duris.

Neseniai į Australijos 
parlamentą išrinkta Pauline 
Hanson savo pirmoje kalboje 
piktai kritikavo valdžią už 
sienų atidarymą Azijos imi
grantams, kurie, jos nuomo
ne, "paskandins" baltuosius. 
Ji tvirtino, kad naujosios kul-' 
tūros ir naujos religijos pa
keis Australijos veidą.

SERBIJOJE NERAMU
vykusi kampanija prieš lap
kričio 17 d. savivaldybių ir 
parlamento rinkimus įkaitino 
balsuotojų nuotaikas. Prezi
dento S.Miloševič socialistų 
partija ir jo žmonos Mirjanos 
vadovaujami reformuoti ko
munistai rinkimus pralaimėjo 
15-koje didžiausių Jugosla
vijos miestų, net ir sostinėje 
Belgrade. Prezidentas įsakė 
anuliuoti balsavimo rezulta
tus ir rinkimus pakartoti. Tai 
sukėlė milžiniškas žmonių 
demonstracijas. Pradžioje jų 
dalyviai mėtė į valdžios įstai
gas pomidorus ir kiaušinius, 
bet netrukus prasidėjo akme
nų svaidymas, o policija ėmė 
mušti riaušių dalyvius.

Opozicija aiškina, 

Keliais sakiniais

pasigailėjimo.
• Kanados policija 

suėmė J 3 piliečių, kurie nele
galiai gabendavo į Kanadą ir 
į JAV naujus imigrantus iš 
Kinijos. Naujieji imigrantai 
arba jų giminaičiai turėdavo 
sumokėti kontrabandinin
kams net iki 33,000 dolerių

Skirtingų vertinimų 
susilaukė iš Azijos kilę žmo
nės ir paskutiniuose JAV rin
kimuose. Buvo priekaištų dėl 
azijiečių surenkamų piniginių 
aukų demokratų partijai rem
ti. Pagarsėjo Demokratų par
tijos centre dirbęs John 
Huang, gavęs nemažas sumas 
iš korėjiečių, Indonezijos biz
nierių ir kiniečių. Pastebėtas 
azijiečių aktyvumas Ameri
kos demokratiniame procese. 
Pirmą sykį Amerikos žemyne 
valstijos gubernatoriumi (Va
šingtono valstijoje) buvo iš
rinktas Gary Locke, kinų kil
mės amerikietis, kuris jau
nystėje dirbo kukliame savo 
tėvų restorane, tačiau baigęs 
Yale universitetą, prasiveržė į 
politines aukštumas. Tik Ha
vajuose buvo Azijos kilmės 
gubernatorių, išrinktų anks
čiau už gubernatorių G.Loc
ke.

Prezidentas Clinton 
savo 12 dienų vizitą po Aust
ralijos ir Azijos šalis baigė 
Tailande, kur pasakytoje 
kalboje subarė Myanmaro 
(buvusios Birmos) karinę 
diktatūrą. Jis pagyrė "narsius 
demokratinių reformų" veikė
jus, kaip Nobelio Taikos pre
miją laimėjusią San Suu Kyi, 
kurią visaip persekioja gene
rolai.

kad Miloševič parlamente ne
beturi dviejų trečdalių daugu
mos, kuri reikalinga tam, kad 
ateinančiais metais jis būtų 
perrinktas prezidentu. Opozi
cija sutelkė į savo gretas vi
sus antikomunistus, kurie 
grasina prezidentui, kad jį ga
li ištikti Rumunijos diktato
riaus Ceausescu likimas.

Belgrado demonstra
cijose ypač išryškėjo neapy
kanta prezidento žmonai Mir- 
janai, kuri vadinama "raudo
nąja ragana". Opozicijos va
dovai kritikuoja ir užsienio 
šalių aklumą, padedanti išsi
laikyti senam komunistui ir 
Bosnijos pilietinio karo kurs
tytojui.

už vieno imigranto įkurdini
mą.

•Buvęs Panamos dik
tatorius generolas Norjega 
sėdi Miamio kalėjime, nuteis
tas už narkotikų prekybą. Pa
namos valdžia neseniai pra-

(Nukelta į 3 psl.)
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Kai rašau šias eilu
tes, oras Klivlende primena 
gražų spalio vidurį Lietuvoje. 
Tačiau visi prisimename 
prieš mėnesį siautusią pūgą. 
Ilgai stovėjo pajuodavusios 
pusnys, primindamos tą keis
tą žiemos įsiveržimą. Tačiau 
dabar jų jau niekur nebepa
matysi. Prie tvarkingų namų 
tebežaliuoja gražiai prižiū
rimos pievelės, lyg būtų visai 
šalčio nepaliestos. Tik me
džiai jau styro pliki, paskuti
niuosius lapelius nubarstę.' 
Atrodo, kad visa aplinka pa
sinėrė į paslaptingą susimąs
tymą.

Adventas. Tą iškil
mingą žodį ištariame tik me
tams baigiantis. Tvarkinguo
se namuose prityla muzika, 
juose vengiama rengti triukš
mingus pokylius. Net ir žmo
nės, rodos, kalba ramiau ir 
gal net labiau apgalvotai. 
Laukdami švento Kūčių va
karo, pasitikdami Naujuosius, 
vis dažniau nutylame, nejučia 
nuklysdami į apibendrinimus 
ir pragyventų mėnesių įverti
nimus. Nejučia savęs klau
siame: "O kaip iki šiol gyve
nome? Ar galėjome pasiekti 
daugiau, negu pasiekėme? Ar 
ne per dažnai sakėme, kad 
neteisūs kiti, per retai ir ne
kritiškai įvertindami savo po
elgius?" Juk atėjo laikas "iš
rašyti sąskaitą" sau pačiam. 
Kaip kitaip - be išsamaus sa
vęs perkainojimo ir dvasinio 
atsinaujinimo - galėtum pa
imti į rankas baltutėlį kalė
daitį? Kaip po savaitės kel- 
tum taurę, sakydamas: ”Su 
nauja laime’"?

Bet pavartai mūsų 
lietuviškąją spaudą ir tai Čia, 
tai ten užkliūva akys už piktų 
priekaištų, netgi patyčių. Žiū
rėk, antai vienas įniršėlis rė
kia: "Matyt, K. jau dėl se
natvės nebepajėgia to suvok
ti!." Bet perskaitęs nerišlius 
kaltinimus, prisimeni, kad ir 
pats kaltintojas jau labai pa
garbaus amželio sulaukęs. 
Argi tad vertėtų taip negra
žiai rėkauti? Juo labiau, kad 
tas, ant kurio galvos kaltini-

TEL. (216)531-8150
FAX. 216 531-8428

kaktį neseniai paminėjo. Tai
gi, užuot burnojęs, geriau bū
tų sveikinimo telegramą 
pasiuntęs, jei jau telefono ra
gelio paimti arba nuvažiavęs 
ranką ištiesti dar nepajėgia...

O štai kitame straips
nyje piktdžiūgaujama: "Da
bar jau atėjo to A. karjeros 
galas!" Atseit, visai neaišku, 
ko jis ten į tą Lietuvą važia
vęs, kokios garbės ir naudos 
sau ieškojęs...

Gi trečias "neklystan- 
tysis" jau kad rėžia iš peties 
triuškinančią kritiką vieno 
Lietuvos leidinio rengėjams. 
Išdidžiai pamokslauja jis, kad 
leidinio sudarytojai blogai 
padarė, Kryžių kalną viršely
je atvaizdavę?! Ir net į galvą 
jam neateina, kad Kryžių kal
nas ne tik to krašto, bet ir vi
sos Lietuvos žmonėms jau 
seniai tapo nepakartojamu jų 
iškentėtos istorijos simboliu. 
Vargšelis "kritikas" gal net 
nepatikėtų, kad tame mieste 
po kruvinojo karo bemaž ne
buvo įmanoma sveiką namą 
surasti. Tai kokį istorinį ar
chitektūros paminklą atvaiz
duosi, jei patys gražiausi Ne
priklausomybės laikotarpio 
pastatai Šiurpiais griuvėsiais 
pavirto, o sovietmečio gre
mėzdai nieko nežavėjo? Tik 
Kryžių kalnas visas audras 
atlaikė. Buldozeriais nunio
kotas, žiūrėk po kelių sa
vaičių vėl kryželių eilėmis 
baltuoja. Lyg tas legendinis 
paukštis Feniksas, iš pelenų 
vėl ir vėl prisikėlęs. Teko ir 
šių eilučių autoriui ten vėlų 
vakarą kryžių statyti. Neilgai 
jis teišstovėjo, buvo sulaužy
tas ir nuverstas. Bet atėjo kiti, 
suniokotus sutvarkė, naujus 
pastatė. Pats Popiežius prie tų 
kryžių atsiklaupęs meldėsi.

Kambaryje suskam
bėjo telefonas. Ir du žmonės, 
tarsi stebuklingai Dangaus 
jėgai padedant, per kelias ra
maus pokalbio minutes išsi
aiškino seniai įvykusį apmau
dų nesusipratimą. Tik geros 
valios tereikėjo, kad ištirptų 
nepasitikėjimo ledai...
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PASIBAIGĖ VALDŽIA TŲ, 
KURIE LIETUVĄ PRASKOLINO

Juozus Žygas

Galima meluoti ir ga
lima apgaudinėti, tačiau nuo 
istorijos negalima pasislėpti. 
O į atsistačiusios Lietuvos 
istorijos puslapius praėjusieji 
ketveri metai bus įrašyti, kaip 
"Gyvenimas į vaikų ir vaikai
čių sąskaitą". Iš pradžių buvo 
aiškinama, kad dešiniųjų val
džia tariamai paliko sugriautą 
žemės ūkį ir pramonę. Tačiau 
pamiršdavo pasakyti, kad 
jokių skolų nepaliko! O po 
4-rių metų valdymo tų, kurie 
"patirtį turėjo", palikta apie 
penkis ir pusę milijardo litų 
skola.

Dabar biudžetas kas
met yra subalansuojamas su 
maždaug 600 milijonų litų 
trūkumu. O tai kaip tik atitin
ka tos skolos procentų sumą. 
Reiškia, jeigu nebūtų neatsa
kingo įsiskolinimo politikos, 
tai biudžetas būtų subalan
suojamas. Jvedus tvarką mui
tinėse ir mokesčių rinkimo 
sistemoje, gal būtų gauta po
ra šimtų milijonų litų papil
domų iždo įplaukų.

Rašydamas apie mui
tinių veiklą, neturiu mintyse 
tokių menkų atvejų, kai kas 
nors automobilio bagažinėje 

B viską-
dėjo mokėti jam pensiją - pu
santro tūkstančio dolerių per 
mėnesį. Neskelbiama, ar če
kius gauna giminės, ar pini
gai dedami į jo sąskaitą.

• Alžyre ginkluota 
gauja apsupo nedidelį kaimą, 
esantį tik už 30 km nuo sosti
nės ir nužudė 31 civilį gyven
toją. Spėjama, kad tai padarė 
islamo fanatikų (fundamenta
listų) grupė. Po penkerių me
tų pilietinio karo tarp val
džios ir islamo radikalų, gy
ventojų referendumas lapkri
čio 28 d. patvirtino konstitu
cijos reformą. Uždrausta 
veikti politinėms partijoms, 
kurių pagrindas - tikėjimas, 
tautinė grupuotė ar geografi
nė apygarda. Įsteigiami ant
rieji parlamento rūmai, ku
riuose trečdalį narių skirs 
prezidentas iš įvairių mokslo, 
kultūros bei ekonomikos sri
čių atstovų. Kitus du trečda
lius šių rūmų narių skirs at
skirų šalies apygardų parei
gūnai. Prezidento tarnybos 
terminas - penkeri metai. Jį 
perrinkti galima vieną sykį. 
Islamas lieka valstybine reli- 

praveža dėžę kitą konjako ar 
(davę kyšį) kelis šimtus pa
kelių cigarečių. Tokie atvejai 
yra pastovūs, galima sakyti, 
normalūs. Bet visas reikalas 
yra žymiai didesnės apimties. 
Man lankantis Vilniuje, 
televizijoje vyko pasikalbė
jimas su Vitalijumi Geržonu, 
Muitinių departmento direk
toriumi. Jo klausė (nurodyda
mi konkrečius faktus), kur 
dingsta ištisi ešelonai. Į to
kius "menkus kaltinimus" šis 
atsakinėjo nerausdamas ir net 
nemirksėdamas. Dažniausia 
buvo atsakoma taip: "Mes 
viską darome, kad tokie at
vejai nepasikartotų". Visą 
kaltę vyriausias nuitininkas 
suvertė tam, kad kompiuterių 
dar nebuvo. Aiškiai matėsi, 
kad jis nei kaltės, nei baimės 
jausmo neturėjo. Tokią jo lai
kyseną aš vertinu taip: į ap
klausinėjimus jis jokio dė
mesio nekreipia, kadangi už 
jo žymiai didesni valdžios 
pareigūnai stovi.

Apie tai "Lietuvos ai
das" 1996.VI.8" taip rašė: 
"Lietuvos geležinkeliai” pa
rašė ir įvykdė daugiau kaip 2 
tūkst. geležinkeliais gabentų 
tranzitinių ir vietinių perad-. 
resavimo įsakymų. Norisi pa
klausti: kieno tie įsakymai? 
Ką tie perrašymai reiškia? 
Kol traukinys pro muitinę 
pravažiuoja, visas krovinys 
yra adresuotas į Kaliningradą 
ar Minską. Tačiau pravažia
vus visas ešelonas nukreipia

(Atkelta iš 2 psl.)

gija, o arabų kalba - valstybi
ne kalba. Islamo šalininkų 
ginkluotos grupės grasino, 
kad žmonės, kurie balsuos 
referendume, bus nužudyti.

• Bosnijos vyriausy
bė priėmė Hasan Cengic, bu
vusio gynybos viceministro, 
40 metų amžiaus, atsistatydi
nimą. JAV vyriausybė jį ap
kaltino, kaip pagrindinį gink
lų supirkinėtoją Bosnijos mu
sulmonams. Daug ginklų jis 
gavęs iš Irano valdžios, kuri 
Sarajeve atidarė daug lėšų 
pareikalavusius kultūros rū
mus ir didelę ambasadą. 
Amerika irgi buvo pažadėjusi 
Bosnijos valdžiai nemažai 
ginklų ir paskyrusi 400 min. 
dolerių. Kroatijos uoste Ploce 
dar nūn spalio mėnesio stovi 
laivas, atvežęs 45,000 šautu
vų, 45 tankus, 79 šarvuotus 
automobilius, 15 malūnspar
nių, 840 prieštankinių pabūk
lų ir 800 kulkosvaidžių. 
Ginklai skirti kroatų ir mu
sulmonų kariams.

• Vokietijos konstitu-^ 

mas į Vilnių, Kauną ar kur 
kitur. Štai taip 50-60 vagonų 
krovinys lieka "neapmuitin
tas".

Buvusieji (Šiuo metu 
dar valdžios kėdėse tebesė- 
dintieji) naujajai valdžiai 
"kraitį" parūpino. Tai valsty
binė skola ir apie 300,000 to
nų nenupirkto mazuto žiemai.

Dabar mazutą per
kant, reikės mokėti apie 25 
doleriais už toną daugiau, ne
gu buvo vasaros metu. Taip 
pat liko ir Rusijai skola už 
dujas, kuri jau irgi apie 100 
milijonų litų siekia. Naujoji 
valdžia turės gerokai pasi
tempti. Kuo skubiausiai tu
rėtų į visas svarbiausias - 
"raktines" pozicijas savus 
žmones pasodinti, kad nebūtų 
ekonominio sabotažo. Muiti
nių departamento visus aukš
tuosius pareigūnus būtina at
leisti ir taip gerai pakratyti, 
kol pradės pinigai byrėti. 
Taip pat ir visą Romasio Vai
tekūno paliktą kliką, nes ki
taip kova su ekonominiais 
nusikaltimais tebus tik "mui
lo burbulas”.

Reikėtų išleisti įsta
tymą, kad turtą, didesnį už* 
ketvirtį milijono litų (į tai 
įeitų ir indėliai, akcijos bei 
obligacijos), jo savininkas tu
rėtų deklaruoti, nurodydamas 
įsigijimo šaltinius. Juk sovie
tiniais laikais visi buvo lygūs 
ir tik nomenklatūra tebuvo 
šiek tiek "lygesnė". Tad mili
jonų niekas turėti negalėjo.

cinis teismas atmetė buvusių 
Rytų Vokietijos pasienio val
dininkų apeliaciją. Jie buvo 
nuteisti 1993 m. už įsakymą 
šaudyti į bėgančius per Ber
lyno sieną vokiečius. Tarp 
kaltinamųjų yra buvęs Rytų 
Vokietijos gynybos ministras 
ir jo pavaduotojas. Pasienyje 
buvo nušauta daugiau 500 
žmonių.

• Lapkričio I d. Airi
joje pradėjo veikti nauja te
levizijos stotis, kurios progra
mose bus naudojama tik se
noji airių kalba. Iš pradžių ji 
veiks tik keturias valandas 
kasdien. Gyventojų apklausa 
parodė, kad Airijoje vos 5 % 
gyventojų "dažnai naudoja" 
airių kalbą. Naujasis TV ka
nalas skelbia, kad airiškai bus 
komentuojamos net ir popu
liariosios futbolo rungtynės. 
Tik du procentai airių sakosi 

'naudoja gimtąją kalbą kas
dien ir pritaria jos atgaivini
mui. Švietimo ministerija pa
skelbė, kad atidaromos nau
jos pradžios mokyklos, ku
riose bus mokoma tik airių 
(gaelic) kalba.
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LIETUVOS GYVENIMO ATSPINDŽIAI
KAS SUGRIOVĖ KAIMĄ?

(Atkelta iš 1-jo psl.)

Labai gaila, kad se
neliai nepasakoja savo vai
kams bei anūkams apie tą 
gražią ir dorą Tėvynės praei
tį. O juk mūsų pareiga iškelti 
tą tikrąją istorinę tiesą, papa
sakoti, kaip viskas buvo, kas 
yra tikrieji Tautos griovėjai. 
Juk tie patys komunistai, da
bar taip gailintys kolūkių, 
žudė Lietuvos žmones, kali
no, trėmė į Sibirą, degino jų 
sodybas, atiminėjo gyvulius. 
Komunistinei nomenklatūrai 
nieko nebuvo švento: jie nai
kino kryžius, paminklus, 
puošusius mūsų kraštą. Su
kūrę kolchozus, gyvenvietėse 
įkūrė smukles, kad žmonės 
girtuokliautų, taip versdami 
Lietuvą girtuoklių, vagių ir 
ištvirkėlių šalimi, džiugin
dami visus komunistiniu ro
jumi. O juk tai buvo dvasinė 
ir materialinė griūtis.

Kadangi esu gimusi 
ir augusi gražiame Aukštai
tijos kaime, visa tai mačiau ir 
viską gerai žinau. Nesistebiu, 
kad visokie pirmininkai ir

Iš Eltos pranešimą

MINISTRŲ KABINETO 
NARIAI

Aplinkos apsaugos 
ministras Imantas Lazdinis: 
52 metų, miškų ūkio inžinie
rius, gamtos mokslų daktaras. 
Nuo 1990 metų dirbo di
džiausio Lietuvoje Dzūkijos 
nacionalinio parko direkto
riaus pavaduotoju, nuo šių 
metų pradžios - šio parko di
rektorius.

Ekonomikos minist
ras Vincas Kęstutis Babil
ius: 59 metų, inžinierius me
chanikas. Dirbo Vilniaus ma
tavimo prietaisų gamyklos 
vyr. inžinierium, direktorium. 
1995 metais perregistravus 
gamyklą į akcinę bendrovę 
tapo jos generaliniu direkto
riumi. Yra Lietuvos pramoni
ninkų konfederacijos vicepre
zidentas.

Finansų ministras 
Rolandas Matiliauskas: 28 
metų, buhalterinės apskaitos 
ir ūkinės veiklos analizės 
specialistas. 1991-1993 m. 
dirbo Finansų ministerijoje 
Valiutos ir vertybinių popie
rių skyriaus viršininko pava
duotoju. Nuo 1993 m. iki 
1995 m. - komerciniame Kre
dito banke, nuo 1995 m. ko
vo - bendroje Lietuvos ir Vo
kietijos įmonėje "Interfarma", 
vyriausiuoju finansininku.

Krašto apsaugos 
ministras Česlovas Vytautas 
Stankevičius: 59 metų. Tris 
dešimtmečius dirbo dirbo

partiniai valdininkai lieja 
krokodilo ašaras dėl kolcho
zų ir suomiškų pirčių griū
ties, tačiau liūdna, kad ir kai
muose atsirado žmonių, ku
riems patiko tas vagišių gy
venimas. I fermas ėjo su di
delėmis kišenėmis, kad galė
tų prisipilti miltų, grūdų, mel
žėjos pasislėpusios pylėsi in
dus grietinėlės, iš laukų krep
šeliais tempėsi bulves. Kiek
viename žingsnyje buvo va
giama. įdomu, kas atsakys už 
šią - moralinę ir materialinę 
- griūtį Lietuvoje, kas bus 
apkaltintas dėl šių neišmatuo
jamų nuostolių? »

Tad mieli lietuviai, 
sesės ir broliai, kaimo sūnūs 
ir dukros, būkime tokie, ko
kie buvo mūsų seneliai ir tė
veliai. Skiepykime savo vai
kams ir anūkams Dievo ir 
Tėvynės meilę, kad atgimtų 
mūsų kaimai, miestai, Tauta 
ir brangi Tėvynė Lietuva!

Emilija Vaičėnaitė 
Aukštaitijos partizanų būrio 

vado Balio Vaičėno sesuo

Miestų statybos projektavimo 
institute Kaune, nuo 1974 iki 
1994 m. buvo šio instituto 
vyriausiasis inžinierius. 1990 
m. išrinktas Aukščiausiosios 
Tarybos deputatu, yra Kovo 
11-osios Akto signataras. 
1990-1992 m. Č.V.Stankevi- 
čius buvo Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininko pavaduo
tojas. 1992 m. jam suteiktas 
specialiųjų misijų ambasado
riaus rangas.

Kultūros ministras 
Saulius Šaltenis: 51 metų. 
Rašytojas, dramaturgas. Nuo
1994 metų - dienraščio "Lie
tuvos aidas" vyriausias re
daktorius. 1991 metų kovo 
11 -sios akto signataras.

Pramonės ir preky
bos ministrė Laima Liucija 
Andrikienė: 38 metų, ekono
mistė - matematikė. Dirbo 
mokslinio tyrimo įstaigose, 
stažavosi Didžiojoje Britani
joje. 1990 m. kovo 11-osios 
Akto signatarė, praėjusio Sei
mo narė.

Ryšių ir informatikos 
ministras Rimantas Pleikys: 
39 metų, pagal profesiją - 
žurnalistas. 1989 m. įkūrė 
pirmąją nepriklausomą Lietu
vos radijo stotį "M-l", o 
1990 m. - kitą radijo stotį 
"Radiocentras", buvo šių sto
čių vyriausiasis redaktorius.
1995 m. R.Pleikys tapo pri
vačios televizijos "Kaunas 

Plius" Vilniaus skyriaus va
dovu.

Socialinės apsaugos 
ir darbo ministrė Irena De
gutienė: 47 metų, gydytoja. 
Apie 20 metų dirbo Vilniaus 
"Raudonojo Kryžiaus" ligo
ninėje, buvo jos direktorė. 
Nuo 1994 metų - Sveikatos 
apsaugos ministerijos sekre
torė.

Statybos ir urbanis
tikos ministras Algis Čapli
kas: 34 metų, inžinierius sta
tybininkas. Dirbo statybos or
ganizacijose. 1995 m. išrink
tas Vilniaus miesto savival
dybės tarybos ir valdybos na
riu, buvo paslaugų ir miesto 
ūkio komiteto pirmininkas.

Sveikatos apsaugos 
ministras Juozas Galdikas: 
38 metų, gydytojas. 1983 m. 
pradėjo dirbti Vilniaus uni
versiteto Širdies ir krauja
gyslių chirurgijos klinikoje. 
Yra pirmos kategorijos krau
jagyslių chirurgas. Stažavosi 
Šveicarijoje, Berno universi
teto Širdies ir kraujagyslių 
chirurgijos klinikoje, tobuli
nosi Čekijoje, Vokietijoje, 
Jungtinėse Amerikos Valsti
jose. Nuo 1995 m. gegužės 
Juozas Galdikas - Vilniaus 
savivaldybės Sveikatos ap
saugos, sanitarijos ir higienos 
skyriaus vedėjas.

Susisiekimo minist
ras Algis Žvaliauskas: 41 
metų, inžinierius statybinin
kas. 1979-1981 m. dirbo dar
bų vykdytoju, 1991-1993 m. 
- privačios įmonės direkto
rius, 1993 m. - Marijampolės 
miesto valdybos Ekonomikos 
skyriaus vyriausiasis inžinie
rius. 1993 m. išrinktas Mari
jampolės miesto meru, pernai 
perrinktas antrajai kadencijai 
šioms pareigoms.

Švietimo ir mokslo 
ministras Zigmas Zinkevi
čius: 71 metų. Lietuvos 
Mokslų Akademijos narys. 
Daug metų buvo Vilniaus 
universiteto lietuvių kalbos 
katedros vedėjas. Pastaruoju 
metu - Lietuvių kalbos ins
tituto direktorius. Išleido dau
giau kaip dvidešimt knygų, 
tarp jų - šešių tomų "Lietuvių 
kalbos istoriją", paskelbė apie 
penkis šimtus mokslo straips
nių Lietuvos ir užsienio spau
doje. Jis išrinktas Latvijos 
mokslų akademijos, Lietuvių 
katalikų mokslų akademijos, 
Švedijos karališkosios huma
nitarinių mokslų akademijos 
ir Norvegijos mokslų akade
mijos nariu.

Teisingumo minist
ras Vytautas Pakalniškis: 52 
metų, teisininkas. Dėstė Vil
niaus universitete, buvo Tei
sės fakulteto prodekanas. 
1989-1991 metais dirbo 
Aukščiausios Tarybos juridi
niame skyriuje. 1991 m. sau

sio 23 d. buvo paskirtas Lie
tuvos Respublikos Ministro 
Pirmininko pavaduotoju, nuo
1991 m. kovo 23 d. - teisin
gumo ministru. 1992 m. pasi
keitus Vyriausybei, perėjo 
dirbti į privačią investicijų 
agentūrą.

Užsienio reikalų mi
nistras Algirdas Saudargas: 
48 metų, pagal specialybę - 
biofizikas. Dirbo Lietuvos 
mokslų akademijos Matema
tikos ir kibernetikos institute, 
Lietuvos Žemės ūkio akade
mijoje, kitose mokslo įstai
gose. 1990 m. A.Saudargas 
Kaune išrinktas į Lietuvos 
Respublikos Aukščiausiąją 
Tarybą, Nepriklausomybės 
atkūrimo akto signataras. 
1990 m. kovo-1992 m. gruo
džio mėn. buvo užsienio rei
kalų ministras. A.Saudargas 
buvo ir praėjusio Seimo 
narys.

Valdymo reformų ir 
savivaldybių reikalų minist
ras Kęstutis Skrebys: 31 
metų, inžinierius. Iki 1992 m. 
dirbo Kauno politechnikos 
instituto Panevėžio fakultete. 
Vėliau buvo paskirtas Vy
riausybės atstovu Panevėžio 
regione. Šias pareigas ėjo iki
1992 metų rudens, kol buvo 
išrinktas Seimo nariu.

Vidaus reikalų mi
nistras Vidmantas Žiemelis: 
46 metų, teisininkas. Baigęs 
Vilniaus universitetą, dirbo 
juriskonsultu, prokuroro pa
dėjėju. Nuo 1984 iki 1990 
metų - Lietuvos Respublikos 
prokuratūros Bendrosios 
priežiūros skyriaus prokuro
ras. 1990 m. vasario mėnesį, 
remiamas Sąjūdžio, buvo iš
rinktas Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos de
putatu. Yra Kovo 11-osios 
Akto signataras. 1992 m. 
tapo Lietuvos Respublikos 
Seimo nariu, dirbo Valstybės 
ir teisės komitete.

Žemės ūkio ministras
Vytautas Petras Knašys: 59 
metų, agronomas. Iki 1965 
m. dirbo Vytėnų sodininkys- 
tės-daržininkystės bandymų 
stoties eksperimentinio ūkio, 
po to - Samališkės bandymų 
stoties ir vėliau čia įsteigto 
Žemdirbystės instituto (Vė
žaičių filialo) direktoriumi. 
1989 m. buvo paskirtas pa
skutinės sovietinės Vyriau
sybės žemės ūkio ministru. 
Atkūrus Lietuvos nepriklau
somybę, tapo pirmosios Vy
riausybės ministru. Vienas iš 
Žemdirbių sąjūdžio, Jungti
nių Tautų Lietuvos asociaci
jos įkūrėjų. Pastruoju metu 
dirbo "Valstiečių laikraščio" 
redakcijoje. Šiemet išrinktas 
Lietuvos Respublikos Seimo 
nariu.

SEIMAS PAKEITĖ 
VYRIAUSYBĖS 

ĮSTATYMĄ

Antradienį Seimas 
pakeitė ir papildė kai kuriuos 
Vyriausybės įstatymo straips
nius. Pagal šį dokumentą mi
nisterijose numatyta įvesti 
politines pareigybes - vicemi
nistrus. Kiekvienoje ministe
rijoje jų galėtų būti ne dau
giau kaip trys. Dokumentas 
skelbia, kad šiuos politinius 
pareigūnus ministro teikimu 
skiria ir atleidžia Ministras 
Pirmininkas. Viceministrai 
turės rūpintis jiems paskirta 
ministerijos darbo sritimi, 
teiks ministrui įsakymų ir ki
tų teisės aktų projektus. 
Kiekvienoje ministerijoje bus 
ir vienas ministerijos sek
retorius, kurį skiria ir atlei
džia ministras. Sekretorius 
bus atsakingas už ministeri
jos vidaus reikalų tvarkymą, 
personalo darbą ir raštvedy
bos organizavimą.

LIETUVOS 
DIPLOMATAS 

- TAIKOS 
ĮGYVENDINIMO 

TARYBOS 
KONFERENCIJOJE

Lietuva pirmą kartą 
drauge su beveik pusšimčiu 
pasaulio valstybių dalyvavo 
svarstant, kaip toliau turėtų 
būti įgyvendinama Deitono 
taikos sutartis. Lietuvos už
sienio reikalų ministerijos 
sekretorius Albinas Januška 
antradienį išvyko į Londoną, 
kur šią savaitę rengiama 
Taikos įgyvendinimo tarybos 
konferencija. Lietuvos atsto
vas šiame forume dalyvaus 
stebėtojo teisėmis. Susitiki
mo pabaigoje numatoma pa
sirašyti bendrą dalyvių de
klaraciją, kurioje bus apibrėž
ta civilių veikla, toliau įgy
vendinant Deitono sutartį. 
Kaip žinoma, gruodžio 20 
dieną baigiasi NATO vado
vaujamos taikos įgyvendi
nimo (IFOR) misijos manda
tas, tačiau neabejojama, kad, 
Šiaurės Atlanto Tarybos 
sprendimu, ši misija bus pra
tęsta ir vadinsis stabilizavimo 
pajėgomis (SFOR).

Taikos įgyvendinimo 
tarybai priklauso 45 pasaulio 
valstybės, pritariančios Dei
tono taikos sutarties idėjoms 
ir dalyvaujančios atkuriant 
bei išsaugant taiką buvusioje 
Jugoslavijoje. Tačiau prieš 
metus, kai taryba buvo įkurta, 
aktyvios taikos įgyvendinimo 
proceso dalyvės - Baltijos ša
lys - į šią organizaciją priim
tos nebuvo. Nesulaukta ir 
kvietimų dalyvauti pirmo
siose šios tarybos konferenci
jose, kurios buvo surengtos 
Londone bei Florencijoje.



PASKUTINIEJI ELTOS PRANEŠIMAI
Užsienio politika

BALTIJOS 
VALSTYBIŲ 

SUSITELKIMAS

Seimo pirmininkas 
Vytautas Landsbergis norėtų, 
kad po Seimo rinkimų Lietu
voje Baltijos valstybės galėtų 
labiau konsoliduotis. "Lietu
voje galime imtis iniciatyvos 
tarpparlamentinių ryšių ke
liais pasiaiškinti, kokie yra 
mūsų politikos bendrumai ir 
ar galima aiškesnė trijų Balti
jos valstybių politinių gairių 
konsolidacija, tokia, kaip 
buvo 1990-1992 metais, kai 
veikė Baltijos valstybių tary
ba", - sakė V.Landsbergis 
spaudos konferencijoje. Ta
čiau pirmiausia, jo nuomone, 
mums reikia pačioje Lietu
voje išnaudoti galimybę kon
soliduoti užsienio politiką. 
Joje, pasak jo, reikalingas 
nuoseklumas, aiškesnės lini
jos ir kriterijai. V.Landsber- 
gis norėtų, kad "iš mūsų 
pusės būtų atmetami mitai, 
tam tikra politinė terminolo
gija, kuri naudojama ne tik 
Rusijoje, bet ir Vakaruose 
apie tariamai naujas skiria
mąsias linijas Europoje, kurių 
reikėtų išvengti". Jo nuomo
ne, dėl to turėsime aiškiai su
sikalbėti, siekdami kuo geres
nių santykių su Rusija ir su 
Lietuvos partneriais Europos 
Sąjungoje ir NATO. Tai, kad 
Rusija yra prieš NATO ir jos 
plėtimąsi, yra tam tikras po
litinis faktas, kurio nereikia 
suabsoliutinti.

Regione atsirado, pasak 
Seimo pirmininko, naujas ne
rimą keliantis veiksnys - tai 
yra autokratinė Baltarusija. 
Įvykių evoliucija šioje šalyje, 
jo nuomone, gali turėti įtakos 
ir Rusijai. Lietuva, pasak 
V.Landsbergio, nori palaikyti 
normalius kaimyninius san
tykius su Baltarusija. "Tačiau 
galime numatyti, jog jeigu 
kas nors norės panaudoti šią 
šalį kokiam nors politiniam 
spaudimui, ji gali būti panau
dota net stabdyti Lenkijos 
priėmimą į NATO", - mano 
V.Landsbergis.

SEIMO PIRMININKAS 
PAKVIESTAS 

APSILANKYTI 
ESTIJOJE

Baltijos valstybių interesų 
vienybė bei tolesnis Estijos ir 
Lietuvos bendradarbiavimas 
aptartas Seimo Pirmininko 
Vytauto Landsbergio ir Esti
jos ambasadoriaus Vilniuje 
Alar Olljum susitikime. Jis 
perdavė Estijos parlamento 
pirmininko Toomo Savi svei
kinimus V.Landsbergiui, jam 
tapus Lietuvos Seimo Pirmi
ninku. Jis taip pakviestas ap
silankyti Estijoje sausio pra
džioje.

A.Oljumas, kalbė
damas apie NATO plėtimąsi į 
Rytus, pareiškė susirūpinimą 
dėl ryškėjančių tendencijų 
Baltijos valstybes paversti 
savotišku "getu" Europoje. 
Susitikimo metu pasikeista 
žiniomis ir nuomonėmis apie 
ką tik Estijoje įvykusius rin
kimus į savivaldybes, Balta
rusijos (Gudijos) įvykius, 
Estijos sienos su Rusija prob
lemos sprendimą.

LIETUVA-LATVIJA: 
JUROS SIENA

Latvija pasirengusi 
tęsti dvišales derybas dėl jū
ros sienos su Lietuva, tačiau 
ir toliau neatmeta galimybės 
kreiptis į trečiąsias šalis. Tai 
teigia Latvijos derybininkų 
vadovas, Užsienio reikalų 
ministerijos valstybės sekre
torius Maris Riekstinis. Atvy
kęs į Vilnių M.Riekstinis žur
nalistams sakė, jog artimiau
siame abiejų šalių delegacijų 
susitikime, be kitų klausimų, 
turėtų būti svarstomas Lietu
vos Prezidento Algirdo Bra
zausko dekretas, kuriuo jis 
apibrėžė principines mūsų 
valstybės nuostatas derybose 
dėl jūros sienos su Latvija ir 
nurodė, kokia paralele'turėtų 
eiti sienos linija.

Pasak pareigūno, derybinin
kai nagrinės, kaip šį dekretą 
galima aiškinti, mat doku
mento pavadinimas skelbia, 
esą juo vienašališkai nustato
ma šiaurinė siena, tuo tarpu 
pats dekreto turinys vertinti
nas kaip delegacijos manda
tas. "Išanalizavus dekreto 
turint turėtų paaiškėti, kokias 
startines pozicijas gali užimti 
Lietuvos derybininkai tarian
tis dėl plotų, nusidriekusių į 
pietus nuo Prezidento A. Bra
zausko dekretu nurodytos li
nijos", - pabrėžė Latvijos 
URM valstybės sekretorius.

Seimo Pirmininkas 
Vytautas Landsbergis mano, 
kad dvišales derybas dėl jūr
os sienos su Latvija apsun
kino šios kaimyninės valsty
bės poelgiai. Tai jis pareiškė, 
susitikęs su Vilniuje viešė
jusiu Latvijos derybininkų 
vadovu, Užsienio reikalų mi
nisterijos valstybės sekreto
riumi Mariu Riekstiniu.

SLA VYKDOMOJI VALDYBA
PREZIDENTAS-DR. VYTAUTASDARGIS 
VICEPREZIDENTAS - VYTAUTAS KASNIONAS 
SEKRETORĖ- GENOVAITĖMEILIŪNIENĖ 
IŽDININKĖ-LORETA STUKIENĖ
IŽDO GLOBĖJA - NELLIEBAYORAS-ROMANAS 
IŽDO GLOBĖJAS-STASYS VIRPŠA
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA, 307 WEST 30 STREET
NEW YORK N.Y. 10001, (212) 563-2210

Ekonomika 
NEDARBO LYGIS 

NEKYLA

Nedarbo lygis Lietu
voje gruodžio pradžioje, skai
čiuojant nuo darbo jėgos, bu
vo 6,4 procento. Toks jis lai
kosi jau trys mėnesiai, prane
šė Darbo birža. Šių metų 
gruodžio 1 dieną Lietuvoje 
užregistruoti 111,6 tūkstančio 
bedarbių. 55 procentus jų su
darė moterys. Bedarbio pa
šalpas gauna 27 tūkstančiau 
bedarbių. Laisvų darbo vietų 
per mėnesį užregistruota 5,7 
tūkstančio. Lietuvos darbo 
birža nuo metų pradžios pa
dėjo įsidarbinti daugiau kaip 
54 tūkstančiams žmonių.

Kultūra

MOKSLININKO, 
SIBIRO KANKINIO 

ATMINIMUI

Gruodžio 2 dieną su
kako 110 metų, kai Runkių 
kaime, Marijampolės apskri
tyje, gimė Lietuvos moksli
ninkas, visuomenės ir politi
kos veikėjas, 1918 metų va
sario 16-osios Lietuvos Ne
priklausomybės Akto signa
taras, ateitininkų judėjimo 
vadas, profesorius Pranas 
Dovydaitis.

1941 m. birželio 14 dieną 
savo ūkyje Čekiškės parapi
joje prie Dubysos profesorius 
Pranas Dovydaitis buvo su
imtas ir išvežtas į lagerį 
Sverdlovsko srityje. 1942 
metais sušaudytas Sverdlovs
ko kalėjime. Kapas nežino
mas.

Lietuvių katalikų mokslo 
akademija, pagerbdama iš-j 
kilaus savo i 
Pranui Dovydaičiui paskyrė 
visus šiuos metus.

BUS ĮAMŽINTAS 
LIETUVOS LAISVĖS 

KOVU DALYVIU 
ATMINIMAS

nario atminimą, "JT 1

Vilniaus Lukiškių 
aikštė pasirinkta Lietuvos 
laisvės kovų sąjūdžio 
(LLKS) memorialo vieta. Pa
grindinį jos akcentą sudarys 
paminklas LLKS tarybos pre
zidiumo pirmininkui Jonui 
Žemaičiui-Vytautui.
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Artėjančių švenčių -
Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų -

proga nuoširdžiai sveikiname visus 
giminaičius, draugus, Dirvos Redaktorių 
ir bendradarbius bei skaitytojus.

Linkime visiems 
sėkmingų ir sveikų 1997 metų!

Barbara ir Teodoras Blinstrubai 
Stella ir Augustas Paškoniai 
Severiną ir Nardis Juškai 
Daiva ir Raimundas Panarai

SUSIVIENIJIMO LIETUVIU 

AMERIKOJE SVEIKINIMAS

Lydimi Kalėdų žvaigždės Ir Naujųjų Metų 
trimito garsų, sveikiname Tėvynėje Ir visame 
pasaulyje Išsisklaidžiusius tėvynainius, 
susivienijimo Amerikoje narius, tautinės 
ištikimybės meilės širdimis.

Tegu Naujųjų Metų dvyliktos valandos 
laikrodžių varpų dūžiai, darant ateinančių metų 
gyvenimo rezoliucijas, paskatina mus jungtis i 
seniausią pasaulio lietuvių organizaciją - 
Susivienijimą Lietuvių Amerikoje - žengianti 
111 veiklos metus, pradėjusią eiti pirmuosius 
bendruomeniško gyvenimo žingsnius.

Prie sveikinimų jungiasi ir ‘‘TĖVYNĖ“, 
švenčianti 100 metų sukakti.
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PORTUGALIJOS KELIAIS

Beata Čiurlionienė

(Tęsinys)
Miesto pakraštyje iš

didžiai stūkso romėnų Šven
tovės griuvėsiai, su tipiško
mis romėniškomis kolonomis 
iš marmuro ir granito. Bet 
žmonėms tai netrukdo akty
viai gyventi. Visur važinėja 
mašinos. Mums iki šiol ne
aišku, kaip jos pravažiuoja 
pro kai kuriuos vartus: jie 
atrodo tokie siauri ir žemi.

Pats miestas man tru
putį priminė Taliną. Visos 
siauros gatvelės subėga į 
centrinę aikštę, kurioje yra 
didelis gražus fontanas. Daug 
krautuvėlių, kavinukių, žmo
nės maitina balandžius. Yra 
išlikę keletas viduramžių ir 
renesanso pastatų, bet šiaip to 
miesto architektūroje dau
giausia jaučiama maurų lai
kotarpio įtaka. Siauros, ak
menimis grįstos gatvelės su 
arkomis, balti namai su čer
pių stogais ir mažais balkonė
liais, išpuoštais ažūriniais 
juodos geležies turėklais.

Kur beėjom, visur at
sivėrė kažkokie netikėti šiltų 
pastelinių spalvų kampeliai 
su žaismingomis mozaikomis 
ir gėlėmis. O šalia viso to su
radom ir vieną statinį, kuris 
mus tiesiog pritrenkė. Man ir 
dabar galvoje netelpa, kaip ir 
kam atėjo į galvą tokį dalyką 
iš viso pastatyti. Kalbu apie 
makabrišką koplyčią, pasta
tytą 16-tame amžiuje, kurios 
paskirtis - paskatinti žmones 
medituoti. Statybinė medžia
ga - cementas, smėlis ir ... 

Evora. Romėnų šventovė

5000 žmonių kaulai bei kau
kolės. Vaizdas tiesiog šiurpi
nantis. Bet gal būt savo tikslą 
- mąstyti ir medituoti - pa
siekia. Gana žiauri priemonė, 
bet...

Iš ten išėję ilgai ne
galėjom atsigauti, bet netikė
tai užklydom į dar vieną labai 
gražų sodą su palmėmis, auk
sinėmis žuvytėmis. Po truputį 
viskas užsimiršo ir vėl pradė
jom džiaugtis to miestelio 
jaukumu. Dar kartą galėjome 
įsitikinti portugaliečių pa
slaugumu. Norėjom užeiti į 
vieną bažnyčią, bet truputį 
delsėm, nes ji neatrodė labai 
įdomiai. Tiesą sakant, jau bu
vom truputį pavargę nuo pi
lių ir bažnyčių. Mes jau bu
vom benueiną, kai staiga iš 
tos bažnyčios išėjo dvi mote
rys (spėjom, kad dukra ir ma
ma). Jaunesnioji švaria anglų 
kalba ir labai susirūpinusi 
pradėjo mums sakyti, kad ne
reikia mokėti, ten kaina para- 
šyta už atvirukų rinkinį. Ir 
taip tvirtai ir pasididžiuojan
čiai užbaigė, kad Portugalijo
je galima eiti į bažnyčias, 
kiek tik nori ir už tai mokėti 
nereikia. Jos žodžiai skambė
jo taip, lyg ji bandytų mus įti
kinti, kad prašyti pinigų už 
bažnyčios apžiūrėjimą yra 
šventvagystė, kad portugalai 
tikrai tokio dalyko niekada 
nedarytų.

Kovo 23-24 dienas 
nutarėme praleisti ramiai, 
niekur toli nevažiuoti, nes

Šaligatvio mozaika

buvom suplanavę kovo 25 d. 
važiuoti į Pietus, o tai - gana 
ilga kelionė. 23 dieną išvažia
vom į Lisaboną, kur pralei
dom gerą pusdienį, bastėmės 
visiškai be plano. įllindom į 
seną arabų rajoną - Alfamą, 
kur mums abiems labai pati
ko. Žmonės visai nekreipia 
dėmesio į turistus, gyvena sa
vo gyvenimą, čia pat gatvėse 
pardavinėja šviežią žuvį, dar
žoves, vaisius, gėles. Visiškai 
nesuprantama, kokiu būdu jie 
ten atsiveža prekies, kaip su
sikrauna, kaip išsikrauna. 
Gatvės labai įdomiai išsiraiz- 
go, sukinėjasi, kyla ir leidžia
si į visas puses.

Taip beslampinėdami 
išlindom į nenusakomo dy
džio turgų, kur pardavinėjo 
viską, ką tik įmanoma: vai
sius, mėsą, žuvį, daržoves, 
senus daiktus, antikinius dir
binius ir visiškai naujus dra
bužius, keramiką. Praklai- 
džiojom ten gerą valandą. Iš 
ten, ratukus besukdami, nu
keliavom iki pačio miesto 
centro, kur jau buvom vieną 
kartą buvę, kai ėjom į operą. 
Ilgai vaikščiojom ten, nes dvi 
pagrindinės Lisabonos gatvės 
turi nuostabaus grožio mozai
kinius šaligatvius. Mozaikos 
padarytos iš pilkų, juodų ir 
rausvų akmenų. Raštai vienas 
už kitą gražesni, beveik visi 
skirtingi, labai retai pasikar
toja tie patys motyvai. Žiūrė
jau į mozaikas ir bandžiau 
suvokti, kiek laiko turėjo už

trukti, norint sudėti visus tuos 
raštus. Daugelyje miestukų 
matėm vis pasitaikančių mo
zaikų ant šaligatvių, bet tokių 
gražių ir tiek daug - tik Lisa
bonoje. Akmenimis grįstos 
gatvės ir šaligatviai senose 
miesto dalyse yra kasdieny
bė. Retai kur pamatysi asfal
tuotas gatves ar šaligatvius.

Vakare grįžom į savo 
viešbutį, kur pagaliau susi
ruošėm nueiti į restoraną pa
ragauti viščiuko Piri Piri. Tai 
vienas iš tradiciškiausių pa
tiekalų Portugalijoje. Viščiu
kas yra iškepamas ant anglių, 
ir tada valgomas su labai aš
triu padažu, kurio pagrindas 
- iš Angolos atkeliavęs rau
donasis pipiras Piri Piri. O

PAGALBA LIETUVAI

Regina Juškaitė

"Pagalba Lietuvai" 
vadovas Robert S. Boris pra
nešė, kad 42-sis talpintuvas 
buvo išsiųstas Lietuvon lap
kričio 21 d. per Catholic Me
dical Mission Board (CMMB), 
New Yorke. Šis talpintuvas 
yra 20 pėdų ilgio. "Pagalba 
Lietuvai" jo išsiuntimas kai
navo $5,000. Talpintuve yra 
įvairių vaistų: nuo aukšto 
kraujo spaudimo, kosulio ir 
t.t. Talpintuvas turėtų pasiek
ti Lietuvą dar šių metų gruo
džio pabaigoje. Vaistai bus 
išdalinami ligoninėms ir poli
klinikoms per "Pagalbą Lie
tuvai" atstovą Paulių Bindo- 
ką.

Š.m. lapkričio 25 d. 
"Pagalba Lietuvai" vadovas 
Robert S. Boris susitiko su 
naujuoju CMMB direktoriu

VYČIU VEIKLA
Lietuvos Vyčių 102 

kuopa, veikianti prie Šv. An
tano bažnyčios, praneša, kad 
ši kuopa koordinuos tradicinę 
Šv. Kazimiero Šventę, kuri 
bus švenčiama 1997 m. kovo 
9 d., sekmadienį. Detroite 
veikia net trys Lietuvos Vy
čių kuopos. Šv. Mišios bus 
aukojamos 10:30 v.r. Šv. An
tano bažnyčioje už visus gy
vus ir mirusius Lietuvos Vy
čius. Po Mišių parapijos sve
tainėje vyks pietūs ir trumpa 
programėlė. Visas šio rengi
nio pelnas bus skiriamas "Pa
galba Lietuvai", kad ji galėtų 
toliau tęsti labdaros darbą 
siunčiant vaistus ir medicinos 
reikmenis Lietuvai. Išsames
nes žinias apie šią^ventę pra
nešime vėliau. 

pasižymi jis tuo, kad kai val
gai, atrodo labai aštru, bet 
burnoje nelieka jokio degi
nimo.

Diena pasitaikė tie
siog nuostabi. Visą laiką 
švietė saulė, nebuvo nei per 
karšta, nei per šilta. Žodžiu 
tas dvi dienas tik džiaugėmės 
atostogomis, supančia gamta, 
vandenynu, krautuvėlėmis, 
keramika, tiesiog ilsėjomės. 
Dar ir dar ėjom per krautuvė
les ir negalėjom atsistebėti 
keramikos gausumu, įvairu
mu, spalvų vaivorykšte. 
Suradom ir individualių me
nininkų keramikos studiją, 
kur prisižiūrėjom tikrai gra
žių darbų.

mi Terry Kirsh, norėdamas 
pasitarti dėl ateities planų, 
kaip geriau galime padėti se
sėms ir broliams Lietuvoje.

Š.m. lapkričio 27 d. 
43-sis siuntinys - 2 milijonų 
dol. vertės Hepitito A vakci
na išsiųsta oro kargo siunti
niu į Vilnių. Šis siuntinys taip 
pat gautas iš CMMB. "Pagal
ba Lietuvai" sumokėjo 5,000 
dolerių persiuntimo išlaidoms 
padengti. Buvo pranešta kad 
daugiausia užsikrėtusių He
patitu A yra tarp jaunuolių - 
gimnazistų ir universiteto 
studentų. CMMB paaukojo 
vakcinos, kurios pakanka pa
skiepyti 27,000 žmonių.

Visuomenės nuolati
nė parama dabar ir ateityje 
labai reikalinga šiam didin
gam "Lietuvos Vyčių" pro
jektui vykdyti. Už kiekvieną 
Jūsų paaukotą dolerį, į Lietu
vą siunčiame $152.32 vertės 
humanitarinės pagalbos, vais
tų, aparatūros, ir t.t. Aukas 
prašome siųsti:Aid to Lithua
nia, 4457 Fairway Court, 
Waterford, Ml 48328. Tel 
(810) 682-0098. Iš anksto dė
kojame.

LIETUVOS VYČIU 
84-AJAM SEIMUI

Jau praėjo trys mė
nesiai nuo 83-ojo Lietuvos 
Vyčių seimo, kai 96-ta kuo
pa, veikianti Dayton, Ohio, 
pasisiūlė globoti busimąjį 84- 
ąjį seimą. Pasiruošimas jau 
vyksta. Seimo rengimą ko
ordinuoja Jim Geiger. Jo tel.— 
(513) 836-7996. Suvažia
vimo posėdžiams ir nakvy
nėms bus naudojamas Holi
day Inn viešbutis, esantis 
2800 Prezidcntial Drive, 
Fairborn, Ohio 45324. Tel, 
(513 426-7800. Seimas vyks 
1997 m. rugpjūčio 7-10 d.

Regina Juškaitė
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PETRĄ VILEIŠĮ PRISIMENANT 
(1906-1986)

Jurgis Janušaitis

Teisės mokslų daktaras, lietuvių išeivijos veikėjas 
Petras Vileišis

Prieš dešimtmety t.y. 
1986 m. lapkričio 3 d., su
laukus aštuoniasdešimt metų, 
žemiškąją kelionę baigė žy
musis visuomenininkas, tei
sės daktaras a.a. Petras Vilei
šis, garsiosios Vileišių gimi
nės ainis, Vasario 16-tosios 
Lietuvos nepriklausomybės 
akto signataro J.Vileišio sū
nus.

Dr. Petras Vileišis vi
są savo gyvenimą pašventė 
mokslui, darbui Lietuvai. Kai 
okupantai užėmė jo Tėvynę, 
jis pasitraukė į Vakarus. At
vykęs į JAV, tuojau įsijungė į 
šio krašto lietuviškų organi
zacijų veiklą ir pasireiškė 
kaip gabus darbuotojas, labai 
geras kalbėtojas, skelbiantis 
apie Lietuvos okupantų kės
lus ir didžiąją tautos tragediją 
Amerikos lietuvių tarpe bei 
valdžios įstaigose. A.a. dr. 
Petro Vileišio netektis - dide
lis nuostolis lietuvių tautai, 
valstybei ir išeivijai. Tad mi
nėdami šio garbingo Tėvynės 
sūnaus mirties dešimtmetį, 
prisiminkime dar kartą ir Jo 
žemiškosios kelionės pras
mingą kelią. O jis buvo nuo
stabus, pareikalavęs daug 
ryžto, drąsos, sugebėjimų ir 
meilės Lietuvai.

Dr. Petras Vileišis 
gimė 1906 m. kovo 31 d. Vil
niuje. Atkaliai siekė mokslo. 
Mokėsi Charkove, Vilniuje. 
1925 m. baigė Ukmergės 
gimnaziją., 1929 m. - teisės 
ir ekonomikos studijas Pary
žiuje. 1937 m. Sorbonos uni
versitete už desertaciją "La 
Lituanie et leprobleme secu- 
rite internationale" gavo tei
sės daktaro laipsnį.

Baigęs aukštuosius 
mokslus, dr. Petras Vileišis 
dirbo finansų ministerijoje, 
Lietuvos pasiuntinybėje prie 
Kvirinalo (Romoje), eidamas 
patarėjo, vėliau charge de af- 
faires pareigas. Nuo 1939 m. 
iki išvykimo į Ameriką dirbo 
Ekonominio departamento 
vicedirektoriumi Lietuvoje.

1940 m., raudonajai 
lavinai užgriuvus Lietuvą, dr. 
Petras Vileišis išvyko į Ame
riką. Šioje laisvių šalyje Jis 
tuojau įsijungė į šakotą vi
suomeninę, kultūrinę ir poli
tinę veiklą. Čikagoje ir kitose 
vietovėse jis kalbėjo per lie
tuvių radijo valandėles apie 
Lietuvos okupaciją. P. Vilei
šis daug keliavo po Ameriką, 
lankė lietuvių telkinius, sakė 
ugningas, patriotines kalbas, 
rinko laisvės kovai aukas.

Jis organizavo Ame
rikos Lietuvių Tarybą ir buvo 
didelis jos rėmėjas. 1956 m. 
P.Vileišis dalyvavo preziden
to D.D. Eisenhover rinkimų 
kompanijoje, o 1961 m. vasa
rio 16 d. jis lankėsi pas prezi
dentą J.F. Kennedy. Susitiki
muose su prezidentais, sena
toriais, Kongreso nariais, dr. 
Petras Vileišis visuomet iš
sakydavo okupuotos Lietuvos 
rūpesčius, prašydavo nepri
pažinti okupacijos, o kiek ga
lima padėti mūsų Tėvynei. 
Jis kalbėjo šešiomis kalbo
mis. Jo kalbas perduodavo 
įvairios radijo stotys. 1963 m. 
įvykusiame Indianapilio Ci- 
vitan International klubų su
važiavime P.Vileišis laimėjo 
Lietuvos išlaisvinimo reika
lams palankią rezoliuciją. Jis 
savo lėšomis ir rūpesčiu pa
statė ir išlaikė prie Connecti- 
cut didžiųjų kelių Lietuvos 
laisvės šūkių iškabas, į kurias 
atkreipdavo dėmesį šimtai 
tūkstančių žmonių, prava
žiuojančių tais keliais.

Dr. Petras Vileišis 
puikiai valdė ne tik žodį, bet 
ir aštrią plunksną. Tiek išei
vijos lietuvių, tiek ir ameri
kiečių spaudoje jis nuolatos 
rašė apie lietuvių tautos var
gus, primindamas Lietuvos 
kovų ir kančių kelią.

O kai buvo steigiama 
Lietuvių Bendruomenė, dr. 
Petras Vileišis, tuoj įsijungė į 
jos organizavimą, buvo orga
nizacinio komiteto -Loko - 
vicepirmininkas. Jis sutvarkė 

Lietuvių Bendruomenės įre
gistravimą Connecticut vals
tijoje. Nemažą savo gražaus 
gyvenimo dalį dr. Petras Vi
leišis ir pašventė Lietuvių 
Bendruomenei. Jis buvo iš
rinktas LB Tarybos nariu, LB 
Tarybos vicepirmininku. Iki 
paskutinės gyvenimo valan
dos jis sielojosi dėl Lietuvių 
Bendruomenės ateities. Kurį 
laiką jam teko vadovauti LB 
Hartfordo apygardai.

Dalį savo jėgų skyrė 
ir įsisteigusiam Lietuvių 
Fondui, eidamas savo telki
niuose įgaliotinio pareigas. 
Taip pat jis aktyviai reiškėsi 
Baltijiečių komitete, kurį lai
ką buvo jo pirmininku. N. 
Anglijos Civitato klube jis 
buvo vicegubematorius.

Čia suglaustai išvar
dinome tik mažytę a.a. dr. 
P.Vileišio darbų dalelę. Gal 
vėliau sulauksime ir plataus 
jo darbų įvertinimo. Tai galė
tų būti ir monografija, nes P. 
Vileišis to užsitarnavo.

A.a. Dr. Petro Vilei
šio šviesiam atminimui, Jo 
mirties dešimtmečiui skirtą 
renginį 1996 m. lapkričio 3 
d. suruošė šeimos nariai ir 
artimieji Waterbury, Conn. 
kur velionis gyveno, mirė ir 
palaidotas. Ta proga lapkričio 
3 d. garbingąjį velionį pri
siminė ir pagerbė Waterbury, 
Conn. Lietuvių radijo valan
dėlė, kurią veda Antanas Pa
liulis. Gedulingos šv. Mišios 
už velionio sielą buvo auko
jamos šv. Juozapo Lietuvių 
parapijos bažnyčioje. Pamal
dose dalyvavo gausus būrys 
tėvynainių, pažinojusių velio
nį. Šv. Mišias aukojo klebo
nas P. Karvelis drauge su 
kun. Sabuliu. Pamaldų metu 
solo giedojo Antanas Paliu
lis ir jo vadovaujamas choras. 
Po pamaldų gedulingi pietūs 
įvyko restorane, kur progra
mai vadovavo Waterbury 
Lietuvių Bendruomenės apy
linkės pirmininkas Albertas 
Melnikas.

Jis išryškino garbin
gojo velionio dr. Petro Vilei
šio svarbiuosius gyvenimo ir 
veiklos bruožus bei Jo meilę 
savajai Tėvynei, kurios oku
paciją jis skaudžiai išgyveno, 
niekada neprarasdamas vil
ties į laisvą Lietuvą sugrįžti. 
Deja, tai nebuvo lemta.

Vaclovas Kuzmic
kas, a.a. dr. Petro Vileišio 
draugas ir bendradarbis, daly
vavęs organizuojant Lietuvių 
Bendruomenę Connecticut, 
atskleidė plačią visuomeninę 
ir bendruomeninę veiklą.

Šeimos vardu labai 
jautriai kalbėjo velionio jau
niausioji sesuo Rita Bagdo

nienė. Ji prisiminė brolio Pet
ro šeimą, kurioje jis augo, jo 
jaunystę, mokslus, gyvenimą 
Vilniuje, aplinką, paskatinu
sią a.a. Petrą pasirinkti pačią 
gražiausią kryptį - tarnavimą 
Lietuvai, lietuvių tautai.

Paskutinioji kalbėjo 
dr. Petro Vileišio dukra Biru
tė, atvykusi iš Kalifornijos. Ji 
jautriai papasakojo apie savo 
mylimą tėvelį, jo atsidavimą 
šeimai, Lietuvai ir išeivijai. 
Jos širdyje išliko patys gra
žiausi prisiminimai apie my-

KELIONĖ

Raimonda Mikatavage

(Tęsinys)
Visuomet kuriame 

kartu su Dievu. Mūsų veiks
mai sukelia pasekmes. Die
vas mums suteikė ne tik daug 
galių, bet davė dar ir protą, 
kad žinotume, kada ir kaip 
tomis galiomis pasinaudoti.

Būdama "agnostike", 
daug klausinėdavau: "Jeigu 
Dievas tikrai yra, kaip Jis lei
do Hitleriui išžudyti šitiek 
žmonių? Kodėl Jis leidžia, 
kad nekalti vaikeliai gimtų 
nesveiki, invalidai? Kodėl 
leidžia karus, ligas, neturtą? 
Kodėl, kodėl, kodėl?" Galime 
taip ir nesužinoti, kodėl taip 
yra, tačiau daugelį tragedijų 
sukelia pats žmogus, o ne 
Dievas. Nesuprasime visko, 
bet vis dėlto privalome mo
kytis iš to, kas nutinka, ir to
liau tikėti. Galime ne visai 
suprasti, kaip lėktuvas išsilai
ko ore, tačiau vis tiek skren
dame. Kodėl kai kuo tikėti 
taip lengva, o kai kuo ne?

Pasaulyje daug blogų 
jėgų. Jos lyg vėžio ląstelės 
sveikame kūne tyko visur, o 
ypač taikosi į baimę ir ambi
cijas. Turime būti atsargūs. 
Gyvenimas sudėtingas ir pa
slaptingas. Štai kodėl tokie 
svarbūs yra sąžinė, tikėjimas 
ir meilė. Jie veda mus Dievo 
keliu.

Dvasinio tobulėjimo 
pakopos

"Nugalėtojas, karalių 
karalius, galingas užkariauto
jas tą vienintelį kartą, kai ma
čiau jį bėgantį, jis bėgo link 
manęs..." - iš Benny Hester 
dainos.

Kartą perskaičiau 
nuostabų posakį: "Kai pra
randame Dievą, prarastas bū
na ne Jis." Kokia tiesa! Nuo 
aštuoniolikos iki dvidešimt 
aštuonerių metų Dievo man 
visai nereikėjo, jis niekuo 

limo Tėvelio gyvenimą. Pra
virko žmonės, besiklausyda
mi gerosios dukrelės Birutės 
jautraus pasakojimo. O ji pa
dėkojo visiems, atvykusiems 
į minėjimą šios skaudžios su
kakties proga. Šiame minė
jime dėl amžiaus ir sveikatos 
problemų negalėjo dalyvauti 
vyresnioji velionio sesuo 
Alena Devenienė - Grigai
tienė, šiuo metu gyvenanti St. 
Petersburge, Floridoje.

(Naudotasi LE XXXIV t.)

Į SĖKMĘ

Tu ir Dievas

"negalėjo padėti". Pati viską 
žinojau, gerai sekėsi mo
kykloje, turėjau draugų, vai
kinų, gyvenimas atrodė pui
kus. Bent aš taip galvojau. 
Dabar man atrodo, jog tai tuo 
pačiu buvo ir juodžiausias 
mano gyvenimo laikotarpis. 
Padariau daugiau klaidų, ne
gu galiu suskaičiuoti. Netei
singai suprasdavau žmones 
bei įvykius, todėl neteisingai 
į juos reaguodavau. Turėjau 
draugų, bet ne tokių, kokių 
reikėjo. Gyvenimas buvo tik
ras chaosas. Ne Dievas ap
leido mane, aš apleidau Jį. 
Buvau ties pačia žemiausia 
dvasinio tobulėjimo pakopa.

Visai taip, kaip kūdi
kiai, paaugliai ir suaugusieji 
yra skirtinguose elgesio vys
tymosi etapuose, visi mes 
esame pasiekę skirtingas dva- 
sinio tobulėjimo pakopas. 
Gabumai bei talentai duoti 
tam, kad padėtų pasitarnauti 
vienas kitam. Tarnaudami ki
tiems, pereiname į vis aukš
tesnę dvasinę pakopą. Taip 
tobuliname savo santykį su 
Dievu. Kai kurie šito niekuo
met nesupras, kad ir kiek 
kartų Dievas pasibelstų į jų 
duris. Nugyvens gyvenimą 
besivaikydami pinigų, bet ko
kia kaina kopdami karjeros 
laiptais, siekdami valdžios, 
apleisdami šeimą, besivaržy
dami su broliais, seserimis ir 
draugais. Stenkis tobulinti sa
vo dvasinį pasaulį, panaudo
damas gabumus geriems tiks
lams.

Biblija

"Biblija kaip telesko
pas. Žiūrėdamas pro ii, žmo
gus mato aplinkui plytinčius 
pasaulius, bet žiūrėdamas i ii, 
tik jį ir temato." - rašė Phil- 
lips Brooks.

Šventoji Biblija, ar 
bent jau jos dalys, išversta į 
daugiau nei 2000 kalbų, yra 
didžiausias pasaulio bestse
leris. Nežinau, ar ji labiausiai 
skaitoma. Kai kurie žmonės, 
be abejo, nors ir turi, nėra jos 
skaitę.
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ATSISVEIKINIMAS, FRONTUI ARTĖJANT

(Pabaiga)
Iš Maskvos vis daž

niau pasigirsdavo per radiją ir 
lietuviškai: "Mirtis krauge
riams!" arba "Mirtis fašis
tams!”. Bolševikai kasdien 
skatino lietuvius sukilti, ne
klausyti vokiečių, juos šaudy
ti, trukdyti jų pasitraukimui. 
Kad tas raudonasis rojus 
kiekvieną pamažu gyvą pa
laidos, lietuviai gerai tai ži
nojo. Kas nėra bolševizmo 
ragavęs, tas remiasi Stalino 
konstitucijos gražiais žo
džiais. Tiki, kad komunizmas 
iš tikrųjų sulygina visuome
ninį gėrį, vadovaudamasis 
šūkiu: lygybė, brolybė, vie
nybė. Tik deja, tie žodžiai 
tušti! Skambėti gražiai skam
ba, - bet realybėje taip nė
ra... Bažnyčia ir krikščionys 
yra jų priešas "numeris pir
mas", "kapitalistai" - antras. 
Lietuva gi norėjo pagal de
mokratinius principus tvarky
tis ir gyventi. Tačiau, ką ma
ža valstybė, neturėjusi progos 
ilgiau laisvai pakvėpuoti, ga
lėjo parodyti galiūnams?

Paskutinysis okupan
tas baigė iščiulpti visą sukur
tą gerovę per trejus savo val
dymo metus. O ir artėjantis 
frontas nieko gero nežadėjo. 
Nebuvo kur lietuviui, mylin
čiam laisvę, gėrį, meną, dar
bą prisiglausti. Abu grobuo
nys jokios artimo meilės ne
parodė. Kaip sunku tada bu
vo orientuotis: ar hunams 
bolševikams vėl papulti, ar 
atsišlieti į Vakarus.

Dauguma ūkininkų, 
suaugę tvirtai su savo žeme, 
sodyba ir apylinke, susitarė 
pasilikti namuose. Kiti, pali
kę viską likimo valiai, pasi
ruošė išvykimui į priešo vo
kiečio žemes. Dalis jau buvo 
ir varu varomi išvažiuoti. 
Kritiškas momentas artėjo. 
Frontas buvo prie Lietuvos 
sostinės Vilniaus. O ką sakė 
Kaunas? Vos keletą žodžių... 
Jie paskutinėmis bangomis 
atlėkė į mano kambarį liepos 
22 d. Koks kartumas širdį už
liejo, kai pamačiau dulkantį 
kelią! Juo iš Lietuvos rytų 
greitai traukė pabėgėlių voros 
į Pasvalį, ir pro jį - toliau... 
Atėjo žinia, kad visi repat
riantai ir gestapas išsinešdino 

anksi rytą. Viską palikę, tik 
lagaminus susikrovę, išdūmė.

Pradėjo drebėti mūsų 
apylinkė nuo jau netolimų 
fronto šūvių. Sujudėjo trobos, 
subarškėjo langų stiklai. Ką 
daryti? Kaip baisu to fronto. 
Juk sumaišys viską su žemė
mis, sudegins sodybas. 
Sprogdami sviediniai ne vie
ną išmėtys gabalais. Koks 
žiaurus likimas lemtas mūsų 
žemei ir ją mylintiems jos 
vaikams!

Ką daryti? Reikia su
sidėti į lagaminus, bent kiek 
savo prakaitu pelnyto turto. 
Kokia sunki atrodė ta valan
da, sekundėmis skaičiuojant 
atsiskyrimo momentą... Pa
liks tušti namai, kuriuose tiek 
daug gražių valandų praleis
ta, kurie su tokia meile tvar
kyti. Atrodo, lyg jau mirtis 
čia pat. Gyveni, gyveni ir 
štai, vieną gražią dieną reikia 
atsiskirti. įsimetęs į vežimą, 
kas sielai brangiausia, iš- 
nyksti iš savo namų į nežino
mą kelionę. Štai peržvelgi at
sisukęs paskutinį sykį. Čia 
žirniai įvairiaspalviais žiedais 
kviečia, linguoja. Žilvičiai 
ošia, kvepia dobilai, žaigi
niuose sukrauti. Kas suveš į 
daržinę, kas suvalys, o kas gi 
keps pyragą? Tiek prakaito 
išlieta, kad būtų geras derlius. 
Sudiev! Lūpos sustingusios, 
akys ašarose paplūdusios, šir
dis gailesčio suspausta. Taip 
ne vienas palieka savo gimtą
jį kampelį... Ir galvoje vis 
mintys sukasi: gal greitai vėl 
sugrįšime. Juk tas karas turi 
tuoj pasibaigti.

Vokiečių fronto dali
niai palaikė Pasvalį dvi die
nas labai griežtoje kontrolėje. 
Rusams artinantis, pasitrau
kė. Šie atžygiavo nuo Ža
deikių kaimu ir ties Kaunec- 
ko ūkiu ėmė šaudyti į miestą. 
Supleškėjo keli namai Vil
niaus gatvėje. Naujieji gim
nazijos rūmai išliko. Vokie
čiai kiek pasilaikę, sėdo į 
mašinas ir pranyko. Prieš pat 
užėmimą jie peršovė niekuo 
nenusikaltusį ūkininką Mise
vičių, kuris dirbo lauke. Lie
pos 25-26 d. rusų daliniai 
užėmė Pasvalį.

Bėgantieji žmonės, apsi
krovę ryšuliais, vežimuose 
dulkėjo uždusę, sušilę pir
myn. Pabėgėlių voros girgž
dėjo dienomis ir naktimis. 
Keliai buvo pilni pėsčiųjų, 
dviratininkų, moterų, nešinų 
vaikais. Žinoma, netoli tokie 
galėjo nubėgti: pailso kojos, 
nuvargo kūnai, ir turėjo rasti 
kur nors prieglaudą poilsiui. 
Koks tai liūdnas buvo vaiz
das. Ištisos procesijos traukė 
tolyn į Žemaitijos pusę, tolyn 
į vakarus. Nevieno lūpose 
išsprūsdavo mintys: gal pa
sieksim anglus ar amerikie
čius, gal ten rasime pagalbą. 
Bet tokios viltis negreitai pil

dėsi. Pakelės, pilnos kančios 
kryžių, rodė lietuviui ilgą 
Golgotos kelią. Ne vienas, 
praeidamas kryžių, žegnojo 
save, savo šeima, savo kelio
nę...

Gera buvo tiems, ku
rie turėjo savo arklius. Jiems 
ši kelionė buvo lengvesnė. 
Bet kiek buvo tokių, kurie 
turėjo tik savo kojas. Ir jie 
troško ištrūkti nuo baisaus 
karo sūkurio, bet daugelis 
nebepajėgė toliau pasitraukti 
ir pakliuvo raudoniesiems. 
Kaip gaila, kad daugelis žuvo 
beprasmiškai. Liko kentėti 
kunigai, mokytojai, Ūkinin
kai.

Daugelis guodėsi, 
kad rusai ilgai Lietuvoje ne
bus. Vėliau užims amerikie
čių daliniai arba Lietuva vėl 
pasiliks nepriklausoma. To
kie ėjo gandai, primenantys 
kilpą, kuri nėrėsi ant ne vieno 
lietuvio kaklo, sumaišydama 
jo orientaciją. Dar daug kas 
galėjo išvykti. Sklido baisios 
kalbos, kad į Vokietiją nieko 
neįsileidžia, kad vandens lit
ras kainuoja 100 markių, bet 
ir jo negalima gauti. Žmonės 
nuo bado miršta, nuolat bom
barduojama ir t.t. Nemaža 
žmonių, norinčių traukti į 
Vakarus išsigandę pasiliko. 
Tie, kurie pasiryžo, guodėsi 
viltimis. Svajonės greitai by
rėjo lyg kortų nameliai, atsi- 
siradus naujiems rūpesčiams 
ir sunkumams.

Frontas labai greitai 
ėjo pirmyn. Bombardavimai 
ir gaisrai, patrankų griaus
mai, baisūs vaizdai, kur tik 
pažvelgi. Žinojome, kad kaž
kas nepaprasto darosi mūsų 
žemėje. Žmones apėmė siau
bas.

Galų gale atėjo lie
pos pabaiga. Ties Tryškiais 
susiorganizavę partizanų bū
riai atlaikė rusų veržimąsi. Iš 
įvairių kampelių susirinkę 
kariškiai ir jauni vyrai negail
ėjo gyvybės gindami savo že
mę. Aplink degant ir liepsno
jant, rūstūs jų veidai buvo ir 
gailesčio apimti. Kovos pa
siryžimo dvasia neapsakomai 
galinga, tik - nėra ginklų. 
Atėjo žinios, kad tankai at
važiavo pervežti kelis šimtus 
lietuvių savanorių į rusų už
frontę ir ten organizuoti parti
zaninį karą. Ką gali padaryti 
keli šimtai žmonių beviltiš
koje kovoje, kai rusai buvo 
apsiginklavę kur kas stipriau, 
Gausybė tankų, gautų iš 
Amerikos, be atodairos slin
ko pirmyn. Jų nuotaika buvo 
pakili. Galų gale jie vijosi 
užpuolėją, jau išvarę jį iš 
savo krašto.

Žemaitijoje buvo su
siorganizavę savanorių pul
kai, į kuriuos stojo daug at
bėgusių iš Aukštaitijos. Dalį 
ginklų davė vokiečiai, o kita 
dalį gavo iš gyventojų. Kovo

tojų eilės didėjo, bet ginklų 
trūkumas užtemdė visą ryžtą 
ir kovingumą ten, kur frontas 
buvo sustojęs, skeldamas 
Lietuvą pusiau.

Sovietai, apginkluoti 
Amerikos ginklais, maitina
mi, juk ne paslaptis, geru 
amerikonišku maisto priedu, 
tuo momentu buvo pranašes
ni už vokiečius. Rusai sustip
rėjo ties Šiauliais, Taurage ir 
Suvalkija. 1944 m. spalio pir
momis dienomis jie pradėjo 
naują puolimą prieš vokiečių 
frontą. Tai palietė ir Lietuvos 
partizaninius pulkus, juos iš
blaškydami. Pabėgėlių voros 
vėl pajudėjo į vakarus.

Taip ir mano gyveni
mas pasikeitė. Kelionė į Va
karus buvo sunki, labai pavo
jinga. Ne kartą ant kelio krito 
mirties angelo šešėlis. Ypač 
ties Klaipėdos kraštu, kur 
patekau į vokiečių žandarme- 
riją. Išlieta daug prakaito, 
ašarų ir iškentėta baimės 
tolimesnėje kelionėje. Šiaip 
taip priartėjus prie Nemuno, 
ištiko eilė nelaimių. Pirmoji - 
tai ešelonų bombardavimas. 
Sovietų tankai, besivydami 
pabėgėlius, pradėjo tiesiai į 
juos šaudyti. Daugelis lietu- 

; vių metė vežimus ir bėgo į 
:Nemuną. Kiti liko anapus... 
i Man ir kitiems, papirkus kel
to vairuotoją, laimingai pasi
sekė persikelti. Tačiau vėl 
prasidėjo bombardavimai. 
Užmušta daug arklių, sužeis
ta nemažai žmonių.

Pro gražius Mažosios 
Lietuvos laukus ir tvarkingas
sodybas traukėme tolyn, vis gyvuoja vėl laisva Lietuva!

MARIJOS TUBELYTĖS- 
KUHLMANIENĖS PAGERBIMAS 

Juozas Šulaitis
į Marijos ir Kurto 

Kuhlmanų rezidenciją, esan
čią St. Pete. Beach, FL. lap
kričio 2 d. susirinko nemaža 
grupė pobūviui. Vaišių metu, 
dr. Aleksas Zotovas, St. Pe- 
tersburge puikiai besireiš
kiantis poetas, paprašęs dė
mesio, pranešė, kad šiandieną 
yra maloniosios šeimininkės 
gimtadienio šventė. Jis pa
prašė visus pakelti šampano 
taures ir sugiedoti "Ilgiausių 
metų".

A.Zotovas priminė, 
kad 1996 m. spalio 19 d. Lie
tuvos rašytojų sąjungos 
savaitraštyje "Literatūra ir 
menas" išspausdintas Regi
manto Tamošaičio straipsnis 
apie Marijos Tubelytės - 
Kuhlmanienės novelių knygą 
"įsibrovėlė". Jame sakoma, 
kad knygoje autorė išlaikė 
giedrą požiūrį į gyvenimą, jį 
stebėdama ir vaizduodama 
beveik impresionistine ma
niera. Veikėjų santykių jos 
novelėse neslegia buities pro
blemos. Jie lengvi, tarytum 
nušviesti Floridos saulės, su
šildyti šviesaus autorės po

gilyn į Vokietiją. Nors mes ir 
buvome priešai vokiečiams, 
tačiau tylėjome ir bėgome to
lyn. Vokiečiai buvo suvarę 
mus į gardus, pabėgėlių su
rinkimo punktus, išskirstė 
mūsų šeimas, vyrus nuvarė 
apkasų kasti, bet vis šiaip taip 
galėjome ne vienas pasprukti 
ir vėl susirasti savuosius.

Po truputį, įvairiais 
keliais kasėmės į Vakarus. 
Čia sutikome laisvę ir prie
glaudą. Tik dėka gerųjų 
Amerikos lietuvių organiza
cijų išlikome neatiduoti žiau
riam mūsų tautos priešui - 
Rusijos sovietams.

Mūsų kraštas, kurį 
taip mylėjome ir rūpinomės 
bei kovojom dėl jos laisvės - 
liko kentėti naują okupaciją, 
kuri pasibaigė tik po 50 me
tų! O mes jau pražilome ir 
pasenome. Esame tie, ku
riems Tėvynė yra visad ne
pakeičiama. Ji stovi vis prieš 
akis, toli pasilikusi. Už jūrų 
marių numylėtas gimtasis 
Lietuvos kraštas mūsų 
širdyse iki paskutiniojo ato
dūsio.

Brangus ateities jau
nime, jei skaitysi šias prisi
minimų eilutes, pagalvoki, 
kiek daug vargo pakėlė Tavo 
tėvai ir seneliai, bėgdami nuo 
bolševikų teroro ir okupaci
jos. Vakaruose, laisvame pa
saulyje likome išblaškyti. 
Tegu ir ateinančiose kartose 
neužgęsta Tėvynės meilė. Li
kite supratę gilią prasmę gy
nimo to krašto, kuris niekam 
nėra nieko blogo padaręs. Te- 

žiūrio į žmogų ir gyvenimą.
Marija Tubelytė - 

Kuhlmanienė yra žinoma iš
eivijos dailininkė, įdomios ir 
turiningos biografijos asme
nybė. Jos peizažams bei por
tretams būdingas paprastų 
spalvų žaismas, Šiltas, nuo
širdus santykis su vaizduoja
mu objektu.

Solenizantę dar svei
kino Elena Grigaitienė, su 
humoru pastebėdama, kad 
Mariją pažinojo dar negimu
sią. Jadvyga Giedraitienė 
savo žodyje linkėjo sveika
tos, sėkmės bei įkvėpimo.

Solenizantė Marija 
šiltais žodžiais padėkojo ją 
sveikinusiems, ypatingai poe
tui dr. A.Zotovui už primini
mą straipsnio iš "Literatūros 
ir meno", kuriame taip gra
žiai įvertinti jos darbai tapy
boje ir literatūroje. Dėkojo 
visiems, taip gausiai susirin
kusiems.

Po to visi linkėjome 
Marijai daug sveikatos ir kū
rybinės sėkmės jos pasirink
tose šakose - dailėje ir litera
tūroje
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PAGYRIMAI Rašo viešnia iš Toronto
Vladas Vijeikis

[prasta, kad lauki pa
gyrimo iš žmonos, padėkos iš 
vaikų, labai retai - iš uošvės. 
Bet išgirdus gerą žodį iŠ ne
pažįstamų kiekvieną labai 
nuteikia džiaugsmingai ir 
praskaidrina jo dieną. Taip 
įvyko paskaičius "Dirvoje" 
Liudos Stungevičienės laišką 
redakcijai. Pabėrė puoštą pa
gyrimų "Dirvos" bendradar
biams. Nepamiršo ir manąs. 
Ji rašo: "Vladas Vijeikis vi
sados atranda išeitį, kaip po
litines ir ekonomines proble
mas pagrįsti jumoru".

Miela Liuda, politi
kieriai tikrai prikrečia labai 
juokingų dalykų, bet iš jų da
ryti jumorą labai sunku. Mat 
tas politikierių sukurtas ju
moras mums baisiai daug 
kainuoja. Jie sau krečia viso
kias išdaigas, o mums už tai 
reikia labai brangiai mokėti. 
Todėl, stebėdamas politikie
rių veiksmus aš dažniau ver
kiu, negu juokiuosi. Ir jeigu 
juokiuosi, tai per ašaras. '

Mano manymu, poli
tikierių yra dvi rūšys: viena, 
kuriuos pagavo vagiant ir ki
ta, kurių dar nepagavo. Todėl 
labai džiaugiuosi, kada išgirs
tu, kad politikierius buvo pa
sodintas į "cypų". Bet tai yra 
labai nekrikščioniškas jaus
mas ir todėl man labai gėda.

KULTŪROS NAUJIENOS

LIETUVIŲ RAŠYTOJU 
DRAUGIJOS PREMIJOS 

AKTAS

Lietuvių Rašytojų 
Draugijos valdyba, pasitarusi 
savo tarpe paskirti 1995 metų 
premiją už geriausią tų metų 
grožinės literatūros kūrinį, 
nutarė sudaryti tokią vertini
mo komisiją: pirmininkas - 
Leonardas Andriekus, sekre

Bet neilgam. Politikieriai yra 
neišvengiama blogybė. Tai, 
kaip "taksai"(mokesčiai), ku
riuos jie be atodairos didina, 
ir mirtis, kurios ir jie negali 
išvengti. O kalbant apie mirtį, 
labai bus įdomu sužinoti, ką 
politikieriai kalbės, ką apsu- 
kinės anoje karalystėje. Kiek 
žinoma, ten nebus nei val
džios, nei ministerijų, kurias 
reikia dalintis. Net ir "taksų".

Apie finansinius rei
kalus dar sunkiau kalbėti. Net 
ir gudriausi finansininkai ne
žino apie ką "reikalas eina". 
Lietuvoje buvo sprendžiama 
daug paprasčiau. Finansinin
kai įsteigė bankus ir dingo... 
su bankais ir su pinigais. Pa
liko tik žmoneliai, labai ap
gailestaujantys savo indėlių. 
Tai koks čia jumoras?

Toliau Liuda Stunge- 
vičienė sako: "Medicinos ži
novai teigia, kad juokas ir 
šypsena yra geriausi vaistai. 
Tikimės, kad jis ilgai links
mins skaitytojus ir vaistų jam 
nereikės." Pasakyta labai gra
žiai, bet pasipiktins vaistinin
kai ir daktarai. Jeigu juokais 
galima gydyti, tai ką veiks 
daktarai? Jeigu rašytojas 
trokšta turėti didžiulį būrį 
skaitytojų, tai daktarams rei
kia didžiulio skaičiaus ligo
nių. [tariu, kad tie Liudos mi
nimi medicinos žinovai nėra 
nei daktarai, nei vaistininkai. 
Kas gi pats sau kasa duobą? 
Ir jeigu šypsena ir juoku im
sime gydytis, tai daktarai ne
teks darbo. Jie turės gauti be
darbių pašalpas. Valdžiai teks 
pakelti "taksus". Ir vėl blogai. 
Tad tegul ligoniai šypsosi, 
apsilanką pas daktarą. Turėtų 
bent nuolaidą gauti.

Atrodo, kad Liudai 
patinka mano šypsnį kelian- 
tieji rašiniai. Bet man - ne. 
Aš norėčiau parašyti tokį 
straipsnį, kuris sudrebintų 
visą pasaulį. Norėčiau, kad 
Vienybės aikštėje Kaune 
būtų pastatytas paminklas, 
išleisti pašto ženklai su mano 
atvaizdu...

įsisiūbavau. Sakoma, 
kad tas, kuris turi bent vieną 
draugą, yra turtingas. O aš 
turiu keletą, [skaitysiu į jų 
tarpą ir Liudą. Ačiū!

torius - Paulius Jurkus, narys 
- Algirdas Landsbergis.

Vertinimo komisija 
savo telefoniniame posėdyje 
1996 m. lapkričio 21 d. vien
balsiai nutarė 2000 dol. pre
miją padalyti pusiau ir po 
1000 dol. premijas paskirti:

a) Itschokui Merui už 
jo apsakymų knygą "Apvers
tas pasaulis", kurioje auto
riaus tebesitęsiančios imtynės

"RUDENS ROMANTIKA" 
AR "ŽIEMOS EKSTAZĖ"?

Nijolė Benotienė

Skanaus juoko, kojų 
trepsėjimo ir plojimų banga 
nuvilnijo salėje, kai choro 
"Exultate" dainininkai, užsi
dėję juodus akinius, elektri
nėms gitaroms ir trankiems 
būgnams pritariant, pradėjo 
raityti "Beach Boys" reper
tuarą.

Choro pasirodymas 
buvo užbaigtas Ritos Kliorie- 
nės aranžuota dainų pyne, į 
kurią įėjo visų koncerte dai
nuotų kūrinių ištraukėlės. Tai 
labai pavykęs užbaigimas, 
dar kartą įrodantis vadovės 
sugebėjimus bei muzikinį 
skonį.

Žiūrovams gausiai 
plojant, choras ir jo vadovė 
buvo pasveikinti vardo sutei
kimo proga, [teiktos gėlės, 
linkėta ilgai skambančios 
giesmės ir dainos mūsų išei
vijos padangėje. Choro na
riams, išdainavusiems dau
giau kaip 10 metų, vadovė R. 
Kliorienė įteikė atminimo 
suvenyrines lenteles su choro 
nuotrauka.

Rengiant šį pokylį, 
visiems choro nariams buvo 
įvairiausių įsipareigojimų ir 
rūpesčių, bet didžioji darbų 
našta teko organizaciniam 
komitetui, kuris derino visus 
ruošos darbus, [vertindama jų 
triūsą, vadovė įteikė jiems 

su "Mirties Angelu", jo 
skaidraus ir daugiaprasmio 
žodžio pastangos plečia ir gi
lina lietuvių prozą;

b) poetui Juliui Kele
rui už jo eilėraščių knygą 
"Sauja medaus", kurios vaiz
dinių tėkmė aprėpia tradici
nės lietuviškos lyrikos aidus 
ir šiuolaikinės poezijos ženk
lų įvairovę.

Premijos mecenatas 
- Lietuvių Fondas.

MŪZOS RUBACKYTĖS 
KONCERTAS

M.Rubackytė, plačiai 
pagarsėjusi Lietuvos pianistė, 

vaisių krepšelius.
O lauke nepaliauja

mai snigo... Vakaro vadovas 
V. Kliorys prie mikrofono 
juokino salėje sėdinčius sve
čius, pasakodamas savo ir 
Cleveland lietuvių visuome
nės paslaptis. Kurie klausėsi, 
tie juokėsi, o kurie nesiklau
sė, tie negirdėjo svarbaus 
pranešimo, kad rudens ro
mantikos sustiprinimui bus 
šokis - meilės valsas. Šį šokį 
galės šokti tie, kurie įsigys 
rožę ir įteiks savo išrinkta
jai arba išrinktajam. Pražiop
sojusi pranešimą ir neįsigijusi 
raudonos rožės, likau sėdėti 
prie stalo ir žiūrėti į besisu
kančias poras, galvodama 
kad čia jau nei "rudens ro
mantika", nei "žiemos eksta
zė", o tikrų tikriausia Valenti
no - meilės ir širdučių diena.

Dar ilgai salėje suko
si šokėjai, džiaugdamiesi 
smagia muzika, šnekučiavosi 
draugai ir pažįstami. Kadangi 
būvau viešnia, jaučiau malo
nų vietinių lietuvių dėmesį, 
globą ir nuoširdumą.

Kaip ir viskas Šiame 
gyvenime, taip ir šis malonus 
rudens romantikos vakaras 
baigėsi. Gal mažai kas iš da
lyvių tikėjosi, kad pasibaigus 
šiam vakarui, iš tikrųjų prasi
dės "žiemos ekstazės" naktis.

nuo 1989 metų nuolat gyve
nanti Prancūzijoje, šiuo metu 
lankosi JAV-ose. Lietuvos 
generalinio konsulato Niujor
ke ir Niujorko Lietuvių Ben
druomenės pastangomis lap
kričio 6 d. Vengrijos genera
linio konsulato patalpose 
Niujorke įvyko jos koncertas. 
Jo pasiklausyti susirinko apie 
150 kviestų svečių- Niujorko 
lietuvių, vengrų ir būrelis 
įvairių valstybių diplomatų.

Prieš pradedant kon
certą, susirinkusius pasveiki
no Vengrijos generalinio 
konsulo pavaduotojas dr. Ga- 
bor Foldvari, džiaugdamasis, 
kad Šis koncertas yra rengia

Nesiliaujantis sniegas užvertė 
gatves, nutrūko elektros lai
dai, lūžo medžių šakos, neiš
laikiusios šlapio sniego svo
rio. Šie ir įvairūs kiti sutriki
mai privertė žmones ieškoti 
nakvynės artimiausiuose 
viešbučiuose. Laimingai gy
vendami visko pertekusioje 
buityje, mažai įvertiname 
kasdieninius dalykus, o jų 
reikšmę pajuntame tik tada, 
kai prarandame, [vertinau ir 
aš Ritos ir Vyto Kliorių na
muose, ką reiškia likti be 
elektros, be šilumos ir švie
sos. Bet prisiminimuose liko 
židinyje įkištas puodas, pele
nų prikritusi verdanti arbata 
Ir šeimininkų nuoširdus ban
dymas, kaip galima jaukiau 
priimti viešnias. ([ šią šventę 
iš Toronto buvau atvykusi su 
"Gintaro" ansamblio vadove 
Rita Karasiejiene.)

Gražios šventės pro
ga norisi palinkėti chorui 
"Exultate" ir jo vadovei Ritai 
Cyvaitei-Kliorienei ieškoti 
gyvenime sielos šviesos, šir
dies giesmės ir dainos, kurią 
muzikos garsais dalindami 
mums visiems, padėsite pa
kilti virš kasdienybės ir su
prasti, kad ne vien duona esa
me sotūs.

mas Vengrijos ir Lietuvos 
draugystės išplėtimo proga. 
Toliau žodį taręs Lietuvos 
generalinis konsulas dr. Pet
ras Anusas pristatė pianistę 
publikai.

Šiame Niujorko kon
certe ji meistriškai skambino 
M.K.Čiurlionio, J.S.Bacho,
L.Bethoveno bei F.Listo kū
rinius ir susilaukė ilgų plo
jimų. Sužavėta publika pa
gerbė ją atsistojimu. Po kon
certo buvo priėmimas, kuria
me svečiai buvo vaišinami ir 
turėjo puikią progą tarpusa
vyje, o taip pat ir su Mūza 
Rubackyte paben drauti.

Kęstutis K. Miklus
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"RUDENS SIMFONIJA" JAU PRAEITYJE
Irena Kriaučeliūnienė

Madų parodos rengimo komiteto pirmininkė Irena 
Kriaučeliūnienė ir komentatorė Silvija Radvilienė

Rūpestingai planuo
ta ir ilgai ruošta madų paroda 
"Rudens Simfonija" Pasaulio 
lietuvių centre jau praeityje. 
Atskubėjo ruduo su visom sa
vo išdaigomis: tamsa, lietu
mis ir šaltais vėjais. Saulelė 
nebėra dažnas svečias, džiau
giamės ja, sėdėdami kamba
ryje.

Tačiau šalta, lietinga 
rudens diena neįveikė beveik 
keturių šimtų žmonių pasiry
žimo laikinai pamiršti blogą 
orą. "Kiek ponų ir kokie jie 
gražūs", rašė A. Vienuolis. 
Didesnė dalis visada būna 
moterys. O jos žino, kad ma
da yra tik tam tikrų išorinių 
formų laikinas įsigalėjimas: 
nei gyvenime, nei madoje 
nėra nieko pastovaus. Todėl 
jų griežtai laikytis nebūtina.

Bet žmonės mėgsta 
tokius popietės renginius ir 
mielai apsilanko. Tiesa, mūsų 
lietuviams vyrams kiek ne
įprasta dalyvauti moterų ma
dų parodose. Juk daugelis jų 
nesiteikia nė besikeičiančia 
vyriška apranga pasidomėti. 
Todėl B.Nainienė net spau
doje ragino vyrus, kad neišsi
gąstų žodžių "Madų paroda".

Pasisekė. Atrodo, 

kad visi buvo patenkinti, nors 
dauguma stebėjo grakščias 
modeliuotojas, o ne jų apran
gą. Iš anksto neužsimokėju
sieji turėjo pastovėti eilėje. 
Pripratusios prie tokio darbo 
D. Dundzilienė ir R. Penčy- 
lienė sugebėjo greitai ir tvar
kingai visus paskirstyti pagal 
N. Maskaliūnienės kruopščiai 
paruoštus sąrašus.

Ant sniego baltumo 
staltiesėmis apdengtų stalų 
raudonavo prinokusių span
guolių spalvos servetėlės ir 
pasitraukiančio rudens aug
menija, apšviesta mažomis 
žvakelėmis. Tai parodos ren
gimo komiteto narės E.Va- 
lančienės nuopelnas. Scenoje 
didžiulio audeklo fone kabo
jo rudai raudoni D. Gylienės 
ir R. Vaznelienės iškarpyti 
klevo lapai.

Tuoj po mišių, auko
tų tame pačiame pastate, 
anksčiau susirinkę svečiai 
apžiūrinėjo I.Draugelienės ir 
R. Norkienės surinktas rekla
mas, vartė I.Kazlauskienės 
redaguotą parodos leidinėlį, 
gurkšnojo vynelį ar kokį 
lengvesnį gėrimą, kurį mielai 
pristatydavo Z.Mereckio su
kviesti uniformuoti vyrai. 

Grakščios padavėjos dalino 
A.Šoliūnienės skoningai pa
ruoštus karštus patiekalus.

Parodos rengimo ko
miteto pirmininkė Ir. Kriau
čeliūnienė pasveikino išsi
puošusius svečius, pasidžiau
gė šiais metais dalyvaujan
čiais "drąsiais" vyrais, palin
kėjo maloniai praleisti popie
tę, stebint šio rudens vyrau
jančias madų spalvas bei sti
lių įvairovę. Juk sakoma, kad 
mada yra pašėlusi intrigantė: 
šiandien ji siūlo vieną, o rytoj 
jau kitą. O mes pačios ieško
me spalvų derinio, stiliaus, 
mums tinkamos aprangos, 
leisdamos kitiems spręsti 
apie mūsų požiūrį į pasaulį.

Madų parodos ko
mentatorė S. Radvilienė gra
žia lietuvių kalba tiksliai pri
statinėjo 19 moterų mode
liuotojų ir, deja, tik 4 vyrus - 
jų palydovus. Ji pabrėžė, jog 
moteris pati žino, kas ji yra, 
ko ji nori ir ko siekia. O A. 
Barniškis daugiausia lietuviš
kų melodijų temas bei tempą 
pritaikė taip, kad madų de- 
monstruotojos eitų lengvai ir 
grakščiai. Ir jos ėjo: po vieną 
ir poromis, kartais palydimos 
tikrai šaunių vyrų: A.Bakai- 
čio, P.Jokubausko, dr. V. Mi- 
kaičio ir dr. A. Polikaičio. 
Tiek dieninė, tiek vakarinė 
apranga bei žieminiai ap
siaustai buvo elegantiški, kla
sikinio stiliaus, neišeinantys 
iš mados kas sezoną. Nebuvo 
jie pigūs, bet sakoma, kad ką 
moki, tą ir gauni.

Lietuviškais kalėdi
niais šiaudinukais apdovano
tos modeliuotojos baigė va
karo programą. Didelis dar
bas liko D. Dundzilienei: su
tvarkyti pajamas ir išlaidas.

Nuoširdžią padėką 
parodos rengimo komitetas 
reiškia centro administrato
riui R. Kronui už patarimus ir 
pagalbą. Dėkojame už dėme
sį bei aukas svečiams, kurių 
lauksime ir kitais metais.

A. t A.

VYTAUTUI MIKLIUI
mirus, žmonai BRONEI - mūsų mielai 
draugei, sūnui LEONUI, podukroms - 
AUKSEI bei RŪTAI ir jų šeimoms giliausią 
užuojautą reiškia ir kartu dalinasi liūdesio 
skausmu

Barbara ir Teodoras Blinstrubai 
Stella ir Augustas Paškoniai 
Severiną ir Nardis Juškai 
Daiva ir Raimundas Panarai

Tauriam lietuviui, mūsų prieteliui

A. t A.
VYTAUTUI MIKLIUI

mirus, jo žmoną BRONĘ ir artimuosius 
užjaučiame ir netekties skausmu dalinamės

Mečys ir Eleonora Valiukėnai 
Vaclovas ir Vanda Mažeikai

A.f A.
VYTAUTUI MIKLIUI

mirus, jo žmoną BRONĘ - ilgametę 
Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos 
Tarybos narę ir artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame.

Amerikos Liet u vių Tautinės 
Sąjungos Valdyba

A.f A.
VYTAUTUI MIKLIUI

mirus, jo liūdinčiai žmonai BRONEI ir 
artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuo
jautą.

Bronė ir Oskaras Kremeriai

Modeliuotojų grupė pristatė savo darbus, skirtus rudens ir žiemos sezonui

• A.f A. 
VYTAUTUI MIKLIUI

mirus, liūdesyje likusią žmoną BRONĘ, 
gimines ir artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame.

Danguolė ir Petras Griganavičiai 
Irena Jakštienė
Leokadija ir Antanas Kašubai 
Ieva ir Martynas Kleinaičiai 
Petronėlė ir Leonas Krajauskai 
Ramutė Krivienė
Ona ir Pranas Michelevičiai 
Genovaitė Modestienė 
Elena ir Kostas Motušiai 
Irena ir Eugenijus Slavinskai 
Ona Šiaudikienė 
Bronė ir Juozas Taorai 
Kostas Vaičaitis 
Leokadija ir Juozas Žvyniai



Market Avė., Canton. Tel. 
330/454-8172.

Gruodžio 29 d.

RENGINIŲ 
KALENDORIUS
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LINKSMA LIETUVIŲ DIENA
Aurelija M. Ilalašaitienė

• GRUODŽIO 14 d., šešta
dienį, 9 v.r. - Susikaupimo 
diena - rekolekcijos Dievo 
Motinos parapijos svetainėje. 
Praves kun. Julius Sasnaus
kas. Rengia ateitininkai

• GRUODŽIO 24 d. 9 vai. 
vakaro - Bendros Kūčios - 
Šv. Jurgio parapijos salėje

OHIO ĮVYKIAI
Gruodžio 12-13 d. 

Cats Getting Ready for 
Christmas - Katinėliai ruo
šiasi Kalėdoms. Children's 
Theatre at Playhouse Sq. 
Center. Tel. 216/348-5321.

Gruodžio 12-15 d. 
Christmas Music Spectadular 
- Kalėdinė muzika. Canton 

Psychological Health Center and
I 
ž 
a l£ 
I

<;(!C

Alcoholism Treatment Program, Ine.
6315 Pearl Road, Suite 101 
Parma Heights, Ohio 44130

Telefonas: (216) 845-9061 
Faksas: (216) 8454-9062 

Dr. Gintautas Z. Sabataitis Psichologas
Priimame "Medicare" ir kitus sveikatos apdraudimus

EUROPA TRAVEL 692-1700

L0WEST AIR FARES 
available worldwide

EXPERTS ON TRAVEL 

TO EAST EUROPE 

passports * visas * prepaid tickets 

SERV1NG OUR COMMUNITf 
FOR OVER 35 fEARS

II ŠfflS
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SIUNČIAME SIUNTINIUS LAIVU 
LABAI SKUBIEMS SIUNTINIAMS • ORO CARGO 

AUKŠTOS KOKYBĖS MASTO SIUNTINIAI

ATLANTA IMPORT ENPORT
JŪSŲ PASLAUGOMS CLEVELAND’E MOŠŲ ATSTOVAS:

LTTMA IMPORT EXPORT
639 EAST 1115 STREET 

CLEVELAND OH 44119
~ 216-4814911

JOSI] SIUNTINIUS PRISTATYSIME ( NAMUS 
BŪT KURIOJE LIETUVOS, LATVIJOS, ESTIJOS, 

BALTARUSIJOS VIETOJE, O TAIP PAT MASKVOJE, 
PATERBURGE IR KALININGRADO SR.

ATLANTA IMPORT EKPORT 
(312) 434-2121 ttŠM (M9> 775-7343

naujose patalpose, 
naujas adresas ir telefonas:

4545 W. 63rd Street 
Chicago, IL 60629. 
Tel.: 773-838-1050

Dar nevėlu užsakyti maisto siuntinius
Kalėdoms per Transpak, 
jei užsakysite iki gruodžio 14 d.
Pinigu pervedimas j Lietuvą su 20 % 
nuolaida galioja iki gruodžio 18 d.
Daugelis patenkintų klientų pakartotinai kasmet 
siunčia Transpak paruoštas aukštos kokybės 
siuntas, ypač švenčių proga.

Naujų patalpų atidarymo proga prailgintos darbo 
valandos iki 7 vai. vakaro (nuo gruodžio 9 d).

ROTA DEGUTIENĖ, 28262 Chardon Rd 
VVilloughby Hills, OH 44092
Tel. 216- 943-4662

Mūsų atstovybė Lietuvoje: Vilnius, tel.26-28-27, 
26-24-27

Antiąue Toy and Train Show 
- Senovinių žaislų ir trau
kinėlių paroda. Lafayette Ho- 
tel, 101 Front St., Marietta. 
Tel. 1/8OO/833-O612.

Gruodžio 31 d. Ope- 
ning Night - Pradinis vaka
ras. Courthouse Park, War- 
ren. Tel. 330/399-1212.

Gruodžio 31 d. "First
Night" Celebration of the 
Arts - "Pirmoji naktis", meno 
šventė. Akron miesto centre. 
Tel. 330/762-9550.

Iki sausio 1 d. Holi- 
day of Lights - Šviesų šven
tė. Nuo ketvirtadienio iki 
sekmadienio. Canfield Fair- 
grounds, 7265 Columbiana - 
Canfield Rd. (St.Rt.46). Tel. 
330/652-0106. Ger.J.

Lietuvių Dienų rengėjai ir meninės programos atlikėjai. 
Viduryje: A.Balašaitienė, V.Žukauskas, V.Muliolienė

Prieš daugiau kaip 
keturias dešimtis metų Cleve
land pradėta Lietuvių Dienų 
tradicija išliko gyva iki šios 
dienos dėka visuomeninio 
tęstinumo ir lietuviško įsipa
reigojimo jausmų, kuriuos iš 
vyresnės kartos veikėjų per
ėmė jaunesnieji. Prisimenu 
ištisą eilę Lietuvių Dienų, ku
rių programa buvo labai įvai
ri, pačioje pradžioje net 
linksminantis vakarinėje Cle
veland pusėje buvusioje lie
tuviškoje sodyboje su daino
mis, sportu ir žaidimais vai
kams. Vėliau Lietuvių Dienų 
programų pobūdis keitėsi ir 
pamažu nusistovėjo, įvedus 
meno parodas, muzikinę dalį, 
loterijas ir kitas programas, 
kurios tęsėsi beveik visą sa
vaitgalį.

Šiais metais Cleve
lando LB Apylinkės valdyba, 
kuriai vadovauja kopirminin- 
kai dr. Viktoras Stankus ir 
Ada Stungienė, tardamiesi su 
valdybos nariais ir kitais as
menimis, suko galvas, kaip 
paįvairinti Lietuvių Dienas, 
nenutraukiant senų tradicijų

V.Bacevičiaus nuotr.
ir Cleveland visuomenei su
teikiant atgaivą. Visi pripa
žįsta, kad nusibodo liūdni mi
nėjimai, graudenimai, ilgos, 
nieko naujo nepasakančios 
prakalbos, o ir namai jau per
krauti lietuvių menininkų kū
riniais. Todėl ir parodų rengti 
nebereikia.

Pagaliau kilo šviesi 
mintis suorganizuoti ką nors 
naujo, linksmo ir džiuginan
čio, pasinaudojant jaukios va
karonės forma. Kiek pasita
rus, buvo nutarta pakviesti ži
nomą populiarų humoristą 
Vitalį Žukauską, kuris lietu
viškoje visuomenėje jau 
pasirodė virš penkių šimtų 
kartų, Čikagoje juokinęs pub
liką keturiasdešimtį kartų, o 
Cleveland buvęs trylika kar
tų. Vitalis Žukauskas mielai 
sutiko atvykti į Cleveland su 
humoristine programa.

Norint vakaronę pa
daryti visapusiškai įdomią, 
nutarta ją paįvairinti meniška 
dalimi, kurią atlikti buvo pa
kviestą populiari solistė Vir
ginija Bruožytė - Muliolienė 
su jos talentingu akompania

toriumi Michael Borowitz. 
Programai vadovauti pa
kviesta Aurelija Balašaitienė, 
kuri labai nenoromis sutiko, 
nes tokių pareigų niekada ne
turėjusi...

Lapkričio 24 dieną 
apie 4 vai. po pietų į Cleve
land Lietuvių Namus pradė
jo plaukti tokia gausi minia, 
kad rengėjai patys buvo pri
versti statyti daugiau stalų, 
sunešti daugiau kėdžių. Juk 
buvo suplanuota jauki vaka
ronė, kad publika galėtų jaus
tis patogiai, pasivaišindami 
kukliais užkandžiais ir gėri
mais. Su malonumu reikia 
paminėti, kad viename Lietu
vių Namų didžiosios salės šo
ne buvo jaunimo stalas, prie 
kurio sėdėjusieji su dideliu 
dėmesiu sekė programą, ko
miškų momentų metu garsiai 
juokėsi ir entuziastingai 
plojo.

Atėjus laikui, pradėti 
vakaronę, dr. Viktoras Stan
kus pasveikino susirinkusius 
į tradicinę Lietuvių Dienų 
programą ir pakvietė Aureliją 
Balašaitienę tarti įvadinį žodį 
tema "kas yra humoras". 
Nors sunku apie save pačią 
rašyti, tačiau, kad skaitytojai 
įgytų pilną vaizdą, turiu bent 
trumpai nupasakoti savo įva
dinį žodį, kuris, derinantis 
prie vakaronės nuotaikos, 
publikoje sukėlė juoką. Visų 
pirma paaiškinau, kad nevalia 
sakyti "jumoras", bet teisinga 
yra "humoras", nors vienas 
"kalbos žinovas" man aiški
no, kad lietuvių kalbai raidė 
"h" netinkanti, jos vietoj rei
kia vartoti "daugiagarsį" 
"jot".

(Bus daugiau)

ATSIUSTA 
PAMINĖTI:
Vanda—Rauda 
Janavičienė. 
"Alytus tarp dviejų 
okupacijų". (Atsi
minimai iš 1940- 
1994) 104 psl. 
Kaina su persiun
timu $1.50. Užsi
sakyti šiuo adre
su: S. Jonaitis, 48 
Denison Ct. Gran- 
ville, OH 43023.

Ilšnuomoju " 
dviaukšfiiame 
dviejų šeimų na
me (Neff Rd) apa
tinį aukštą. Yra du 
miegamieji, sve
tainė ir valgoma- 
sis. Uždaros ve
randos. Garažas 
vienam automobi
liui. Nuomos mo
kestis — $550 per 
mėnesį. Kreiptis: 
tel. (216) 564- 

| 9232.
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skyrelių vedėjas- 
Gerardas JUŠKĖNAS
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Complete Front End Sorvice j* 
mKl481-5397

New and used Tiras, Brakes, Shocks, Struts, 
Mufflers, lube oil and Filter

• Buy any 4 tiras and receive a P.S. Tire hat!

OPEN
Mon.-Fri.: 8 am to 6 pm 866 E. 200 th St
Sat.: 8 am to 4 pm Cleveland, Oh. 44119

Paul Stefanac

Siuntiniai j Lietuvą laivu su pristatymu i namus 
Skubiems siuntiniams - AIR CARGO

NEŽAISKIME 
SU GAMTA 

(Pabaiga. Pradžia - 47 nr.)
Kiti iš jūrinių rupū

žių nuodų bandė pasidaryti 
ekstraktą uostymui. Yra žino
ma, kad Maya indėnai Mek
sikoje vartoja tokius nuodus 
haliucinacijoms sukelti savo 
religinių apeigų metu. Dar 
neseniai tas gleives pardavi
nėjo JAV krautuvėse, bet 
dabar tai uždrausta. Keturi 
asmenys iš New York, nusi
pirkę tokių nuodų ir juos var
toję, mirė.

Floridoje kasmet ke
letas šunų dėl to nugaišta, bet 

katės yra gudresnės. Jos pa
matę tokius didelius gyvū
nus, jų visai neliečia. Pirmas 
ženklas, kad šuo palietė tokią 
rupūžę, yra putos iš burnos. 
Jei šuo išspjauna lauk nuo
dus, jis išlieka gyvas, nors po 
to jaučiasi gana nemaloniai. 
Bet jai jis nuryja nuodus, iš
tinka staigi mirtis. Žmonėms 
tų nuodų nepakanka, kad iš 
karto būtų sustabdytas širdies 
plakimas, bet vėlesnės pasek
mės, kaip rodo pavyzdys iš 
New York, gali būti labai 
liūdnos.

Bufo marinus tikroji 
gimtinė yra Pietų Amerikoje, 
nuo Brazilijos iki Meksikos. 
1920 m. jos buvo paskleistos 
Puerto Rico, 1930 m. - Ha
vajuose, Filipinuose ir Aust
ralijoje, o 1940 m. jas atga
beno į Pietinę Floridą. Iš ten 
jos pasiekė Pietinį Teksasą 
(Texsas). Tik šaltos žiemos 
neleido joms įsikurti kitose 
JAV srityse. Jūrinė rupūžė 
viską ėda: vabzdžius, mažus 
paukščius, gyvates, maisto 
likučius ir augalus. Dažnai 
jos mėgsta paragauti naminių 
gyvulių maisto, jei naktį ran
da jo, palikto lauke.

Floridos gamtosau
gos pareigūnai dar nebandė 
jų išnaikinti ir net nežino, 
kiek jų ten yra. Australijos 
mokslininkai daro bandymus 
su virusais, kurie esą naikina 
tas rupūžes. Ger.J.

"DIRVAI"
AUKOJO:

J. Šalna, Juno Beach, FL..... $50
A. J.Balbatos, St.Petersb.FL $50 
V.Petraitis, Etob., Ont.Can. $50 
P.Michelevičius, St.P.B.,FL $50 
G.Juškėnas, Clev.Hts, OH $30
B. Maželis, Cleveland, OH $30
K. Karalis, Jacksonville, FL $30
A.Cesnavičius, Rich.H.,NY $30 
V.Dlugauskas, Fort W., TX $30 
A.Januška, Milton, MA.... $30
S. Prekerienė, San Jose, C A $30
K. Kaspariūnas, Elizab.,NJ $25
J. Jurkūnas, Beverly Sh.,IN $25
P.Vėbra, Chicago, IL....... $25
P.K.Skirmantas, Glend.,CA $20 
A.Dacys, Nonvoood, MA .. $20
L. Izbickas, Cotuit, MA..... $20
K. Ramašauskas,Livon.,MI $20
A. Puškorius, Highl.Hts.OH $20 
J.Liauba, Cincinnati, OH ... $20
M. Ulinskaitė, Rochest.,NY $20
B. Klovas, Beverly Sh.,IN... $20
A. A.Tiškus, Lemont, IL .... $20 
J.Ališauskas, Orland P.,IL $20
T. Mečkauskas, Lansing, IL $20 
S.Maurukas, Algonquin,IL $20
B. Paulionis, Will. H, OH ... $20
N. S.Juškus, Downers G.,IL $20
A.B.Stukai, Jackson, NJ .... $20 
J.Savaitis, Sunny Hills, FL $15 
A.Rukšėnas, Cleveland, OH $10 
J.Skavičius, Parma, OH.... $10
S.Mačys, Cleveland, OH ... $10 
G.Matas, Independ, OH $10 
A.Milūnas, Downers H., IL $10 
E.Mažonienė, Parma, OH $10 
P.Petraitis, St.Petersb.B.FL $10
A.Zenkus, Webster, MA ... $10
A.Lukas, Dearbom, MI.... $10
K.Kikutis, Collinsville, IL... $10
V.Staškus, Redford, MI.... $10

D. M.Tanner, Euclid, OH ... $10
E. S.Filek, Chicago, IL  $10 
V.Kaunas, Cleveland, OH .. $10 
L.Vaičiūnas, Chicago, IL ... $10 
T.Varanka, Clar. Hills, IL... $10 
I.Ulpienė, Dorchester, MA $10 
P.Kasiuba, Las Cruces, NM $10 
I.V.Matonis, Philadelph.PA $10 
G.Vidmantas, Roches., NY $5 
ZJurys, Great Neck, NY ... $5

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame

ŠALPOS CENTRAS

Cleveland Šv. Jurgio 
parapijos Šalpos Centras 
dalijo maistą apylinkės varg
šams. 252 šeimų atstovai bu
vo atėję, norėdami gauti pa
ramos. Augant šelpiamųjų 
skaičiui, viršyta tam skirta lė
šų suma. Geradarius kviečia
me paremti aukomis Šv. Jur
gio parapijos Šalpos Centrą, 
kad jis ir toliau įstengtų tęsti 
savo veiklą.

Šalpos Centras š.m. 
gruodžio mėn. 16 ir 19 dieno
mis dalins maistą, antklodes 
ir žaislus apylinkės vargšams. 
Galinčius padėti aukomis, 
prašome kreiptis į kleboną 
kun. J.Bacevičių. Galintieji 
prisidėti prie talkos gruodžio 
mėnesį, skirstant šią paramą, 
kreipkitės į kun. J.Bacevičių 
arba į Virginiją Rubinski.

Ger.J.

Komercinės siuntos-pagal susitarimą.
Pinigai pervedami doleriais. Nuo išsiuntimo dienos 

j gavėjo rankas - per 2 - 5 dienas.

MAISTO SIUNTINIAI
Du patys populiariausi: 55 svarai įvairaus maisto už 

$98 ir šventinis siuntinys už $39 
$98 - rūkytos dešros, mėsos konservai, šprotai, 
vaisių sultys, margarinas, aliejus, sūris, sausainiai, 
tirpi kava, malta kava, kakava, arbata, cukrus, ryžiai, 
makaronai, razinos, majonezas, riešutai, žirneliai, 
agurkai, šokoladas, aspirinas, vitaminai - 55 svarai 
(25 kg.);
$39 - tirpi kava, malta kava, arbata, kakava, vaisių 
sultys, sausainiai, aliejus, mėsos konservai, 
aspirinas, vitaminai.
Jums pageidaujant, atsiųsime smulkesne informaciją. 
Siųskite per seniausią siuntinių j Lietuvą jstaigąl

TRANSPAK, 2638 W. 69TH ST.
CHICAGO, IL 60629 Tel. 312-436-7772

ROTA DEGUTIENĖ, 28262 Chardon Rd. 
VVilloughby Hills, OH 44092
Tel. 216- 943-4662
Mūsų atstovybė Lietuvoje: Vilnius, 26-28-27, 26-24-27

JAKUBS AND SON
Laidojiipo įstaiga

Williarp Jį. Jakubs Sr.
T Wiffiam J. Jakubs Jr.

Keooetb Scbmidt ir tS? Bubara Jakubs Sd>n>idt
Licenznoti direktoriai ir balzanaotojai

936 East 185th Street Clevelapd. Otjio 44119 
36000 Lakesbore Blvd. Eastiake. Obio 44095 

I Ttlefooas: 531-7770

Laidotaviajarplytia erdvi, visinama,
| \ teikianti jaHKia.atmosf era. Uildesio valandoje. 

DideU aiidti atdotnobUiarns pastatyti
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