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LIETUVIU.TAUTINĖS MINTIES LAIKRAŠTIS

1996 METŲ KALĖDOS
Vyskupo P.A.Baltakio, OFM,
sveikinimas
Mieli Broliai, Sesės,
Kalėdos - Kristaus
gimimo šventė, mums teikia
išskirtinę progą vėl susitikti,
nors tik dvasioje; progą su
stiprinti užmegztą draugystę,
apmąstyti ir sustiprinti ryšius,
kurie mus jungia ir vienija.
Šią vasarą užbaigiau po visą
pasaulį išsisklaidžiusių lietu
vių bendruomenių apaštalinį
lankymą. Kai kuriose ben
druomenėse lankiausi keletą
kartų, kitose, kaip Sibiro ir
buvusiose sovietų imperijos
kraštuose, pirmą sykį.
Visuose susitikimuo
se mes taip jautriai išgyveno
me mūsų tautinę ir religinę
giminystę, pajutome kaip ar
timi ir savi esame, nors esa
me gimę ir gyvename už ke
lių tūkstančių mylių vieni
nuo kitų.
Gimdami iš lietuvių
tėvų mes įsijungėme į tautos
kamieną - Lietuvą. Šiuos
mūsų gyvybinius ryšius su
lietuvių tauta labai vaizdžiai
išreiškė Maskvos lietuviukai
įteikdami jų pačių sukurta
simbolinę dovaną - paveikslą
vaizduojantį plačiai išsišako
jusį ąžuolą su vešliais, auto
grafais išmargintais lapais.
Esame išsisklaidę po visą pa-,
saulį, tačiau priklausome tai

pačiai lietuvių tautai.
Mus vienija, mus da
ro dar artimesniais ir savais
religiniai ryšiai, krikščioniška
giminystė, kurią Kristus nu
sakė irgi medžio ir šakelių
palyginimu. "Aš esu vynme
dis, o jūs šakelės, kas pasilie
ka manyje ir aš jame, tas
duoda daug vaisių". (Jon.15,5)
Kaip gimdami iš lie
tuvių tėvų gavome žmogišką
gyvybę ir tapome lietuvių
tautos nariais, taip priimdami
krikšto sakramentą gavome
dievišką Kristaus gyvybę,
tapome jo krikščioniškos šei
mos nariais, Kristaus ir viens
kito broliais ir seserimis. Mes
esame taip savi ir artimi Kris
tui, kad tik per meilę artimui,
mes išreiškiame meilę Jam.
"Iš tiesų sakau jums, kiek
kartų tai padarėt vienam iš
šitų mažiausių mano brolių,
man padarėt". (Mat.25,40)
Mūsų tautinę gimi
nystę, mūsų ryšius su tauta ir
vienas kitu palaikome ir ug
dome, išsaugodami lietuviš
kas tradicijas, puoselėdami
lietuvišką dainą, tautinius šo
kius, dalyvaudami visuome
ninėje - kultūrinėje veikloje.
Švęsdami tautines šventes,
prisimindami garbingą Lietuvos istoriją, protėvių ir tėvų

Šventasis Tėvas Jonas Paulius II meldžiasi Kryžių kalne
didvyriškas pastangas, ginant
valstybinę nepriklausomybę
bei saugoj ant tautinį paveldą,
mes semiamės stiprybės ir
vilties sunkiose gyvenimo
dienose.
Religinę krikščioniš
ką giminystę, gyvybinius ry
šius su Kristumi ir vienas su
kitu mes palaikome ir ugdo
me per maldą, sakramentus,
ypač dalyvaudami šv. Mišio
se. Mišiose Kristus meldžiasi
sykiu su mumis: "kur du ar
trys susirinkę sykiu, ten ir aš
esu tarp jų". (Mt. 1820)
Mišiose Kristus kal
ba į mus, kai klausomės šv.
Rašto ištraukų ir pamokslo.
Mišiose Kristus aukoja Die
vui mūsų vargus ir kančias, o
šv. Komunija maitina mus
savo eucharistiniu kūnu ir
krauju: "Kas valgo mano kū
ną ir geria mano kraują, tas
pasilieka manyje, ir aš jame
[...] tas turi amžinąjį gyve
nimą ir aš jį prikelsiu pasku
tiniąją dieną". (Jn. 6, 54-56)
Priimdami šv. Komuniją,
mes iš naujo susijungiame su
Kristumi, o per jį ir jame
vienas su kitu.
Šių dienų pasaulyje
viešpataujantis hedonizmas ir
konsumerizmas nepuoselėja
mūsų tautinės ir religinės gi
minystės ryšių. Atmetant
krikščioniškos moralės prin
cipus yra griaunami ir tauti
nės šeimos pamatai. Šv. Tė
vas Jonas Paulius II, nurodęs
visų moralinių ir socialinių

negerovių priežastis, kviečia
malda, atgaila ir autentišku
atsivertimu atstatyti gyvus ir
džiugius ryšius su Dievu ir
visais žmonėmis (TMA, 50 ),
kad artėjantis tretysis krikš
čionybės tūkstantmetis būtų
"Krikščionybės pavasariu".
Užlaikydami giliai
prasmingą lietuvišką - krikš
čionišką tradiciją šeimoje,
pradėkime švęsti 1997-tąjį
Kristaus gimtadienį bei pasi
ruošimą trečiajam tūkstant
mečiui. Prie kūčių stalo atsi
prašę vienas kito už metų lai
ke patirtus nesusipratimus,
atvykime į Piemenėlių Mišias
sykiu su viso pasaulio lietu
viais ir tikinčiaisiais pagar
binti į žmonijos istoriją įsi
jungusio Dievo sūnaus Jė

zaus Kristaus, kuris yra pa
saulio Išganytojas "vakar,
šiandien ir rytoj" (TMA, 40).
Sveikindamas Jus,
mieli Broliai, Sesės, su šv.

Kalėdomis bei dėkodamas už
Jūsų nuoširdumą lankantis
pas Jus, sykiu meldžiu Dievą,
kad apmąstymas mūsų tau
tinės ir krikščioniškos gimi
nystės mus dar labiau suartin
tų, dar labiau pajustume esą
vienas kito broliais ir seseri
mis. Džiugaus Kristaus gim
tadienio, Dievo palaimos
naujuose 1997 metuose ir są
moningo ruošimuosi Didžio
jo Jubiliejaus sutikimui, lin
kiu Jums visiems, mieli Bro
liai ir Sesės.

Vysk. Paulius A. Baltakis,
OFM

KŪČIOS
Izabelė Jonaitienė

Saulutė į vakarus slenka,
Debesys pridengia jos šviesas.
Mamelė kūčių stalą dengia.
Ar visi jos vaikeliai čia bus?

Dvi žvakelės stalą puošia Gimstančiam Kristui jų šviesa.
Dvylika valgių Mamelė ruošia Dvylikai apaštalų pagarba.
Palaimink, Viešpatie, Kūčių stalą
Visose pasaulio šalyse.
Ten, kur lietuviai gyvena.
Su meile mini, Viešpatie, Tave.

Kalėdų Kristau, laimink mūsų šalį
Ir mus visus svetimose šalyse,
Kad neužmirštumėm Tėvynės savo,
Kad meilė jai degtų mūsų širdyse.

■i

"Vilties" draugija ir "(Dirvos" redakcija sveikina

visus savo bendradarbius, skaitytojus ir rėmėjus šv.
O^abedu ir (fijaujujų 1997 metu proga. Linkime Jums
Švenčiausios Marijos statula Cleveland, šv. Jurgio
parapijos sodelyje.
G.Juškėno nuotr.

geros sveikatos. Legu išsipildo visi Jūsų troškimai!
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visur apie
• PASVEIKINO NAUJĄJĮ JUNGTINIŲ TAUTŲ
ORGANIZACIJOS VADOVĄ. Užsienio reikalų ministras
Algirdas Saudargas pasiuntė sveikinimą naujajam Jungtinių
Tautų Generaliniam sekretoriui Kofiui Ananui (Kofi Annan).
Sveikinime reiškiama viltis, jog vykstant dideliems poky
čiams pasaulyje ir pačiose Jungtinėse Tautose naujasis
organizacijos vadovas dės daug pastangų apibrėžiant Jungti
nių Tautų vaidmenį.
• ITALIJOS AMBASADORIUS PATVIRTINO SA
VO ŠALIES POZICIJĄ REMTI LIETUVĄ. Italijos ne
paprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Vilniuje Mario Fugazzola patvirtino savo šalies poziciją remti Lietuvą, stojant jai į
Europos Sąjungą. Tai jis pareiškė pirmadienį susitikęs su Sei
mo pirmininku Vytautu Landsbergiu. Ambasadorius įteikė
Italijos Senato prezidento Nicola Mancini laišką, kuriame V.
Landsbergis sveikinamas tapęs parlamento vadovu. Pokalbyje
Seimo pirmininkas pastebėjo, kad Lietuvos saugumui ne ma
žiau svarbi yra ir narystė NATO, ne tik Europos Sąjungoje. V.
Landsbergis pasidžiaugė, kad Italijos Premjeras neseniai pa
reiškė tvirtą pritarimą šiam Lietuvos siekiui.
• MIRĖ AMBASADORIUS V.BALICKAS. Gruodžio
19 d., eidamas devyniasdešimt trečiuosius metus, Londone
mirė Lietuvos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Vin
cas Balickas.
Baigęs Vienos aukštąją komercijos mokyklą, V.Balickas
nuo 1931 metų dirbo Lietuvos užsienio reikalų ministerijoje.
1938 metais jis tapo Lietuvos pasiuntinybės Londone patarė
ju. Nuo 1967 iki 1991 metų V.Balickas - Lietuvos misijos
Jungtinėje Karalystėje laikinasis reikalų patikėtinis. 1991 me
tais jis buvo paskirtas Lietuvos nepaprastuoju ir įgaliotuoju
ambasadoriumi Londone, o nuo 1993-ųjų iki pat mirties dirbo
šios ambasados garbės patarėju. Prieš trejus metus ambasado
rius Vincas Balickas buvo apdovanotas Didžiojo Lietuvos
Kunigaikščio Gedimino ordinu.
• PAMINĖTOS TREČIOJO LIETUVOS PREZI
DENTO GIMIMO METINĖS. Pirmadienio vakarą Lietuvos
mokslų akademijos salėje paminėtos tarpukario Lietuvos
Prezidento Kazio Griniaus gimimo 130-osios metinės. K.
Grinius gimė 1866 metų gruodžio 17 dieną. Lietuvos Prezi
dentu jis buvo išrinktas 1926 metų birželio mėnesį. Tačiau tų
pačių metų gruodžio 17-ąją, per patį Prezidento 60-metį K.
Grinius buvo priverstas atsistatydinti. Minėjime pranešimą
apie K.Griniaus gyvenimą ir veiklą skaitė akademikas Algir
das Gaižutis.
• KANDIDATAI Į LIETUVOS PREZIDENTUS.
Algirdas Brazauskas iki kitų metų spalio mėnesio nepareikš
apie savo apsisprendimą dėl dalyvavimo eiliniuose Prezidento
rinkimuose. Tai jis sakė interviu "Respublikos" dienraščiui.
Eiliniai Prezidento rinkimai Lietuvoje turėtų įvykti kitų metų
pabaigoje. A.Brazausko kadencija baigiasi 1998 metų vasario
25 dieną. Valstybės Konstitucija nurodo, kad tas pats asmuo
gali būti Prezidentu renkamas ne daugiau kaip du kartus iš
eilės. Iki šiol viešai apie galimą dalyvavimą Prezidento
rinkimuose yra pareiškęs žinomas JAV gamtosaugininkas
Valdas Adamkus ir Lietuvos radijo "Mažosios studijos"
vadovas Vaidotas Žukas. Lietuvos socialdemokratų partija yra
pareiškusi, kad jos kandidatas į Prezidentus yra socialdemo
kratų lyderis Aloyzas Sakalas.
• PREMJERAS ĮPAREIGOJO PROKURATŪRĄ
PASPARTINTI PIKTNAUDŽIAVIMŲ TYRIMĄ. Minist
ras Pirmininkas Gediminas Vagnorius įpareigojo Generalinę
prokuratūrą paspartinti piktnaudžiavimo valstybinėje įmonėje
"Jūra" bei akcinio kapitalo atsiradimo joje teisėtumo tyrimą.
Apie rezultatus Vyriausybė turėtų būti informuota iki kitų me
tų sausio 6 d. Pasak Vyriausybės informacijos centro, Prem
jeras G.Vagnorius konstatavo, jog nepakankamai intensyviai
ir rezultatyviai vyksta finansinės drausmės, kitų neūkiškumo
ir aplaidumo faktų tyrimas. Ištirti aplaidumo bei piktnaudžia
vimo, padariusio didžiulius nuostolius valstybei, faktus vie
noje iš didžiausių šalies įmonių "Jūra" Seimas įpareigojo
Seimo Ekonominių nusikaltimų tyrimo komisiją bei Genera
linę prokuratūrą dar 1994 m. liepos 24 d. Tačiau iki šiol kon
krečių išvadų nepateikta.
• SAUSIO 13-OSIOS PROCESO TĘSINYS - TIK
KITAIS METAIS. Dėl teisiamojo Leono Bartoševičiaus li
gos sustabdytas Sausio 13-osios procesas nebuvo atnaujintas
ir antradienį. Vilniaus apygardos teismo pirmininkas Albinas
Sirvydis paskelbė, kad kitas teismo posėdis numatomas 1997ųjų sausio 6 dieną. Teisminis bylos nagrinėjimas, susirgus
Jaroslavui Prokopovičiui, o vėliau - Leonui Bartoševičiui - ne
vyksta jau nuo lapkričio 18 dienos.

ŠVENTOJE ŽEMĖJE

Algirdas Pužauskas
Po kelių mėnesių
įtemptų, tačiau be didesnių
aukų vykusių derybų, Izraelio
visuomenę sukrėtė gruodžio
11d. įvykęs žydų šeimos už
puolimas Vakariniame kran
te. Palestiniečiai apšaudė au
tomobilį, kuriuo šeima grįžo į
savo sodybą, esančią prie Ramalos miesto. Motina ir vai
kas automobilyje žuvo, o kiti
penki šeimos nariai buvo su
žeisti. Premjeras Netanjahu
pareiškė, kad motina, 42 me
tų amžiaus, ir jos sūnus, 12
metų, tik tuo kalti, kad jie bu
vo žydai. Izraelio gynybos
ministras pasakė spaudai, kad
užpuolikai priklauso arabų
Palestinos Išlaisvinimo Popu
liaraus fronto organizacijai,
kuri nėra palanki Arafato va
dovaujamai Palestinos valdy
bos grupei, bet yra neoficia
liai palaikoma Sirijos val
džios. Izraelis pasilieka sau
teisę persekioti tos užpuolikų
grupuotės teroristus ir ginti
savo piliečius, nežiūrint, kur
jie gyventų.
Įtampą Izraelio oku
puotose arabų žemėse padidi
no Izraelio vyriausybės pa
skelbtas nutarimas statyti
naujus pastatus rytinėje Jeru
zalėje. Čia nemažą žemės
sklypą nupirko JAV žydas
milijonierius, Floridos nekil
nojamo turto pirklys Irving
Moskowitz, pasiūlęs savo lė
šomis pastdtyti 132 pastatus
žydams. Šioje Jeruzalės
miesto srityje gyvena dau

giausia arabai.. Apie 11,000 stiprūs Amerikoje, Prancūzi
žmonių priklauso namų savi joje ir Anglijoje.
ninkų sąjungai. Šios sąjungos
Dešiniųjų religinių
vadovas pareiškė protestą. Jis grupių vadai Izraelyje labai
teigė, kad statyba yra bandy tikėjosi, kad jų tikinčiųjų gre
mas sunaikinti taikos derybų tas sustiprins nauji piliečiai,
procesą, pridėdamas: "Mūsų atvykę iš buvusios Sovietų
vaikai pradės mėtyti akme Sąjungos šalių. Naujų imi
nis".
grantų atvyko apie 800,000,
Vakariniame Krante tačiau, kaip skundžiasi Izrae
esąs Betliejaus miestas Kalė lio spauda, labai mažai jų yra
giliai tikintys žydai. Nedidelė
dų švenčių proga paprastai
dalis
priklauso dešiniesiems
sulaukdavo tūkstančių turis
tų. Miesto meras Elias Freij ortodoksams, o apytiksliai
pasiskundė spaudai, kad šie ketvirtadalis atvykėlių visai
met iškilmės ir miesto deko nėra žydai. Prieš rinkimus jie
racijos bus daug menkesnės, susijungė į savo politinę par
nes miestas neturi lėšų. tiją. Jie visi siekia tapti gerais
Iškilmėms, paradams ir sve Izraelio piliečiais, tačiau ne
čių apsaugai jis gavo tik apie būtinai tikrai tikinčiais žy
40,000 dolerių, o buvo pla dais.
Izraelio valdžiai ne
nuojama išleisti apie 70,000
dolerių. Neramumams prasi ramumų dienomis uždarius
dėjus, sumažės ir turistų skai vietinių arabų važinėjimą į
Izraelį kasdieniniam darbui,
čius, pranašavo meras.
Izraelio piliečiai, Izraelio agentai suorganizavo
ypač taikos su arabais šali darbininkų verbavimą Rytų
ninkai, kaltina vis didėjantį Europoje. Šiuo metu užsie
pažiūrų skirtumą tarp kairiųjų niečiai sudaro nemažą dalį
politinių pažiūrų piliečių ir "svečių darbininkų", kuriuos
dešiniųjų radikalų. Valdžios samdydavo Vokietija Turki
rinkimus laimėjus dešinie joje ar buvusioje Jugoslavijo
siems, sustiprėjo ir religinių je. Į Izraelį atvyksta darbi
radikalų jėgos. Ortodoksų re ninkų iš Lenkijos ir Rumuni
liginiai vadai užima Izraelio jos. Kai kurie afrikiečiai at
Aukščiausiame teisme 12 važiuoja kaip turistai iš Ga
vietų iš 14-kos. Tai didelis nos ar iš Nigerijos. Susiradę
pasikeitimas, nes teisme darbus, jie taupo ir svajoja
anksčiau būdavo dešinie grįžti namo turtingi. Kai ku
siems skirtos tik dvi vietos iš rie lenkai ar rumunai susiran
penkių. Izraelio parlamente da vietines merginas, sukuria
yra 120 vietų. Trys ortodoksų šeimas ir pastoviai apsigyve
partijos jame turi 23 atstovus. na. Jau pasigirdo balsų, kad
Vyriausybė turi skaitytis su tokius imigrantus reikėtų su
ortodoksų rabinais, kurių or rinkti ir išvežti į jų kilmės ša
ganizuotos minios gruodžio 4 lis, nes jų papročiai, jų gyve
d. demonstravo Tel Avivo nimo būdas ilgainiui pakeis
mieste reikalaudamos, kad vietinių izraeliečių kultūrą
šeštadienį visos parduotuvės, Jau pastebėtas ateivių "troš
kavinės, restoranai, pasilink kulys" - perdėtas alkoholio
sminimo vietos būtų uždary naudojimas, polinkis į narko
tos. Tam priešinasi konserva tikus, prostitucijos pasirody
torių, daug nuosaikesnio ju mas Izraelio miestuose.
daizmo, o ypač reformų gru
pės, šalininkai, kurie labai

Keliais sakiniais
• Jungtinių Tautų
Saugumo Taryba susitarė,
kad naujas organizacijos ge
neralinis sekretorius bus pir-.
mas juodasis diplomatas Kofi
Atta Annan. Jis gimė Afriko
je, buvusioje britų kolonijoje
- Aukso krante, dabartinėje
Ganoje, 1938 metų balan
džio 8 d. Jo tėvas buvo Ashanti provincijos gubernato
rius ir Fantų genties vyriau
sias vadas. Sekretorius Kofi
A.Annan pirmiausia studija
vo Macalester Kolegijoje, St.
Paul, Minnesotoje, vėliau Že
nevos universitete, o po to
baigė Massachusett Techno
logijos institutą. Jungtinėse

Tautose jis dirbo įvairius dar
bus, yra patyręs administra
torius, geras kalbėtojas. Prieš
jį JT sekretoriais yra buvę:
norvegas Trigvie Lie, švedas
Dag Hammarskjold, Birmos
U Thant, Austrijos Kurt
Waldheim, Javier Perez de
Cuellar iš Peru ir paskutiny
sis - egiptietis Boutros Boutros Ghali.
• Vokietijos parla
mentas patvirtino vyriausy
bės sumanymą pasiųsti į Bos
nijos teritoriją 2,000 vokiečių
kareivių, kurie priklausys
NATO taikos prižiūrėtojų
brigadai. Balsai pasiskirstė
taip: 499 prieš 93. Ilgą laiką

Vokietija vengė siųsti savo
kareivius į svetimas šalis, kur
jie galėjo priminti militaris
tinę Vokietijos praeitį ir bu
vusias okupacijas.
• Prezidentas B.Clin
ton paskyrė kongresmeną
Bill Richardson, demokratą iš
Naujosios Meksikos valstijos
naujuoju JAV ambasadoriu
mi Jungtinėse Tautose. Jis
pagarsėjo kaip "slaptas dery
bininkas", kuriam teko gelbė
ti amerikiečius, pakliuvusius
į priešų rankas. Jam teko de
rėtis su Kubos, Šiaurės Korė
jos, Irako, Sudano atstovais.

(Nukelta į 3 psl.)
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KŪČIŲ VAKARĄ
Mintimis sugrįžda
mas net į visai netolimą pra
eitį, negali nepastebėti to, kas
paliko švelniausius, jaudinan
čius pėdsakus širdyje. Kai ru
deniškos dienos, vis labiau
trumpėdamos bėga prašvie
sėjusiomis parkų ir gojelių
alėjomis, staiga pajunti, kaip
labai lauki Šventų Kalėdų.
Visai nesvarbu, kurią am
žiaus ribą bebūtum peržen
gęs, bet stebuklų vakaro pa
slaptys niekada nepaliauja
švytėjusios.
Tam vakarui ruošian
tis, Tėvelis eglutę iš savo so
dinto miškelio pakraščio par
nešdavo. Tiesa, pokaryje ne
kartą teko slapčia jos ieškoti,
nes valdžia visokiausiomis
bausmėmis gąsdindavo. At
veždavo eglaičių parduoti tik
prieš pat Naujuosius metus.
Gulėdavo jų krūvos, niekam
nebereikalingos, apipustytos,
atšiauraus vėjo taršomos.
Paskui jas išveždavo ir beso
tėse miestų katilinėse sude
gindavo. Atėjūnai ir jų paka
likai net pačią gražiausią me
tų šventę stengdavosi apkar
tinti ir supurvinti. Pasamdyti
agitatoriai laikraščiuose,
"klubuose-skaityklose" ir
"raudonuosiuose kampeliuo
se" apie "religinių prietarų"
žalą aiškindavo, patys savo
šnekomis netikėdami.
Ilgai jie taip darkėsi,
kol pagaliau patys tokių pa
stangų beprasmiškumą paju
to, kol suvokė, kad "kova"
prieš Kalėdas panaši į bandy
mą grįžtančią saulę sulaikyti.
Tą vakarą Mamytė
stalą svetainėje baltutėle "pasogine" staltiese apdengdavo,
kuklias vaišes paruošdavo. O
po ta staltiese kvepiančio šie
no saujelę pakišdavo, kad
paskui po smilgelę traukda
mi, savo likimą bandytume
sužinoti. Labai iškilmingai
visas kambarėlis žvakelių
šviesoje nušvisdavo. Susto
davome, pagarbiai pasitempę
žegnodavomės ir kartu tarda
vome: "Tėve mūsų..." Per
matomą, kūdikėlio Jėzaus at
vaizdu papuoštą "plotkelę" iš
Mamos rankų imdami, po ga
balėlį atsilauždavome.

Ir Tėvelis, ir Mamy
tė, vienas kitą papildydami
pasakodavo, kaip vidurnaktį
šuliniuose vanduo saldus pa
sidaro, tvartelyje gyvuliai
žmogaus balsu prabyla, o bu
simosios nuotakos bėga klau
sytis, kurioje pusėje šunys
skalija. Sakydavo, kad iš ten
netrukus piršliai atvažiuosią.
Bet daugiausia jie
pasakodavo apie Šventąją
Šeimą ir kūdikėlį Jėzų, Bet
liejuje į avyčių ėdžias pagul
dytą, apie stebuklingą žvaigž
dę, prieš du tūkstančius metų
tą vakarą dangaus skliaute
sužibusią. Išeidavome kar
tais, jei oras ir sveikata leis
davo, ir mes į Kalėdinį dangų
pasižvalgyti. Iškilmingos Kū
čių vakaro tylos apgaubti, Di
džiuosius ir Mažuosius Grį
žulo ratus, Teresėlės žvaigž
dyną ir dar kelis ryškesnius
dangaus švieselių būrelius
susirasdavome. Gal naujos
žvaigždės ir neišvysdavome,
užtat krintančias dažnai pa
stebėdavome. Žiūrėk, blyks
teli kažkur aukštybėse, auk
sine juosta šmėkšteli Paukš
čių tako pakraščiu ir išnyksta.
į šiltą kambarėlį su
grįžę, dar ilgai apie neap
rėpiamą Dievo pasaulį ir savo
būties prasmę kalbėdavomės.
O Kalėdų rytą vos akis pra
merkę, prie eglutės skubėda
vome. Kiekvienas dovanėlę
po ja surasdavome.
Metai bėgo ir bėgo.
Ne kartą ant Kūčių stalo tuš
čia lėkštelė stovėjo. Taip į
Amžinybę išėjusius senelius
ir kitus artimuosius prisimin
davome. O pernai per Kūčias
jau ir Tėvelio vietoje tik lėkš
telė baltavo. Karšta malda
Amžinosios Šviesos jam pa
linkėjome tikėdami, kad
Anoje Karalystėje būtinai vėl
susitiksime.
Dar geram mėnesiui
iki Kalėdų likus, Klivlendo
gatvelėse vis daugiau namų
įvairiaspalvėmis lemputėmis
pradėjo dabintis. Platmasiniai
Santa Klausai, Seniai Besme
geniai su šluotomis, Snie
guolės rikiavosi. Tam kartui
gražu pasižiūrėti...

Beveik visi, kurie
Lietuvoje lankydavosi, tą pa
čią nuomonę parsiveždavo,
kad Lietuvoje rečiausiai ma
tomas dalykas - šypsena. Ir
aš savo lankymosi metu, nors
žmones akylai stebėjau, bet
šypsenos beveik nemačiau.
(Žinoma, to negalima pasa
kyti apie privačius susitiki
mus namuose ir jaunimą iki
20 metų). Tiesa, vieną sykį
didelėje krautuvėje "IKI”,
kuri priklauso Prancūzijos
piliečiams, viena pardavėja
man nusišypsojo. Kuomet aš
jai už tai padėkojau, tai ji nu
stebusi manęs paklausė:
- Už ką?
Atsakiau:
- Už jūsų šypseną.
O dabar, kiek jau
teko nuotraukų matyti, - jose
matosi besišypsantys veidai.
Tie besišypsantieji žmonės
rinkimus laimėjusiems užde
da didelę atsakomybę, kad jų
neapviltų. Nes tokiu atveju
galėtų ir vėl 1992 metai pasi
kartoti, ir "ilga, kaip šimtme
čiai naktis" sugrįžtų. Ir ji būtų
dar tamsesnė, nes žmonės

vilties nebeturėtų, kad aušra negalima iš užsienio paskolų
gali vėl ateiti.
gyventi. Pirmiausia patys
Naujoji valdžia turė žmonės turėtų susiprasti, lie
tų iš praeities pasimokyti, tuviškų gaminių reikalauti ir
kad lengviau "Baltijos kelią" juos pirkti. Kuomet lietuviš
suorganizuoti, negu valstybę ka pramonė atsigaus ir dau
tvarkyti. Todėl reikėtų ranko giau žmonių joje dirbs, tai ir
ves atsiraitoti ir rimtai prie prie pyrago bus mažiau sto
darbo stoti. Buvusieji jau be vinčiųjų.
Be to, labai svarbu
veik visą pasaulį apvažinėjo,
tad nebebūtų prasmės jų pė išvalyti ir sutvarkyti visą
muitinių departamentą ir po
domis eiti.
Naujoji valdžia žino, liciją - nuo viršaus iki apa
kad žmonės yra viskuo nusi čios. Reikia taip padaryti, kad
vylę ir dauguma ant skurdo žmonės galėtų jais pasitikėti,
ribos gyvena. Tad G.Vagno dingtų kyšiai ir kad visi mui
rius žmonėms pažadėjo, kad tai būtų surinkti. Padidėjus
bus žymiai padidintos pensi iždo įplaukoms iš muitų, dalį
jos ir uždarbiai, tuo pačiu ne gautų pajamų reikia skirti
didinant infliacijos. Viskas sienų apsaugai. Tokiu būdu ir
skamba gerai ir gražiai. Bet kontrabanda būtų žymiai su
jeigu žodžių darbai nelydės, mažinta.
Manau, kad jau se
tai iš viso to tebus tiktai "pie
in the sky (pyragas dangu niai laikas peržiūrėti persona
linių pensininkų sąrašus. Vi
je)".
Valstybės ar sociali siems stribams, NKV-disnių reikalų ministerijos biu tams, KGB-istams, buvu
džetą įsivaizduokime taip, siems tardytojams, prokuro
kaip didžiulį pyragą. O apie rams, kompartijos didžiū
tą pyragą minia žmonių stovi, nams ir kitiems, kurie padi
savo dalies laukdami. Stovė dintas pensijas gauna už
dami ir savosios riekės lauk ilgametį lietuvių engimą, pa
dami nesutaria, kaip pyragas pildomas pensijas reikia tuč
turėtų būti pjaustomas. Bet tuojau panaikinti, o sutaupy
nepaisant to, kas jį bepjausty- tas lėšas pridėti prie partiza
tų, riekės vis tiek nepadidės.
nų, rezistentų ir buvusių
Reikalas yra papras tremtinių pensijų. Tai bus
tas ir aiškus. Norint didesnę aiškus ir seniai laukiamas
riekę turėti, reikia didesnį py žingsnis, rodantis, kad nu
ragą iškepti, o paskui teisin traukiami saitai su buvusios
gai jį išdalinti. Turbūt jau SSSR įpročiais.
daugumai yra paaiškėję, kad

(Atkelta iš 2 psl.)
Nežiūrint ambasadoriaus pa
vardės, jis savo Naujosios
Meksikos apylinkėje, kurioje
daugumą sudaro ispaniškai
kalbantys, jau aštuntą kartą
išrinktas į Kongresą. Šį kartą
jis surinko net 67% balsų.
Ambasadorius yra 49 metų
amžiaus.
• Šveicarijos parla
mentas vienbalsiai patvirtino
specialią septynių ekspertų
komisiją, kuri išaiškins, kokį
vaidmenį šveicarų bankai
vykdė II pasaulinio karo me
tu, kokie buvo neutralios
Šveicarijos ryšiai su tuometi
ne Vokietijos vyriausybe ir
kiek vadinamo "nacių aukso"
buvo pervesta į šveicarų fi
nansines institucijas.
• Prezidentas B.Clinton, paskirdamas naujus pa
reigūnus, ypatingai pabrėžė
iždo sekretoriaus Roberto
Rubin vaidmenį praėjusioje
kadencijoje, pavadindamas jį
"mūsų ketvertų metų ekono
minės komandos kapitonu".
Prezidentas džiaugėsi, kad
Rubin sutiko eiti savo parei-

gas toliau.
• Irako nafta pradėjo
tekėti į Viduržemio jūros
uostus. Po šešerius metus tru
kusių suvaržymų, Irakas gali
parduoti naftos už 2 bilijonus
dolerių per ateinančius 6 mė
nesius. Tuos pinigus Irakas
galės naudoti tik vaistams ir
maisto produktams pirkti.
• į naująją vyriausy
bę pakviestas demokratas
Bill Daley, 48 metų amžiaus
teisininkas iš Čikagos. Jis yra
Ričardo J. Daley, ilgamečio
Čikagos mero sūnus ir dabar
tinio mero Ričardo M. Daley
brolis. Bill Daley bus preky
bos sekretoriumi.
• Meksikos vyriausy
bė ir parlamentas nutarė pa
pildyti Konstituciją ir įvesti
dvigubą pilietybę meksikie
čiams, kurie gyvena kitose
valstybėse. Amerikoje gyve
nantys meksikiečiai kasmet
siunčia namo apie 4 milijar
dus dolerių JAV-se uždirbtų
pinigų. Daugelis svajoja grįž
ti namo. Planuojama, pakei

tus įstatymą iki 1998 m. sau
sio mėnesio, palengvinti pi
liečiams apsispręsti, kur pra
leisti senatvės dienas ir kur
pasirinkti amžinojo poilsio
vietą.
• Irake nežinomi pik
tadariai apšaudė pravažiuo
jantį automobilį, kuriuo va
žiavo prezidento Saddam
Hussein vyriausias sūnus
Odai Hussein. Policija toje
Bagdado miesto dalyje suė
mė 120 žmonių, daugiausia
nekaltų praeivių. Irako išei
vių žiniomis, Odai sunkiai
sužeistas.
• Gruodžio 11d. Ka
lifornijoje mirė 88 metų Neil
Reagan, buvusio prezidento
Ronald Reagan brolis.
• Zairo sukilėliai ver
buoja į savo kariuomenę vai
kus nuo 8 metų amžiaus. Pir
miausia jie įtikinami, kad po
įvairių ceremonijų ir apeigų,
jiems nepavojingos jokios
kulkos. Zairo kareiviai vaikų
bijo ir dėl to, kad jie pirmiau
sia suvalgo nušauto priešo
kareivio širdį.
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IšEĮtos pranešimų
Ekonomika
LIETUVOS ORO
UOSTUOSE PADĖTIS
NORMALI
Nors Lietuvoje iškrito
labai daug sniego, keliai
slidūs ir užpustyti, kompli
kuojasi eismas, tačiau Vil
niaus, Kauno ir Palangos oro
uostuose padėtis normali. Vi
si lėktuvų skrydžiai vyksta
pagal tvarkaraštį, pranešė
Eltai Civilinės aviacijos Oro
navigacijos paslaugų depar
tamento direktorius Antanas
Lapinskas. Šiuo metu visuose
šalies oro uostuose takai nu
valyti, techninės tarnybos ati
džiai stebi meteorologinę si
tuaciją. Pasak A.Lapinsko, iš
tarptautinio Vilniaus oro uos
to per pastarąją parą atskrido
ir išvyko 20, Kauno Karmė
lavos - 6 ir iš Palangos - 4
lėktuvai.

ŠI VYRIAUSYBĖ
NEKETINA DIDINTI
LIETUVOS SKOLŲ

Brazauskas antrą kartą per
vos tik pradėjusio savo veiklą
darbuotojus skiria ir iš parei
Seimo darbo laiką pasinau
gų atleidžia Ministras Pirmi
dojo veto teise. Jis su savo
ninkas. Ministro Pirmininko
pasiūlymais grąžino Seimui
Gedimino Vagnoriaus po
iš naujo svarstyti pakeitimus
tvarkiu pakeista Vyriausybės
Valdinininkų ir Darbo sutar
kanceliarijos struktūra. Pa
ties įstatymuose, priimtus
naikinti 25, įsteigti 11 naujų
gruodžio 10 dieną. Seimo
etatų.
priimtais pakeitimais Valdi
ninkų įstatyme nustatyta, kad
MAINAI SU LENKIJA
institucijos vadovas, taip pat
TURĖTŲ
tarnybinės etikos komisija
SUAKTYVĖTI
gali pareikalauti prieš laiką
atestuoti valdininką, jeigu šis
Daugelis Lietuvos nevykdo arba netinkamai
verslininkų ir gamintojų ti vykdo jam pavestas pareigas.
kisi, kad kitais metais mainai Valdininko neatestavimo
su Lenkijos partneriais bus atveju jis ne vėliau kaip per
aktyvesni. Šią prielaidą jie 14 dienų privalo atsistatydin
grindžia tuo, jog nuo Naujųjų ti. Atsisakius atsistatydinti,
Metų įsigaliosianti Lietuvos valdininkas atleidžiamas iš
ir Lenkijos laisvosios preky pareigų įstatymų nustatyta
bos sutartis atvers mainams tvarka.
tiesioginius kelius. Iki šiol
Prezidentas penktadienį
dėl labai griežtos muitų siste pasirašytame dekrete konsta
mos lietuviški gaminiai Len tavo, kad tokios įstatymo
kijos pirkėjus pasiekdavo tik normos yra neaiškios ir ne
per trečiąsias šalis. Pagal užtikrina valdininko darbo
Lietuvos ir Lemkijos laisvo stabilumo. Prezidentas pasiū
sios prekybos sutartį visiškai lė panaikinti Valdininkų įsta
be muitų šalys pradės pre tymo pataisą dėl priešlaikinio
kiauti nuo 2002-jų metų.
valdininko atestavimo.
Gruodžio 10 dieną pri
DUJŲ KAINOS
imtais pakeitimais Darbo su
NEBUS DIDINAMOS
tarties įstatyme numatyta at
leisti darbuotoją darbdavio
Kad dujų tiekimo kaina iniciatyva - "kai darbuotojas
Lietuvai nedidės, susitikime netinka eiti savo pareigų
su Ministru Pirmininku G. pagal atestavimo rezultatus".
Vagnoriumi patikino Rusijos Prezidentas pasiūlė Seimui
koncerno "Gazprom" vienas panaikinti ir šią pataisą Dar
iš vadovų Aleksandras Puš bo sutarties įstatyme.
kinas. Penktadienį vykusiame
Pataisas Valdininkų
susitikime pas Premjerą daly ir Darbo sutarties įstatymuo
vavo ir ūkio ministras Vincas se kritikavo opozicinės So
Babilius. Pokalbyje daugiau cialdemokratų ir LDDP frak
sia dėmesio skirta dujų tieki cijos.
mo į Lietuvą 1997 metais ir
dar dvejiems metams klausi
ATŠAUKTASIS
mams. Penktadienį akcinė
AMBASADORIUS
bendrovė "Lietuvos dujos" ir
ĮTARIA KLASTĄ
Rusijos koncernas "Gaz
prom" pasirašė dujų tiekimo
Iš Lietuvos ambasa
sutartį.
doriaus Ukrainoje pareigų at

"Ši Vyriausybė neke
tina nė vienu litu prisidėti
prie valstybės skolų didini
mo", - pareiškė gruodžio 17
d. Seimo plenariniame posė
dyje Lietuvos Ministras Pir
mininkas Gediminas Vagno
rius. Tačiau, pasak jo, Lietu
va negali visiškai atsisakyti
biudžeto deficito, "kadangi
kitais metais tenka dideles
sumas numatyti anksčiau pa
imtų paskolų aptarnavimui".
"Biudžeto deficitas bus tokio
dydžio, kokio reikia anksčiau
paimtoms skoloms ir biudže
tinių įstaigų įsiskolinimams
apmokėti", - sakė Ministras
Pirmininkas. G.Vagnorius sa
kė turįs vilčių, kad finansinė
šalies būklė iki kitų metų vi
durio turėtų laipsniškai page
rėti. Premjeras teigė, jog iki
IGNALINOS
to laiko tikimasi padaryti sis
JĖGAINĖJE
teminius pakeitimus įvairiose
srityse, kurie, kaip tikimasi,
duos teigiamų rezultatų. Mi
Vienuolika šių metų
nistras Pirmininkas teigė, jog mėnesių jėgainė dirbo panau
Vyriausybė "ketina paskelbti dodama 57,7 proc. nustatyto
ne popierinę, o rimtą kovą su galingumo. Išnaudoti visas
kontrabanda". Numatoma, galimybes trukdė energoblopasak G.Vagnoriaus, pertvar kų remontai. Septynis kartus
kyti muitinės darbą, nuodug jie buvo sustabdyti dėl neti
niau kontroliuoti, kaip renka kėtų gedimų ir du kartus mas akcizo mokestis. Premje planiniam remontui. Šiuo
ro nuomone, tai leis papildo metu įmonėje dirba 5 tūkst.
mai surinkti į valstybės biu 110 žmonių. 4 tūkst. 794 iš jų
džetą apie 150 min. litų.
- pramoninis personalas.
Gruodžio 20 d.' Elta
MAŽINAMAS
pranešė, kad dėl padidėjusios
vieno guolio temperatūros
VALDININKŲ
sustabdyta Ignalinos atomi
SKAIČIUS
nės elektrinės (IAE) antrojo
Vyriausybė sumaži energobloko trečioji turbina.

no valstybės konsultantų
skaičių nuo 27 iki 20. Minist
ro Pirmininko nutarimu nu
statyta, kad bus 12 etatinių ir
8 neetatiniai valstybės konsultaųtai. Šios kategorijos

Teisėtvarka
ANTRASIS
A.BRAZAUSKO VETO
Prezidentas Algirdas

šauktasis Romualdas Ramoš
ka neatmeta galimybės, jog
apkaltinti jį klastojus doku
mentus siekė kai kurie poten
cialūs verslo konkurentai.
Taip diplomatas aiškino pra
nešimus apie mūsų šalies pa
reigūnus pasiekusį suklastotą
ir ambasadoriaus parašu esą
patvirtintą pažymėjimą, kuris
buvo išduotas neegzistuojan
čios Lietuvos prekybos atsto
vybės Ukrainoje darbuotojui
Edvinui Šiauliui.
Ambasadorius sakė nepa
žįstąs šio žmogaus ir neigė
pasirašęs pažymėjimą. Jau
grįžęs į Lietuvą, R.Ramoška
nusamdė advokatą, kuriam
pavyko rasti E.Šiaulį, patvir
tinusį, jog pažymėjimą jis įsi
gijo už 300 JAV dolerių ir
ketino ateityje išvykti dirbti į
Ukrainą. Šiuo metu Lietuvos
ambasadoriaus Ukrainoje pa
reigas eina buvęs Seimo na
rys Vytautas Plečkaitis.
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GRASINTA
SUSPROGDINTI
ĮGULOS BAŽNYČIĄ
Gruodžio 16-osios
rytą grasinta susprogdinti
miesto centre esančią Kauno
šv.Arkangelo Mykolo (įgu
los) bažnyčią. Apie joje esą
padėtus sprogmenis pranešė į
Kalniečių nuovadą paskambi
nęs anonimas. Iškviesti grei
tojo reagavimo "Aro" tarny
bos išminuotojai, policija,
budint gaisrinėms ir medi
kams, apžiūrėjo bažnyčios
patalpas, tačiau sprogmenų
nerado. Prieš pusantro mėne
sio įgulos bažnyčia buvo iš
niekinta: sudaužyta ir subiaurota nemažai meno kūrinių,
kuriais buvo papuoštas mal
dos namų interjeras bažny
čios rektoriaus kunigo ir poe
to, žymaus dailės kolekcio
nieriaus Ričardo Mikutavi
čiaus rūpesčiu.

SAUSIO 13-OSIOS
PROCESAS:
PERTRAUKA
PO PERTRAUKOS
Sausio 13-osios by
los nagrinėjimas, kurį buvo
numatyta tęsti po trijų savai
čių pertraukos vėl atidėtas.
Lapkričio 19 d. posėdyje bu
vo paskelbta pertrauka dėl
teisiamojo Jaroslavo Prokopovičiaus ligos. Jis praėjusią
savaitę išleistas iš Vidaus
reikalų ministerijos ligoninės,
kur buvo gydomas dėl paūmėjusios hipertonijos bei
širdies ir kraujagyslių siste
mos sutrikimų. Tačiau pirma
dienį, gruodžio 9 d., į Vil
niaus miesto 3-ąją klinikinę
ligoninę paguldytas Leonas
Bartoševičius. Jam buvo
pakilusi aukšta temperatūra,
gydytojai nustatė lėtinio kvė
pavimo takų uždegimo pa
ūmėjimą. L.Bartoševičius
taip pat serga cukriniu dia
betu.
J.Prokopovičius bei
L.Bartoševičius nėra pagrin
diniai kaltinamieji Sausio 13osios procese, tačiau be jų
bylos nagrinėti pagal dabar
tinį Baudžiamojo proceso ko
deksą negalima. Vilniaus
apygardos teismo pirminin
kas mano, kad dabartinis
Baudžiamojo proceso kodek
sas apskritai nepritaikytas
tokios didelės apimties by
loms.

Užsienio politika
LIETUVA - TVIRTAI
APSISPRENDUSI

Lietuvoje ir aplink Lietuvą
bus tolydžio didinama baugi
nimų ir nerimavimo įtampa",
mano Seimo Pirmininkas Vy
tautas Landsbergis. Tačiau
net jeigu Lietuvos ir nebūtų
pirmųjų šalių - patvirtintų
kandidačių sąraše, nederėtų
skleistų nusivylimą. "Svarbu,
kad nė vienu nepalankesniu
NATO atsakymo atveju Lie
tuvoje nesustiprėtų antivakarietiški nusiteikimai", pabrė
žė Vytautas Landsbergis savo
pareiškime dėl Lietuvos
narystės NATO ir Europos
Sąjungoje. Jis sakė, kad Lie
tuvos vakarietiška integracija
Europos Sąjungos ir NATO
narystės kryptimi yra visiškai
nuosekli: "Lietuva yra apsi
sprendusi, ji sieks to ir bus
Europos Sąjungos ir NATO
narė, nes tai naudinga ir Lie
tuvai, ir Vakarams, ir Rusi
jai".

DĖL LIETUVOS
IR ŠVENTOJO SOSTO
SUTARTIES
Galimybės sudaryti
dvišalę Lietuvos ir Šventojo
Sosto sutartį apsvarstytos
gruodžio 16 d., užsienio rei
kalų ministrui Algirdui Sau
dargui Vilniuje susitikus su
diplomatinio korpuso deka
nu, Apaštaliniu nuncijumi
arkivyskupu Chusto Mulor
Garsia (Justo Mullor Garcia).
Pokalbyje taip pat kalbėta
apie Lietuvos užsienio politi
kos kryptis, mūsų šalies per
spektyvas integruotis į Euro
pos Sąjungą ir NATO.

SUSITIKIMAS
SU LIETUVOS
GARBĖS KONSULU
ARGENTINOJE
Kas nuveikta sten
giantis pagyvinti prekybą
tarp Argentinos ir Lietuvos,
kaip sekasi sudominti Argen
tinos verslininkus užmegzti
ryšius su Lietuva, pirmadienį
susitikime su Seimo pirmi
ninku Vytautu Landsbergiu
papasakojo Lietuvos garbės
konsulas Argentinoje Algi
mantas Rastauskas. Kalbėda
mas apie kultūros ryšių plėto
jimą, A.Rastauskas pasi
džiaugė, kad atvežė Lietuvos
grafikams kvietimą dalyvauti
Grafikos muziejaus rengia
moje parodoje, pranešė apie
ketinamą rengti Lietuvos tau
todailininkų parodą Argen
tinoje.

PRIIMTAS
NACIONALINIO
SAUGUMO PAGRINDŲ
ĮSTATYMAS

"Artėjant 1997 m.
sprendimams ir atrankai,
Gruodžio 19 d. Sei
kurios Vidurio Europos vals
mas
vieningai
priėmė Nacio
tybės bus patvirtintos pirmo
nalinio
saugumo
pagrindų
siomis kandidatėmis į didė
įstatymą.
Šis
įstatymas
dėl
jančią Šiaurės Atlanto sutar
(nukelta į 5 psl.)
ties organizaciją - NATO,
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PASKUTINIEJI ELTOS
PRANEŠIMAI
(atkelta iš 4 psl.)
įvairių nesutarimų buvo reng
tas penkerius metus. Per tą
laiką buvo paruošti septyni
šio įstatymo projektai. Nacio
nalinio saugumo pagrindų
įstatyme nurodoma, kad Lie
tuva nė vienos valstybės ne
laiko savo priešu, niekam ne
grasina, su visomis stengiasi
palaikyti gerus santykius.
"Stiprinti nacionalinį saugu
mą yra aukščiausias Lietuvos
vidaus ir užsienio politikos
tikslas", teigiama dokumente.
Įstatyme išdėstyti na
cionalinio saugumo užtikrini
mo būdai, kariuomenės sudė
tis ir funkcijos, jos kontrolės
sistema, galimi vidaus ir išo
rės rizikos veiksniai, dalyva
vimas Europos Sąjungos,
NATO ir kitų tarptautinių or
ganizacijų veikloje.

Kultūra
PUNSKO
400 METŲ SUKAKČIAI
Vilniuje įvyko moks
linė konferencija, skirta di
džiausios Lenkijoje lietuviš
kos salos - Suvalkų krašto problemoms. Ją surengė Re

gioninių problemų ir tautinių
mažumų departamentas, Vil
niaus pedagoginis universi
tetas ir Lietuvos atlasų ren
gimo fondas, siekdamas pa
žymėti artėjantį Punsko 400
metų sukaktį. Pranešimus
skaitė Lietuvos ir Lenkijos
mokslininkai, valstybinių
įstaigų darbuotojai. Buvo
nagrinėjama lietuvių etninių
žemių istorija, kultūros bei
švietimo problemos. Mokslų
akademijoje ta proga sureng
ta paroda apie Punsko praeitį
ir jo žmonių šiandieninį gy
venimą.

LIETUVOS MOKSLO
TARYBAI - PENKERI
Lietuvos Mokslo ta
ryba pradėjo dirbti 1991 metų
gruodžio mėnesį. Ji yra
mokslo ir studijų institucija,
analizuojanti šios sistemos
problemas, teikianti suderin
tus pasiūlymus bei sprendimų
projektus Vyriausybei. Tary
ba taip pat yra Seimo ir Vy
riausybės ekspertė mokslo ir
studijų organizavimo bei fi
nansavimo klausimais.

AMBASADORIAUS DR. A.EIDINTO
SVEIKINIMAS
Mieli lietuviai, visi dantys ūkiniai ir demokrati pirmiausia Jūsų langų šviesos
Lietuvos bičiuliai Jungtinėse niai pasikeitimai Lietuvoje ir šilumos. Tos akys labai to
Amerikos Valstijose ir Ka tegu nuteikia visus ne tik di li, tamsu naktyje, betgi įtem
desniam optimizmui, bet ir pę savo pilnus gerumo
nadoje!
Kalėdinių žvakučių stipriai paremiančiai tas vil žvilgsnius, tikrai pamatysite
jas.
šviesa ir šiluma tegu apgau tingas permainas veiklai.
Dėkodamas už ilga
bia visus Šiaurės Amerikos
Sunkiais pirmųjų re
lietuvius, pasiaukojamai sky formų metais nenustoję ūpo, metę lietuvišką veiklą, para
rusius ir tebeskiriančius Lie tikėjimo rytdienos Lietuva, mą Nepriklausomai Lietuvos
tuvos ir lietuvybės labui savo Tautos atspara ir tvirtumu, Valstybei, jos diplomatinėms
visuomeninį gyvenimą, lais sprendžiant Nepriklausomy atstovybėms JAV-ose ir Ka
bės įtvirtinimo reikalus, negi nadoje, nuoširdžiausiai linkiu
valaikį ir energiją.
Visiems Jums, ku dabar sustosime pusiaukely- visiems visiems Jums puikios
riems rūpi Lietuva, tautos je, neužbaigę pradėtojo žy sveikatos, dvasinės ramybės,
didžiuma prie Baltijos jūros, gio? Švenčių dieną milijonai tautinės vienybės, broliško
linkiu kuo džiaugsmingiausių žvakučių švies Lietuvos na sutarimo, Jūsų naujų sumany
šv. Kalėdų ir derlingų darbais mų languose ir milijonai akių mų ir asmeninių vilčių pilnu
Naujųjų Metų. Pažangą ro žvelgs į tamsą, ieškodamos tinio išsipildymo 1997-iais.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ
Džiaugdamiesi vėl pas mus sugrįžusią Taikos ir Ramybės švente ir
viltingai pasitikdami Naujuosius Metus, sveikiname po pasaulį
pasklidusius bei Tėvynėje naują nepriklausomą gyvenimą kuriančius
lietuvius ir lietuves, linkėdami visiems gražesnio, turtingesnio,
laimingesnio gyvenimo.
_
Kalėdų žvakučių šviesomis tesužiba tarp mūsų Vienybė ir telydi ji
mūsų žingsnius per ateinančius metus. Valstybės gerovės ir užsienio
lietuvių tautinio išlikimo siekiai teglaudina mūsų gretas ir tebūna visų
mūsų darbų kelrodis.
Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų.
PLB valdyba:
Bronius Nainys - pirm.
Rimas Česonis
Vacys Garbonkus
Dr. Petras Kisielius
Baniutė Kronienė
Vytautas Kamantas -1

Milda Lenkauskienė
Dr. Vitalija Vasaitienė
Aleksas Vitkus
Paulius Mickus
Juozas Gaila
fondo pirmininkas

I TA U PA I
LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

“Taupa“ linki visiems savo nariams
ir Cleveland'o lietuviams
KAS YRA TAS KONGRESAS?
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas (PLJK) yra
suvažiavimas, skirtas, įvairių kraštų lietuviškam jaunimui

KAS GALI DALYVAUTI KONGRESE?

ŠVENTU KALĖDŲ

Lietuvių kilmės jaunimas tarp 16 ir 35 metų, susidomėję
dalyviai bei kviesti svečiai.

KADA VYKS KONGRESAS?

ir

Nuo 1997 m. Šėpos mėnesio 17 d. iki liepos mėnesio 27d.

KUR KONGRESO ATSTOVAI ir
DALYVIAI KELIAUS?

LAIMINGU NAUJŲJŲ 1997 METŲ

IX PLJK prasidės JAV sostinėje - Vašingtone, iš Vašingtono
keliausim i, New Yorka, Kongreso pabaigos iškilmės
vyks Bostone.

Kviečiame visus lietuvius tapti “TAUPOS*
nariais ir priklausyti stipriai
lietuviškai finansinei institucijai
Kongresas-gera dovana jaunimui!
PO. Box 283,
Manhasset NewYork 11030 USA
516.358.6103 • http://www.pljk.org
jankauskasOaol.com

767 East 185th Street
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r

Vytautas ir Gražina Kamantai
iš Grand Rapids, Michigan
sveikina visus artimuosius,
draugus bei pažįstamus

Henrikas Stasas

Šv. Kalėdų ir Naujųjų 1997 metų
proga per “DIRVĄ“, vietoj sveikinimų
atvirukų
aukodami lietuviškai spaudai,
kuri yra ypatingai svarbi visiems ir
kuriai yra reikalinga visų mūsų parama.

J

r

Nuoširdžiai sveikiname su šv.
Kalėdomis savo mielus ir brangius
gimines, draugus čia ir mūsų brangioje
Tėvynėje. Linkime Dievo palaimos bei
Jūsų visų troškimų išsipildymo.
Laimingiausių Naujųjų Metų!

Kristaus Gimimo bazilikos vidus. Iš abiejų pusių - raudonojo granito kolonos
H.Staso nuotr.

(Pabaiga)
Kadangi Juozapas
buvo kilęs iš Dovydo gimi
nės, todėl ir vyko į Dovydo
miestą - Betliejų. Kartu su
juo vyko ir jo sužadėtinė Ma
rija, kuri tuo metu buvo nėš
čia. Atvykę į Betliejų, niekur
užeigose nerado vietos apsi
stoti nakčiai, tad buvo pri
versti prisiglausti vienoje
uolų grotoje, kur piemenys
sutemus suvaro gyvulius.
Čia, kaip buvo išpranašauta,
ji ir pagimdė savo pirmagimį
sūnų, kurį suvystė ir paguldė
ėdžiose. Šis įvykis atskyrė
Naująjį testamentą nuo Seno
jo ir suteikė Betliejui nemir
tingumo ženklą.
Kada Kristus gimė,
jokių žinių istorijoj nėra. Da
romos tik įvairios prielaidos,
kurių viena susieta su Herodo
mirtimi. Herodas Palestiną
valdė nuo 40 iki 4 metų pr.
Kr. Sužinojęs apie Kristaus
gimimą, pasikvietė iš Persijos
keliaujančius magus ir siųs
damas juos į Betliejų tarė:
"Keliaukite ir viską sužinoki
te apie kūdikį. Radę praneš
kite man." Išklausę magai ke
liavo toliau į Betliejų.
Žvaigždės vedami magai, su
radę kūdikį, atidarė savo
brangenybių dėžes ir davė
jam dovanų: aukso, smilkalų
ir miros. Tačiau sapne angelo
įspėti, grįžo kitais keliais į
namus.
Herodą kankino min
tis apie naujai gimusį žydų
karalių. Tad, norėdamas juo
atsikratyti, išleido dekretą,
nurodantį išžudyti visus iki 2
metų amžiaus berniukus. To
kį žiaurų Herodo dekretą la
bai išgyveno Šv. Šeima. Nie
ko nelaukusi, ji bėgo su kū
dikiu iš Judėjos į Egiptą. Kur
Šv. Šeima Egipte buvo apsi
stojusi, taip pat tikrų žinių

Dana ir Stasys Čipkai
Loreta Čipkutė ir Raymondas
Monica ir Olivia Dubray
Jonas, Konstancija
Nikolas ir Gintarė Čipkai
Įši

Į88]

[881

nėra. Tą vietą, kur Šv. Šeima
slapstėsi, savinasi Kairo kop
tai. Būnant Kairo mieste ir
lankantis ten esančioje mažo
je koptų bažnytėlėje, dvasiš
kiai rodė po grindim esantį
rūsį, kuriame Šv. Šeima buvo
pasislėpusi.
Kai Šv. Šeima bėgo į
Egiptą, sprendžiama, kad
Kristus buvo maždaug pus
antrų metų. Kadangi tai vyko
prieš Herodo mirtį, būtent 4
metais, tai atskaičius pusant
rų metų, Kristus turėjo gimti
6 metais pr. mūsų erą.
Tenka dar prisiminti
ir Herodo asmenį. Herodas
pagal tautybę buvo arabas, o
pagal religiją - žydas. Tai la
bai prieštaringa asmenybė.
Kadangi buvo didelis romėnų
pataikūnas, galima jį laikyti
to meto Quislingu. Romėnai
juo pasitikėjo. Markus Anto
nijus ir vėliau Cezaris Augus
tas jam leido puoštis žydų ka
raliaus karūna. Žinoma, svar
bių valstybinių sprendimų be
romėnų gubernatoriaus Pontio Piloto, kuris tada rezidavo
Cezarėjoj, jis negalėjo daryti.
Nors jis ir buvo atstatęs Je
ruzalės šventyklą ir miestą
išpuošęs monumentaliais pa
statais, tačiau žydų jis buvo
taip pat nemėgiamas. Gal jį
tik kiek labiau pakentė, negu
romėnus.
Grįžkim į Betliejų ir
stabtelkim prie Kristaus gi
mimo vietos, kurioje šiandien
stovi įspūdinga Gimimo bazi
lika. Pagal tradiciją bazilika
pastatyta ant grotos, kurioje
Kristus gimė. Vietą bazilikai
parinko Konstantino motina
imperatorė Elena. Pašalinęs
buvusią Hadriano šventyklą,
Konstantinas čia pastatė di
džiulę baziliką ir išpuošė ją
marmuro mozaikomis bei
freskomis. Tačiau 529 metais

Samarijos gyventojai sukilo
prieš Bizantijos valdžią, su
naikino dalį Betliejaus, api
plėšė ir sudegino baziliką.
Vėliau imperatorius Justinas
baziliką atstatė. 614 metais
persai įsiveržė į Šv. Žemę,
sunaikino daugybę bažnyčių
ir vienuolynų, tačiau nelietė
Kristaus Gimimo bazilikos.
Nuo sunaikinimo ją išgelbėjo
virš durų esanti mozaika,^
vaizduojanti persų tautiniais
rūbais pasipuošusius magus, ji
kurie garbina kūdikėlį ir įtei- i:
kia jam dovanas. Tad tokiu
būdu persų tautiniai jausmai [į
neleido pasireikšti jų vanda- i j
lizmui.
Tarkime keletą min- | j
čių apie magus, kurie išvydę i
danguje žvaigždę, keliavo jos h
nurodyta kryptimi į Betliejų Į
pagarbinti gimusio karaliaus, j j
Magai populiariai liaudies JĮ
vadinami karaliais, kurių sakoma buvo trys, nes jie nešė
tris dovanas: auksą, mirą ir
smilkalus. Aišku trys karaliai
negalėjo būti, nes reikia ma
nyti, kad Persijoj buvo tik
vienas karalius. Tuo metu
persų valstybei vadovavo dvi
grupės, būtų galima sakyti
net dveji rūmai: graikų vadi
nami Saphoi - išmintingieji
arba išminčiai ir Magai - ga
lingieji. Tad reikia manyti,
kad kūdikėlį Kristų aplankė
ne išmintingieji, o galingieji,
būtent magai. Šie save net
kildino iš Abraomo ir puikiai
žinojo žydų papročius bei jų
šventes. Manoma, kad net tik
trys magai keliavo į Palesti
ną, o be abejo ir būrys paly
dovų bei sargų. Juk su bran
giom dovanom keliauti per
dykumą buvo nesaugu. Šią
nuomonę patvirtina Ir Romos
katakombose rasta sienoje
(Nukelta į 7 psl.)

“Dirvos“ redakcijai ir jos
bendradarbiams
linkiu
Dievo
palaimos, džiugių šv. Kalėdų ir
laimingų 1997 Metų.

Jadvyga Budrienė
L...

Euclid, OH

...J

(Kplėdų švenčių ir Ofaujųjų (Metų
proga sveikinu visus savo draugus bei
pažįstamus čia ir visas gimines Lietuvoje.
Linkiu visiems linksmų ir nuotaikingų
(Kųlėdų švenčių, laimingų ir sveikų 1997

(Naujųjų metų
(Kpzys Ziedonis

nuoširdžiai sveikinu šventų (tyledų ir
besiartinančių naujųjų 1997 metų proga visus
savo gimines, draugus ir pažįstamus plačiajame
pasaulyje ir Tėvynėje. ^temanančių švenčių proga
sveikinu '(Dirvos' redakciją ir visus jos bendradar
bius. Tegu šventišku nuotaiku, gera sveikata ir
asmeninė laime lydi Jus (Naujuose (Metuose.
Jūsų
Vlada Stančikpitėr-Abraitis

y
'

'

:

v,

v

Linkime Linksmų Sv.

Kalėdų

I ir laimingų Naujų Metų

1

visiems giminėms, draugams,
organizacijoms ir bendrovėms j

t

Raudos ir Valdo Gelažių šeima
Virginija ir Jonas Mulioliai
Amandos ir Algirdo Muliolių šeima
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lintis su kitu sąlygoja žmo
gaus atjautimas, nuolanku
mas, dosnumas, siekimas ki
tus suprasti. Amerikiečiai
šiuo atveju labai jautrūs ir,
nežiūrint šio kalėdinio sezo
no komercinio iššūkio, labai
Ryškiai iškyla ir tautos idealai
bei jos kultūra. Jie aiškiai pa
rodo, kaip siekti turto ir kartu
ištiesti ranką tiems, kuriems
reikia pagalbos. Amerikoje

yra Šimtai labdaros organiza
cijų, kurios kalėdinio sezono
metu ypatingai sustiprina sa
vo veiklą ir sušelpia milijo
nus vaikų ir suaugusių. Tad
tegul kiekviena kalėdinė už
degta žvakutė žadina mumy
se gerus jausmus: artimo
meilę, norą ne tik gauti, bet ir
duoti, troškimą ruošti kelią
Kristaus gimimui.

KELIONĖ
Tu ir Dievas

Sidabrinė žvaigždė ir bizantiškojo stiliaus lempos Kristaus Gimimo bazilikoje
po centriniu altoriumi
H.Staso nuotr.
(atkelta iš 6 psl.)

freska, kuri vaizduoja magus
su nemaža palydovų svita.
Šiandien Justino sta
tyta bazilika yra turistų gau
siai lankoma. Žavėtis tenka
jos kolosališka statyba, kuri
imponuojanti tiek iš lauko
kaip ir iš vidaus. Vidų puošia
keturios eilės raudono granito
kolonų, fragmentai mozaikos
iš 4-jo šimtmečio, daug fres
kų ir kryžininkų paliktų de
koracijų. Virš Kristaus gimi
mo grotos grindis puošia
didžiulė sidabrinė žvaigždė
apšviesta 48 bizantiško sti
liaus lempomis ir užrašas:
"Hic de Maria Virgine Jesus
Christus Natus ėst", Tenka
pastebėti, kad visos keturios
įėjimo durys užmūrytos ir į
baziliką galima patekti per
siaurą ir žemą angą. Mat vi
duramžiais į baziliką dažnai
įsiverždavo plėšikai net su
arkliais.
Nors grota, ant ku
rios bazilika stovi, ir nėra
visai autentiška, tačiau pagal
tradiciją ši vieta šventa ir ne
abejingai iškelianti Kristaus
gimimo misteriją, kuri mūsų
švenčiamoms Kalėdoms su
teikia tikrą prasmę, šventišką
nuotaiką ir dvasinę stiprybę.
Nors Kalėdos Ameri
koje švenčiamos tik vieną
dieną, tačiau kalėdine nuotai
ka čia žmonės gyvena ilgiau
kaip mėnesį. Gatvėse ir par
duotuvėse akinančių reklamų
šviesoje jaučiama įtampa ir
tikra pirkimo manijos neuro
zė. Viso to prieš 100 metų
šiame krašte nebuvo. Dėme
sys Kalėdoms ir kalėdiniai
papročiai išsivystė tik urba
nistikos ir industrijos kilimo
laikais. Kolonijinėje Ameri
koje Kalėdos buvo švenčia
mos tik kai kurių etninių .gru
pių emigrantų šeimose. O pu
ritonai visiškai ignoravo Ka
lėdas, nes apie Kalėdas, kaip

šventę, biblijoje nekalbama. emigrantas Louis Prang. L.
Virginijos plantacijų gyven Prang buvo spaustuvininkas
tojai tą dieną skirdavo pasi ir šią pramonės šaką taip iš
linksminimui, išgertuvėms ir vystė, kad 1870 metais jam
medžioklei. Dar ir 19-jo priklausė du trečdaliai visų
šimtmečio pradžioje šio kraš Amerikos spaustuvių. Išvys
to žmonės mažai dėmesio šiai tus spalvotą spaudą, 1878
šyentei skirdavo. Tačiau metais Londono tarptautinėje
šventinių papročių trūkumas parodoje supažindino ir Ang
sukeldavo vis didesnę nostal liją su kalėdinių sveikinimų
giją ir norą bendrauti su gi atvirutėmis. Po to jų paklausa
minėmis bei kaimynais, kartu taip pakilo, kad L. Prang ne
praleidžiant laiką šventinėje bepajėgė visų užsakymų pa
nuotaikoje. Tad pradėta kurti tenkinti. Šis paprotys ir dabar
tautinę kultūrą: buvo viešai ir labai populiarus ir kiekviena
linksmai sutinkami Nauji amerikiečių šeima prieš Kalė
Metai, liepos 4-toji, Padėkos das savo pažįstamiems iš
diena ir t.t. Aišku, pagal lo siuntinėja šimtus sveikinimo
gišką pasirinkimą, pradėta atviručių.
Kitas paprotys, kurį
iškilmingiau švęsti ir Kalė
išvystė Amerikos kapitalizmo
das.
Gal ir pilietinis karas romantinė vizija, tai Kalėdų
atkreipė žmonių mintis į Ka senelis - "Santa". "Santa"
lėdas, nes buvo pasiilgta šei šiandien yra tapęs kalėdinio
mos šilumos, daugiau kalba sezono centriniu asmeniu,
ma apie gerus norus ir taiką. tiesiog kalėdų simboliu. Kai
Tačiau daugiausia įtakos ka kurie šio krašto bažnyčių at
lėdinių papročių išsivystymui stovai pabūgo, kad "Santa"
šiame krašte turėjo vokiečiai netaptų Kristaus pakaitalu,
emigrantai. 1850 metais ame nes jis pavergęs vaikų širdis
rikiečiai buvo nepaprastai su ir juo šventai tikima. Nors
žavėti jų kalėdiniais papro Kalėdų Senelis ir nerišamas
čiais, o ypač eglute, kurios su religija, tačiau vaikų tikė
šilta žvakučių šviesa tiesiog jimas senelių nepaprastai gi
spinduliavo į kiekvieno širdį. lus. Aišku negalima ignoruoti
Eglutės paprotys greit prigijo, tokio vaikų tikėjimo ir sene
net tuometinė spauda ragino lio dvasinio aspekto. Be Ka
šį paprotį puoselėti. 1877 me lėdų senelio nebūtų nei nuo
tais Philadelphia laikraštis širdaus vaikiško tikėjimo ro
rašė, kad kalėdinių eglučių mantikos.
Tad, kaip ten bebūtų,
šviesa spinduliuojanti net iš
žydų namų. O 1900 metais Kalėdos šiandien Amerikoje
jau vienas iš penkių ameri - viena iš didžiųjų švenčių,
kiečių turėjo savo namuose turtinga papročiais ir išskirti
eglutę. Papuošalai pradžioje ne nuotaika, kuri tęsiasi visą
buvo importuojami iš Vokie mėnesį. Verslo žmonės per šį
tijos, o vėliau ir čia ši pramo laikotarpį panaudoja visą tu
nė plačiai išsiplėtė. Atsirado rimą techniką ir protą, kad
ir pirmoji kalėdinė atvirutė, gauti kuo daugiau pelno. Ta
kurią pagamino vienas spaus čiau paprotys per Kalėdas
tuvininkas Albany mieste. gauti ir duoti kitiems dovanas
Vėliau masiškai Kalėdų svei yra nebūtinai tik materialisti
kinimo atvirutes pradėjo ga nio pasaulio išdava. Pirmiau
minti 1850 metų vokiečių sia šį paprotį dovanoti ir da

Raimonda Mikatavage
Jei pabundame, gal
vodami apie darbą, alkoholį,
seksą, pinigus, savo vaikus,
draugą, tai šios mintys gal
būt ir yra tie mus valdantys
"dievai". Kaip smarkiai jie
veikia mūsų gyvenimą? Pa
deda mums ar skaudina? Ar
padeda kitiems, ar trukdo?
Prieš užmigdami vi
sada galime bet kam užpro
gramuoti savo protą - kad iš
spręstume problemą, atsikratytume kokio įpročio, ką nors
sugalvotume, suprastume
dienos įvykius, kad atsibustume malonūs ir pailsėję. Jeigu
užmiegame pasimeldę, gal
vodami apie kažką džiaugs
mingo, apie savo tikslus, argi
kita diena neatneš laimės ir
sėkmės? Pamėgink. Šiąnakt
prieš miegą, pamąstyk apie
Dievą, taiką, savo įgūdžius
bei talentus, kitų žmonių ge
rumą. O rytoj nepamiršk įsi
dėmėti, apie ką pagalvosi vos
pabudęs, kokia bus diena.
Tylusis balselis

Pasijuokime:
- Man reikia labai
gero žadintuvo, - sako žmo
gus, įėjęs į parduotuvę.
- Kaip tik tokį turi
me, - atsako pardavėjas. - Iš
pradžių jis skamba, paskui
ima kaukti kaip sirena, po to
šauna lyg iš patrankos. Jei
dar neatsibusite, jis aplies
jus vandeniu. Po to jau pa
skambins viršininkui ir pra
neš, kad sergate.
Gyvenime nebūna
atsitiktinumų, tik progos bei
pranešimai. Viskas, kas atsi
tinka, - gera ar bloga,- turi
prasmę. Dabar tai gali atro
dyti tikras netikėtumas, ta
čiau anksčiau ar vėliau tik
riausia suprasi, kodėl taip
įvyko. Visą gyvenimą tylus
vidinis balselis patarinės tau,
ką daryti, o ko ne. Vieni šį
balselį vadina žinia iš Dievo,
kiti - vidiniu balsu, intuicija,
dvasia ar sąžine.
Šitas balselis pasi-

ruošęs padėti teisingai pasi
rinkti, neiškrypti iš kelio. Jis
užsispyręs ir atkalus. Jei eisi
prieš jį, pirmiausia įspėdamas
pakuždės, paskui gali mesti į
tave akmenuką, plytą ir ga
liausiai visą mūro sieną. Vien
tik nuo tavęs priklauso, kada
suprasi, ką jis sako.
Kartą mane į darbą
priėmė nesąžininga kompa
nija. Balselis mane perspėjo,
jaučiau, kad man ten ne vieta,
bet vis tiek pasilikau. Akme
nukas buvo mestas, kai išėjo
keletas darbuotojų. Jaučiau jį,
bet vis tiek pasilikau. Plyta
gavau, sužinojusi, jog kom
panijos produkcija per aukš
tai įkainota, tačiau gudri fi
nansinė politika sugebėjo tai
nuslėpti. Aš vis dar likau ten.
Mūro siena smogė, kai jie
bankrutavo, likę man skolin
gi $80,000 komisinių. Paga
liau supratau.
Kartais balselis per
spėja tik vieną kartą; Paaug
liai išgirsta kuždesį, jog turė
tų susilaikyti nuo sekso. Tai
gi žino, kad turėtų, bet dau
gelis nepaklauso. Ir tučtuojau
lyg akmuo smogia nepagei
daujamas nėštumas.
Jeigu atkakliai igno
ruosi šį balselį, jis ims vis
labiau ir labiau tilti. Jis lyg
raumenys, kurie nejudinami
atrofuojasi. Rūpesčių vis dau
gės ir daugės. įdomu, ar daug
ligoninėse, kalėjimuose ir ka
pinėse tokių, kurie tiesiog
nepaklausė to tyliojo balse
lio?
įprasti, kasdieniniai
jausmai skiriasi nuo tavo bal
selio. atsargiai, nesupainiok
jų. Jausmus taip daug kas
veikia, jie tokie nepastovūs,
kad nevisuomet gali gerai pa
tarti, keip elgtis. Gal, pavyz
džiui, esi taip supykęs ir susi
jaudinęs, kad nori ką nors
primušti. Tai kalba ne tylusis
balselis. Jis šį kartą būtų pa
našus į aliarmo signalą, lie
piantį nusiraminti.
Geriausia yra paklus
ti tam tyliajam balseliui. Pa
klusti, kai jis dar tik šnabžda.
Tai išgelbės tave nuo rūpes
čių. Padės neiškrypti iš kelio.
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VIETOJE KŪDIKIO Į SIBIRĄ
IŠVEŽĖ LINŲ KUODELĮ
Pastebėjęs enkave
distas, kerziniu batu primynė
jos palto sverną, automato
vamzdį nukreipdamas į tar
puakį. Sugniužo moteris, iš
akių pasipylė ašarų srautas.
Verk, Vanda, verk...
Ašaros ištirpdys tavo širdies
skausmą, tartum tyro šaltinio
vanduo išplaus kančios dale
lę. Ašaros - tai balzamas, ku
ris gydo neviltį ir skausmą.
Pagaliau yra ir džiaugsmo
ašarų, nors vargu ar jų bepa
sitaikys tavo gyvenime...
Varėnos geležinkelio
stotyje kaip žaltys raitėsi pre
kinių vagonų ešelonas. Vie
name jų ant ryšulėlio sėdėjo
Vanda. Nieko nematydama,
abejingai akis nukreipusi į
vieną tašką. Broniukas tūp
čiojo prie "buržuika" vadina
mos geležinės krosnelės arba
vagono pasieniuose pirščiu
kais krapštė nuo apšarmoju
sių metalinių detalių sniegą ir
dėjosi į burnytę.
Tos pačios dienos
vėlų vakarą į nuošalios sody
bos langą tyliai pasibeldė M.
Varanauskienė. Atidaręs du
ris J. Jaruševičius nustėro iš
nuostabos. "Grąžino, atidavė,
dar ne visai sužvėrėję!"- tiek
tepasakė senelis.
Ne, Jaruševičiau, ne
grąžino, nepaleido. Pabėgo
tavo anūkėlis, nors dar jo ko
jelės nė karto nebuvo prisilietusios gimtosios žemelės.
Grįžo tavo džiaugsmui ir var
geliui. Slėpk, meluok kaimy
nams, drebėk, nes gerai ži
nai, kad priglaudei "nusikal
tėlį", už kurį gali skaudžiai
nukentėti.
Gailiai suūkęs, įvei
kęs keletos tūkstančių kilo
metrų kelią, traukinys sustojo
Vakarų Sibire, Tiumenės
mieste. Pasisekė Vandai.
Kadangi ji - su mažu vaike
liu, nenupirko jos dvidešim
tojo amžiaus žmonių pirkliai,
nenuvežė į taigos gilumą. Gal
savaitę išlaikė prekinėje sto
tyje, nešildomam sandėly, o
po to sunkvežimiu nugabeno
į Tiumenės priemiestį, plytų

Vytautas Kaziulionis
fabriką. Apgyvendino bend
rame barake, prigrūstame
įvairių tautybių tremtiniais.
Prisiglaudė Vanda kamputyje
arčiau tėvynainių.
Dirbdama plytų ga
mykloje, ji šį tą sužinojo. Nepertoliausiai buvo geležinke
lis ir Tiumenės miestas. Čia
buvo galima įsėsti į tolimų
nuotolių traukinį. Atsivežtus
daiktus išpardavė. Kaimynai
stebėjosi, kodėl ji drabužių
nekeitė į bulves ar miltus,
kaip tai darė kiti tremtiniai.
Darbe pasireiškė kaip stropi
ir sąžininga. Po gero pusme
čio nesvyruodama pasiskun
dė meistrui, kad labai blogai
jaučiasi, ir negalės ateiti į
darbą. Galinti atnešti pažymą
iš gydytojo. Kaimynus per
spėjo, kad už parduotus daik
tus nusisamdę kampelį pas
vietinį gyventoją. Kadangi į
mėnesį du kartus reikėdavo
registruotis komendantūroje,
parinko laiką ir aplankė ko
mendantą, dviems savaitėms
"apsidrausdama", kad nebus
paieškoma.
Šitaip pasitvarkiusi,
užsivilko šimtasiūlę, apsimu
turiavo galvą ryškiai raudona
skara. Broniuką aprengė vati
niais skarmalais. 1948 m. ge
gužyje drebančia širdimi, ge
rai nemokėdama svetimos
kalbos, tačiau tvirtai pasiry
žusi, Vanda pradėjo naują sa
vo vargingo gyvenimo dalį.
Po gero mėnesio
Druckūnų kaime tamsią naktį
Vanda pasibeldė į Stasės Pipienės pirkios langą. Pas tė
vą, nors ir netoli gyveno, pa
sirodyti nesiryžo.
Grįžusi daugiau kaip
pusę metų slapstėsi kartu su
savo vyru - partizanu "Klo
niu" įvairiose vietose. Bro
niukas taip ir pasiliko gyventi
gausioje S. Pipienės šeimoje.
Stasiukas augo pas senelius.
Sunkus Vandai buvo
toks gyvenimas. Pasitarusi su
vyru, išvažiavo į Kauną, kur
prisistatė mergautine pavar
de. įsitaisė auklė MGB dar

POEZIJOS KONKURSAS
Skelbiamas a.a. Balio Gaidžiūno vardo
lietuviškos patriotinės poezijos konkursas JAV
jaunimui (iki 35 m. amžiaus). Šį konkursą
pravesti, pagal mecenato B. Gaidžiūno valią,
testamento vykdytojas Jonas Kazlauskas
įgaliojo JAV LB Kultūros Tarybą. Premijų dydis:
pirmoji - 300 dol., antroji - 200 dol. Mecenatas
- būvąs "Dirvos" redaktorius, yra palikęs
$2,500 penkiems metiniams konkursams.
Norintieji dalyvauti pirmajame konkurse
turi iki 1997 m. kovo 1 d. atsiųsti savo kūrinį,
niekur nespausdintą ir pasirašytą tik slapyvar
džiu. Pridėto vokelio viršuje turi būti tik slapy
vardis, o viduje - vardas ir pavardė su adresu.
Siųsti: Stasė Petersonienė,
2534 W. 40th Street, Chicago, II60632.

buotojo Maksimaičio šeimo
je. Čia gyvendama išvengė
dokumentų tikrinimo. Vėliau
tarnavo profesoriaus Geniušo
šeimoje.
Broniuką tik nakti
mis aplankydavo "dėdė", at
vykstantis nežinia iš kur, ir
"teta" iš Kauno. Teta tartum
geroji fėja, naktį prisėdusi ant
lovelės krašto, pažadindavo
jį. Bučiuodavo, glamonėdavo
vaišindavo saldumynais, at
nešdavo kitų dovanėlių. Prisi
glaudęs prie krūtinės, vaikas
jausdavo mylinčios širdies
plakimą, švelnumą ir palai
mą. Nepanaši buvo ši teta į
kitas... Paskui apklojusi ir
peržegnojusi Broniuką, geroji
fėja dingdavo, išeidavo atgal
į sunkaus gyvenimo naktį.
Broniukas dažnai
klausdavo suaugusių, kurioje
pusėje Kaunas. Dažnai eida
vo ant aukštesnio kalnelio,
žvalgėsi aplinkui, ar neateina
teta iš Kauno?
Augindama svetimus
vaikus, savus aplankydama
slapčiomis, vėliau ir vyrui
žuvus, Vanda pakėlė dideles
kančias. Tačiau gyvenimas
jos nepalaužė. Vėliau ji "le
galizavosi" ir apsigyveno
kartu su vaikais pas tėvą J. Ja
ruševičių.
...Varėnoje gyvena
broliai Gecevičiai. Bronius
daug metų vežiojo duonelę į
rajono parduotuves. Stasys
dirbo vairuotoju urėdijoje.
Skersai kelio piktuoju nie
kam nepereidami, vaikų ir
anūkų susilaukė.
Vanda gyvena gim
tajame vienkiemyje kartu su
tėvu, kaip ta liepa, žaibų ir
vėtrų aplaužytomis šakomis,
dažnai vaikų ir anūkų aplan
koma. Kartais aplanko kai
myną Bronių Krišiulevičių,
pas kurį 1949 metais bunke
ryje žuvo jos vyras Adolfas
su kitais penkiais partizanais.
Bronius giminiuojasi su Jonu
Pipu, prisimena praeitį, kai
gyveno vienoje šeimoje kaip
tikri broliai.
Linguoja galvomis
dvi senutės, prisimindamos
kaip kūdikį išmainė į lininę
"lėlę". Nepamiršo M.Varanauskienė, kiek turėjo bai
mės, kad enkavedistai neat
imtų jai patikėto vaiko. Sun
kūs ir žiaurūs buvo laikai.
Tragiškai klostėsi žmonių li
kimai.

Lietuvos Respublikos
Generalinio konsulato Niujorke
darbuotojų vardu sveikinu visus
Jungtinėse Amerikos Valstijose
gyvenančius lietuvius
su artėjančiomis Šv. Kalėdom
ir Naujaisiais Metais
Dr. Petras Anusas
LR Generalinis konsulas Niujorke

ŠV. KALĖDŲ
NAUJŲJŲ 1997 METŲ
proga
sveikiname visus Amerikos lietuvius,
remiančius Amerikos Lietuvių Tarybą,
tęsiant Amerikoje reikalingą politinę
ir Lietuvai naudingą veiklą.
Visi dirbkime kartu su Tauta
Lietuvos gerovei!

I

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

JAV LB KRAŠTO VALDYBA
drąsiai žengdama pirmyn i naują
rytoją ir apjungdama Amerikoje gyve

nančius bietuvius, sveikina visas JAV
Lietuvių (Bendruomenės apygardas ir
apybinkgs bei visus bietuvius ir bietu-

vybės mybėtojus šv. 9(abėdų ir (kjaująją
1997 metą proga. Le 9Qistaus gimimo

šventė atneša tyro džiaugsmo ir
begabinės meibės, o naujieji metai būna

{upini nuoširdaus bendradarbiavimo,
gbaudžią ryšių, atbiktų darbų ir nesi

baigiančios energijos bei vilties.

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga, šv.Jurgio
(Cleveland, Ohio) parapijos taryba sveikina
visus parapijiečius ir, brangindama jų
savanorišką darbą bei aukas parapijos labui,
linki jiems skaidraus Kalėdų džiaugsmo ir
laimingų Naujųjų 1997 metų.
Klebonas kun. Juozas Bacevičius
Dr.Anthony E.Bacevice
Peter Bacevice
Stepas Juodvalkis
Kristina Kasulaitytė
Steven Kristoff
Algirdas Matulionis
Virginija Rubinski
Walter Salaikas
Kęstutis Tamošiūnas
Liucija Tamošiūnienė
IMI

T-------------------------------

H

Los Angeles, 1996 m. gruodžio 12 d.
"DIRVOS" vyr. redaktoriui dr. J. Jasaičiui ir visam laikraščio "štabui9

Kalėdų švenčių ir Naujųjų Metų proga linkiu visiems sveikatos ir
ištvermės ir toliau purenti "DIRVOS" dirvonus su viltimi j šviesesnį
rytojų.

Vytautas šeštokas
IWi

-J
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BIUROKRATŲ
ZOO

IŠEIVIJOS GYDYTOJAMS RUPI
LIETUVOS MEDICINA
Z.Juškevičienė
Lemonte spalio 26 d. Suva
Pokario metais lietu
viai gydytojai iš Vokietijoje veiklą. Tai dr. Edmundas žiavimą pradėjo dr. E.Razma,
ir kitur veikusių pabėgėlių Razma, dr. Renata Variako- draugijos pirmininkas. Jo
stovyklų į Ameriką atvykę, jytė. Jie, kaip sakoma, yra programai vadovavo ilgame
nedelsiant pradėjo ieškoti "pirmosios kregždės”. Glau tis sąjungos pirmininkas, dr.
tarpusavio ryšių. Pirmoji Gy džiai bendradarbiaudami su A.Vanagūnas. Jis savo įžan
dytojų draugija buvo įkurta Sąjungos ilgamečiu pirminin ginėje kalboje pasakė, kad
Chicago mieste 1963 metais, kų dr. A.Vanagūnu, jaunystės aštuonioliktas LGS suvažia
kiek vėliau - Cleveland, New entuziastiško nusiteikimo vimas įvyko prieš penkerius
York, Los Angeles, Kanadoje vedini, jie pradėjo aktyvinti metus ir kad anksčiau jo su
- Montreal. Buvo sudaryta draugijos veiklą. Pirmiausia rengti sąjungos valdybai bu
Lietuvių gydytojų sąjunga. suorganizavo žiemos semi vo neįmanoma, nes veikla
Pirmose organizatorių greto narą Kolorado kalnuose. Pa buvo nutrūkusi.
Pirmininkas apžvel
se matėme gydytojus, kurie vykęs renginys dar daugiau
gė
sąjungos
veiklą. Ši sąjun
jau Lietuvoje aktyviai daly sustiprino norą veikti. Ne
vavo profesinėje ir visuome trukus buvo suorganizuotas ga veikia jau 83 metus ir yra
ninėje veikloje. Tarp jų buvo pokylis puošniame restorane, daug gero padariusi. Pirmi
prof. Oželis, prof. dr. J.Meš- Chicago vakariniame prie ninkas išreiškė rūpestį, kad
kauskas ir kiti. Gydytojų miestyje, kuriame gausiai da kuo daugiau jaunų gydytojų
draugija kūrė profesines pro lyvavo gydytojai. Atvyko įsijungtų į draugijos veiklą,
gramas, rūpinosi savo šeimų apie septyniasdešimt gydyto kad galima būtų kuo daugiau
socialine padėtimi, plėtojo vi- jų su šeimomis, besistažuo- padėti atgimstančiai Lietuvos
suomeni-nę veiklą, dalyvavo jantys gydytojai iš Lietuvos, medicinai. Nežiūrint, kad
Lietuvos išlaisvinimo akci gydytojų draugai. Savo įspū draugijos veikla buvo susto
jose. Draugija leido ir iki šiol džiais iš Lietuvos dalijosi jusi, per "Medicinos" žurnalą
dienos tebeleidžia žurnalą jauna amerikietė neurologe ir laiškais gydytojai buvo ra
"Medicina", kurį redaguoja Gail Russeau, dirbanti Chica ginami padėti Lietuvos medi
cinai individualiai ir per šal
dr. V. Šaulys. Žurnalas išeina go institute.
triskart per metus ir pasiekia
Tai buvo kelias, ku pos organizacijas. Buvo siun
visus išeivijos gydytojus, riuo Ilinojaus gydytojų drau čiami medikamentai ir medi
išsibarsčiusius plačiajame gija vėl pradėjo aktyvią veik cinos įranga, teikiama para
pasaulyje. Paskutiniaisiais lą. Netrukus surengtas ir Są ma gydytojams, atvykusiems
metais šį žurnalą skaito ir jungos suvažiavimas. Jis įvy iš Lietuvos.
ko Pasaulio Lietuvių centre,
Lietuvos gydytojai.

Vladas Vijeikis

Kažin kodėl, dėl gal
dar neišaiškintų priežasčių,
vaikai myli gyvulius. Todėl
tėvai, o ypač seneliai veda
juos į zoologijos sodą. Ope
roje arba koncerte vaikai,
jeigu neužmiega, tai ima rei
kalauti, kad būtų išvesti iš tos
nuobodžios vietos, tuo labai
papiktindami aplink sėdin
čius. Bet nuvesk vaiką į zoo
logijos sodą ir jis garsiai pro
testuos, vedamas namo.
Ar keista ar ne, bet
zoologijos sodas man prime
na biurokratų bendruomenę.
Tai yra labai tampri organi
zacija su savo nerašytomis
taisyklėmis, kurios remiasi
pačiais nelogiškiausiais įsta
tymais, kuriuos parašė jų geri
draugai politikieriai.
Visi gerai žinome,
kad įstatymas, kaip rankovė.
Kaip verti, taip išsimovė.
Šiuos įstatus labai gerai žino
biurokratai ir tą rankovę var
to į kairę, dešinę, į viršų ar į
apačią. Bet grįžkime į zoolo
gijos sodą ir išsiaiškinkime,
kaip jis man primena biuro
kratus.
Štai begemotas. Jis
iškiša savo didžiulę galvą iš
vandens, tingiai išsižioja ir
sako: "Ateik rytoj" ir vėl pa
sineria į vandenį. Žirafa, iš
kėlusi savo ilgą kaklą, nieko
nesako. Nemoka kalbėti. Bet
linguoja galvą, parodydama,
kad tavo reikalai labai blogi
ir tau nėra jokių vilčių. Papū
ga rėkia išmoktą sakinį: "Ne
trukdyk, geriu arbatą, kai pa
baigsiu, pažiūrėsime". Liūtas
suriaumoja: "Nelįsk su savo
kvailais dalykais. Ar nema
tai, kad man reikia poilsio?"
Krokodilas išsižioja: "Jei dar
čia lūkuriuosi, atsidursi mano
pilve". Beždžionė iškiša ran
ką pro narvą: "Susiprask, ir

įdėk ką nors, nejaugi nori į
mane žiūrėti, nieko man ne
duodamas. Tik saugokis zoo
logijos sodo valdžios. Jie ne
nori, kad man ką duotum. Bet
duok dolerių ir mes pasida
linsime". Chameleonas tyliai
laipioja medžio šakutėmis ir
keičia spalvą. Mirkteli akim:
"Matai, kaip aš keičiuosi.
Kvailas tas, kuris nepakeičia
savo spalvos. Jį pagaus, o
manęs dar nepagavo". Gyva
tė šnypščia ir aiškina: "Reikia
rangytis, kad išliktum. Gelk
kiekvieną, kuris pastoja tau
kelią". Zebras šokteli į viršų:
"Niekas nežino, ar mano dry
žiai - balti, ar juodi. Dar nie
kas nepatvirtino". Visokių
spalvų žuvytės plaukioja ir
tyliai kalba: "Mes neatveria
me savo burnos, kur nereikia.
Tik tada, kai pamatome ką
nors valdomo. Reikia žinoti,
kada bumą atidaryti". Meška
guli saulės atokaitoje. Pasi
verčia ant vieno šono, ant
kito ir tavęs visai nemato.
Dažniausiai miega. Tik atsi
bunda, kada ateina jos penė
tojas su žuvim. Taip ir biuro
\MT.RIKOS ! H i ( \ įį GYDYTOJI SAJUNGt
kratas laukia algos mokėjimo
dienos. Lapė bėgioja iš vieno
xix srvAžiAvngg^ J
kampo į kitą. Vaizduoja už
'SF &
siėmusią labai svarbiais rei
kalais. Vilkas, nuleidęs galvą,
šnairomis žvilgteri. "Jeigu ne
tos užtvaros, tai suėsčiau
tave. Ir kaulelių neliktų".
Apstu zoologijos so
de į jokias programas neįra
šytų nematomų gyvių. Skruz
dėlės nepraleidžia progos tau
įkasti į koją. O uodai puola iš
Amerikos Lietuvių Gydytojų sąjungos valdybos ir Illinois GD valdybos nariai
visų pusių ištroškę tavo krau
(iš kairės): dr. V.Šaulys, dr. G.Balukas, dr. D.Variakojytė, dr. A.Vanagūnas,
jo. Taip, kaip aibės nemato
mų biurokratrų, kurie deda
dr. R.Variakojytė, dr. E.Razma
visas pastangas tavo gyveni
mą padaryti nemaloniu. Toks
Suprantama, profesi
jų uždavinys ir dvasinis pa nės paskirties žurnale dau
šaukimas.
giausia rašoma medicinos te
Šventų Kalėdų ir Naujųjų Metų
Žuvų skyriuje žuvys momis, pateikiama daug ži
proga širdingiausius linkėjimus siun
išskirstytos. Mat žinoma, kad nių apie medicinos pažangą
čiame ir sveikiname savo giminaičius,
žuvis žuvį ryja. Taip kaip Amerikoje ir plačiame pasau
bičiulius ir visus mielus Clevelando
biurokratai. Jis vienas kitą lyje. Išeivijos gydytojai labai
lietuvius.
ėda, kad iškoptų į biurokrati sielojasi dėl Lietuvos medici
Agna ir Antanas Jonaičiai
nos varganos būklės ir įvai
nes viršūnes.
Ir taip grižtu namo iš riais būdais siekia jai padėti.
South Gulfort, Florida
Kaip žinoma, pasau
zoologijos sodo ir klausiu
L
lyje nėra nieko statiško: vis
anūko:
"Kas tau labiausiai kas juda, kruta, jei ne pirmyn,
tai atgal. Ir Gydytojų draugi
patiko?"
jos veikla, kaip ta jūros ban
"Dramblys."
"Kodėl?"
ga buvo pritilusi. Tik žurna
Sv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga
"Jis toks ramus. Duo las "Medicina", dr. V. Šaulio
sveikiname savo gimines, draugus bei
di riešutėlį ir jis linguoja savo dideliu idealistiniu pasišven
pažjstamuš linkėdami, kad visi jų
straubliu."
timu redaguojamas, palaikė
troškimai išsipildytų ir skiriame auką
"O kas nepatiko?"
gydytojų tarpusavio ryšius.
'Dirvai'1 paremti.
"Beždžionė. Jai duo
Keletas jaunų gydy
di riešutėlį, tai ji griebia už tojų, profesinės ir visuomeni
Dr. Marija, Vitalis ir
rankos".
nės veiklos vedini ir turintieji
Antanas Žukauskai
Taip, kaip biurokra tikslą kuo daugiau padėti Lie
tai: ištiesk jiems pirštą, jie tuvos varganai medicinai, įsi
Si
griebs už rankos.
jungė į Gydytojų draugijos
-
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SPORTO

ŽINIOS
A. t A.

TOMAS PUKSTYS - VIENAS
IŠ GERIAUSIŲ PASAULYJE
Edvardas Šulaitis

Neseniai iš JAV Leng
Apie šį mūsų vyrą ir
vosios atletikos federacijos
atėjo raštas, kuriame praneš jo gražius pasiekimus plačiai
ta, jog pagal 1996 metų įvai rašė viso pasaulio spauda. Jis
rių varžybų pasekmes, mūsiš susilaukė daug dėmesio ir te
kis Tomas Pūkštys buvo pa levizijoje: apie jį buvo ruo
teko į geriausių ieties metikų šiamos atskiros programėlės.
penketuką pasaulyje. Tokiu Net visą puslapį apie mūsiš
būdu jis, kaip atrodo, yra pats kio pasiekimus išspausdino
geriausias lengvosios atleti "U.S. Track & Field" žurna
kos atstovas iš lietuvių kil las lapkričio mėnesio nume
mės sportininikų visame pa ryje. Jame rašinio autorius
saulyje, įskaitant ir Lietuvą.
pateikia daug informacijos
Šie metai Tomui bu apie Tomo pasiekimus. įrašas
vo patys sėkingiausi visoje jo po nuotrauka byloja, kad
apie 10 metų užtrukusioje Pūkštys yra pirmasis Ameri
sportinėje karjeroje. Jis praė kos sportininkas, kuris per
jusį sezoną pradėjęs Brazili vieną sezoną net 4 kartus pa
joje, vėliau rungtyniavo Ka gerino JAV ieties metimo re
nadoje, JAV (čia dalyvavo ir kordą.
olimpiadoje), daugelyje Eu
T.Pukštys spalio pir
ropos valstybių, o sezoną už moje pusėje 10 dienų pralei
baigė puikiu pasirodymu Ja do "Yankees" beisbolo klubo
ponijoje.
naujokų stovykloje Tampoje,

VYTAUTUI MIKLIUI

Floridoje, kur buvo pakvies
tas išmėginti jėgas kamuo
liuko metime. Čia jis gerai
pasirodė ir susilaukė spaudos
dėmesio. Kaip rašė dienraš
čiai, mūsiškis kamuoliuką
mėtė apie 87 mylių per va
landą greičiu. Toks rezultatas
yra netoli gerųjų Amerikos
profesionalų beisbolininkų
ribos. Tačiau Tomas jau yra
28 metų amžiaus ir Amerikos
profesionalų klubai labiau
dairosi į jaunesnius sportinin
kus, nors ir pasižyminčius
mažesniais sugebėjimais, bet
galinčius ilgiau sportuoti.
Ypač dabar, kuomet "Yan
kees" komanda laimėjo pa
saulio pirmenybes, vargu ar
jie norės keisti savo metikus.
Todėl kažin ar Tomui atsiras
vieta tarp jų.

Sofija Baltrūnienė
Ada ir Jurgis Balbatos
Sofija ir Stasys Vaškiai
St. Petersburg, FL

A. f A.

VYTAUTUI MIKLIUI
mirus, jo žmoną, mūsų mielą draugą
BRONĘ, ir visą šeimą nuoširdžiai užjaučiame
ir kartu liūdime
Eglė, Jonas ir Andrius Vilučiai
Daytona Beach, Florida

A. f A.
ADOLFUI BUTKUI

"ŽAIBO” KREPŠININKAI Į AUSTRALIJĄ
Cleveland LSK "Žai kos vadovas ir komandos ka
bo" vyrų krepšinio komanda pitonas yra LSK "Žaibo"
vyksta kaip svečiai dalyvauti krepšinio sekcijos vadovas
1996 metų metinėje Austra Russell Boliam.
lijos lietuvių sporto šventėje,
Pagal nusistovėjusią
kuri įvyks š.m. gruodžio 27 - teradiciją, Australijos lietuvių
31 d.d., Melbourn. Šventę metinė sporto šventė tęsiasi
rengia Melbourn lietuvių visą savaitę, tarp Kalėdų ir
sporto klubas "Varpas". Išvy Naujųjų Metų, įvairiose spor

mirus, žmoną BRONĘ, sūnų LEONĄ su
šeima, podukras AUKSĘ ir ROTĄ su
šeimomis bei visus artimuosius nuoširdžiai
užjaučiame

to šakose. Beveik kasmet
australiečiai pasikviečia ko
kią nors lietuvių komandą iš
užjūrio.
Žaibiečiams šioje
išvykoje teks sužaisti 8 rung
tynes. Tenka palinkėti jiems
sėkmės!

amb

Amžinybėn iškeliavus, reiškiame gilią
užuojautą žmonai NINAI, dukros RITOS ir
brolio HENRIKO šeimoms
Lucija ir Antanas Mažeikai
Zita Rudvalienė
Janina ir Vincas Dovydaičiai
Marija ir Jurgis Janickai
Ona ir Pranas Dovydaičiai
Feliksas Masaitis
Vita ir Modestas Kevalaičiai

A. t A.

VYTAUTUI MIKLIUI
mirus, liūdesyje likusią žmoną BRONĘ,
gimines ir artimuosius nuoširdžiai užjau
čiame
Danguolė ir Eugenijus Batikai

V.Stankaus nuotraukoje: "Žaibo" LSK 1996 m. pabaigtuvės. Viduryje - vadovas
A.Bielskus. Priekyje matome Petraitytę A.Stankų, L. Aukštuolytę ir kitus jaunuo
sius sportininkus

Lietuvos Politinių
kalinių ir tremtinių sąjungos
Panevėžio skyrius prašo Jūsų
redaguojamame laikraštyje
išreikšti gilią mūsų padėką
B alfo (8020 Mulberry Chesterland, Ohio) valdybai ir
darbuotojams, kurie jau ne
pirmą kartą remia siuntiniais
mūsų sąjungos vargstančius
narius.

PADĖKA
Su dideliu atidumu ir
kruopštumu parinkti, sudėti
siuntiniai pareikalavo daug
darbo. Tai rodo Jūsų sielų
kilnumą ir širdies jautrumą.
Teatlygina Jums Visagalis už
didelį darbą ir gilią meilę Tė
vynainiams. Panevėžio sky
riaus taryba stengsis, kad Jū
sų dovanos visuomet patektų

labiausiai vargstantiems.
Tokių Lietuvoje labai daug.
Visiems Jums linki
me puikios sveikatos, sėkmės
labai Tėvynei reikalingoje
veikloje ir nuoširdus lietuviš
kas "Ačiū".

LPKTS Panevėžio skyriaus
Pirmininkas J. Čeponis
Grupės vadovas M. Butkus

L.K. Veteranų S-gos Cleveland'o skyriaus nariui ir
veikusio skyriaus vyrų choro dalyviui

A.fA.
ALBINUI KARSOKUI
mirus, liūdesyje pasilikusiems: žmonai
GENOVAITEI KARSOKIENEI, sūnums ALGIUI ir
KĘSTUČIUI, dukrai RITAI, giminėms Lietuvoje,
bičiuliams ir artimiesiems gilią užuojautą reiškia
skyriaus valdyba, bičiuliai ir choro nariai
Muz. B. Kazėnas

Pataisa:. Dėl a.a. Albino Karsoko mirties "Dirvoje"
pareikštoje užuojautoje buvo neįrašyta muz. B Kazėno
payardė. Už klaidą muz.B.Kazėną atsiprašau. J.C
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RAMOVĖNŲ ŠVENTĖ

[®1

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų
proga sveikinu visus Ohio lietuvius ir
linkiu Kalėdinės ramybės, vilties ir
santarvės 1997 metais.

Ingrida Bublienė
LR Garbės Konsule Ohio Valstijoje

"Ramovės" Cleveland skyriaus pirmininkas Vytautas
Januškis
V.Bacevičiaus nuotr.

(Dr. VMpOV&S
šv. Kalėdų ir Naujųjų 1997metų proga

s veifoną a.a.brolio Juliaus vaifoičius

(Kristiną ir Andriufob ju senelius (Eleo
nora ir Kazimiera (gaižučius, savo tė
velius (Marija ir Igną Stanfois, fotus
gimines, draugus ir pacientus
SI
Psychological Health Center and
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

a

I

Ramovėnų vakaronėje, skirtoje Lietuvos kariuomenės
dienai, pranešimą skaitė Jurgis Malskis
V.Bacevičiaus nuotr.

1

I

Kunigas Juozas A. Bacevičius - šimtametės
šv. Jurgio parapijos klebonas, šv. Kalėdų ir
Naujųjų 1997 metų proga nuoširdžiai sveikina
savo parapijiečius ir visus, pasišventusiu
darbu tęsiančius parapijos lietuvišką
gyvastingumą, suprantančius parapijos
dvasine
atsakomybe ją
supančiai
bendruomenei, linkėdamas jiems sveikatos,
ištvermės ir visokeriopos Dievo palaimos.

i
S
I

EUROPA TRAVEL 692-1700
LOWEST AIR FARES
avaiiable worldwide

P.L

passports * visas* prepaid tickets

794 EAast 185 St. Clevelan d, OH 44119

SERV1NG our communitY
FOR OVER 35 YEARS

Tel. 531-6720

“LEADERS IN L0W COST TRAVEL”
ATLANTA IMPORT EXPORT

Gero maisto ir gražių dovanų prekyba
sveikina visus savo klientus ir linki gerų
Kalėdų švenčių
ir laimingų Naujųjų
1997 Metų

JCSŲ PASLAUGOMS CLEVELAND'E MOŠŲ ATSTOVAS:

RT
LTTMA IMPORT
639 EAST 185 STREET
CLEVELAND OH 44119
216-481-8811

SIUNČIAME SIUNTINIUS LAIVU
LABAI SKUBIEMS SIUNTINIAMS - ORO CARGO
AUKŠTOS KOKYBES MAISTO SIUNTINIAI
JOSI] SIUNTINIUS PRISTATYSIME | NAMUS
BET KURIOJE LIETUVOS, LATVIJOS, ESTIJOS,
BALTARUSIJOS VIETOJE, O TAIP PAT MASKVOJE,
PATERBURGE IR KALININGRADO SR.
ATLANTA IMPORT EXPORT
(312) 434-2121 arta (Mt) 775-7343
........................ ■...................... ................... ...

. .

Cleveland, Ohio,
"Ramovės" skyriaus nariai la
bai iškilmingai paminėjo
Lapkričio 23-ąją - Lietuvos
kariuomenės dieną. į šventiš
kai papuoštą Lietuvių namų
salę susirinko gausus būrys
svečių. Tarp jų buvo ir vete
ranai, gerai prisimenantieji
savo tarnybą Nepriklausomos
Lietuvos kariniuose daliniuo
se. Su pagarba žvelgėme į
ramovėnų vėliavą, kurią ne
trukus ruošiamasi perduoti
Lietuvai, Karo muziejui.
Minėjimą jautriu žo
džiu pradėjo ramovėnų sky
riaus pirmininkas Vytautas
Januškis. Glaustai, kaip ir de
ra kariškiui, apžvelgdamas
Lietuvos kariuomenės istoriją
nuo pat atmintino įsakymo
Nr.l, pakvietusio savanorius
ginti Tėvynę, iki tragiškų
1940 metų įvykių ir pokario
kovų, perskaitė Jurgis Mals
kis. Susirinkusius sujaudino
patriotinė Igno Stankaus po
ezija. Šlovė Jums, Lietuvos
laisvės gynėjai!
J.J.

DR. KAZIO
MARTINKAUS (19531984) POMIRTINIS
STIPENDIJOS FONDAS

1984 m. sausio 13 d.
mirus biochemijos dr. Kaziui
Martinkui, jo šviesaus atmi
nimui įamžinimui 1985 m.
buvo įsteigtas ir inkorporuo
tas kasmentinis stipendijų
fondas.
Stipendijos fondo ko
misija, apsvarsčiusi gautus
prašymus, nutarė 1996 m. sti
pendiją skirti:
$500.00 - Nomedai
Skorobogataitei, iš Kauno,
studijuojančiai Vytauto Di
džiojo Universitete Aplinko
tyros fakultete. Ji ruošiasi ap
ginti diplominį darbą magis
tro laipsniui gauti. Šio darbo
pagrindinis tikslas - lichenoindikacinis Kauno miesto
žemėlapis, t.y. Kauno miesto
oro taršos įvertinimas naudo
jant gyvus organizmus - ker
pes.

LIETUVIŲ SODYBOS
gyventojai, darbininkai bei administracija sveikina visus Sodybos
patikėtinius - buvusius Ir esamus. Linkime Jums visiems geriausios
sveikatos ir visokeriopos Dievo Palaimos. Didelė padėka priklauso
Jums už JOsų Įdėtą darbą, nes Jūsų dėka didis ir neužgęstantis
džiaugsmas viešpatauja čia gyvenančių tiek lietuvių, tiek svetimtaučių
širdyse.
-KĄ PADARĖT VIENAM iŠ MAŽIAUSIŲJŲ BROLIŲ, TĄ PADARĖTE
MAN", byloja mums šv. Raštas. Džiaukimės ir linksmlnkimėsl

Lietuvių Sodyba

DIRVA
TAUPA

LITHUANIAN CREDIT UNION
LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS
P.O. Box 19387, 767 East 185th Street
Cleveland, Ohio 44119-0387

Gruodžio 24 d. "TAUPA" bus atidaryta
nuo 9 v.r. iki 1 v.p.p.
Gruodžio 25 d. "TAUPA" bus uždaryta.
Gruodžio 26 d. "TAUPA" bus uždaryta.
Gruodžio 31d. "TAUPA" bus atidaryta
nuo 9 v.r. iki 1 v. p.p.
1997 m. sausio 1 d. "TAUPA" bus uždaryta.

R-S. TIRE Ino.
Complete Front End Service

481-5397
New and used Tiras, Brakes, Shocks, Struts,
Mufflers, lube oil and Filter
• Buy any 4 tires and receive a P.S. Tire hat!

OREN
Mon.-Fri.: 8 am to 6 pm
Sat.:
8 am to 4 pm

866 E. 200 th St
Cleveland, Oh. 44119

Paul Stefanac

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

"DIRVAI"
AUKOJO:
I. L.Kriaučeliūnai, Lem, IL $250
A.A.Mulioliai, Clev., OH $120
V.Stančikaitė-Abraitis, Euclid,
OH........................................ $80
M.Trumpjonas, Naperv. IL $65
V. Šeštokas, Los Angel., C A $50
P.Šošienė, Chicago, IL...... $50
F. Klimaitis, Cleveland, OH $35
J. Cukuras, Chicago, IL
$30
V.Gimius, Oak Lawn, IL ... $30
V.Juodka, Oak Lawn, IL .... $26
Amerikos Lietuvių Respubliko
nų lyga................................. $25
A. Matulionis, Clev., OH ... $25
J.Graužinis, Chicago, IL ... $25
J.Juška, Stuart, FL............ $25
EJuodėnas, Cleveland, OH $20
J.Budrienė, Euclid, OH
$20
B. Aras, Thousand Oaks.CA $20
D.G.Kasakaitis, Baltim,MD $20
G. Gudauskienė, Los An.CA $20
Š.Valiukėnas, Springf., IL $20
D.Čipkienė, Cleveland, OH $15
V.Mariunas, Cleveland, OH $15
J.Linkus, Oak Lawn, IL..... $15
J.Januškevičius, Cent. MA $10
D.Sodeika, Torrance, CA ... $10
K.Rimas, Chicago, IL........ $10
R.Minkūnas, Seven H., OH $10
J.Balas, S.Euclid, OH......... $10
A.Mackus, Euclid, OH....... $10
D.Misiulis, Lockport, IL .... $10
J.Zdanys, Centerville, MA $10

G. Galinauskas, Hanov., MA $10
V.Vaičaitis, Myrtle B., SC $10
H. Heppner, Mansfield, OH $10
D.Mikoliūnas, Clev,, OH ... $10
J. Penkiūnas, Annapolis, MD$10
P.Dovydaitis, Los Ang., C A $10
K. Balas, Cleveland, OH,.... $10
L. Stadalnikas, Los Ang., CA $5
V.E.Balanda, Cleveland, OH $5
A.Bivainis, Edinburg, TX ... $5
A. Prascus, Baltimore, MD... $5
D.Nagrocki............................ $5
D.Bulgaris, Ncw York, NY $5
Z.Dučmanas, Wickliffe, OH $5
S.Kalnins,St.Clara, C A
$5
V.Raila, Chicago, IL........... $5
V.Akelaitis, Cleveland, OH $5
V.Satkus, St.Cater. Ont.Can. $5
B. Palskis, Sun City C.,FL .... $5
IJonaitienė, Cleveland, OH $5
J.Brantas, Millbury, MA...... $5
L.Čepienė, Elon College, NC $5
A.Petrutis, West Hyann.,MA $5

J.Meilūnas, West P., Austrai. $3

Tai yra straipsnio autoriaus
klaida: niekad nesu buvęs
Vliko pirmininku.
Tiesa, esu buvęs Vli
ko Tarybos pirmininku (iš ei
lės), revizijos komisijos pir
mininku, seimų pirmininku ar
vicepirmininku ir kt. Tai vi
sai kitokios pareigos, negu
Vliko pirmininko.
Teodoras Blinstrubas
* * *

"pirvos" 49-me nu
merio pirmame puslapyje, po
viršutine nuotrauka esančia
me užraše yra grubi korektū
ros klaida. Turi būti: "Šiemet,
gruodžio 17 d. sukako 130
metų nuo Lietuvos Preziden
to Kazio Griniaus gimimo."
Atsiprašome skaitytojų.
- Redaktorius

Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkojame

KLAIDŲ
ATITAISYMAI

APIE JAV LB VEIKLĄ

Gruodžio 29 d., sek
"Dirvos” redakcijai
Straipsnyje "Gyveni madienį, 11:30 v.r. Juozas
mas, pašvęstas Lietuvai", Ardys Dievo Motinos Nuola
išspausdintame "Dirvos" 46 tinės pagalbos parapijos sve
numeryje, paminėta, kad aš tainėje skaitys pranešimą apie
buvęs ir Vlik’o pirmininku. JAV Lietuvių bendruomenės
Krašto tarybos metinį susirin
kimą, neseniai įvykusį Čika
A.fA. SOFIJOS GRAUŽINIENĖS goje. Besidominčius kviečia
PETRAUSKAITĖS
me dalyvauti.
mirties penkerių metų sukakties
LB Cleveland apylinkės
paminėjimui
valdyba
vyras JUOZAS GRAUŽINIS
Lietuvių Tautiniam Kultūros fondui paaukojo
1000 dolerių

Komercinės siuntos-pagal susitarimą.

Pinigai pervedami doleriais. Nuo išsiuntimo dienos
j gavėjo rankas - per 2 - 5 dienas.

Born To Travel
26949 Chagrin Blvd. #103 (Ohio Savings Building)
CLEVELAND, OH 44122

MAISTO SIUNTINIAI
Du patys populiariausi: 55 svarai įvairaus maisto už

Tel: (216) 831-5530 & (800) 366-9980
Fax: (216)831-5028

$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 smulkesnę informaciją.

Siųskite per seniausią siuntinių j Lietuvą įstaigąl
TRANSPAK, 2638 W. 69TH ST.
CHICAGO, IL 60629
Tel. 312-436-7772
ROTA DEGUTIENĖ, 28262 Chardon Rd.
Willoughby Hills, OH 44092
‘ Tel. 216- 943-4662
Mūsų atstovybė Lietuvoje: Vilnius, 26-28-27, 26-24-27

JAKUBS AND SON
Laidojinjo įstaiga
Willian) J. Jakubs Sr.
Wiliiano J. Jakubs Jr.
Keijijetb Scbnjidt ir
Barbara Jakubs Scbmidt

Licenznoti direktoriai ir balza/nuotojai
936 East 185tb Street Clevelaijd, Obio 44119
36000 Lakesbore Blvd. Eastlake, Obio 44095
Telefonas: 531-7770

Laidotavi^koplytia erdvi, vėsinama,
teikianti jaKkiaatmosfera.liūdesio valandoje.
Dideliaikšte automobiliams pastatyti.

LIETUVA-1996
Skrydžiai jVilnių dar vis geriausiomis kainomis
Atstovaujame FINNAIR, SAS, ir kitas oro linijas
RITA STAŠKUTĖ

