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LIETUVIU.TAUTINĖS MINTIES LAIKRAŠTIS

Bernardas Brazdžionis
Iš naujojo poezijos rinkinio

"Šiapus ir anapus mūsų laiko"
(Lietuvos Rašytojų Leidykla, Vilnius, 1997)

SUEIKIM Į MOTINĄ -
TAUTĄ

"Tikėkim, tikėkim, tikėkim -
Tikėjimas kalnus nuverčia,
Ir net nepasiekiamo siekim
Per patirtį skaudžią ir karčią",

Kartojom širdy susikaupę
Ir meldėm visatos Kūrėją:
"O, Dieve, per naktį šią kraupią
Išvesk mus į laisvės alėją..."

Tarp brolį nužudančių kainų,
Tarp tiesą išduodančių judų, 
Tremčių ir kančių skausmo kaina 
Tauta iš letargo pabudo.

O nuoskaudų debesį nykų,
O nuodėmių purvą nuplovė, 
Be gedulo juodo vainikų 
Sueikim į tautą šventove.

Ne skundų, tikėjimo auką 
Suneškim žaibams tebepliekiant, 
Suėję į motiną - tautą 
Ir vėl nepasiekiamo siekim.

ŽIEMOS ALEGORIJA
Kol žiema, šeimininkė kiemo,
Viešpataus tų pusnių kliedesy, 
Per ledu širdį šaldančią žiemą 
l pavasarį einam visi.

I pavasarį einam, dukryte,
Aš matau, kaip jo ieškai, dairais - 
Vėl olon, ton aklon, mes įkritę 
Tais ilgais žiemos vakarais...

Lyg susėdę pas protėvių krosnį,
Atsiminė jų tartas maldas, 
Jųjų priesaiką šventą kartosim, 
Slėpsis mėnuo, nakties nevaldąs.

Kai pelėda suūks tau į ausį,
Vėl namie ne namie, o gražius
Verpsi, megsi, siūsi ir ausi 
Kitai dienai vilties drabužius.

O kai saulė pro debesio plyšį 
Ryt daug žadantį blyksnį išmes, 
Jai šypsniu palankiu atsakysi: 
Dar ne viską praradome mes.

KO VISIEMS PAKANKA
Nebyliai nebūtinai, kad kalba jie be žodžių. 
Neregiai nebūtinai, kad jie nemato
Smulkių dulkių arba saulės suodžių, 
Ar šventeivų ar didžiai šviesių abatų.

Tikintys - nebūtinai jie tiki dangų,
Arba Dievą arba angelų gausybę,
Ir nebūtinai turtuolis perka daiktą brangų, 
Elgetos taip pat šios žemės lolj)ip įsikibę.

Imperatoriai nebūtinai valstybes valdo, 
Ir išminčiai išmintį nebūtinai mum barsto, 
Admirolai plauko ne laivais, o geldom, 
O visiems pakanka vieno - karsto.

Poetas Bernardas 
Brazdžionis gimė 1907 m. 
vasario 2 d. Biržų apskrities 
Pumpėnų valsčiaus Stebei- 
kėlių kaime. Prieš I pasaulinį 
karą - nuo 1908 iki 1914 
metų - su tėvais gyveno JAV 
-ose. 1914 m. pradžioje šei
ma grįžo į Lietuvą. Tėvą mo
bilizavus į kariuomenę, mo
tina persikėlė į Pasvalio vals
čiaus Žadeikių dvarą. Pra
džios mokyklą lankė Žadei
kiuose ir Pasvalyje. 1921 - 
1929 metais mokėsi Biržų 
gimnazijoje, o 1929-1934 m. 
studijavo lietuvių kalbą ir li
teratūrą Vytauto Didžiojo 
Universiteto humanitarinių 
mokslų fakultete Kaune. Uni
versitetą baigęs, dėstė lietu
vių kalbą įvairiuose kursuose 
ir mokyklose. Nuo 1937 m. 
dirbo "Sakalo" knygų leidyk
loje, o nuo 1940 m. vadovavo 
Maironio literatūros muzie
jui.

1944 m. B.Brazdžio
nis pasitraukė į Vakarus ir 
aktyviai dalyvavo lietuvių 
kultūriniame gyvenime Ra- 
vensburge. 1949 m. atvyko į 
JAV, apsigyveno Bostone ir 
dirbo Lietuvių enciklopedi
jos visuotinės literatūros sky
riaus redaktoriumi. 1955- 
1972 metais - "Lietuvių die
nų" redaktorius. Šiuo metu 
gyvena Los Angeles, Kalifor
nijoje.

Pirmąjį eilėraštį iš
spausdino 1924 m. jaunimui 
skirtame "Pavasario" laikraš
tyje. Pirmąjį eilėraščių rinkinį 
- "Baltosios dienos" - išleido 
1926 m., dar gimnazijoje bū
damas. Antrąją poezijos kny
gelę - poemą "Verkiantis 
vergas" išleido 1928 m.. Tais 
pat metais dalyvavo jaunųjų 
poetų antologijoje "Pirmas 
dešimtmetis". Universitete jis 
dalyvavo akademiniuose stu
dentų būreliuose: ateitininkų 
"Šatrijos" draugijoje ir huma
nitarų draugijos literatūros 
sekcijoje. 1933 m. redagavo 
studentų laikraštį "Lietuvos 
studentas". Tuo pačiu metu 
dalyvavo Kaune ir provinci
joje ruoštuose literatūros va
karuose.

B.Brazdžionis reda
gavo "Ateities spindulius" - 
1932-1940, "Pradalges" - 
1934 - 1935, "Dienovidį" 
1938 - 1939, tremtyje - 
vaikų laikraštį "Eglutę" - 
1949- 1950 m.

Poetą B.Brazdžionį 
išgarsino 1931 metais išleis
tas eilėraščių rinkinys "Amži
nas žydas". Po to ėjo vis stip- 
rėjantys poezijos rinkiniai: 
"Krintančios žvaigždės" 
(1933), "Ženklai ir stebuk
lai" (1936, įvertintas "Saka

lo" leidyklos premija), "Ku
nigaikščių miestas" (1939, 
1940, valstybinė premija), 
"Šaukiu aš tautą" (1941), "Iš 
sudužusio laivo" (1943, slap
tai išleista vokiečių okupaci
jos metu), "Per pasaulį ke
liauja žmogus" (rinktinė poe
zijos knyga, 1943, 1949) ir 
kt.

Vytės Nemunėlio 
slapyvardžiu B.Brazdžionis 
yra paskelbęs daug knygelių 
vaikams: "Mažųjų pasaulis" 
(1931), "Drugeliai" (1934), 
"Kiškio kopūstai" (1936 , 
Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus jaunimo literatūros pre
mija), "Algirdukas pupuliu
kas ir Kazytė, jo sesytė" 
(1936), "Laiško kelionė Ar
gentinon" (1938), Vyrai ir 
pipirai (1938) ir kt.

Jono Brazaičio slapy
vardžiu yra spausdinęs kriti
kos straipsnių "Židinyje", 
"Naujojoje Romuvoje", "Vai
re", "XX Amžiuje", "Aiduo
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Skaitytojų dėmesiui!
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se", "Gabijoje .
Brazdžionio poezija 

yra originali ir individuali. 
Tai ištisai savas talentas, atsi
rėmęs į lietuviškas tradicijas. 
Brazdžionis ieškojo įkvėpi
mo šaltinių ir formų rašytinė
je liturginėje literatūroje, kur 
laiko būvyje susidarė savos 
poezijos reiškimo formos ir 
dvasia. Tai jam darė sąlygas 
būti ir grynai tautišku, ir 
drauge visuotinai žmogišku 
poetu. Jo poezijoje visai ne
žymu slaviškos įtakos. Braz
džionis auklėjosi vokiečių 
romantikais ir naujaisiais au
toriais. Jis jaunas, jau susipa
žino su Europos-tuometinė
mis literatūrinėmis srovėmis.

Brazdžionio poezijos 
būdingiausieji bruožai - gai
vališkumas ir kontrastišku- 
mas, pasižymįs aštriais dra
matiškais konfliktais.

(Bus daugiau)
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Girdėta iš Vilniaus Iš visur - apie

• V.LANDSBERGIS: “PRASIDEDA RIMTAS SU
SIRĖMIMAS TARP VALSTYBĖS IR NUSIKALTĖLIŲ 

PASAULIO". Seimo pirmininko Vytauto Landsbergio nuo
mone, "daug kur reikalingi kadrų pakeitimai, nes greta seno
sios nomenklatūros susiformavo dar ir naujoviška kriminali- 
zuota nomenklatūra, kuri paralyžiavo ir pačią teisėtvarką Lie
tuvoje". V.Landsbergis sakė, kad kovai su nusikalstamumu 
imtąsi įstatyminės bazės taisymo. Sugriežtintos bausmės už 
alkoholio kontrabandą, narkotikų gaminimą ir platinimą. 
Seimo Pirmininkas apgailestavo, kad Lietuva dar nėra prisi
jungusi prie kai kurių tarptautinių konvencijų, skirtų kovai su 
nusikalstamumu.

• RENGIAMAS SPECIALUS ĮSTATYMAS, SKIR
TAS KOVAI SU NUSIKALSTAMOMIS GRUPUOTĖ
MIS. Bendrame teisės specialistų pasitarime, kuriame dalyva
vo Ministras Pirmininkas Gediminas Vagnorius, Teisingumo 
ministras Vytautas Pakalniškis bei Vidaus reikalų ministras 
Vidmantas Žiemelis, aptartas specialaus įstatymo, skirto kovai 
su organizuotomis nusikalstamomis grupuotėmis, projektas. 
Vidaus reikalų ministras V.Žiemelis įpareigojo VRM Tardy
mo departamento vadovus nedelsiant pateikti paaiškinimą, 
kodėl iki šiol nesulaikytas ir nepareikštas kaltinimas didžiau
siam Lietuvoje skolininkui lonui Urkai, kuris pasisavino iš 
Akcinio inovacinio banko ir iššvaistė daugiau kaip 100 min. 
litų žmonių indėlių.

• ATSISTATYDINA GENERALINIS PROKURO
RAS. Pirmadienį Lietuvos Prezidentui Algirdui Brazauskui 
įteiktas Vlado Nikitino prašymas atleisti jį iš Generalinio pro
kuroro pareigų. Šis prašymas, pasak Prezidento atstovo spau
dai Rimgaudo Geleževičiaus, nebuvo staigmena, kadangi tai 
buvo svarstoma nuo pat šių metų pradžios.

• ATSISTATYDINA FINANSŲ MINISTRAS. Finan
sų ministras Rolandas Matiliauskas ketvirtadienį įteikė Prem
jerui Gediminui Vagnoriui atsistatydinimo pareiškimą. R.Ma- 
tiliausko pareiškime teigiama, kad tokį sprendimą jis darąs, 
siekdamas užkirsti kelią politinėms spekuliacijoms ir nenorė
damas daryti žalos valstybei bei jos finansams. Ministras Pir
mininkas Gediminas Vagnorius kreipėsi į Respublikos gene
ralinį prokurorą, prašydamas ištirti finansų ministro Rolando 
Matiliausko veiksmus, užfiksuotus tiriant komercinio Kredito 
banko bylą. Premjerą domina, ar pareigūnas nenusižengė ga
liojantiems įstatymams ir tarnybinei etikai.

• SIŪLOMA TAISYTI KONSTITUCIJĄ. Lietuvos
Sambūrio taryba kreipėsi į Lietuvos Prezidentą Algirdą Bra
zauską ir Seimo pirmininką Vytautą Landsbergį, prašydama 
pataisyti Konstitucijos 56 ir 78 straipsnius. Pataisomis siūlo
ma panaikinti apribojimus užsienyje gyvenusiems arba gyve
nantiems piliečiams, kad jie galėtų kelti savo kandidatūras į 
Lietuvos aukščiausiąsias valdžios institucijas - į Seimą bei 
užimti Prezidento pareigas.

• KATALIKU BAŽNYČIA: REIKŠMINGOS SU
KAKTYS. "Tai, ko buvo siekiama nuo pat Lietuvos krikšto 
laikų - bloginės priklausomybės Vatikanui, - įvyko tik prieš 
penkerius metus", - pasakė Lietuvių katalikų mokslo akademi
jos pirmininko pavaduotojas, kunigas, daktaras Jonas Boruta, 
kalbėdamas apie konferenciją, skirtą Vilniaus bažnytinės pro
vincijos įkūrimo 5-osioms metinėms ir Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio mirties 70-osioms metinėms. Konferencija įvyko 
sausio 18 dieną Vilniaus universiteto senato posėdžių salėje.

• SKUNDAI - KONSTITUCINIAM TEISMUI. 32 
Seimo nariai kreipėsi į Konstitucinį Teismą, prašydami ištirti, 
ar pernai gruodžio 12 dieną pakeistas Apskrities valdymo įsta
tymas bei papildytas Valstybės valdymo tarnybos "A" lygio 
valdininkų sąrašas atitinka Konstituciją. 31 Seimo narys krei
pėsi į šį Teismą, klausdami, ar pernai gruodžio 5 dieną priim
tas Seimo nutarimas dėl Lietuvos nacionalinio radijo ir televi
zijos tarybos sudarymo "savo turiniu, forma, priėmimo ir įsi
galiojimo tvarka neprieštarauja Konstitucijai". Šiuos skundus 
pasirašė LDDP frakcijos nariai, taip pat Socialdemokratų, 
Centro sąjungos bei visų kitų mažesnių frakcijų atstovai.

• SAVIVALDYBIŲ RINKIMAI. Savivaldybių rinki
mai vyks kovo 23 dieną. Bus renkamos 12 miestų ir 44 rajonų 
savivaldybės. Narių skaičius jose nustatytas priklausomai nuo 
gyventojų skaičiaus. Didžiausia bus Vilniaus miesto taryba - 
51 narys. 41 narį rinks kauniečiai, po 31 - šiauliečiai ir pane
vėžiečiai. Mažiausias narių skaičius nustatytas Birštono, Ne
ringos ir Palangos miestų taryboms - po 21. Kiti miestai ir 
rajonai rinks po 25 arba 27 tarybų narius. Savivaldybės renka
mos trejiems metams. Dabartinės tarybos rinktos dvejų metų 
laikotarpiui. Rinkimai vyko 1995 metų kovo 25 dieną.

TAIKA HEBRONE

Algirdas Pužauskas
Sausio 15 d. Izraelis 

ir palestiniečiai pasirašė dar 
vieną susitarimą dėl taikos 
palaikymo šventame Hebro
no mieste. Musulmonai tiki, 
kad šiame mieste palaidotas 
pranašas Ibrahimas, kurį žy
dai vadina Abraomu. Abu ti
kėjimai sutaria, kad to prana
šo žmona buvo vardu Sara.

Mieste taiką prižiūrės 
Izraelio kareiviai ir arabų po
licininkai. Abi pusės supran
ta, kad bus visokių sunkumų 
ir smurto, nes tarp 130 tūkst. 
arabų mieste pasiliks gyventi 
450 fanatiškų žydų, kurių 
saugumą prižiūrės Izraelio 
kareiviai. Žinoma, arabų va
dams būtų labiau patikę, jei 
taiką prižiūrėtų neutralūs 
Jungtinių Tautų kareiviai. Iz
raelis sutiko, kad mieste pat

• Grenlandija - di
džiausia pasaulio sala, turinti 
56,000 gyventojų, naudojasi 
plačia autonomija. Danija 
tvarko salos užsienio reika
lus, gynybą, teisingumą ir fi
nansus. Čia pernai buvo vyk
domas ir naftos bei gamtinių 
dujų ieškojimas, kainavęs 
Danijos iždui 430 min. do
lerių. Grenlandijos premjeras 
Lars Johansen jau paskelbė, 
kad atrastieji šaltiniai suteiks 
salai ekonominę nepriklauso
mybę ir ji galės atsiskirti nuo 
Danijos.

• Bulgarijoje komu
nistinė valdžia patvirtino nu
tarimą importuoti daugiau ja
vų, nes gyventojams ėmė 
trūkti maisto. Nors demokra
tiniai rinkimai turi įvykti tik 
1998 metų gruodžio mėnesį, 
žmonių demonstracijos reika
lauja priešlaikinių parlamen
to rinkimų jau šiemet, gegu
žės mėnesį. Valdančios so
cialistų (reformuotų komu
nistų) partijos vadovas Geor
gijus Parvanovas paskelbė, 
kad jis pasirengęs tartis su 
opozicijos veikėjais. Bet šie 
surengė parlamente naujo 
prezidento rinkimus ir išsirin
ko Peterį Stojanovą, kuris 
sausio 20 d. jau prisiekė pri
imti "žmonių valią" ir padėti 

ruliuotų ir 400 palestiniečių 
policininkų, ginkluotų leng
vaisiais ginklais.

Šias Izraelio valdžios 
nuolaidas dar bus proga at
švęsti Vašingtone JAV prezi
dento organizuojamose iškil
mėse, kuriose pakviesti da
lyvauti ne tik Izraelio prem
jeras B. Netanjahu ir Palesti
nos savivaldos vadovas J. 
Arafatas, bet ir Jordano ka
ralius Huseinas bei Egipto 
prezidentas Hosnis Mubara- 
kas. Kaip žinoma, Egiptas 
pirmasis iš arabų šalių pasira
šė taikos sutartį su Izraeliu 
1979 m. kovo 26 d.

Paskutinis žydų-ara- 
bų susitarimas suskaldė Iz
raelio dešiniuosius. Iš pareigų 
pasitraukė buvusio Izraelio 
premjero Menacheno Begino 
sūnus Zeev Begin - mokslo 
ir technologijos ministras. 
Ministrų kabineto posėdis 
užtruko dvylika valandų. 
Septyni ministrai balsavo 
prieš naująjį susitarimą, vie
nuolika pritarė premjerui. Bet 
tai įvyko tik po to, kai jis vi
sai nedviprasmiškai paaiški
no, kad gavęs neigiamą savo 
kabineto atsakymą, turėtų pa
galvoti apie Izraelio vienybės 

Keliais sakiniais
išspręsti susidariusią politinę 
krizę.

Užsienio komentato
riai mano, kad šią krizę sukė
lė kaimyninėje Jugoslavijoje 
vykstą protestai ir demonstra
cijos prieš Serbijos preziden
tą Slobodaną Miloševičių. 
Skirtumas tas, kad Bulgarijos 
seime komunistai teturi 125 
atstovus iš 240 vielų.

° Afganistane draus
mingieji Talibano kariai ne
tikėtu puolimu išvijo savo 
priešininkus iš sustiprintos 
Baghramo aviacijos bazės, 
esančios už maždaug 30 my
lių į šiaurę nuo sostinės Ka
bulo. Kai kurie daliniai pasi
stūmėjo dar 6 mylias į šiaurę 
ir užėmė provincijos sostinę 
- Charikaro miestelį. Paimta 
daug belaisvių.

• Mažosios Persų 
įlankos valstybės susirūpino, 
kad kaimyninis Iranas pradė
jo skubiai didinti savo karo 
laivyną. Pernai, lapkričio mė
nesį Irano karo laivų manev
ruose dalyvavo apie 100 bu
vusios Sovietų Sąjungos par
duotų karo laivų, tarp jų ir du 
povandeniniai laivai. Šiemet 
jūroje pasirodė ir trečiasis 
povandeninis karo laivas, 
"Kilo" klasės su dizeliniu va
rikliu.

vyriausybės sudarymą, pa
kviesdamas į vyriausybę opo
zicinės darbo partijos atsto
vus. Juk darbo partija ir pra
dėjo dabar tęsiamas taikos 
derybas su palestiniečiais. 
Dėl tų derybų buvo nušautas 
buvęs darbo partijos vadas 
bei vyriausybės premjeras
I.Rabinas.

Kartu su Hebrono 
protokolo pasirašymu baigėsi 
ir buvusio JAV valstybės 
sekretoriaus W. Christopher 
tarnyba. Neabejojama, kad 
Senatas greit patvirtins naują
ją valstybės sekretorę Made- 
leine Albright, kuri jau susi
tiko su Senato užsienio reika
lų komiteto nariais. Išeinantis 
iš pareigų Warren Christo
pher, rekomendavęs patvir
tinti naująją diplomatę, pasa
kė, kad jam labai patikęs jos 
posakis apie jį - buvusį virši
ninką, kurį ji pavadinusi "be
veik gyvu". Mat, sekretorius 
posėdžiuose dažnai užsnūs- 
davęs.

Vyriausias arabų at
stovas derybose dėl Hebrono 
Saeb Erekat pasakė, kad yra 
žymiai pigiau ištisus metus 
derėtis, negu penkias minutes 
kariauti.

• Sausio 7 d. JAV 
Atstovų Rūmai perrinko pir
mininku buvusį pirmininką, 
vadinamąjį "spykerį" naujam 
terminui. Prieš tą balsavimą 
pirmininkas Newt Gingrich 
triskart Atstovų Rūmų atsi
prašė už padarytas klaidas, 
paprašė Dievo palaiminimo ir 
Jo vadovaujančios rankos. 
Nežiūrint to, keturi jo partijos 
nariai - respublikonai - bal
savo prieš jį ir dar penki nuo 
balsavimo susilaikė. Kongre
so etikos komitetas paskyrė 
pirmininkui bausmę: papei
kimą ir piniginę - 300,000 
dolerių baudą. Stebėtojai lin
kę pripažinti, kad padarytos 
nedidelės klaidos, tačiau res
publikonų partijos vadovybė 
jas sunkiai išgyvena.

Partija surengė balių 
Nacionalinio partijos komite
to pirmininko Haley Barbour 
garbei. Tie devyni kongres
menai, kurie už "spykerį" ne
balsavo, nebuvo į balių pa
kviesti. Jiems tik pranešta, 
kad stambieji partijos rėmėjai 
nenorį sėdėti su jais prie vie
no stalo.

• Naujoji Graikijos 
vyriausyBė pernai lapkričio

(Nukelta į 3 psl.)
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VAGIŲ GAUDYMAS
Seneliai pasakodavo, 

kad kol Lietuva praeitame 
šimtmetyje buvo Rusijos val
doma, tamsiuose miškuose 
plėšikų būdavo. Tad sutemus 
žmonės namo grįžti bijodavo. 
Kelionėje užtrukę, pas pažįs
tamus pernakvodavo arba; jei 
būtinai važiuoti reikėjo, 
bendrakeleivių ieškodavo ir 
arklius per mišką smarkiai 
varydavo. Tačiau nepriklau
somą valstybę atkūrę, pir
miausia nuo tvarkos įvedimo 
savo krašte pradėjo. Todėl 
tėvai dar atmena, kad kai
muose žmonės durų nerakin
davo. Nuo mažumės vaikams 
aiškino, kad svetimo daikto 
jokiu būdu nevalia imti, kad 
tai - baisiausia nuodėmė. Juk 
taip paprasta: ne tavo, tai ir 
neimk.

Bet jau pirmomis 
1940 metų okupacijos dieno-. 
mis kartu su raudonomis gau
jomis grįžo ir vagystės. Tik 
dabar jau kur kas didesnės ir 
šiurpesnės, negu caro laikais. 
Net specialios "teorijos" buvo 
kuriamos, kad vogti ne tik 
galima, bet ir būtina. Atėjai į 
tvarkingesnius namus ir jau 
"žinai": čia "buožė" arba 
"dvarininkas", taigi "liaudies 
engėjas" gyvena. Grobk, kiek 
tik apžioji, o ko į dantis, už
antį arba terbą nebesukemši, 
sunaikink! "Klasių kova", va
dinasi. O kad apie tokią kovą 
išmanytum, jokių klasių baig
ti nereikėjo: kas buvo nieks, 
tas bus viskuo.

Pašiurpę žmonės į 
atėjūnus dairėsi. Tik vienas 
kitas valkatėlė jų pavyzdžiu 
pradėjo sekti, savo nagus prie 
svetimo gero kišti. O paskui, 
kai valdžia, kolchozus kurda
ma, viską "subendrino", va
gystė masiniu reiškiniu tapo. 
Juk ar šiaip, ar taip žiūrėsi, 
jei valdžia iš žmonių atėmė, 
kodėl iš tokios valdžios ir sau 
nepasiimti? Juk dabar viskas 
- visų. Net žodžio "vogti" ne
benaudojo: nušvilpti, sukom
binuoti arba tiesiog pasiimti 
ir parsinešti. Eiliniai nešė, 
viršininkai vežė. Retkarčiais 
kokį labai prasivogusį dėl 
akių nubausdavo, kad būtų

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

nors šiokia tokia teisėtvarkos 
regimybė - "už pasikėsinimą 
į socialistinį turtą" Bet pa
kliūdavo tik smulkesnieji, o 
didieji vagys net karjeros 
laiptais kopė. Tokie jau gerai 
išmanė, iš kur galima "paim
ti", su kuo pasidalinti, o kam 
ir špygą arba kumštį panosėn 
pakišti.

Bet vogti iš "tarybi
nio piliečio" tai jau, bent ofi
cialiai, buvo neleidžiama. 
Todėl, anot to meto "Tiesos", 
beveik niekas ir nevogė, 
žmonės vis sąmoningesni da
rėsi. Tik kažkodėl tą auklėja
mąjį darbą vis reikalavo stip
rinti. Kažkaip nebesiderino: 
jei jau visi tokie sąmoningi, 
tai kodėl reikia juos vis la
biau "auklėti". Tačiau žmo
nės jau atvirai sakė: "Vagių ir 
melagių valdžia vieną kartą 
turės sugriūti."

Sugriuvo. Visa šlykš
ti propaganda su gudaičiais - 
guzevičiais, sniečkais ir ma
niusiais, niunkomis ir chara- 
zovais, lazutkomis ir kuo
leliais, burakais ir jarmalomis 
į šlapią purviną skudurą pa
virto. Tači'au tarsi kokie "pi- 
lypai iš kanapių", pirmajam 
išgąsčiui praėjus, pradėjo lįsti 
"tylieji rezistentai" ir "kavos 
kovotojai". Kol vieni parla
mento rūmus apsupę saugojo, 
kiti mikliai į valdžią, lyg 
žiurkės į aruodą brovėsi. 
Žmonės, sovietmečiu gerokai 
nuo aktyvios veiklos atpratę, 
tik stebėjosi: iš kur tų "patrio
tų" tiek pridygo?

Netrukus "tyliųjų" ir 
"atsivertusių" veiklos vaisiai 
išryškėjo. Tik dabar jau vogė 
naujoviškai - kapitalistiškai: 
per "holdingus" ir "privatiza
vimo" kontoras, tarpmiesti
nius ir tarptautinius sandė
rius. Vogė ir tyčiojosi.

Bet staiga "piramidė" 
susvyravo ir šiek tiek aptru
pėjo. Antausį per Seimo rin
kimus gavę, iš pradžių kiek 
pritilo. O paskui, pamatę, kad 
naujoji valdžia žada vagis 
rimtai gaudyti, žviegti pradė
jo: "Autoritarinis režimas 
grįžta! Kur demokratija".

Sena dainuška...
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MAŽVYDO KATEKIZMO
JUBILIEJINIAI METAI

Juozas Žygas

Šiemet sueina 450 
metų nuo to laiko, kuomet 
Karaliaučiuje išspausdinta 
pirmoji lietuviška knyga. 
Reikėtų atkreipti dėmesį į tai, 
kad knyga buvo išspausdinta 
ne Vilniuje, nors jame jau 
veikė spaustuvė ir joje buvo 
išspausdintos pirmosios lat
viškos ir gudiškos knygos. Iš 
to galime padaryti išvadą, 
kad Vilniui tuo metu lietuviš
kos knygos nereikėjo. Labai 
keista, bet Lietuvos valdo
vams lietuvių kalbos nereikė
jo! Tai minčiai pagrįsti yra 
labai daug įrodymų. "Gedi
mino laiškuose buvo kvie
čiami Lietuvon vienuoliai, 
moką lenkų, žiemgalių ir 
gudų kalbas". Laimė, kad 
paskutinysis kryžiuočių or
dino magistras Albrechtas 
Brandenburgietis pasiskelbė 
kunigaikščiu ir perėjo į pro- 
testantų-liuteronų tikėjimą.

Protestantai, norėda
mi savo naują religiją plėsti 
vietinių gyventojų tarpe, nau
dojo ir jų kalbą. Yra žinoma, 
kad studijų metais M.Mažvy- 
dą išlaikė kunigaikštis Al
brechtas. Tad ir tą katekizmą 
leido, paskatintas kunigaikš
čio. Tam įrodymu galėtų būti 

mėnesį paskelbė, kad gyny
bos reikalams bus išleista 
didelė suma - apie 17 mili
jardų dolerių. Šiemet Kipro 
salos graikų vyriausybė pa
skelbė, kad iš Rusijos buvo 
pirkta už 600 min. dol. prieš
lėktuvinių gynybos raketų, 
kurios pasiekia taikinius už 
150 kilometrų. Turkijos spau
da primena, kad tokios rake
tos gali pasiekti taikinius, 
esančius Turkijoje, kuri yra 
tik už 64 km. Ta proga pri
menama, kad graikai Kipre 
pernai pirko Rusijoje 40 sun
kiųjų šarvuočių ir 40 tankų. 
Kam reikia graikams tokių 
ginklų, klausia turkų laikraš
čiai, ragindami savo vyriau
sybę neatsilikti, stiprinant 
Turkijos karo aviacijos jėgas. 
Kipro saloje turkai sudaro tik 
18% visų gyventojų, tačiau 
valdo 37% visos žemės. Tur
kams "reikalinga" saloje lai
koma 30,000 kariuomenė su 
300 amerikietiškų tankų ir 
nemenka aviacija.

• Pakistano valstybė 

ir tai, kad neišplatintas kate
kizmas buvo sukrautas pilyje. 
Tituliniame puslapyje yra - 
"CATECHISMUSA Prasty 
Szadei", Tą antraštę pažo
džiui rašant dabartine lietuvių 
kalba išeitų "prasti žodžiai". 
Čia tik mano prielaida, kad 
tai gal galėtų reikšti - "lietu
vių kalba", nes Vilniaus kraš
te sugudėję lietuviai, savo 
kalbą vadina "po-prostumu",
t.y. "paprasta" - ne poniška 
(lenkų) kalba.

Jeigu kunigaikštis 
Albrechtas nebūtų tapęs pro
testantu ir protestantizmą ak
tyviai platinančiu, tad galime 
manyti, kad dar ilgai nebūtų 
buvę lietuviškos knygos. Juk 
Vilniuje nebuvo tam palankių 
sąlygų. "Lietuvos Statuto lo
tyniškojo vertimo (1566) pra
kalboje Vilniaus vaitas Au
gustinas Rotundas tvirtino, 
kad lietuvių kalba tesanti su
gadinta lotynų kalba (L.E.XV 
psl. 597)".

Taip pat prūsų Lietu
voje kunigai daugiausia var
tojo lietuvių kalbas. O Vil
niuje beveik nebuvo lietuviš
kai kalbančių kunigų. Tik 
tuomet, kai prūsų Lietuvoje 
buvo išleistos kelios lietuvis- 
kos knygelės, tai ir Vilniuje 
suskato rengti lietuviškas re
ligines knygeles. Jeigu nebū
tų buvęs išleistas Mažvydo 
katekizmas, tai Vilniui pilnai 
lenkų kalbos būtų užtekę.

Tas katekizmas turė
jo didelės reikšmės visai toli
mesnei lietuvių kalbos rai
dai, nes tai nebuvo tik kate

(Atkelta iš 2 psl.) 
šiemet švęs savo 50-tąjį gim
tadienį. Beveik pusę savo iš
gyvento laiko Pakistanas pra
leido karinių diktatūrų val
džioje. Daug kritikos sukėlė 
Pakistano prezidento Farooų 
Leghari pastangos vėl per
leisti vyriausybę į kariškių 
rankas. Paleidęs demokratinę 
Pakistano vyriausybę ir par
lamentą, prezidentas sausio 6 
d. įsteigė naują Nacionalinę 
Gynybos ir Saugumo Tarybą 
iš 10 asmenų. Pirmininku bus 
pats prezidentas, o nariais: 
kariuomenės štabo viršinin
kas, trijų kariuomenės rūšių 
viršininkai, ministras pirmi
ninkas bei gynybos, vidaus, 
finansų ir užsienio reikalų 
ministrai. Ši taryba būsianti 
patariamoji. Tačiau neaišku 
kas bus, jei premjeras neno
rės "patarimų" klausyti?

Užsienio stebėtojai 
pripažįsta, kad Pakistano vy
riausybės, tiek civilinės, tiek 
ir karinės, pasižymėjo korup
cija ir turto grobstymu. Pir

kizmas, bet giesmynas ir ele
mentorius. Vėliau rašiusieji 
atkreipė dėmesį į tai, kaip bu
vo "katekizme" rašyta. Ir tas 
"katekizmas" praėjusiame 
šimtmetyje buvo kalbininkų, 
ypač vokiečių, dėmesio cent
re. Kadangi Lietuvoje nė vie
no egzemplioriaus nebuvo li
kę, tai mūsų kalbininkai nau
dojosi tuo, kas buvo A.Bez- 
zenbergerio perspausdinta.

Atsižvelgiant į to ka
tekizmo - pirmosios lietuviš
kos spausdintos knygos - 
reikšmę, šie metai yra pa
skelbti jubiliejiniais "Mažvy
do katekizmo" metais. Jie yra 
įtraukti į UNESCO minimų 
jubiliejų sąrašą. Šių metų 
pradžioje Vilniuje ir kitose 
Lietuvos vietovėse jau buvo 
įvairūs renginiai, kurie yra 
įtraukti į šių metų programą.

Išeivija taip pat šio. 
svarbaus jubiliejaus neužmir
šo. JAV LB Kultūros taryba 
kartu su Lietuvos institucijo
mis sudarė bendro minėjime 
planas. Čikagoje numatoma 
surengti minėjimą-akademi- 
ją. Lietuvoje bus parengta ke
liaujanti pirmųjų lietuviškų 
knygų paroda, kuri mus pa
sieks rudeniop. Iš Lietuvos 
mus taip pat pasieks ekslib
risų paroda. Kartu su keliau
jančia knygų paroda atvyks ir 
du mokslininkai (kultūrinin
kai) iš Lietuvos, kurie skaitys 
paskaitas ir kalbės šeštadieni
nėse mokyklose apie lietuviš
kos knygos raidą.

miausia reikėtų sutvarkyti 
teisėtvarką ir padidinti val
dančiųjų atsakomybę už blo
gus darbus.

• Serbijos ortodoksų 
Bažnyčia Kalėdų proga pa
skelbė įspėjimą prezidentui 
Slobodanui Miloševičiui, kad 
valdžia neskaidytų serbų ir 
vengtų brolžudystės. Nemen
ką smūgį serbų valdžiai su
davė Europos Saugumo ir 
Bendradarbiavimo organiza
cijos specialusis stebėtojas, 
buvęs Ispanijos premjeras ir 
socialistų vadovas Felipe 
Gonzalesas. Jis pripažino, 
kad Serbijos opozicijos kan
didatai tikrai laimėjo 13 ser
bų miestų savivaldybių rin
kimus. Serbijos vyriausybė 
turėtų laikytis demokratijos 
principų ir juos gerbti, patarė 
Gonzalesas.

• Meksika jau sugrą
žino JAV vyriausybei 12.5 
milijardų dolerių, kuriuos bu
vo pasiskolinusi prieš dvejus 
metus, ištikus finansinei kri
zei.



4 psl. • DIRVA • 1997 m. sausio 28 d.

LIETUVOS GYVENIMO ATSPINDŽIAI
Užsienio politika

V.LANDSBERGIO 
VIZITAS 

ESTIJOJE

"Lietuva neabejoja, 
kad ji įgyvendins savo teisę 
jungtis į Europos Sąjungą ir 
NATO", - Lietuvos Seimo 
pirmininkas Vytautas Lands
bergis antradienį pabrėžė Es
tijos parlamente. Trijų dienų 
vizitą Estijoje jis su žmona 
Gražina pradėjo sausio 20 d. 
Savo kalboje V.Landsbergis 
pažymėjo, kad "vienos iš 
Baltijos valstybių narystė 
NATO būtų didelė nauda ir 
kitoms - būtų pralaužta dip
lomatinio, politinio spaudimo 
blokada". Bet vis dar yra no
rinčių išmėginti šios bloka
dos galią, "net grūmoti jėga ir 
apriboti Baltijos valstybių 
laisvę".

Spaudoje pasirodžiu
sios mintys, kad Baltijos 
valstybėms, kartu pradėjus 
derybas dėl narystės Europos 
Sąjungoje, toliau jų įsijungi
mo tvarkaraščiai gali išsiskir
ti, pasak Seimo pirmininko, 
nėra naujos. "Konkurencija 
yra pažangos variklis, o Bal
tijos Asamblėjos rezoliucija 
neveltui skelbia, kad vienos 
mūsų šalies pasiekimas yra 
visų trijų pasiekimas", - sakė 
V.Landsbergis.

ALGIRDO SAUDARGO 
VIZITAS DIDŽIOJOJE 

BRITANIJOJE

Lietuvos Užsienio 
reikalų ministras Algirdas 
Saudargas Londone ketina 
dar kartą pabrėžti Lietuvos 
pastangas būti tarp valstybių, 
kurios pirmosios pradės dery
bas dėl narystės Europos Są
jungoje ir NATO. Keturių 
dienų viešnagę Jungtinėje 
Karalystėje URM vadovas 
pradėjo sausio 22 d. Londone 
A.Saudargas taip pat numato 
pakartoti jau anksčiau pa
reikštą nuostatą, kad tuo at
veju, jeigu į pirmąjį Europos 
Sąjungos ir NATO plėtimosi 
etapą vienu metu nepateks vi
sos trys Baltijos šalys, naujų 
narių gretas artimiausiu metu 
galėtų papildyti bent viena iš 
šių valstybių. Tokį požiūrį 
Lietuvos užsienio reikalų 
ministras pateikė ir sausio 
pradžioje viešėdamas Vokie
tijoje.

Susitikimuose su M. 
Rifkindu A.Saugdargas pa
brėžė, kad Lietuva bus laiku 
pasirengusi pradėti derybas 
dėl narystės Europos Sąjun
goje. Remiantis ligšioliniais 
planais derybos su narystės 
šioje organizacijoje siekian
čiomis šalimis turėtų prasi
dėti 1997-ųjų pabaigoje arba 
kitų metų pradžioje.

Ketvirtadienio vakarą Lie

tuvos ambasadoje Londone 
surengta iškilminga naujų 
diplomatinės atstovybės pa
talpų atidarymo ceremonija. į 
priėmimą atvyko aukšto ran
go Didžiosios Britanijos pa
reigūnai, Londone dirbantys 
Europos Sąjungos, NATO ir 
kitų šalių ambasadoriai, 
Jungtinės Karalystės lietuvių 
bendruomenės nariai, versli
ninkai, visuomenės veikėjai. 
1995 metais įsigytą pastatą 
centriniame Vakarų Londono 
rajone teko suremontuoti ir 
pritaikyti ambasados reik
mėms.

AMBASADORIAI 
SUSITIKS VILNIUJE

Pirmadienį, sausio 26 
dieną, Vilniuje prasidės kas
metinis užsienio šalyse akre
dituotų Lietuvos ambasadorių 
pasitarimas. Tą pačią dieną 
numatytas diplomatų susiti
kimas su Seimo Pirmininku 
Vytautu Landsbergiu ir už
sienio reikalų ministru Al
girdu Saudargu, o antradienį 
- su Lietuvos Prezidentu Al
girdu Brazausku. Paskutinią
ją pasitarimo dieną - trečia
dienį - dalyvaujant Ministrui 
Pirmininkui Gediminui Vag
noriui, bus surengtas bendras 
Vyriausybės ir ambasadorių 
posėdis. Pasitarime ir susiti
kimuose numatoma apsvars
tyti Lietuvos užsienio ir eko
nomikos politikos prioritetus, 
konsulinius, teisės ir finansų 
klausimus, taip pat galimybes 
gerinti ambasadų veiklą. Trys 
dešimtys Lietuvos ambasa
dorių šiuo metu akredituota 
maždaug pusšimtyje valsty
bių ir šešiose tarptautinėse 
organizacijose. įvairiose pa
saulio šalyse taip pat veikia 
apie keturias dešimtis Lietu
vos garbės konsulatų ir de
šimt generalinių konsulatų.

NATO VADOVAS 
DĖKOJA LIETUVAI

NATO Generalinis 
sekretorius Javier Solana pa
dėkojo už tai, kad Lietuvos 
kariai dalyvavo taikos įgy
vendinimo pajėgų (IFOR) 
misijoje Bosnijoje ir Her
cegovinoje. "Lietuva padėjo 
pasiekti pastovumą Bosnijo
je, sustiprino ryšius tarp Lie
tuvos ir NATO bei išplėtė 
bendradarbiavimą pagal 
"Partnerystės taikos labui" 
programą", - rašoma Užsie
nio reikalų ministrui Algirdui 
Saudargui atsiųstame Šiaurės 
Atlanto Aljanso vadovo laiš
ke.

Iš Eltos pranešĮmy.
Ekonomika

DIDINAMOS PENSIJOS 
IR ATLYGINIMAI

Nuo vasario 1 d. di
dinama valstybinė socialinio 
draudimo bazinė pensija, 
minimalus gyvenimo lygis, 
valstybės remiamos pajamos, 
minimali mėnesinė alga ir 
minimalus valandinis atlygis. 
Trečiadienį Vyriausybė pri
ėmė atitinkamą nutarimą. 
Valstybinio socialinio draudi
mo bazinė pensija didėja 11 
litų ir nuo vasario bus 121 li
tas. Pernai bazinė pensija bu
vo didinama du kartus - nuo 
sausio 1 d. iki 100 litų, nuo 
lapkričio - iki 110 litų. Mi
nimalus gyvenimo lygis 
(MGL) nuo vasario didina
mas 10 litų ir sieks 110 litų 
vienam gyventojui. 1996 
metais MGL didėjo nuo 
sausio iki 90 litų, o nuo 
gruodžio - iki 100 litų. Vals
tybės remiamos pajamos nuo 
vasario 1 d. prilygs 120 litų 
kiekvienam šeimos nariui. 
Minimali mėnesinė alga 
(MMA) nuo vasario padidės 
30 litų - iki 330 litų. Per 1996 
metus MMA padidėjo 90 litų. 
Oficialus vieno lito kursas 
yra 0,25 JAV dolerio.

LIETUVOS IR RUSIJOS 
PREKYBINIU RYŠIU 

PERSPEKTYVOS

Lietuvos prekių eks
portas į Rusiją pastaruoju 
metu mažėja, nors Rusija iš
lieka svarbiausia Lietuvos 
užsienio prekybos partnere. 
Skatinti dviejų šalių ekono
minius ryšius į Lietuvą dviejų 
dienų vizito buvo atvykusi 
Rusijos pramonininkų ir 
verslininkų delegacija. Sve
čių susitikimuose su Lietuvos 
Prezidentu, Premjeru, minis
terijų, kai kurių įmonių ir or
ganizacijų vadovais daugiau
siai kalbėta apie šalių tarpu
savio atsiskaitymų sutvarky
mą, abiem pusėms naudingą 
veiklą Kaliningrado srityje. 
Didžiąją dalį energetinių re
sursų Lietuva perka iš Rusi
jos. Skolų už juos jau ne pir
mi metai nepavyksta atsikra
tyti. Tariamasi už energeti
nius resursus atsiskaityti 
lietuviškomis prekėmis ir 
paslaugomis. Už naftą ir du
jas Lietuva siūlo atsiskaityti 
elektros energija.

Ypatingą vietą Rusi
jos verslininkų ir Lietuvos 
pareigūnų bei pramonininkų 
susitikimuose užėmė su Kali
ningrado sritimi susiję klausi
mai. Lietuva siūlo aprūpinti 
šį kraštą elektros energija ir 
tai leistų kaliningradiečiams 
sutaupyti keletą milijonų do

lerių per metus. Šios ypatin
gos ekonominės zonos gali
mybes daugiau išnaudoti pa- 
siryžusios abi pusės. Šiuo 
metu bendrų Lietuvos ir Ru
sijos įmonių skaičius artėja 
prie 900, Lietuvoje veikia 
190 Rusijos kapitalo įmonių. 
Rusijos investicijos Lietuvoje 
šiek tiek viršija 40 mln. litų ir 
yra 8 vietoje pagal apimtis. 
Daugiausia iš Rusijos perka
ma žalios naftos, chemijos 
pramonės produkcijos, maši
nų ir įrengimų bei netauriųjų 
metalų.

IEŠKO IŠEITIES

Susitarimuose su 
Tarptautiniu valiutos fondu 
(TVF) tikimasi įvertinti visas 
ekonomines sąlygas ir rasti 
kompromisinį sprendimą, lei
džiantį nustatyti realius muito 
mokesčius į Lietuvą impor
tuojamoms prekėms. Tai pa
žymėjo Ministras Pirminin
kas Gediminas Vagnorius po 
antradienį vykusio susitikimo 
su TVF misijos vadovais. 
TVF neturėtų reikalauti dau
giau, negu Lietuva įsiparei
gojusi Europos Sąjungai ir 
kitoms valstybėms, su kurio
mis prekiaujame pagal galio
jančias sutartis. Ministras 
Pirmininkas informavo TVF 
misiją kaip vykdomos ekono
minės politikos memorandu
mo sąlygos. Seimui jau pa
teikta įstatymo pataisa dėl 
vienodų indėlių draudimo 
sąlygų komerciniuose ir vals
tybiniuose bankuose, taip pat 
numatoma didinti draudžia
mų indėlių sumą. Intensyviai 
ieškoma investuotojų pirkti 
probleminius bankus.

TVF misijos vadovas 
Julian Bėrengaut paragino 
Lietuvos Vyriausybę ryžtin
giau nustatyti reikiamą mo
kesčių dydį alkoholio ir taba
ko gaminiams. Jo nuomone, 
Lietuva teisingai siekia su
daryti vienodas sąlygas tiek 
vietos, tiek užsienio prekybi
ninkams.

LIETUVOS VYSTYMO 
BANKAS GAUS 

PIRMĄJĄ UŽSIENIO 
PASKOLĄ

Lietuvos vystymo 
bankas gaus pirmąją užsienio 
paskolą, kurios dydis - 5 mi
lijonai Vokietijos markių. Ją 
suteikia Vokietijos bendrovė 
DEG ("Deutsche Investitions 
und Entvvicklungsgesell- 
schaft mbH"). Šios paskolos 
sutartį, Lietuvos ir Vokietijos 
Vyriausybių pasirašytą praė
jusių metų liepos 5 dieną, ra
tifikavo Seimas.

Banko prezidentas 
Juozas Aliukonis teigia, kad 

tai yra pirmoji užsienio pa
skola, suteikta Lietuvos ban
kams, nes ir LVB iki šiol 
gaudavo tik paskolų linijas. 
Pagal sutartį DEG investuos į 
LVB akcinį kapitalą 2,5 mln. 
Vokietijos markių, dar 2,5 
mln. markių bus naudojamos 
kaip kredito ištekliai. Paskola 
suteikiama 13 metų, mokant 
už ją vieną ketvirtadalį pa
lūkanų, tris ketvirtadalius pa
liekant banke finansuoti jo 
teikiamas paslaugas. Šiuo 
metu LVB sukauptas akcinis 
kapitalas - 10,8 mln. ekiu (54 
mln. litų). Valstybės dalis ja
me - 30 proc. įregistravus 
naują LVB kapitalą, be vals
tybės, jo akcininkai bus Eu
ropos rekonstrukcijos ir 
plėtros bankas, Vokietijos 
DEG, Šiaurės investicijų 
bankas bei Švedijos investi
cijų fondas.

IGNALINOS 
ELEKTRINĖJE

Ignalinos atominė 
elektrinė šiais metais ketina 
pagaminti 14 miljardų 330 
milijonų kilovatvalandžių 
elektros energijos. Tai 388 
milijonais kWh daugiau negu 
pernai. Maždaug 80 proc. 
visos Lietuvoje pagaminamos 
elektros energijos tenka 
Ignalinos AE. 1996 metais 
buvo panaudota 52,9 proc. 
Ignalinos AE galingumo. 
Pirmasis arba antrasis jėgai
nės energoblokai per metus 
buvo sustabdyti devynis kar
tus, septyni stabdymai buvo 
priverstiniai, daugiausia dėl 
gedimų. Ignalinos AE šiuo 
metu dirba 5 tūkst. 120 dar
buotojų.

PRIVATIZUOJAMOS 
ENERGETIKOS, 

RYŠIU IR TRANSPORTO 
ĮMONĖS

Vyriausybė artimiau
siuose posėdžiuose ketina 
patvirtinti 1997 - 2000 metais 
privatizuojamų objektų sąra
šą. Jame yra svarbiausios 
energetikos, ryšių, transporto 
bei kitos stambios šalies 
įmonės. Valstybinė privati
zavimo agentūra ir privatiza
vimo komisija 1997 metų pri
vatizuojamų įmonių sąrašą 
Vyriausybei svarstyti pateikė 
praėjusių metų gruodyje. į jį 
siūloma įtraukti 778 įmones. 
Tarp jų - akcinės bendrovės 
"Vilniaus buitinė chemija", 
"Kaspinas", "Alytaus teksti
lė", viešbutis "Lietuva" ir 
kitos didelės įmonės. Bendra 
visų objektų balansinė turto 
buhalterinė vertė siekia 371 
mln. litų.

(Nukelta į 5 psl.)
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PASKUTINIEJI ELTOS PRANEŠIMAI
Teisėtvarka

PATVIRTINTA 
"ŠVARIŲ RANKŲ" 

PROGRAMOS KOMISIJA

Vyriausybė patvir
tino "Švarių rankų" progra
mos valstybinę komisiją. Jos 
pirmininku paskirtas teisin
gumo ministras Vytautas Pa
kalniškis. Komisija nagrinės 
Seimo priimtus įstatymus, 
Vyriausybės nutarimus, kitus 
juridinius aktus, ar jie nesu
daro galimybių pareigūnams 
piktnaudžiauti. Ji turės įgalio
jimus Vyriausybei siūlyti 
keisti, papildyti ar panaikinti 
tokius juridinius dokumentus, 
kurie prieštarauja "Švarių 
rankų" programos nuosta
toms. Naujoji komisija taip 
pat gilinsis į piliečių skundus, 
spaudos signalus, kuriose iš
vardijami valdininkų kyšinin
kavimo, korupcijos, aplaidu
mo ir neprofesionalumo atve
jai. Prireikus ji teiks siūlymus 
Premjerui ir Vyriausybei. 
Vyriausybė jau kreipėsi ir į 
Lietuvos gyventojus, prašy
dama pranešti apie valdinin
kų korupcijos, biurokratizmo 
ir kitų blogybių faktus. Ko
misijos sekretorė - Valdymo 
reformų ir savivaldybių rei
kalų ministerijos viceministre 
Teresėlė Kazlauskienė, nariai 
- Vidaus reikalų ministerijos 
viceministras Julius Adomai
tis, Muitinės departamento 
direktoriaus pavaduotojas 
Juozas Juocevičius, Seimo 
Biudžeto ir finansų komiteto 
pirmininkė Elvyra Kunevi
čienė, Valstybės saugumo de
partamento generalinio direk
toriaus pavaduotojas Kazys 
Pėdnyčia.

SLAPTI NUTARIMAI 
GALI BŪTI IŠSLAPTINTI

Vyriausybė paprašė 
Valstybės kontrolės komitetą 
patikrinti akcinės bendrovės 
"Šiaulių pienas" privatizavi
mo eigą ir įvertinti slapto 
1995 m. Vyriausybės nutari
mo dėl lengvatinės paskolos 
iš Respublikinio privatizavi
mo fondo skyrimo teisėtumą. 
Tada Vyriausybė slaptu nuta
rimu privatizuojamai valsty
binei įmonei "Šiaulių pienas" 
skyrė 10 min. litų vertės pa
skolą iš Respublikinio priva
tizavimo fondo. Paskola su
teikta 10 metų už 5 proc. me
tinių palūkanų. Dėl to pieni
nės akcijų vertė nuo 2,5 cento 
padidėjo iki 2 litų. Tuo pat 
metu valstybės lėšomis buvo 
pradėtos naujos bendrovės 
statybos. Vėliau valstybės 
pinigais sustiprintos pieninės 
privatizavimas vėl buvo vyk
domas, tačiau vertingos įmo
nės akcijos buvo parduoda
mos tik po 2,5 cento.

KAS 8 MINUTĖS 
ĮVYKDOMAS 

NUSIKALTIMAS

Vidaus reikalų minis
terijos duomenimis, pernai 
Lietuvos policijos įstaigos 
vidutiniškai kas 8 minutes 
užregistruodavo po nusikalti
mą. 10 tūkst. gyventojų per 
1996 m. teko 183,3 nusikal
timo (1995 m. buvo 163,6). 
Iš viso per 1996 m. užfiksuoti 
68 053 nusikaltimai. Tai 7 
234 nusikaltimais, arba 11,9 
proc. daugiau negu 1995 m. 
Kasdien vidutiniškai užre
gistruota po 186 nusikalti
mus, iš kurių beveik 30 proc. 
buvo laikomi sunkiais.

Nusikalstamumo iš
augimą daugiausiai lėmė va
gysčių padažnėjimas. Bend
roje nusikaltimų struktūroje 
jos užima didžiausią dalį 
(65,5 proc.). Keturiais iš pen
kių atvejų buvo vagiamas pri
vatus turtas. Beveik kas ket
virta privataus turo vagystė 
buvo iš gyvenamųjų patalpų. 
Ypač padažnėjo vagysčių iš 
transporto priemonių - nuo 3 
338 iki 6 060, arba 81,5 
proc., lyginant su 1995 m.

Per praėjusius 1996- 
uosius metus Lietuva pralen
kė kaimynines šalis pagal 
nusikalstamumo augimą. Lat
vijoje 1996 metais užregist
ruoti 38 205 nusikaltimai (jų 
sumažėjo 2,4 proc.), Estijoje 
- 35 411 (sumažėjo 10,5 
proc.), Baltarusijoje - 127 
232 (sumažėjo 3,4 proc.).

SUGRIEŽTINTA 
ATSAKOMYBĖ UŽ 

ALKOHOLIO 
FALSIFIKATŲ 
GAMINIMĄ IR 

PARDAVINĖJIMĄ

Gamintojai dr parda
vinėtojai alkoholio falsifi
katų, sukėlusių mirtį ar kitus 
sunkius padarinius, bus bau
džiami laivės atėmimu nuo 4 
iki 10 metų. Tai numatyta 
pakeistame ir papildytame 
Baudžiamojo kodekso 310 
straipsnyje. Už šį dokumentą, 
kurio projektą pateikė Seimo 
Pirmininkas Vytautas Lands
bergis, vienbalsiai balsavo 81 
Seimo narys. Prie gyvybei ir 
sveikatai grėsmingų falsifi
katų priskiriamas nedenatū
ruotas etilo alkoholis, denatū
ruotas etilo alkoholis, techni
nio etilo alkoholio bei kitokie 
skiediniai, pagaminti naudo
jant nuodingas medžiagas. 
Baudžiamoji atsakomybė už 
jų pardavinėjimą atsiranda 
nepriklausomai nuo skiedinių 
kiekio. Naminės degtinės, 
brogos ar kitų namų gamybos 
stiprių alkoholinių gėrimų, 
taip pat aparatų jiems gaminti 
laikymas, gaminimas, gabe

nimas ir pardavimas baudžia
mas laisvės atėmimu iki trejų 
metų ir bauda.

SUGRIEŽTINTOS 
BAUSMES UŽ 
NARKOTIKŲ 
PLATINIMĄ

Už šį Seimo pirmi
ninko Vytauto Landsbergio 
pateiktą dokumentą vieningai 
balsavo 87 Seimo nariai. Ne
teisėtas narkotinių priemonių 
gaminimas, įgijimas, laiky
mas, gabenimas arba siunti
mas, turint tikslą jas parduoti 
ar kitaip platinti, taip pat ne
teisėtas jų pardavimas ar ki
toks platinimas baudžiamas 
laisvės atėmimu nuo penke
rių iki dešimties metų. Ypač 
stiprių narkotinių priemonių, 
sukeliančių pavojų gyvybei, 
gaminimas, pardavimas ar ki
toks platinimas baudžiamas 
laisvės atėmimu nuo aštuo- 
nerių iki penkiolikos metų. 
Tie veiksmai padaryti pakar
totinai, taip pat narkotinių 
priemonių platinimas stambiu 
mastu, baudžiami laisvės atė
mimu nuo dešimties iki dvi
dešimties metų.

Kultūra

PASKIRTOS LIETUVOS 
MOKSLO PREMIJOS

Trisdešimt šeši Lie
tuvos mokslininkai tapo 1996 
metų Lietuvos mokslo premi
jų laureatais. Jų vardus gruo
džio 21 d. paskelbė šių pre
mijų komitetas. Kasmet ski
riama iki 11 premijų. Jomis 
įvertinami mokslininkų ar jų 
kolektyvų reikšmingiausi 
darbai. Agrarinių, gamtos, 
matematikos ir medicinos 
mokslų srityje šiemet pa
skirtos 5 premijos. Trys pre
mijos atiteko humanitarinių, 
socialinių ir teologijos moks
lų darbų autoriams. Tiek pat 
premijų paskirta ir technikos 
mokslų srityje.

SUSITIKIMŲ SU
I.SIMONAITYTĖ 

UŽRAŠAI

"Klaipėdiškė" - taip 
pavadintus profesoriaus Do
mo Kauno susitikimų su lie
tuvių literatūros klasike Ieva 
Simonaityte užrašus išleido 
Lietuvos rašytojų sąjungos 
leidykla. Knyga skirta šiemet 
minimoms rašytojos 100-oms 
gimimo metinėms. Ši beveik 
dviejų šimtų puslapių knyga 
- D.Kauno dienoraštis, atsi
radęs po jo pokalbių su I.Si
monaityte paskutiniaisiais 
penkeriais rašytojos gyveni
mo metais. Čia pateikiami ne 
tik atsiminimai apie rašytoją, 

bet ir literatūros klasikės 
samprotavimai apie kūrybą, 
gyvenimą, Mažosios Lietu
vos likimą.

I.Simonaitytės 100- 
osios gimimo metinės Lietu
voje minimos visus šiuos me
tus. Rengiami iškilmingi mi
nėjimai, jubiliejinės parodos, 
konferencijos, leidžiamos 
rašytojos knygos. Priekulės 
miestelyje, kuriame nuo 
1961-ųjų iki 1978-ųjų metų 
vasaromis gyveno rašytoja, 
pavasarį planuojama atideng
ti Dalios Matulaitės skulptūrą 
"Šventvakarių Ėvė".

Lietuvių literatūros 
klasikė I.Simonaitytė (1897 -

BALTIJOS ŠALIŲ VIENYBĖ
- NE PRAEITIES ATGYVENA!

Baltijos vienybės 
(Baltic Unity) organizacija 
siekia ir sieks Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos ekonominės, 
kultūrinės bei karinės sąjun
gos. Ji primins visuomenei, 
kad pavojai šioms tautoms 
yra iš didžiųjų kaimynų pusės 
rytuose ir pietuose. Tai įrodė 
tragiška istorinė praeitis. Bal
tijos valstybės, nepajėgusios 
susivienyti į gynybinę sąjun
gą Antrojo pasaulinio karo iš
vakarėse, patyrė žiauriausią 
okupaciją bei genocidą ir at
sidūrė ant išnykimo ribos.

Lietuviai, latviai ir 
estai, būdami okupanto prie
spaudoje, visada jautė broliš
kas simpatijas vieni kitiems, 

KAIMYNŲ NAUJIENOS
ATSISTATYDINA LATVIJOS PREMJERAS

Latvijos ministras pirmininkas Andris Škelė paskelbė, 
jog šalies prezidentui Gunčiui Ulmaniui įteikė prašymą dėl at
sistatydinimo. Latvijos Vyriausybės rūmuose surengtoje spau
dos konferencijoje A.Škelė pasakė, jog atsistatydina dėl prezi
dento ir politinio elito kaltinimų, esą A.Škelė vertė juos priim
ti amoralius sprendimus. Latvijos ministru pirmininku šis po
litikas tapo 1996 metų vasarį. Praėjusią savaitę A.Škelė buvo 
kaltinamas tuo, jog vertė šalies parlamentą ir prezidentą pri
tarti verslininko Vasilijaus Melniko skyrimui finansų minist
ru, nors ir buvo gandų, jog naujasis ministras yra susijęs su 
neteisėta ūkine veikla. "Liūdna palikti darbą, kurį sėkmingai 
pradėjau, tačiau esu ir patenkintas, kad valstybę savo įpėdiniui 
galiu perduoti geresnės būklės, negu kad ją gavau. Mano sąži
nė rami", - sausio 20 d. surengtoje spaudos konferencijoje sa
kė atsistatydinimo pareiškimą padavęs Latvijos premjeras 
A.Škelė.

ESTIJA ATKAKLIAI SIEKIA 
NARYSTĖS EUROPOS SĄJUNGOJE

Estijos užsienio reikalų ministras Tomas Hendrikas Ilve- 
sas paragino Europos Sąjungą priimti Estiją į šią organizaciją 
kartu su tomis Centrinės ir Rytų Europos šalimis, kurios pir
mosios taps jos narėmis. Straipsnyje, kurį penktadienį iš
spausdino Danijos laikraštis "Jyllands-Posten", jis įspėjo Eu
ropos Sąjungą, kad, atrenkant kandidatus,'nederėtų remtis 
"geopolitiniais kriterijais". Jeigu Estija nebus įtraukta į naujų
jų Vakarų Europos integracijos dalyvių ratą, tai tatai gali turė
ti "rimtų padarinių" visam žemynui, teigia Estijos diplomati
jos vadovas. Jo manymu, tai reikštų, kad Europos Sąjunga ne
teikia svarbos reformoms, kurias įgyvendino Talinas, ir taptų 
neteisingu signalu Centrinei ir Rytų Europai. Skirtingai negu 
kitos buvusios socialistinės šalys, Estija nuėjo kelią "iki tikros 
demokratijos", pareiškė ministras.

1978) yra žymiausia Klaipė
dos krašto gyvenimo vaiz
duotoja lietuvių prozoje. Ją 
išgarsino 1935 metais pasiro
dęs pirmasis romanas "Aukš
tųjų Šimonių likimas" - gimi
nės epas, kuriame atsklei
džiama tragiška XVIII-XIX 
amžių Klaipėdos krašto lietu
vių istorija. Už šį romaną 
1936 metais rašytojai buvo 
paskirta valstybės premija.

I.Simonaitytė taip pat 
parašė romanus "Pavasarių 
audroj", "Be tėvo", "Vilius 
Karalius", autobiografinę 
trilogiją "...O buvo taip", "Ne 
ta pastogė", kitus kūrinius.

kur jie bebūtų - Tėvynėje ar
ba nublokšti toli už jos ribų: 
išeivijoje, tremtyje, lageriuo
se ar net Sovietinėje armijoje. 
Jie visada vieni kitiems iš
tiesdavo pagalbos ranką.

Mes buvome suvie
nyti priespaudoje. Išsivadavę 
iš Sovietijos jungo, neturė
tume išsiskirti, ir žengdami į 
Europos sąjungą bei NATO.

Manome, kad eiti į 
Europą per Lenkiją nebus 
patikimiau, nei susikibus 
trims sesėms kartu.

Lietuvos vienybės 
(Baltic Unity) organizacijos 

valdybos pirmininkas
Vytautas Nezgada
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MUZIKO ANTANO SKRIDULIO
JUBILIEJUS

Muzikas Antanas Skridulis

Saulėtoje Floridoje, 
gražioje Daytona Beach vie
tovėje, netoli Atlanto vande
nyno, 1983 metais iš Čikagos 
atsikėlę, gražiai įsikūrė muzi
kas Antanas ir Valytė Skri
duliai.

Ir štai 1997 m. vasa
rio 1 d. muzikas Antanas 
Skridulis užsklendžia savo 
prasmingo gyvenimo aštuo
niasdešimtąjį lapą. Tai ilga, 
graži gyvenimo kelionė, ku
rioje mielasis Sukaktuvinin
kas patyrė džiaugsmo ir lai
mės, o netenkant savo Tėvy
nės ir tremties kelionėje - 
daug rūpesčių ir skausmo.

Nežiūrint visų per
gyvenimų, muzikas Antanas 
Skridulis nepalūžo tremties 
kelyje, bet ryžtingai kovojo 
su likimu ir savo gražaus gy
venimo metus paaukojo Lie
tuvai, išeivijai, turtindamas 
jos kultūrinį ir muzikinį gy
venimą. Artėjant garbingam 
jubiliejui, buvo proga arčiau 
žvilgtelėti į šio tauraus Tėvy
nės sūnaus, muziko Antano 
Skridulio gyvenimą.

Valytė ir muzikas 
Antanas Skriduliai įsikūrė 
gražioje sodyboje: namas - 
kalnelyje, dideliame sklype - 
vešli augmenija. Gėlės ir 
vaismedžiai supa jų namus. 
O kiekvieną, ateinantį į jų 
namus, pasitinka J. Daugvi- 
los skulptūra "Rūpintojėlis", 
berymąs medžių pavėsyje. Jis 
toks susimąstęs, veide - 
skausmas, tarytum kiekvie
nam iš mūsų primenąs patir
tas dėl Tėvynės netekties 
kančias. Taigi sugrįžtame 
tuomet mintimis į Tėvynę, 
kurioje pakeles dabino kop
lytstulpiai, rūpintojėliai, ku
riuos okupantas taip žiauriai 
naikino.

Gerbiamąjį maestro 
Antaną Skridulį užklupau vi
sai netikėtai. Jis sklaidė gai
das, retkarčiais suskambėda

vo pianinas, pasigirsdavo 
gražių dainų melodijos.

- Ruošiamės sukak
tuviniam "Sietyno" koncertui, 
kuris įvyks vasario 1 d. Tad 
turime gerai pasiruošti. Dir
bame, repetuojame, viskas 
klostosi gerai. Gėriuosi "Sie
tyno" choristų drausmingu
mu, ištverme, noru dainuoti. 
O gražiabalsių - tiek vyrų, 
tiek moterų turime" dėstė A. 
Skridulis.

- Ar nepavargstate? 
Juk štai vasario 1 d. - jūsų 
brandaus amžiaus gimtadie
nis, - kalbinu Antaną.

- Juk mes - jauni, ko 
čia pavargti, reikia dirbti - 
juokaudamas atsako pašneko
vas.

- O gal sugrįžkime į 
praeitį, į Tėvynės laikus? Ko
kie jūsų gyvenime buvo 
skaudžiausi ir kokie - malo
niausi momentai?

- Skaudžiausias mo
mentas buvo tada, kai traukė
mės nuo artėjančio okupanto, 
palikdami Tėvynę. Peržengus 
Rusnės tiltą, nuriedėjo skaus
mo ašaros, suvilgydamos ma
no tėvų žemę.

Laimingiausia diena 
buvo, kai lietuvių tauta pra
ėjusiais metais ryžtingai su
triuškino prokumunistinę 
valdžią, ir į Seimą išrinko 
TS - Lietuvos konservato
rius, Krikščionis demokratus 
bei kitus patriotus, kurie, ti
kėkime, Lietuvai sieks lai
mingo gyvenimo. Tai buvo 
mano džiaugsmas" - sako 
muzikas A.Skridulis.

- Be abejo, per savo 
ilgą amžių išgyvenote daug 
ką. Tad gal pradėkime nuo 
Jūsų vaikystės, jaunystės ir 
eikime toliau?

Muzikas susimąstė, 
giliai atsiduso ir ramiai pra
bilo:

- Daug išgyventa, 
daug dirbta, kur čia viską

Jurgis Janušaitis

beatsiminsi. Bet pakeliauki
me drauge, pasižvalgykime 
praeityje ir dabartyje.

Jis įdomiai papasa
kojo apie ryškesnius savo gy
venimo bruožus. Gimė A. 
Skridulis 1917 m. vasario 1 
d. Joniškyje. Jau nuo pat ma
žens svajojo tapti mokytu 
žmogumi. O ypač jis žavėjosi 
daina ir muzika. Mokėsi Jo
niškyje. Muzika jam buvo 
mieliausias mokslas. Tad ir 
pasuko muzikinio pasaulio 
keliu. Jo pirmieji muzikos 
mokytojai buvo J. Meškelė ir 
Petras Vacbergas. Privačiai 
fortepijono ir vargonų muzi
kos mokėsi pas J. Dragūną. 
Muzikos studijas gilino Klai
pėdos muzikos mokykloje 
vargonų klasėje pas J. Karo
są. Įgijęs muzikinį išsilavi
nimą, jis vargonininkavo Jo
niškio parapijos bažnyčioje, o 
vėliau muziką dėstė Joniškio 
gimnazijoje.

Muziką Antanas to
liau studijavo Romoje, Baž
nytinės Muzikos institute, kur 
gilinosi į grigališkąjį giedoji
mą. Romoje vadovavo šv. 
Kazimiero kolegijos chorui.

Baigėsi karas. Jis ap
sigyveno Miunchene, kur 
tuojau suorganizavo vyrų 
chorą, vadovavo mišriam 
bažnytiniam chorui ir tuo pat 
metu mokytojavo Miuncheno

- Kaip žinote, dar 
bandysiu darbuotis Daytona 
Beach lietuvių telkinyje: My
liu chorą "Sietyną", kurį teko,

lietuvių gimnazijoje. Vėliau 
dirbo "Čiurlionio" ansamblio 
chormeisteriu ir akompania
toriumi.

Daytona Beach, FL gyvenantieji lietuviai žurnalistai su muziku A.Skriduliu. Iš kairės:
Jonas Daugėla, A.Skridulis, Jurgis Janušaitis ir Algirdas Šilbajoris

"SAUJA MEDAUS"
1996 metais Lietuvių Rašytojų Draugija geriausia 1995 metų poezijos 

knyga pripažino Juliaus Kelero "SAUJĄ MEDAUS“, šią knygą galima įsigyti 
“Darbininko" laikraščio redakcijoje: 341 Highland Blvd., Brooklyn, NY 11207- 
1910. Tel. (718) 827-1352. Kaina su persiuntimu -12 dolerių.

Atvykęs į Ameriką, 
apsigyveno Los Angeles, kur 
šv. Kazimiero parapijos kle
bonas jį pakvietė vargoninin
ku. Jis taip pat vadovavo ir 
šios parapijos chorui.

Pagaliau muzikas A. 
Skridulis atvyksta Čikagon ir 
čia pas V. Jakubėną mokosi 
harmonijos. Jis vargoninin
kauja Aušros vartų parapijoje 
ir vadovauja tos parapijos 
chorui. Vėliau dirba šv. An
tano, Ciceroje, parapijos var
gonininku, vadovauja parapi
jos chorui, šv. Antano parapi
jos lituanistinėje mokykloje 
dėsto dainavimą. Susiorgani
zavus Čikagos moksleivių 
ansambliui, A.Skridulis jam 
vadovauja.

Muzikas Antanas pri
klausė Vargonininkų sąjun
gai, buvo jos valdybos narys,
J. Žilevičiaus Muzikos archy
vo valdybos narys. Taip pat 
jis yra parašęs nemažą bažny
tinių ir kitokių kūrinių, ku
riuos atlieka ir "Sietyno" cho
ras.

- Tai, mielas maes
tro, savo gyvenimą pašventė
te, kaip matome, išskirtinai 
muzikai, jaunimo auklėjimui, 
giesmei ir dainai. Taigi įmy- 
nėte gilias pėdas kultūrinia
me gyvenime. O ką svajojate 
dar atlikti? - metu jam klau
simėlį.

čia atvykus, organizuoti. My
liu giesmę, lietuvišką dainą. 
O visa tai juk džiugina mus 
saulėlydžio dienose. Kiek 
sveikata leis, dirbsiu su mie
laisiais sietyniečiais.

Pašnekovas vėl priti
lo, susimąstė, palietė pianino 
klavišus ir pasigirdo graži 
dainos "Žemėj Lietuvos 
ąžuolai žaliuos" melodija.

Nuoširdžiai paspau
džiau jam ranką, padėkojau 
už prisiminimus, palinkėjau 
laimės, sveikatos ir dar dau
gelį metų puoselėti mūsų tar
pe giesmę, dainą ir tuo džiu
ginti mus šioje žemelės kelio
nėje.

Antanas ir Valytė 
Skriduliai - nepaprastai mie
li, nuoširdūs, svetingi, vaišin
gi žmonės. Daug, daug kartų 
jų namuose dideli būriai tė
vynainių svečiavosi, gėrėjosi 
jų gražiu gyvenimu. Tai švie
sūs žiburėliai mūsų tremties 
kelionėje. Už tai jiems dėko
jame.

Mielam sukaktuvi
ninkui muzikui Antanui Skri
duliui šio telkinio lietuviai 
linki sėkmės. Taip pat dėkin
gi jiems už gausią paramą ir 
aukas mūsų organizacijoms, 
spaudai ir šelpiamiems Lie
tuvoje.

Šį darbštųjį Tėvynės 
sūnų - muziką Antaną Skri- 
dūlį pagerbsime vasario 1 d. 
specialiu koncertu ir akade
mija.

i
i:
!:
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Vincas Apanius

(Tęsinys)
Amerikos lietuvių 

išeivijos spaudos parama

Spaudos reikšmė, ku
riant Cleveland lietuvių kul
tūrinį darželį, buvo ir neapsa
komai reikalinga, nes reikalas 
buvo gana opus. Deja, ne vi
si gerai suprato jo reikšmę. Į 
talką atėjo pagrindiniai to 
meto laikraščiai: "Draugas", 
"Naujienos", "Dirva". Jų pus

Dr.Vinco Kudirkos paminklo atidengimo iškilmėse: K.S.Karpius, O.Kar- 
pienė, H.Burton, dr. P.P.Daužvardis, S.Narušis, O.Michelich ir kt.

lapiai darželio reikalams bu
vo visuomet atviri. Buvo tuo 
laiku ir daugiau darželio įkū
rimui palankių leidinių, ku
riuos visus būtų tiesiog sunku 
išvardinti.

Lėšų telkimas

Nors ir turint visapu
sišką tiek visuomenės, tiek ir 
spaudos paramą, opiausias 
reikalas buvo lėšų sutelkimas 
darželio įrengimo išlaidoms 
padengti. Lėšos buvo telkia
mos, rengiant įvairias pramo
gas: koncertus, banketus, vai
dinimus, išvykas, kortavimo 
vakarus ir kt. Iš didesnių dar
želio naudai įvykusių rengi
nių paminėtinas Metropolitan 
operos solistės Onos Kaskas 
koncertas, įvykęs 1939 m. 
balandžio 21 d. Cleveland 
miesto auditorijos mažajame 
teatre. Šiame koncerte daly
vavo ir vietinis smuikininkas 
Vincas Greičius, tuometinės

LIETUVIŲ KULTŪROS 
DARŽELIAI

Šv. Jurgio parapijos sūnus. 
Solistė Ona Kaskas atsisakė 
imti kelionės ir kitas išlaidas, 
pabrėždama, kad tai jos do
vana darželiui įrengti.

Paminklų atidengimas

Lietuvos pasiuntiniui 
Vašingtone Broniui K.Balu- 
čiui tarpininkaujant, Lietuvos 
vyriausybė parūpino dr. Jono 
Basanavičiaus biustą. Jį nu
liedino Lietuvos šaulių sąjun
ga Kaune. Modelį padarė 
skulptorius J.Zikaras. Biustą į 
New York atvežė švedų lai
vininkystės kompanija. Dar
želio rengėjams teko padeng
ti šias išlaidas: skulptoriaus 
honorarą, biusto atvežimą iš 
New York į Cleveland ir pos
tamento įsigijimą. Dr. Jono

Basanavičiaus paminklas 
buvo atidengtas 1933 m. 
birželio 11 d. Iškilmėse daly
vavo Lietuvos pasiuntinys 
Bronius K. Balutis, Cleve
land miesto meras Ray T. 
Miller, gausus lietuvių būrys, 
kitų tautų darželių atstovai.

Dr. Vinco Kudirkos 
paminklas buvo iškilmingai 
atidengtas 1938 m. spalio 2 
d. Biustą atvežė ir atidengi
mo iškilmėms vadovavo ma
joras Simonas Narušis. Iškil
mėse dalyvavo miesto meras 
Harold H. Burton, Lietuvos 
konsulas dr. P.P.Daužvardis, 
gausus būrys vietinių lietuvių 
ir svečių iš toliau. Paminklo 
skulptorius - J. Zikaras.

Maironio paminklo 
pastatymu rūpinosi Šv. Jurgio 
parapijos komitetas, kuriam 
vadovavo klebonas B.Bartys. 
Iškilmėse dalyvavo "Draugo" 
redaktorius - rašytojas, kun. 
Juozas Prunskis, Cleveland 
Kultūrinių darželių federaci

jos pirmininkas Leo Weiden- 
thal, gausus būrys vietos lie
tuvių ir iš toliau atvykusių 
svečių. Meninę programą at
liko M.K.Čiurlionio ansamb
lis, kuriam vadovavo muzi
kas Alfonsas Mikulskis, ir 
Šv. Jurgio parapijos choras, 
vadovaujamas muziko Prano 
Ambrazo. Maironio biustą 
padarė skulptorė Elena Do- 
čienė iš Toronto (Kanada).

Lietuvių Kultūrinia
me darželyje yra įamžinti ne 
tik Tautos atgimimo žadinto
jų dr. Jono Basanavičiaus, dr. 
Vinco Kudirkos ir prelato Jo
no Mačiulio-Maironio, bet ir 
mūsų dailininkų P. Zikaro bei 
Elenos Dočienės vardai.

Visą darželio veiklos 
ratą suko vieningos įvairių 
draugijų, kuopų, ratelių, klu-

(Bus daugiau)

Jo Ekscelencija vysk. Vincas Brizgys padeda vainiką prie prelato Jono Mačiulio-Maironio 
paminklo 1963 metais

Onutė Kaskas, Metropolitan Operos artistė, žymi 
Lietuvių Kultūros darželio rėmėja

bų ir pavienių asmenų jėgos. 
Malonu pastebėti, kad jau 
Amerikoje gimęs ir augęs 
jaunimas su giliausiu pasi
šventimu dirbo, rinko aukas 
ir patys aukojo darželiui.

Darželio įrengimas 
pareikalavo nemažai lėšų, bet 
ne mažiau darbo ir pasišven
timo. Antrajam Pasauliniam 
karui praūžus, darželis susi
laukė naujų ir jautrių veikėjų 
ir rėmėjų, kurie nuoširdžiai 
darželį remia ir jo labui dirba. 
Suminėti pavienius asmenis 
užimtų labai daug vietos.

Todėl, lietuviai, lan
kydami Lietuvių Kultūrinį 
darželį, atminkite, kad šalia 
Gedimino stulpų, Birutės 
fontano, paminklų, pasodintų 
medžių ir gėlių, ten atrasite ir 
išeivio įdėtą širdį, jo troški
mus pagerbti ir patarnauti sa
vo tėvų ir protėvių gimtajam 
kraštui. Akmenyje iškalti žo
džiai "Lithuanian Garden" 
kalba ir amžinai kalbės ne tik 
apsilankiusiam svečiui bei 
praeiviui, bet ir visam pasau
liui apie Lietuvą, jos istoriją, 
kultūrą ir meną.
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Virginija Skučaitė GERUMO INJEKCIJA
Kiekvieną mėnesį 

mūsų klinikoje apsilanko 
apie pusė tūkstančio kaunie
čių, vedini ar nešini savo au
gintiniais - šuneliais ar ka
čiukais, - aiškina daktaro 
Leono Kriaučeliūno smulkių 
gyvulių klinikos, įsikūrusios 
Veterinarijos akademijos te
ritorijoje, direktoriaus pava
duotojas Mindaugas Palec
kaitis, vedžiodamas po nauju
mu tviskančias patalpas. Už
krečiamų, vidaus ligų, akuše
rijos-ginekologijos ir chirur
giniame skyriuje dirba ketu
riolika veterinarijos gydytojų. 
Chirurginis skyrius - pats 
moderniausias Baltijos šaly
se. Klinikose įrengtos trys 
operacinės, aprūpintos šiuo
laikine įranga.

Su M.Paleckaičiu 
pakilome erdviais laiptais į

Brisius: "Man labai skauda, bet juk daktarai padės..."

antrąjį klinikų aukštą ir įžen
gėme į prieš operacinę patal
pą. Čia gyvūnai prieš opera
ciją prausiami specialiose 
voniose, jiems išskutami 
plaukai būsimo pjūvio vieto
je. Čia pat išrikiuotos "lo
vos", t.y. dailūs narvai, į ku
riuos po sunkių operacijų pa
tenka išoperuoti šunys ar ka
tės.

- Tai intensyvios gy
vūnų priežiūros po operacijos 
skyrius. Ji sudubliavome su 
priešoperaciniu skyriumi, kad 
gydytojai nuolat galėtų stebė
ti išoperuotų gyvūnų būklę,- 
aiškina M. Paleckaitis.

Nuotraukoje: Dr. Leono Kriaučeliūno klinikos darbuotojai

Stebino ne tik švara 
ir tvarka, bet ir patogi įranga. 
Atkreipiau dėmesį į praustu
vus, kuriuose gydytojai prieš 
operaciją plaunasi rankas. 
Vanduo pradeda ar nustoja 
bėgti, keliu paspaudus spe
cialų pedalą - nereikia ranko
mis sukinėti čiaupo.

Nusekiau paskui di
rektoriaus pavaduotoją į 
klinikų stacionarą. Tai šviesi, 
erdvi ir šilta patalpa, kurioje 
įrengta 18 mažų ir didelių 
narvų. Kaip pabrėžė Min
daugas Paleckaitis, didžioji 
operacinė yra skirta ir Veteri
narijos akademijos veterina

rijos fakulteto studentų mo
kymui bei akademijos prakti- 
kantams. Ši klinika kartu yra 
ir akademijos mokymo bazė.

Pirmajame klinikų 
aukšte įkurta vaistinė. Kaip 
papasakojo jos vedėja, čia 
galima nusipirkti visų vaistų, 
reikalingų šunims ir katėms 
gydyti. Ji nurodė, kad vaistai 
čia pigesni, nei kitose veteri
narijos vaistinėse. Šalia vais
tų buteliukų ir dėžučių paste
bėjau tokias dar egzotiškas 
mūsų krašte priemones šu
nims, kaip dantų šepetėlius ir 
pastas virtų kepenų skonio, 
dezodorus nuo blogo kvapo 
iš snukio ir kitas įmantrybes. 
Tačiau labiausiai susidomė
jau lentyna, ant kurios buvo 
sudėlioti operacijų metu šunų 
virškinamajame trakte surasti 
daiktai. Daugiausia buvo gu
minių kamuoliukų ir šratų. 
Tarp pacientų, matyt, buvo ir 
šunų, kurie eidavo su šeimi
ninkais žvejoti. Tad ant len
tynos puikavosi metalinė 
blizgė, daugybė kabliukų, ke
li metrai meškerės valo, vir
vagaliai, arbatinis šaukštelis, 
mėsmalės peiliukas, balionai. 
Na, o vienas šunelis buvo 

aiškiai linkęs į svaigiuosius 
gėrimus, nes per dvi savaites 
jis buvo prarijęs šampano ir 
nedidelės alaus statinaitės 
kamščius! Beje, šią "parodą" 
surinko docentas V.Vaitkus. 
Žodžiu, lūkuriuojantiems pri
imamajame šunų ir kačių sa
vininkams yra ką pažiūrėti !

Kai paklausiau, ar 
šioje klinikoje reikia už pas
laugas mokėti brangiau nei 
privačiuose kabinetuose, di
rektoriaus pavaduotojas ga
rantavo, kad kainos tikrai nė
ra aukštesnės. Štai viena in
jekcija į raumenis kainuoja 1

Gerb. Dr. Leonui Kriaučeliunui 
ir jo šeimai

Jau praėjo keturi 
mėnesiai nuo Jūsų klinikos 
darbo pradžios. Per tų laiką 
mus aplankė ir pagalbos su
laukė daugiau kaip 1500 pa
cientų. Jie, kaip ir visas kli
nikos kolektyvas, Jums dė
kingi už puikias darbo ir gy
dymo sąlygas.

Dr. L. Kriaučeliūno 
smulkių gyvulių klinika 
Kaune tampa vis populia
resnė. Dėka gerų klientų 

litą, svetimkūnių pašalinimas 
iš ryklės - 13-18 litų, katės ar 
kalės kastravimas - 30-70 li
tų, katino ar šuns kastravimas 
- 20 litų, nagų karpymas - 5 
litai. Brangiausiai tenka mo
kėti už dubens kaulų lūžių 
operacinį gydymą - nuo 80 
iki 180 litų.

Klinika patogi tuo, 
kad čia pat galima ne tik 
vaistus nusipirkti, bet ir atlik
ti visus reikalingus gyvūnui 
tyrimus - yra laboratorija ir 
puikus rentgeno aparatas. Žo
džiu, atvykę į kliniką su savo 
augintiniu, jūs patikėsite jo 
sveikatą tikrai rimtiems spe
cialistams, kurie aprūpinti 
modernia įranga, atkeliavusia 
iš JAV. Ją klinikoms padova
nojo jų įkūrėjas ir fundatorius 
daktaras Leonas Kriaučeliū- 
nas, gyvenantis Čikagoje. 
Lietuvos Veterinarijos akade
mija buvo jo pirmoji Alma 
mater.

Šiose klinikose dir
bantys jautrūs žmonės sakė, 
kad jie, teikdami medicininę 
pagalbą naminiams gyvū
nams puikiai įrengtoje klini
koje, jaučiasi tarsi kalti prieš 
žmones, kurie neišgali šiuo 
sunkmečiu net būtiniausių 
vaistų nusipirkti... Tačiau, 
kaip pasakė Mindaugas Pa
leckaitis, šios klinikos - tai 
ne tik brangi dovana verti
nant ją doleriais, bet ir dar 
viena tikro gerumo ir šilumos 
infekcija į visuomenės ir 
gyvūnų santykius.
(Sutrumpinta iš "Kauno die

nos", 1996 m. gruodžio 13)

atsiliepimų ir mus aplankan
čių masinių informacijos 
priemonių atstovų, vis dau
giau smulkių gyvuliukų 
savininkų atvyksta į kliniką 
spręsti įvairių, su jų auginti
niais susijusių, problemų.

Linkime Jums ir Jū
sų Šeimai geros sveikatos, 
ramių ir saulėtų dienų.

Dr. L.Kriaučeliūno 
smulkių gyvulių klinikos 
darbuotojai

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 
- buvęs "Dirvos" redaktorius, yra palikes 
$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.
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KAIP IŠLIKTI
JAUNAM? SUSITIKIMAS SU CICERO

MIESTO PREZIDENTE

Vladas Vijeikis

Yra pasaulyje pesi
mistų (aišku, ir tarp lietuvių), 
kurie ima kalbėti apie senat
vę ir pradeda visiems rekla
muotis, kad jie ... paseno. 
Pasaulis, tegul jį skradžiai, 
tegul sensta, bet lietuvių 
bendruomenė man rūpi. Tad 
pasitaręs su savo draugu Flo
rijonu, pateikiu keletą patari
mų, kaip kovoti su senatve.

Vyrams:
Niekad nenustok žiū

rėti į jaunas merginas. Tik 
saugokis žmonos pavydo.

Moterims:
Niekad nežiūrėk į sa

vo vyrą. Jis su savo senatvės 
požymiais yra baisiausias ta
vo būsenos liudininkas.

Moterims ir vyrams:
Rytmetyje iš lovos 

nerėpliok, bet pašok. Tik sau
gokis, kad anūkai nebūtų pa
likę važiuojančių žaislų, nes 
užšokęs gali nusisukti spran
dą.

Vonioje dainuok: 
"Jaunystė ta - ne amžina. Tai 
ko gi mums liūdėt? Pakol 
jauni, dar neseni, nedrauskite 
mylėt!". Gaida - maždaug 
valso tempu. Atsiprašau, pir
muosius žodžius reikia iš
taisyti: "Jaunystė ta - mums 
amžina..."

Visuomeninėse vaka
rienėse taikykitės sėsti prie 
labai senų žmonių stalo. Jūs 
būsite patys jauniausi ir tai 
pakels jūsų jaunystės polė
kius.

Nepasakokite, kas 
nutiko prieš penkiasdešimt 
metų. Tai labai paryškins jū
sų amžių klausytojų akyse, o 
taip pat gerokai pastums į se
natvę.

Neduokite niekam 
patarimų. Tai įrodo jūsų am
žių. Geriau klausinėkite jau
nimo.

Visų akivaizdoje 
vaikščiokite sparčiu žingsniu,

TAUTOS FONDO
VAJUS PRATĘSTAS

"Tautos fondas" pra
ėjusių metų gruodžio pra
džioje išsiuntinėjo vajaus 
laiškus savo aukotojams. Šio 
vajaus ypatingas tikslas - pa
tikrinti mūsų aukotojų pa
vardes ir vardus bei surinkti 
kiek galima daugiau fotogra
fijų ir kitos medžiagos Tautos 

nors rytoj gal teks pagulėti 
lovoje. Bet verta.

Atsisakykite visų or
dinų, kurie teikiami už ilgų 
metų nuopelnus.

į klausimą, kiek jums 
metų, atsakykite: "Metai ne
turi jokios reikšmės protui. Ir 
jums teks dar pagyventi, kad 
mane pavytumėt". Jeigu 
klausėjas bus labai įkyrus ir 
nieko nesuprantantis, jis 
griebsis kito klausimo: "Ku
riais metais jūs gimėte?"- At
sakykite: "Gimiau labai gra
žiu metų laiku. O jūs turbut 
labai lietingą ir vėjuotą dieną. 
Tokiomis dienomis gimę yra 
labai nepraustaburniško bū
do". Ir pažiūrėkite į jį perve
riančiu žvilgsniu. Ir pats 
kvailiausias supras, apie ką 
kalba eina.

Jeigu jums užleistų 
vietą autobuse, pasakykite: 
"Ačiū. Jūs esate džentelme
nas, jeigu užleidžiate vienme- 
čiui".

Senatvėje dėl visokių 
priežasčių nepatartina šokti. 
Kvietėjui reikia pasakyti: 
"Nepaprastai noriu šokti, bet 
šita biauri muzika man nesu- 
kelio jokio noro".

Senberniams patarti
na palikti senberniais.

Pastebėta, kad skau
tai daug ilgiau išlaiko jaunys
tę. įstokite į skautus.

Moterims leistina nu
vogti keletą metų. Ir tai - ne 
nuodėmė, išpažintyje nerei
kia minėti.

Anūkus vadinkite sū
numis ar dukterimis. Kai ku
rie vadina broliais, bet įžval
gūs nepatikės. Su proanūkais 
neturėkite net pažinties.

Švęskite tik varda
dienius. Lietuvoje taip darė
me.

Neklausykite žinių iš 
Lietuvos. Tai labai kenkia 
nervams ir sutrumpina širdies 
amžių. Laikraščius skaitykite 
atsigulę: sumažins pavojų 
nukristi nuo kojų.

Klausykite gydytojo 
patarimo ir išgerkite kasdien 
po dvi taureles konjako. Jei
gu norisi daugiau, tai galite 
išgerti avansu į 2125-uosius 
metus.

Yra dar keletas gerų 
patarimų, bet tokiame morali
niame laikraštyje, kaip "Dir
va", negalima skelbti.

Fondo knygai - jo istorijai. Iš 
daugelio vietovių girdisi at
garsiai, kad šie laiškai pa
siekė Tautos Fondo aukoto
jus net mėnesį pavėlavę. To
dėl "TAUTOS FONDO" va
jus pratęsiamas iki 1997 me
tų kovo 1 d.

E. Šulaitis

Sausio mėn 5 d. Ci
cero lietuviai turėjo retą pro
gą susitikti ir ilgėliau paben
drauti su savo tautiete - Cice
ro miesto prezidente Betty 
Loren-Maltese, kurios mer
gautinė pavardė buvo Lauri- 
navičiūtė. Dabar ši moteris 
yra svarbiausias žmogus vi
same Cicero mieste. Apie ją 
plačiai rašo ir didžioji Čika
gos spauda. Ypatingai jai dė
mesys padidėjo prieš rinki
mus, kurie jaudina daugelį 
Cicero gyventojų.

Todėl nenuostabu, 
kad po Sumos šv. Antano 
parapijos bažnyčioje į tradi
cinę kavutę susirinko daugiau 
žmonių, negu įprastai čia su
sieina. Visi, žinoma, norėjo 
artimiau susipažinti su aukš
tas pareigas užimančia savo 
tautiete.

Šį susitikimą pradėjo 
Cicero ir kitų vietovių lietu
viams gerai pažįstamas dr. 
Petras Kisielius, kuris pažy
mėjo kad "ši diena yra labai 
neįprasta ir linksma", turėda
mas galvoje, kad šį kartą lie
tuvių tarpe lankosi reta vieš
nia. Po to vadovavimą susiti
kimo programai perėmė Res
publikonų partijos veikėjas 
Mindaugas Baukus, kuris yra 
ir JAV LB Cicero apylinkės 
valdybos narys. Jis pristatė 
šv. Antano parapijos kleboną 
James Kastigar, vėliau tarusį 
trumpą kalbą, prezidentę Bet
ty Loren-Maltese, naująjį Ci
cero policijos vadovą bei ki
tus aukštus Respublikonų 
partijos veikėjus ir pareigū
nus, apsilankiusius parapijo
je šia proga.

Ilgiausiai kalbėjo ar-

Pateikiame 1997 m. 
ŠALFASS-gos varžybų ka
lendorių, remdamiesi Visuo
tinio ŠALFASS-gos suvažia
vimo, įvykusio 1996 m. lap
kričio 23 d. Toronte, nutari
mus bei vėlesnius papildy
mus. Dalis varžybų dar tik 
planuojamos, jų datos bei 
vietos dar nepatvirtintos. Iš
samios žinios apie visas var
žybas, atėjus laikui, bus su
teikiamos sporto klubams ir 
glausta forma skelbiamos 
spaudoje. Šis kalendorius 
apima tik metines pirmeny
bes bei kitokias platesnės 
apimties varžybas.

1997 m. Š. A. lietu
vių kalnų slidinėjimo pirme
nybės įvyks 1997 m. vasario

E.Šulaičio nuotraukoje: Cicero miesto prezidentė Betty 
Laurin-Maltese kalba susitikime su lietuviais

ba, tiksliau pasakius, atsaki
nėjo į klausimus prezidentė 
Betty Loren-Maltese. Savo 
pasisakymą ji pradėjo, pa
reikšdama, kad šv. Antano 
parapija jos gyvenime užima 
svarbią vietą, nes jai teko čia 
praleisti nemaža laiko. Pažy
mėdama, kad nemėgsta ilgų 
kalbų, ji iš karto kreipėsi į su
sirinkusius, prašydama pa
teikti jai klausimus. Baigda
ma įžanginį žodį, ji nurodė 
priežastis, dėl kurių buvo at
leistas senasis Cicero miesto 
policijos vadovas.

Pirmasis klausimą 
pateikė Kostas Dočkus, tei
raudamasis, ar Cicero jau 
veikia dvi respublikonų orga
nizacijos. Prezidentė atsakė, 
kad oficialiai tėra tik viena, 
tačiau dėl įvairių priežasčių 
nepatenkinti keli žmonės nu
tarė įsteigti kitą grupę, kuri 
net išstatė savo kandidatus 
pirminiuose miesto rinkimuo

SPORTO ŽINIOS
1997 METŲ VARŽYBŲ 

KALENDORIUS
14 ir 15 dienomis, Mont Sut- 
ton, Que., Kanadoje. Kreip
tis į Rimą Kuliavą, 297 Ken- 
nedy Avė., Toronto, Ont. 
M6P 3C4. Tel. 416-766- 
2996; Faksas: 416-766-5537. 
Varžybas vykdo ŠALFASS 
Slidinėjimo komitetas, glo
boja Montrealio lietuviai - 
slidininkai.

1997 m. Š. A. lietu
vių kėgliavimo (Bowling) 
pirmenybės įvyks 1997 m. 
kovo 1 d., šeštadienį, Cleve
land, Ohio. Rengia Cleve
land LSK Žaibas. Varžybos 
suderintos su 12-ju LSK 
"Žaibo" "Draugystės turny
ru". Kreiptis į Algį Nagevi
čių, 10200 Ridgevvood Dr. # 
617-2, Parma, OH 44130. 
Tel. 216-845-8848.

se, įvyksiančiuose vasario 25 
d. Vėliau, atsakydama į kitus 
klausimus, ji nurodė, kad iš 
70 Cicero rinkiminių apylin
kių ("precincts") 65 jų vado
vai (kapitonai) remia pirmąją 
respublikonų organizaciją. 
Todėl ji mano, kad naujajai 
grupei laimėti rinkimus prak
tiškai nėra vilčių.

Klausimų turėjo dr. 
P.Kisielius, A. Šatas bei ne
maža kitų. į juos visus pre
zidentė gana išsamiai atsakė 
ir, atrodo, išblaškė susikau
pusius neaiškumus. Šiuos at
sakymus glaustai įvertino bu
vusi "Draugo" redaktorė Al
dona Zailskaitė.

Baigusi savo paaiš
kinimus, viešnia visiems 
įteikė dovanėles ir palinkėjo 
geros kloties. Visi išsiskirstė 
patenkinti, nes galėjo išsiaiš
kinti jiems rūpimus klausi
mus apie Cicero miesto ateitį 
ir jo valdžią

1997 m. Š. A. lietu
vių vyrų senjorų (35 m. ir 
vyresnių) krepšinio pirmeny
bes rengia ŠALFASS Krepši
nio komitetas, 1997 m. ba
landžio 5 ir 6 dienomis To
ronte, Ont. Kreiptis į Rimą 
Miečių, 54 Burrows Avė., 
Etobicoke, Ont. M9B 4W7. 
Tel. 416-234-0878. Faksas: 
416-234-8506.

1997 m. Š. A. vyrų, 
moterų ir jaunių A (1978 m. 
gimimo ir jaunesnių) krepši
nio pirmenybės įvyks 1997 
m. balandžio 25, 26 ir 27 
dienomis Hamiltone, Ont. 
Vykdo Hamiltono LSK "Ko
vas". Kreiptis į Arvydą Šeš
toką, 1411 Winterboume Dr.,

(Nukelta į 10 psl.)
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Oakville, Ont. L6J 7B5. Tel. 
905-829-2289.

1997 m. Š. A. lietu- 
vių raketbolo pirmenybes 
rengia Baltimorės Lietuvių 
Atletų klubas, 1997 m. balan
džio 26 d., šeštadienį, Balti
more, MD. Kreiptis į Vincą 
Dūlį, 616 Cedarvvood Lane, 
Crownsville, MD 21032. Tel. 
410-987-5275. Faksas: 410- 
381-3758.

1997 m. ŠALFASS- 
gos stendinio (trap) sportinio 
šaudymo pirmenybės numa
tomos 1997 m. gegužės 10 d., 
šeštadienį, Hamiltono LMZK 
"Giedraitis" šaudykloje. In
formaciją teikia Antanas 
Simkevičius - Sims, R.R.#3, 
Port Carling, Ont. P0B 1 JO. 
Tel 705-765-6002

1997 m. Š. A. lietu
vių kovinių šautuvų šaudy
mo sporto pirmenybės nu
matomos 1997 m. gegužės 17 
d., šeštadienį, ORCO šaudyk
loje, Geneva, Ohio. Rengia 
Cleveland LSK "Žaibo" šau
dymo sekcija. Informaciją 
teikia pulkininkas Algirdas 
Garlauskas, 20550 Bali Avė., 
Euclid, OH 44123. Tel. 216- 
486-6987.

1997 m. Š. A. jaunu
čių krepšinio pirmenybės 
įvyks 1997 m. gegužės 17 
&18 d.d., Čikagoje, ILL. 
Vykdo Čikagos ASK "Litua
nica". Varžybos vyks berniu
kams ir mergaitėms šiose 
klasėse: B (1981-82 m. gimi
mo), C (1983-84 m.), D 
(1985-86 m.) ir E (1987 m. 
gim. ir jaunesnių). Kreiptis į 
Rimantą Dirvonį, 12749 Ce- 
dar Lane, Palos Heights, IL 
60463. Tel. 708-923-0676.

Pasaulio lietuvių žie

STALO TENISO PIRMENYBES

1997-ųjų metų Vidu
rio Vakarų Sporto apygardos 
stalo teniso pirmenybės įvyks 
vasario 8 d., šeštadienį, Jau
nimo Centre, 5620 South 
Claremont Avė., Chicago, III. 
Varžybas rengia Čikagos 
lietuvių sporto klubas "Kran
tas".

Varžybų pradžia - 10 
vai. ryto. Programoje: viene
tų, dvejetų ir komandinės 
varžybos vyrams ir moterims 

mos sporto šventė Australi
joje įvyks 1997 m. rugpjūčio 
14 ir 15 d.d., Guthega kalnų 
kurorte. Rengia - Sydney 
LSK "Kovas", talkininkau
jant Canberra LSK "Vilkui". 
Programoje numatomos kal
nų slidinėjimo slalomo ir di
džiojo slalomo rungtys. Dar 
neaišku, ar šios varžybos bus 
dalis VI-jų PLS Žaidynių bei 
Il-sios Tautinės olimpijados. 
Informaciją teikia Kanadoje 
- Rimas Kuliavas, 297 Ken
nedy Avė., Toronto, Ont. 
M6P 3C4. Tel. 416-766- 
2996; Faksas: 416-766-5537; 
JAV-se - Vytenis Čiurlionis, 
19755 Upper Terrace Dr., 
Euclid, OH 44117, tel 216- 
481-1525.

Toronto LSK "Jung
ties" 12-sis 3-Pitch softbolo 
turnyras įvyks 1997 m. rug
pjūčio 23 ir 24 d.d., Wasaga 
Beach, Ont. Šis turnyras yra 
kartu laikomas ir ŠALFASS - 
gos pirmenybėmis. Kreiptis į 
Brad Stephenson, 558 Mis- 
sissauga Valley Blvd., Mis- 
sissauga, Ont. L5A 1Z1, tel. 
905-279-1859.

1997 m. Š. A. lietu
vių golfo pirmenybės vykdo 
Čikagos lietuvių golfo klu
bas, 1997 m. rugpjūčio 30 & 
31 d.d. Kreiptis į A.Liškūną, 
9302 Wherry Lane, Orland 
Park, IL 60462, tel. 708-460- 
4612.

1997 m. Š. A. baltie
čių lauko teniso pirmenybės 
įvyks 1997 m. rugpjūčio 30 
&31 d.d., Columbus, Ohio. 
Rengia latviai. Informaciją 
teikia Eugenijus Krikščiū
nas, ŠALFASS teniso vado
vas, 105 Anndale Dr., North 
York, Ont. M2N 2X3, tel. 
416-225-4385

1997 m. Š. A. Baltie

(neribojant pagal amžių). Ko
mandą sudaro du vyrai ir vie
na moteris. Susidarius pakan
kamai žaidėjų, programa ga
lės būti praplėsta, įtraukiant 
senjorų/veteranų bei jaunių 
klases.

Dalyviai registruoja
mi iki vasario 3 d. (imtinai), 
pas varžybų vadovę Bronę 
Saladžiuvienę, 931 Hillcrest 
Avė., Elmhurst, IL 60126, 
tel. 630-279-3584. Be to, pa

čių Lietuvių Lengvosios atle
tikos Pirmenybės įvyks 1997 
m. rugsėjo 6 ir 7 d.d., Cleve
lande, Ohio. Rengia Cleve
land LSK "Žaibas". Kreiptis į 
Algirdą Bielskų.

1997 m. Š. A. baltie
čių ir lietuvių sportinio šau
dymo pirmenybės vyks rug
sėjo mėnesį per 3 šeštadie
nius Kanadoje, šia tvarka:

Rugsėjo 6 d. - sten
dinis (Trap) šaudymas (tik 
baltiečių varžybos);

Rugsėjo 13 d. - ma
žojo kalibro šautuvų (.22) 
(baltiečių ir lietuvių);

Rugsėjo 20 d. - Pis
toletų (baltiečių ir lietuvių).

Varžybos vyks Ha
miltono LMŽK "Giedraitis" 
šaudykloje. Rengia lietuviai. 
Kreiptis į Antaną Šimkevi- 
čių-Sims.

1997 m. Š. A. baltie
čių ir lietuvių plaukimo pir
menybės numatomos spalio 
pabaigoje ar lapkričio pra
džioje, Clevelande, Ohio. In
formacija į Algirdą Bielskų.

Tinklinio, stalo teni
so, lauko teniso, ledo ritulio 
ir šachmatu ŠALFASS pir
menybių datos ir vietos dar 
nenustatytos. Taipogi planuo
jama rudeniop surengti bal
tiečių krepšinio ir tinklinio 
varžybas. Krepšinis numato
mas Toronte. Kur vyks tink
linio varžybos, dar neaišku.

Visų varžybų reika
lais galima kreiptis į ŠAL
FASS-gos Centro Valdybos 
gen. sekretorių Algirdą Biels
kų, 3000 Hadden Rd., Euclid, 
OH 44117-2122, tel. 216- 
486-0889, faksas: 216-943- 
4485.
ŠALFASS-gos Centro Valdyba

pildomai galima kreiptis į 
Žilviną Usonį, tel. 708-222- 
8086.

Visus lietuvius žaidė
jus kviečiame dalyvauti. Da
lyvių skaičius neribojamas. 
Išsamesnes žinias gauna apy
gardos sporto klubai. Žaidė
jus, nepriklausančius klu
bams, prašome kreiptis į B. 
Saladžiuvienę ar Ž.Usonį.

V. V. Sporto Apygarda

A.f A.
ALBINUI MAURUČIUI

mirus, jo broliui VYTAUTUI - buvusiam "Vilties“ 
draugijos pirmininkui ir jo šeimai, dukrai JURGITAI 
ir sūnui MYKOLUI bei jų šeimoms reiškiame gilią 
užuojautą. Tegu nuoširdūs paguodos žodžiai 
sušvelnina Jūsų skausmą, netekus brangaus, 
artimo žmogaus

" Vilties" d ra ugijos 
valdyba

A.fA
BRUNO W. UŽEMIUI

mirus, jo žmoną EMMĄ, dukrą DALIĄ, 
anūkus AUDRĄ ir ARĄ bei gimines, 
gyvenančius Lietuvoje, nuoširdžiai užjaučia
me ir kartu liūdime

Ada Friedrich 
Bronius Mickeliūnas

PADĖKA

Gruodžio 20 dieną, ligoninėje po keturių sunkių 
operacijų mirė mylima žmona, motina ir močiutė

A.fA
AGNA JONAITIENE
Palaidota gruodžio 24 dieną Royal Palm 

Cemetery.
Nuoširdus ačiū dr. Algirdui F. Kasper už rūpes

tingą priežiūrą ligoninėje. Ačiū dr. kun. Matui Čyvui, 
kun. Mykolui Kirkilui, Povilui ir Stasei Jančauskams, 
Česlovui ir Romai Vilčinskams bei Genei Čyvienei už 
lankymą ligoninėje.

Ačiū už atsiųstas gėles į Beach Memorial Cha- 
pel: Lietuvių Sodybai-Cleveland OH. Tim ir Maria 
Araps, sūnaus Raimundo draugams, Lisai, Terry ir 
Mary, Rasai ir Bill Amato, Jonui Narušui ir jo šeimai, 
Romui Šikšniui, VViIliam ir Angelą Amato, Jurgiui ir 
Elvyrai Vodopalams.

Dėkojame Misijos vadovui kun. Steponui Ropo- 
lui už maldas ir pareikštą užuojautą laidotuvių koply
čioje. Ačiū Alfui Shukiui už vadovavimą, atsisveikinant 
su velione, Juozui Šulaičiui - už tartą atsisveikinimą 
ALTS vardu, Povilui Jančauskui, atsisveikinusiam 
kaimynų vardu, Pranui Petraičiui - už tartus žodžius, 
Misijos ir Ramovėnų vardu. Dėkingi sol. Romai 
Mastienei už giesmes laidotuvių koplyčioje. Nuožirdus 
ačiū už aukas Šventoms Mišioms: Antanui ir Evai 
Bleskiams, Rimui Naušui, Grėsė Derus, Juozui ir 
Leokadijai Žvyniams, Antanui Diškėnui, Pranui ir 
Antaninai Petraičiams, Kostui Vaičaičiui, Alfai ir Angelei 
Shukiams, Elenai Jesaitienei, Vladui ir Liucijai 
Raugevičiams, Juozui ir Janinai Šarūnams, Povilui ir 
Stasei Jančauskams, Janinai ir Vladui Staškams, 
Alfonsui ir Teresei Žebertavičiams, Juozui ir Aldonai 
Šulaičiams, Stefanijai ir Aldonai Čėsnoms, Veronikai 
Pleskienei ir Valerijai Leščinskienei, Česlovui ir Romai 
Vilčinskams, Broniui ir Onai Zabukams, Alvitai Kerbe- 
lienei, Onai ir Viktorui Narušams, Aldonai Raulinaitie- 
nei, Sophie Žiuraitienei, Jonui Narušui, Rimui Narušui ir 
šeimai, Kane Naurušienei, Rimui ir Aldonai Rauboms, 
Vladui Geležiui.

Ačiū kunigams Steponui Ropolui, Matui Čyvui ir 
Mykolui Kirkilui už šv. Mišias Švento Vardo bažnyčioje, 
laidotuvių dieną. Ačiū muz. A. Jurgučiui, vyrų an
sambliui ir sol. Stasiui Citvarui už giedojimą Mišių metu.

Ačiū visiems ir visoms apsilankiusiems laidotuvių 
koplyčioje, Švento Vardo bažnyčioje ir palydėjusiems 
a.a. Agną į amžinojd poilsio vietą. Ačiū už pareikštas 
užuojautas raštu ir žodžiu.

Dar kartą visiems ir visoms nuoširdus lietuviškas 
ačiū.

Vyras Antanas, duktė Ramūnė, 
sūnūs Leonardas ir Raimundas
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VASARIO 16-OSIOS
ŠVENTĖ

• VASARIO 12 d., trečia
dienį, 12 vai. Lietuvos Respub
likos Cleveland Garbės konsula
tas rengia pietus University 
Club, skirtus Lietuvos Nepri
klausomybės dienai paminėti

• VASARIO 16 d., sekma
dienį, Dievo Motinos parapijos 
salėje - Vasario 16-tosios šven
tė: 11:30 v. r. trumpas minėji
mas ir šventinis pokylis

• KOVO 1 d., šeštadienį, 
"Žaibo" dienos-97". Programo
je: 11:30 v. r. - 12-asis kėgliavi
mo "Draugystės turnyras" - Pa- 
lisades Palace Kreiptis į A.Na- 
gevičių, tel. 216/845-8848;

metinis renginys - "Evening at 
the Races", etc.,- 6:30 v.v. - 
Lietuvių namuose

• KOVO 22-23 d. - šv. Jurgio 
parapijos velykinių kepinių par
davimas

• BALANDŽIO 6 d. 11:30 v. 
ryto - Atvelykio stalas šv. Jur

p

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
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L0WEST AIR FARES 
available worldwide 

iXPERTS 0N TRAVEL 
TO EAST EUROPE 

passports * visas * prepaid tickets 

serYing our communitY
FOR OVER 35 YEARS

%

LEADERS IN L0W COST TRAVEL”M

atlanta Import export
JŪSŲ PASLAUGOMS CLEVELAND’E MŪSŲ ATSTOVAS:

LITMA IMPORT EXPORT 
639 EAST 185 STREET

CLEVELAND OH 44119
216-481*0011

SIUNČIAME SIUNTINIUS LAIVU 
LABAI SKUBIEMS SIUNTINIAMS - ORO CARGO 

aukštos kokybės maisto siuntiniai

JŪSŲ SIUNTINIUS PRISTATYSIME Į NAMUS 
BET KURIOJE LIETUVOS, LATVIJOS, ESTIJOS, 

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

ATLANTA IMPORT EXPORT 
(312) 434-2121 arba (800) 775-7303

gio parapijos salėje
• GEGUŽĖS 11 d. 11:30 v. 

ryto - Motinos Dienos priešpie
čiai, parapijos salėje. Rengia šv. 
Jurgio parapijos taryba

• GEGUŽĖS 26 d. 8:30 v. ryto 
- Memorial day: apeigos, šv. 
Mišios, pusryčiai. Rengia Kata
likų Karo Veteranų 613-asis 
postas Šv. Jurgio parapijoje

• LIEPOS 20 d. 11:30 ryto - 
šv. Jurgio parapijos gegužinė šv. 
Jurgio parapijos sodyboje

• SPALIO 18, 19 d. - ne
mokami skiepai nuo gripo. Ren
gia šv. Jurgio parapijos taryba

• LAPKRIČIO 16 d. nuo 11:30 
iki 3:30 v.p.p. - šv. Jurgio 
parapijos Rudens festivalis

• GRUODŽIO 20, 21 d. - šv. 
Jurgio parapijos Kalėdinių kepi
nių pardavimas

• GRUODŽIO 24 d. 9:30 v.v. - 
Bendros Kūčios šv. Jurgio para
pijos salėje

a
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Lietuvos Nepriklau
somybės atstatymo 79-ų me
tų sukaktis bus švenčiama 
vasario mėn. 16 d., sekma
dienį, šia tvarka:

10 vai. ryto - šv. Mi
šios Dievo Motinos lietuvių 
parapijos bažnyčioje. Prieš 
prasidedant Mišioms - vėlia
vų pakėlimas prie Laisvės pa
minklo;

10:30 vai. ryto - šv. 
Mišios šv. Jurgio lietuvių pa
rapijos bažnyčioje;

11:30 vai. ryto - 
trumpos šventinės iškilmės ir

PASIRŪPINKIME SAVO GYVENIMO
SAULĖLYDŽIU

Gyvendami patogiai 
po nuosavu stogu, neturėtu
me pamiršti ir tų, kuriems gy
venimas tampa sunkiai pake
liama našta. Tai vyresnio am
žiaus sulaukusieji, kuriems 
reikalinga pagalba, sušluba
vus sveikatai, kurie nebeturi, 
kas jais pasirūpintų.

Mes žinome, kad tur
tingieji gali labai gerai apsi
rūpinti. Jiems yra pristatyta 
daugybė ištaigingų, visokio 
stiliaus poilsio namų. Reika
lui esant, jiems pasirinkimas 
- neribotas. Pagal savo svei
katos būklę jie gali pasirinkti 
namus su daliniu arba pilnu 
aptarnavimu. Visokios pa
slaugos tik laukia jų pageida
vimo. Tur būt todėl ir atsira
do čia, Amerikoje, šių gyven
tojų pavyzdžiu, posakis apie 
"auksinį amžių". Tačiau, jie - 
tik mažuma. Galima sakyti, 
tik milijonieriai taip gerai gy
vena.

Tiesa, šis kraštas 
bent iš dalies aprūpina ir ne
turtinguosius, suteikdamas 
jiems pagalbą tuomet, kai jie 
visiškai netenka sveikatos. 
Tam yra prieglaudos namai 
(nursing homes). Tačiau 

Danutė Čipkienė ir BALFO Filadelfijos skyriaus sekretorė 
Marija Majauskienė Lietuvių sodyboje

meninė dalis Dievo Motinos 
parapijos salėje.

Meninę dalį atliks 
Dievo Motinos parapijos 
choras "Exultate", solistės 
Aldona Stempužienė ir Vir
ginija Bruožytė-Muliolienė, 
lietuvių liaudies šokių an
samblio "Grandinėlė" jaunųjų 
ir veteranų grupės, Šv. Kazi
miero lituanistinės mokyklos 
mokiniai, lituanistinio ugdy
mo "Švyturio" kursų ir kank
lininkų grupės. Iš viso meni
nėje dalyje dalyvaus daugiau 
kaip 150 asmenų. Jai vado

Dana Čipkienė
tiems neturtingiems šio kraš
to gyventojams, kurie dar pa
jėgia savarankiškai gyventi, 
jokios pagalbos valdžia netei
kia. Tokiais atvejais, pablo
gėjus sveikatai ir rūpesčiams 
vis labiau slegiant, vieniši 
žmonės daug greičiau nu
silpsta. Nuolatinis rūpestis 
dėl rytojaus pagreitina jų pa
tekimą į "nursing home".

Tenka apgailestauti, 
kad Amerikoje tokie namai, 
skirti beturčiams, neturi gero 
vardo. Dažnai tenka skaityti 
laikraščiuose, matyti televizi
jos programose, kaip paslėpti 
filmavimo aparatai parodo 
žiaurų prieglaudos namų dar
buotojų elgesį su globoti
niais. Seni žmonės kartais 
sumušami iki sąmonės nete
kimo ar net mirties. Tad yra 
visiškai natūralu, kad vyres
nio amžiaus žmonės tokių na
mų bijosi ir stengiasi viso
kiais būdais įjuos nepatekti.

Šie rūpesčiai neap
lenkia ir mūsų išeivijos lietu
vių. Keičiantis gyvenimo są
lygoms, keičiasi ir mūsų se
nolių įdiegti tradiciniai, ge
rieji įpročiai. Vaikai prižiūri 
savo tėvus iki "grabo lentos". 

vaus muzikė Rita Čyvaitė - 
Kliorienė.

Po programos - sa
vanorių suneštos vaišės.

Rengėjai prašo $3 
įėjimo aukos - renginio išlai
doms padengti (vaikams ir 
moksleiviams įėjimas veltui). 
Cleveland ir apylinkių lietu
vius kviečiame gausiai daly
vauti. Organizacijas prašome 
dalyvauti su vėliavomis.

Rengia ALT Cleve
land skyrius ir LB Cleveland 
apylinkė

Tačiau nelengva vaikams tai 
daryti, nes dažniausiai šei
moje abudu dirba. Nebėra 
kam prižiūrėti senų, paliegu
sių tėvų. Pasitaiko ir taip, kad 
senutė, vos ne šimtametė mo
tina turi rūpintis jau į pensiją 
išėjusiais ir sveikatos nete
kusiais savo vaikais.

Kas darytina? Man 
atrodo, kad mes, lietuviai, ne
pakankamai rūpinamės savai
siais. į lietuvių įstaigas daž
nokai skambina kitataučiai, 
ieškodami mūsų tautiečiui 
pagalbos. Vieniši seneliai no
rėtų pasikalbėti lietuviškai, 
gauti religinius patarnavimus 
lietuvių kalba. Sunkiam ligo
niui ligoniui būtina lietuviš
kai paaiškinti, kaip jam reikia 
laikytis po operacijos. Liūd
na, bet tai yra gyvenimo rea
lybė.

Turime ir linksmes
nių žinių. Cleveland "The 
Plain Dealer" laikraščio pra
ėjusių metų lapkričio 5 d. 
numeryje, skaitytojų laiškų 
skyriuje, rašoma: "Assisted - 
living program worth sa- 
ving". Čia nurodoma, kad 
Ohio valstijos General as- 
sembly '1996 m. biudžete 
buvo paskyrusi pinigų bando
majai neturtingų žmonių pa
galbos (assisted living) pro
gramai. Straipsnio autorė 
Jean Bennet Thomson - exe- 
eutive director of the Ohię 
Assisted Living Association, 
kreipėsi į laikraščio skaityto
jus, kartu apgailestaudama, 
kad Ohio valstijos politikie
riai nepritarė šiai programai. 
Todėl ji suabejojo, ar atei
nančių metų biudžete ši pro
grama bus paminėta ir ar bus 
skirta jai pinigų. Ji ragino vi
sus suinteresuotus skubiai 
kreiptis į Ohio gubernatorių 
bei kitus valdžios pareigūnus.

(Pabaiga kitame numeryje)



DIRVA
JAV LB Kultūros 31 d. Jau dienos suskaičiuo- 

taryba praneša, kad Spau- tos iki jo pabaigos, tad kvie- 
dos vajus pratęstas iki sausio čiame nedelsiant užsiprenu-

! VIENKARTINIS ATPIGINIMAS ! 
JAV LB Kultūros Tarybos SPAUDOS VAJUS 
Sumažintas metinės prenumeratos mokestis naujiems 

skaitytojams:

DIRVA....................................$20.00 (pilna kaina-
P.O. Box 19191 $35.00)
Cleveland, OH 44119-0191

DRAUGAS..................
4545 W. 63rd Street 
Chicago, IL 60629

DARBININKAS.........
341 Highland Blvd.
Brooklyn, N. Y. 11207

EGLUTĖ.....................
13154 Sparrow Court 
Lockport, IL 60441

$65.00 (pilna kaina-
$95.00)

. $20.00 (pilna kaina -
$ 35.00)

...$10.00 (pilna kaina- 
$ 15.00)

BRIDGES............ metams -$15.00 (pilna kaina - $18.00)
2 metams - $25.00

LAC, Ine., Treasurer 
1927 W. Boulevard 
Racine, WI 53403

LITU ANUS..............................
6621 S.. Troy Street
Chicago, IL 60629

$8.00 (pilna kaina- 
$ 10.00)
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VISA LOTTERY
į Our office is assisting with VISA LOTTERY. 
Į Aplications for Green Card from now until March 
s 1, 1997. For more information call:

Jayashree Bidari, J.D. - Attorney At Law
(216)892-3323

meruoti "Draugą", "Darbinin
ką", "Dirvą"-, "Eglutę", "Brid- 
ges" ir "Lituanus", kol galioja 
sumažintos kainos naujiems 
prenumeratoriams.

Kas skaito lietuviš
ką laikraštį, tas išlieka prie 
lietuvių visuomenės. Paskuti
nė proga pasikviesti naujus 
skaitytojus lietuviškajai pe
riodikai yra iki sausio mėne
sio pabaigos, kol galioja JAV 
LB Kultūros tarybos ir Lie
tuvių fondo teikiama lengva
ta naujiems prenumerato
riams.

”Eglutė" džiaugiasi, 
gavusi daug naujų prenume
ratorių Spaudos Vajaus pro
ga. Tegu nelieka nė vienos 
lietuviškos šeimos, auginan
čios vaikučius, be jų mėgia
mos "Eglutės". Naujus prenu
meratorius, kurie užsisakys ją 
iki sausio pabaigos, "Eglutė" 
lankys visus metus tik už 10 
dolerių.

Paskutinis skambu
tis! Šio mėnesio gale baigiasi 
nuolaida naujiems prenume
ratoriams, užsisakantiems 
"Draugą", "Dirvą", "Darbi
ninką", "Eglutę", "Bridges" ir 
"Lituanus". Plėskime lietu
viškos spaudos skaitytojų ra
tą, jungdami juos į vieną lie
tuvišką šeimą. Tuo praturtin
sime mūsų visuomeninį gy
venimą.

"DIRVAI" 
AUKOJO:

G.Gureckas, Pal.V.E., CA $200 
J.Kučingis, Los Ang.,CA $100 
M.Vaitkus, Belleville, IL $35 
V.Žolynas, Chicago, IL $25 
A.Simutis, East Rock.,NY $25 
J.Pečiūrienė, Ann Arbor,MI $20
J. Virpša, Chicago, IL........ $15
S.Jurgelevičius, Dudl.„ MA $15 
E.Balceris, Tucson, AZ, $15
K. Ralys, Cleveland, OH $15
V.Zdanys, W.Hartford, CT $15 
K.Civinskas, Breckville,OH $15 
J.Rukšėnas, Los Ang.,CA $15 
S.Vanagūnas, Chicago, IL $10 
S.Smalinskas, Livonia, MI $10 
I.Juodišius, Cleveland, OH $10 
A.Reventas, Houston, TX $10 
V.Žebertavičius, Nevvp., MI $10 
R.B.Polock, Solon,OH..... $10
V.Jakonis, S.Laur., Can. $10 
P.Žilinskas, Lyndhurst, OH $5 
V.Jankus, Delran, NJ.......  $5
V.Melinis, Old Bridge, NJ $5 
V.Janušauskas, Long.,Qe,Ca $2

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame

Gerb. Redaktoriau,
Petrui Žilinskui pa

vedus, anksčiau prašiau sulai
kyti "Dirvos" siuntinėjimą. 
Dabar, jam sugrįžus iš slau
gos įstaigos į namus,, taipogi 
jo prašomas, siunčiu prenu
meratą už šiuos metus. Jis, 
besirūpindamas savo sveika
tos atstatymu, sakė: "Nors ir 
nepajėgus dar skaitymui skir
ti daugiau laiko, bet reikia ir

"Dirvos" sveikatą palaikyti 
bent prenumeratos pratęsi
mu". Su geriausiais linkėji
mais Petras Žilinskas

(perPr. Razgaitį)

OHIO ĮVYKIAI

Sausio 29 - vasario 2 
d. - NARĮ Home Improve- 
ment Show - Namų patobuli
nimo paroda. I-X Center, 
6200 Riverside Dr., Cleve
land. Tel. 216/736- 6728.

Vasario mėnesį - 
įvairūs koncertai. The Cleve
land Institute of Music, 
11021 East Blvd., University 
Circle, Tel. 216/ 791-5000.

Vasario 8-16 d. 
Cleveland Home and Garden 
Show - namų ir darželių 
paroda. I-X Center, Tel. 216/ 
676-6000.

Iki vasario 2 d. Lega- 
cy of Light: Master Photo- 
graphs from the Cleveland 
Museum of Art - Meistriškos 
foto nuotraukos iš Meno mu
ziejaus rinkinių. 11150 East 
Blvd., Cleveland Tel. 216- 
421-7340.

Iki vasario 23 d. 
Bound & Unbound: Explora- 
tions of the Natūrai World - 
Pasaulio gamtos tyrinėjimai. 
The Cleveland Museum of 
Natūrai History, 1 Wade 
Ovai, Cleveland. Tel. 216/ 
231-4600. GerJ.

481-5397
Complete Front End Service

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

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

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

Paul Stefanac J

JAKC1BS AND SONLaidojiipo Įstaiga
Willian)].]akubs Sr. 
Will‘an)].]akubs]r. 
Keopetb Scbnjidt ir 
Barbara Jakubs Scbrpidt

Licenzuoti direktoriai ir balzamnotojai
936 East 185tb Street Cleveland, Obio 44119 
36000 Lakesbore Blvd. Eastlake, Obio 44095 

Telefonas: 531-7770

La idotnvi^kop tyčia erdvi, vėsinama, 
teikianti jankia^atmosferadiūdesio valandoje. 
Didelė aikšte automobiliams pastatyti.

RITA STAŠKUTĖ

Born To Travel
26949 Chagrin Blvd. #103 (Ohio Savings Building) 

CLEVELAND, OH 44122
Tel: (216) 831-5530 & (800) 366-9980 
Fax: (216)831-5028

LIETUVA - 1997
Skrydžiai j Vilnių dar vis geriausiomis kainomis 

Atstovaujame FINNAIR, SAS ir kitas oro linijas 
Bendradarbiaujame su Lietuvos Avialinijomis

Matas & Associates [fcj
========^============;=^^=a NORMLS

RITA MATAS • Broker *G.R.I. * Licepsed Real Estate Appraiser
17938 Neff Road 
Cleveland, 0H. 44119 
(216) 486-2530

ADV. VYTAS MATAS teisiais patarėjas

2412 Cedarwood Road 
Pepper Pike, 0 b. 44124 
(216) 473-2530

Lietuvių Kredito Kooperatyvas
767 East 185tb Street Cleveland, Obio 44119 481-6677
DARBO VALANDOS: antradienį, trečiadienį

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

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