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neabejoja pa. .. ....... .......
(Tęsinys iš 3 numerio)
B.Brazdžionio poezi žmogaus didybe ir menkyste,
ja blaškosi nuo romantiškojo tiesos ir žmoniškumo galuti
svajingumo ligi realizmo, niu laimėjimu, savo Tėvynės
nuo švelnių lyriškųjų plony buvimu, jos sunkia dalia ir
bių ligi grotesko, nuo švel jos šviesia ateitimi... Todėl
nios maldos ligi rūstaus grū Brazdžionis pirmiausia yra
mojimo. Analizuodamas B. Dievo, kilnaus žmoniškumo,
Brazdžionio poeziją, J.Gri Tėvynės meilės šauklys ir ri
nius daro tokią išvadą: "Braz teris". ("Aidai", 1949,26)
Taiklesnių žodžių,
džionio kūrybinis idealas yra
kažin kas pastovu, kas turi kuriais yra įvertinęs B. Braz
reikšmės visiems žmonėms ir džionio poeziją A. Vaičiulai
visiems laikams, kas paliečia tis, būtų sunku surasti: "Pir
giliai žmogaus likimą, kas ma savita jo pakopa buvo
yra susiję su antgamtine tik "Amžinas žydas", o ano pra
rove, kaip visokios būties pa dinio laikotarpio vaiskiausioji
grindais. Šioje, neįsivaizduo gėlė - "Ženklai ir stebuklai".
jamus tolius siekiančioje Mūsų akiratyje iškilo poetas
perspektyvoje Brazdžionio visai naujas, kokio lietuvių li
idealų kertiniu akmeniu yra teratūra dar nebuvo regėjusi.
Dievas, visų herojų, viso ko Jo lyrikoje susiliejo didingas
šaltinis ir tikslas. Toliau eina asmeninis žodis, žila tradici
Dievo apreikštosios krikščio ja, bibliniai ir orientaliniai la
nių religijos tiesos ir dorybės, pai, mūsų pačių giesmių at
kuriomis jis neabejoja, kaip garsiai, bažnytiniai giedoji-
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modernizmas, liturgija, šven
tųjų šauksmai, vienuolinė
nuošaluma ir aštrūs dabarties
šauksmai, šios dienos verde
nė, mūsų gadynės opos, atšiauris ir rūstūs griaudėji
mai, ir kūdikio giedrumas.
Šitas ir kitas savybes Bernar
das Brazdžionis sutirpdino,
lyg koks viduramžių alche
mikas, į grynai savą meną, į
nepakartojamą kūrybą, kurią,
jeigu tektų ją atžymėti ko
kioje nors hierarchijoje, linkčiau padėti kaimynystėje su
naujuoju simbolizmu ir eks
presionizmu. Tokia savo lyri
ka Bernardas Brazdžionis
įžengė į lietuviškąjį Parnasą,
atsisėsdamas su savo kartos
pirmaisiais Jonu Aisčiu, An
tanu Miškiniu ir Salomėja
Nėrim..." ("Aidai", 1961, nr.6,
272 p)

POETAS - PUBLICISTAS

Rytas prie Galvės ežero (Trakų rajone)
I.Gedris nuotr.

Juozas Kojelis
Išleidęs visus savo
rūpesčius pensijon, kartojant
jo paties linskmai tartus žo
džius, ir pats redaktorius Ber
nardas Brazdžionis po 17 me
tų paliko "Lietuvių dienų" re
daktoriaus kėdę, perleidęs sa
vo pareigas redakciniam
kolektyvui. Septyniolikos
metų jo darbas (su garbės at
lyginimu) tuo būdu yra tapęs
istoriniu faktu ir vertinimo
objektu.

Lietuviško gyvenimo
veidrodis
"Lietuvių dienos" iš
siskyrė iš kitų išeivijos lietu
viškų žurnalų tuo, kad netu
rėjo oficialaus savo paskirties
aptarimo, kaip "kultūros",
"mokslo", "politikos", "atviro
žodžio", "jaunimo" ir 1.1.
Brazdžionio pirmtako redak
toriaus Juozo Vitėno pasirin
kimu, "Lietuvių dienos" foto
grafijos ir žodžio medžiaga
turėjo galimai pilniau atspin
dėti visą lietuvių išeivijos gy
venimą ir veiklą. Taigi infor
mavimas buvo pagrindinė
žurnalo paskirtis, atiduodant
gerą duoklę grožinei ir meni
nei kūrybai. Susidarius stip
resniam kolektyvui, informa
cijos platforma buvo praplės
ta ta prasme, kad išeivijos gy
venimą kurią ir formuoją
veiksniai žurnale ne lik buvo
pristatomi, bet ir sudarytos
galimybės taip pat ir jiems
patiems prisistatyti. "Lietuvių
dienos" buvo tarsi scena, ku-

(iš knygos "Iš nakties į rytą")
rioje buvo rodomas lietuviš
kas spektaklis, tačiau redak
torius ar kolektyvas nesisavino nei režisieriaus, nei diri
gento, nei choreografo ir net
nei grimuotojo vaidmens.

Keičiasi redaktoriai
- platėja vaga
Iš teisininko Vitėno,
gabaus administratoriaus, re
dagavimą perėmus poetui
Brazdžioniui, skirtingo tem
peramento, veržlesnių polė
kių ir labiau dominuojančio
charakterio žmogui, "Lietu
vių dienose" atsirado naujo
vių: palengva pakito redakci
nio kolektyvo sudėtis, o žur
nalo paskirtis tapo praplėsta ne tik lietuviško gyvenimo
įvykius dokumentuoti, ne tik
skaitytoją informuoti, bet ir jį
formuoti. Tas formavimas
reiškėsi dažniausia paties re
daktoriaus parašytais veda
maisiais, kuriais, cituojant jį
patį, buvo "ieškoma naujų
būdų lietuviškam veikimui
skatinti, naujų priemonių lie
tuviškai gyvybei pasireikšti,
naujų formų jai pademons
truoti, (tautiškai) silpstančius
sustiprinti, nutolstančius pa
traukti, netikėlius įtikinti"
("Lietuvių dienos", 1969 ko
vas).
"Lietuvių dienų" va
gos praplėtimas (reikia pripa
žinti, su tam tikru susiaurėji
mu informacijos srityje) su

naujo redaktoriaus atėjimu
įvyko natūraliai, mat jos bu
vo nuo kitų žurnalo skirtin
gos ne tik tuo, kad, kaip buvo
minėta, neturėjo specifinės
paskirties, bet ir neatstovavo
jokiai grupei, partijai ar sro
vei, kuri tėkmės vaga galėtų
vienu ar kitu būdu riboti.
"Lietuvių dienos" leidžiamos
privataus asmens, kuris į re
dagavimą ir linijos nustatymą
praktiškai nesikišo. Tuo būdu
žurnalo linija pilnai sutapo su
asmenine redaktoriaus linija,
nes jis pats tą liniją nustatė ir
reiškė.
Ta prasme, ribojant
tema publicistika, galima tei
sėtai kalbėti apie Bernardo
Brazdžionio visuomeninę po
litinę liniją, reiškiamą "Lie
tuvių dienų" žurnale.

Bernardas Brazdžionis
(iš 1945 metais Vokietijoje išleistos knygos
"Svetimi kalnai")

ŠEŠĖLIS
Tu sukūrei nuostabų pasaulį
Su žiedais, su sodais, su sapnais,
Ir po Tavo dideliais delnais
Kaip aguonos grūdas šviečia saulė.
Tu sukūrei širdį, tartum paukštį,
Kadji vis ilgėtųsi dangaus,
Kad visoj kelionėje žmogaus
Į Tave ji, Dieve, kelio klaustų.
Tu sukūrei žemų, pilną dulkių,
Pilną kryžkelių ir šunkelių klaidžių.
Ir paklydus girioje girdžiu:

- Neraudok, keleivi, neprapulsi Vėl kely žydės tau mano gėlės,
Su tavim einu aš kaip šešėlis.

Lietuva gyva, lietuviai
kūrybingi
Buvo laikas, kai so
vietų okupaciją Lietuvoje lai
mino ir rėmė tik komunistinė
spauda: "Vilnis", "Laisvė",
"Liaudies balsas" ir dar vie
nas kitas leidinukas Pietų
Amerikoje. Šiaip jau visų ki
tų krypčių laikraščiai ir apie
juos susispietę žurnalistai be
mažiausių svyravimų buvo
kovos dėl Lietuvos laisvės
pusėje. Trečiojo fronto nebu
vo.
Ilgainiui nuotaikos
keitėsi, atsirado susvyravimų.

(Nukelta į 5 psl.)
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Girdėta iš Vilniaus
• RENGDAMASI STOTI l EUROPOS SĄJUNGĄ,
LIETUVA TURI SUSTIPRINTI SIENŲ APSAUGĄ. Lie
tuvoje viešinčios Europos Sąjungos Komisijos narės Anitos
Gradin manymu, Lietuva gerai pasirengusi stoti į Europos Są
jungą, tačiau sienų apsaugos problemos šioje šalyje dar neiš
spręstos. Pirmadienį ES Komisijos pareigūnė buvo susitikusi
su Lietuvos teisingumo bei vidaus reikalų ministerijų vado
vais ir surengė spaudos konferenciją. A.Gradin teigia, jog jai
buvę svarbu susipažinti su Lietuvos teisine sistema, pasienio
kontrole bei nelegalios migracijos problemomis ir numatyti,
kokia Europos Sąjungos pagalba galėtų greičiau priartinti Lie
tuvą prie šios organizacijos reikalavimų. Remiantis vizito die
nomis pasirašytais susitarimais, Lietuva pagal PHARE pro
gramą gaus 6 milijonus ekiu. Šios lėšos skiriamos techniniam
sienos apsaugos stiprinimui ir pasieniečių mokymui. Be to,
Lietuvai dar teks dalis iš 14 mln. ekiu, skirtų trijų Baltijos
valstybių ir Lenkijos jūros sienų apsaugai. Analogiškos sutar
tys praėjusią savaitę buvo pasirašytos Latvijoje.
• NATO NARYSTĖ: PAŽADAI IR PAGUODIMAI.
Jungtinės Amerikos Valstijos visas galinčias tapti NATO na
rėmis vertina atskirai, neskirstydamos jų į grupes. Tai pažy
mėjo Vilniuje viešintis JAV gynybos sekretoriaus pavaduoto
jo pirmasis pavaduotojas Frederick Smith. Jis vadovauja JAV
saugumo ir gynybos politiką koordinuojančių aukšto rango
pareigūnų delegacijai, kuri nuo sekmadienio drauge su Lie
tuvos diplomatais ir karininkais Vilniuje svarsto galimybes
Lietuvą dar labiau priartinti prie Vakarų struktūrų. Ši delega
cija priklauso dvišalei JAV Gynybos departamento ir Lietu
vos krašto apsaugos ministerijos darbo grupei, kurios posėdis
sausio 27 d. vyko Vilniuje.
"JAV remia Lietuvos ir kitų Baltijos šalių saugumą bei
nepriklausomybę", - tai pirmadienį spaudos konferencijoje pa
brėžė F.Smith, atsakydamas į klausimą, ar JAV administra
cijos parengtame "Baltijos veiksmų plane" ("Batic Action
Plan") numatyta pasirašyti dvišalė chartija suteiks Lietuvai
saugumo garantijų. Pareigūno žodžiais, "NATO narės nu
spręs, kiek Baltijos šalių tuo pačiu metu bus priimta į Aljansą
- viena ar visos". Jeigu Lietuva nepateks į pirmąjį NATO plė
timosi etapą, sąjungos durys nebus užvertos, nes šios organi
zacijos plėtimasis - besitęsiantis procesas, teigė F.Smith.
• A. SAUDARGAS: KEIČIANTIS POLITINĖMS
VALDŽIOMS, DIPLOMATIJA TURI IŠLIKTI TVIRTA
IR PASTOVI. Užsienyje veikiančių Lietuvos ambasadų ir
nuolatinių misijų bei atstovybių vadovai sausio 27 d. susirin
ko į kasmetį pasitarimą Vilniuje. Šiame susitikime taip pat da
lyvavo aukšto rango Prezidentūros bei Užsienio reikalų minis
terijos pareigūnai. Per tris pasitarimo dienas diplomatai Vil
niuje apsvarstys Lietuvos užsienio ir ekonomikos politikos
kryptis, konsulinius, teisės ir finansų klausimus, taip pat gali
mybes gerinti ambasadų veiklą. Jie bus supažindinti su pa
grindiniais naujosios Vyriausybės planais. Pirmąją pasitarimo
dieną su ambasadų vadovais susitiko Seimo Pirmininkas Vy
tautas Landsbergis. Sausio 29 d., dalyvaujant Ministrui Pirmi
ninkui Gediminui Vagnoriui, surengtas bendras Vyriausybės
ir Lietuvos ambasadų vadovų posėdis.
• INDĖLININKAI ĮTARIA SĄMONINGĄ BANKO
ŽLUGDYMĄ. Lietuvos akcinio inovacinio banko (LAIB) in
dėlininkai nepatenkinti susitikimo su Tarptautinio valiutos
fondo (TVF) atstovu Lietuvoje Domeniko Fanizza rezultatais
ir sieks susitikti su dabar viešinčios TVF misijos vadovu
Julian Berengaut. LAIB indėlininkų koordinacinės grupės na
rys profesorius Juozas Mureika po susitikimo pareiškė, kad
jam susidaręs įspūdis, jog "TVF toliau inicijuoja banko žlug
dymą". Pirmadienį susitikęs su LAIB indėlininkų teisių gy
nimo koordinacinės tarybos nariais D.Fanica tvirtino, kad fon
das nesikiša į Vyriausybės sprendimus, o tik pataria jai per
tvarkyti bankus. TVF atstovas sakė, jog prieš metus, sustabdant LAIB veiklą, jis neturėjęs duomenų, kad tokia priemonė
buvusi tuomet nepagrįsta. Vasarį turėtų įvykti LAIB indėli
ninkų suvažiavimas, į kurį pakviestas ir D.Fanica.
• VIDAUS REIKALU MINISTRAS ATSISAKO AS
MENS APSAUGOS. Vidaus reikalų ministras Vidmantas
Žiemelis antradienį pareiškė nesinaudosiąs asmens apsauga,
nes nemanąs, kad jam gresia rimtas pavojus. Šį pareiškimą
V.Žiemelis padarė po to, kai apie jam paskirtą apsaugą buvo
pranešta visuomenės informavimo priemonėse. Ministro Pir
mininko potvarkiu Vadovybės apsaugos departamento pa
reigūnams nurodyta saugoti vidaus reikalų ministrą ir Muiti
nės departamento direktorių Alvydą Budrį.

Lš visur apie visįjį
KAS VALDO RUSIJĄ?

Algirdas Pužauskas
Rusijos spauda paga
liau pripažino, kad paskutinis
prezidento Boriso Jelcino su
sirgimas, kuris neleido jam
grįžti į Kremlių ir pradėti sa
vo darbą, nebuvo kokia sloga
ar iš vaikaičio gautas gripukas, bet stiprus abiejų plau
čių uždegimas. Vasario 1 d.
B.Jelcinas minėjo savo 66
gimtadienį, tačiau televizijoje
paskutinį sykį pasirodė tik
sausio 6 d. Kremlius turėjo
paskelbti, kad planuotas Ne
priklausomų valstybių san
draugos vadovų suvažiavi
mas atidėtas dėl Rusijos pre
zidento ligos.
Senatas patvirtino
JAV valstybės sekretorę Ma
deleine Albright, kuri spau
dos konferencijoje, atsakyda
ma į klausimus, pirmąsyk
šalia prezidento B.Jelcino pa
vardės paminėjo ir Rusijos
premjero Viktoro Černomirdino pavardę, nes jis einąs
Rusijos prezidento pareigas.
Visai galimas daiktas, kad
teks atidėti vėlesniam laikui
seniai planuojamą Rusijos ir
JAV prezidentų susitikimą.
Rusijoje kalbama,
kad prezidentas B. Jelcinas iš
paskutiniųjų 19 mėnesių 10
mėnesių praleido įvairiose li
goninių, sanatorijų ar poilsio
namų lovose. Spėliojama,
kad vieną širdies infarktą
(ataką) jis turėjo 1995 m., du
infarktus ir sunkią penkių
širdies indų operaciją pergy
veno pernai lapkričio mėnesį.
Šiemet, sausio 8 d. jis skubiai
buvo išvežtas iš savo darbo

kabineto Kremliuje su aukšta
temperatūra.
Rusijos parlamente
sausio 22 d. komunistų parti
jos frakcijos narys Viktoras
Iljušinas pasiūlė rezoliucijos
projektą, kuris siūlo arba pri
pažinti, kad Rusija turi suby
rėti kaip valstybė, nes nebe
turi vadovo, arba turi "sėdėti
ir stebėti, kaip prezidentas
serga". Ši rezoliucija Durnoje
buvo priimta 229-63 balsais,
tačiau ji legalios galios netu
ri. Tektų įtikinti prezidentą,
kad jis pats pasitrauktų iš pa
reigų, arba pakeisti valstybės
konstituciją.
Tokie pasiūlymai jau
seniai girdimi. Andriejus
Piontkovskis, politikos moks
lų profesorius, yra siūlęs, kad
Rusijoje prezidentus rinktų
ne visuotiniuose rinkimuose
visi piliečiai, bet tik parla
mentas. Konstitucijos keiti
mui ar papildymui reikėtų
dviejų trečdalių Durnos balsų
ir trijų ketvirtadalių Federa
cijos Tarybos (Senato) narių
balsų. Keitimus turėtų patvir
tinti 89 gubernijos paprasta
balsų dauguma.
Tas faktas, kad Va
karų šalyse pripažįstamas
prezidentas B.Jelcinas ir jo
laikinas pavaduotojas premjeras V.Černomirdinas,
jau sukėlė kai kurių kalbų,
ypač JAV-se. Vašingtono po
litikai linkę "sudėti visus
kiaušinius į vieną krepšį". Pa
tys rusai visiškai nemėgsta
savo premjero. Jis kaltinamas
dėl visų Rusijos nesėkmių.
Maskvoje kalbama,
kad prezidentas paskyrė di
džiausią savo priešą Krem
liaus štabo viršininku. Tai
esąs Anatolijus Čiubaisas,
kuris veikiąs kaip prezidento
"regentas", o jam padedanti
B.Jelcino dukra Tatjana Djačenko. Tik jų dėka Rusijoje
taip nemėgstamas premjeras
V.Černomirdinas, už kurio
kandidatūrą į prezidento vie
tą, kaip rodo viešosios nuo
monės tyrimai, žada balsuoti

vos 6%, kai net V.Žirinovskis
gauna 5 %. Kalbant apie
viešosios nuomonės tyrimus,
į klausimą ar B.Jelcino liga
sukelia rūpesčių dėl Rusijos
ateities, net 72% atsakė, kad
"sukelia". Apie 70 % mask
viečių pasakė, kad jie negau
na patikimų žinių apie prezi
dento ligą ir mano, kad prezi
dentas jau nebegali tinkamai
eiti savo pareigų. Net 82%
prisipažino, kad jie nebūtų už
Jelciną balsavę, jei būtų ži
noję, kad jis taip sirgs. 86%
išreiškė nuomonę, kad jis tu
rėtų pasitraukti iš pareigų.
Daug skirtingų nuo
monių išryškėjo apklausiant,
kas gi turėtų būti Rusijos pre
zidentu? Už Liaudies res
publikonų partijos vadą
Aleksandrą Lebedį žadėjo
balsuoti 25%, už Maskvos
merą Jurijų Lužkovą - 17%;
už komunistų partijos vadą
A.Ziuganovą - 16%; už Gu
dijos prezidentą Aleksandrą
Lukašenką -10%.
Daugelis liaudies ke
liamų kandidatų atsisakė pri
sipažinti, kad jie siekia prezi
dento vietos, išskyrus buvusį
generolą Aleksandrą Lebedį.
Jis pasakė žurnalistams, kad
nori tapti prezidentu ir juo
taps. Jis jau turįs banke rinki
mų kampanijai 250 milijonų
dolerių.
Rusijos parlamentas,
ypač Federacijos taryba, pa
sisako už Rusijos konstituci
jos reformas, kurios suteiktų
didesnes valdymo galias par
lamentui. Tarybos pirminin
kas Jegoras Strojevas, laiko
mas prezidento B.Jelcino
draugu ir rėmėju, pareiškė,
kad Rusijos Durna turėtų
skirti aukštuosius valdžios
darbuotojus, o ne vienas pre
zidentas.
Dabartinė Rusijos

- konstitucija numato, kad pre
zidentui pasitraukus ar mirus,
nauji rinkimai įvyktų po trijų
mėnesių. Iki tų rinkimų vals
tybė gyvuotų be vyriausiojo
vado.

Keliais sakiniais
tik savo apylinkėse.
• Naujoji JAV-jų fliktus".
• Katalikiškoje Airi
• Alžyre kruvinus te
valstybės sekretore Madelei
ne Albright, kalbėdama Se roro veiksmus atnaujino gin joje vasario 27 d. įsigali civi
nate apie NATO išplėtimą į kluota islamo grupuotė. Ne linės metrikacijos įstatymai,
Europos Rytus, pasakė: "Mū žiūrint musulmonų atgailos ir priimti 1995 m. lapkričio 24
sų uždaviniai Europos Rytuo taikos mėnesio - ramadano, d. referendume. Vienas sun
se yra atlikti tai, ką NATO šimtai nekaltų žmonių žuvo kiai sergąs vyriškis išimties
atliko prieš 50 metų Europos skerdynėse ir sprogus tero keliu gavo skyrybas, nes jis
Vakaruose: integruoti naują ristų padėtoms bomboms.
esąs prie mirties ir norįs mirti
• Čečėnijoje vyku išsiskyręs. Referendume met
sias demokratijas, nugalėti
seną neapykantą, suteikti siuose šalies prezidento rin rikacija laimėjo vos 9,000
ekonomikos atkūrimo viltį ir kimai buvo iškelta 16 kandi balsų iš 1.6 mln. balsavusių.
pasitikėjimą, sustabdyti kon datų. Kai kurie iš jų žinomi
(Nukelta į 3 psl.).
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TAUTOS ŠVENTĖS
Netrukus minėsime
Vasario 16-ąją ir Kovo 11ąją. Abi šios mūsų tautai
reikšmingos datos yra nebe
atskiriamai tarpusavyje susi
jusios. Jei nebūtų pirmosios,
šiandien jau vargu ar kas be
siryžtų apie Lietuvos valsty
bės atkūrimą kalbėti. Jei ne
būtų antrosios, tai Vasario
16-oji liktų tik vis labiau nu
tolstančiu skaudžios mūsų
istorijos faktu. Juk dar prieš
kokį 15 metų buvo daug abe
jojančių, kad Lietuvai pavyks
kada nors išsiveržti iš bai
siausios pasaulio imperijos
nasrų. Jų vis daugėjo. Oku
pantas tik to ir telaukė, siūly
damas "nebesiknisti istorijo
je, o žiūrėti į realybę": užgro
biau ir valdysiu jau amžinai.
Kai lygiai prieš de
šimtmetį prasidėjo Atgimi
mas, deja, gana daug kas Lie
tuvoje ne iš karto suvokė, kad
galima priklausyti ne befor
mei "tarybinei liaudžiai", o
savo tautai, kurios istorijoje
ne vien klaidos ir nesėkmės,
bet ir didvyriški žygiai bei
įstabūs laimėjimai buvo. Ir
dabar, kai stebuklu iškovota
nepriklausomybė iš karto neapipylė stalo visokiomis gė
rybėmis, juk kiek daug atsi
randa niurzgiančių ir net
priespaudą su nostalgija me
nančių. Tokie nenori patikėti,
kad imperija neišvengiamai
būtų bankrutavusi, kad ten,
"kur nebuvo Sąjūdžio", žmo
nės gyvena dar blogiau.
Išeivijoje buvo susi
dariusios labai tvirtos Vasa
rio 16-osios minėjimų tradi
cijos. Nelaisvėje esančios Tė
vynės ilgesys ir neapykanta
žiauriausiam režimui, atsky
rusiam nuo artimųjų, neleido
šiems minėjimams prarasti
savo jaudinančios ir skatinan
čios prasmės.
Tačiau kai įvyko tai,
apie ką svajota, bet vis ma
žiau realiai tikėta, atsirado
nemaža savotiško pasimeti
mo. Kai laisvės trokšti ir dėl
jos kovoji, lyg ir aišku, ką
reikia daryti. Tačiau kaip elg
tis, kai ta laisvė jau pasiekta?
O čia dar prisideda ir tam tik

ras apmaudas, kad tėvų že
mėje, deja, daug kas daroma
ne taip, kaip derėtų.
Svarbiausia ne minė
jimo forma, o prasmė. Ar pa
kankamai ją suvokiame? Ar
esame širdimi įsisąmoninę,
kad visada daug sunkiau bū
na laisvę išsaugoti ir joje gy
venti, negu ją iškovoti?
Bene pati baisiausia
nelaimė - susiskaldymas ir jo
neatskiriami palydovai - ne
pasitikėjimas ir nusivylimas.
Kaip švęs Vasario 16-ąją be
darbis, girdintis tik neigiamus
atsakymus vien todėl, kad jis
jau peržengė 40-ties metų ri
bą? Kaip švęs tas, kurio arti
muosius dėl kelių litų arba
tiesiog dėl pamišėliško sadiz
mo nužudė kažkoks nesuras
tas (o tiksliau, neieškomas)
nusikaltėlis? Ar tas asmeninis
sielvartas neužgoš didžiosios
šios šventės prasmės? O ar
rūpi Vasario 16-oji vagiui,
saugiai apsisiautusiam korumpuoto valdininko kai
liais? Ar ji nors akimirksniui
svarbi sukčiui, pasivadinu
siam bankininku?
Vienas žinomas poli
tikierius, paklaustas apie ne
senus įvykius Panevėžyje,
bandė teigti, kad pasiprieši
nusiam dabar vis tiek bus la
bai blogai, kad "mafija - la
bai galinga".
Kokia šlykšti nesą
monė! Ir apmaudu, kad ją
kartoja netgi tie, kurie tiesiog
neturi teisės į tokius išvedžio
jimus, kurie privalėtų viską
padaryti, kad būtų apgintas
geras lietuvių tautos vardas,
per amžius kaimynų akyse iš
saugotas. Nejaugi ta apgailė
tina gauja valkatų jau valdo
visą Lietuvą su visais jos mi
nistrais, Seimo nariais ir pa
čiu Prezidentu, tik dabar susi
griebusiu taisyti įstatymus?
Kas trukdė Prezidentui tą da
ryti prieš keturis metus? Ne
jaugi "gimtoji" partija buvo
jo rankeles supančiojusi?
Nėra kito kelio, kaip
tik tautos susitelkimas. Štai ta
mintis ir turi persmelkti mus,
pasitinkančius didžiąsias tau
tos šventes.
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AR PAŽADAI
TIK PAŽADAIS TELIKS?
prokuratūrai su organizuotais
nusikalstamumu "sėkmingai"
kovojant, nusikaltėliai taip
įsidrąsino, kad net visa gauja
- aštuoniese - minėtą preky
bininką užpuolė. Kas dar
nuostabiau, kad jis vienas su
gebėjo su visais susitvarkyti.
Juozas Žygas
Iš jų keturis nušovė ir keturis
sužeidė.
Žinoma, dar nedaug
Spauda ir radijas pra
laiko tepraėjo, kai naujoji dėjo apie "tragediją" Panevė
Vyriausybė į valdžią atėjo. žyje rašyti ir kalbėti. O pro
Tai per trumpas laiko tarpas kuratūra rūpinosi, kokiu para
žmonių gyvenimą pagerinti grafu remiantis, būtų galima
ar bedarbystę sumažinti. Bet ... Okuličių apkaltinti. Trage
jo užtenka susipažinti su tais, dija yra ne tame, kad tiek
kurie į valdžią atėjo. Iš spau daug nusikaltėlių buvo pa
dos ir iš Lietuvos ateinančių klota, bet kad tokie nusikalti
laiškų matosi, kad valdžioje mai galėjo įvykti, kad proku
yra žmonių, kuriems ten ne ratūrai ir policijai žiopsant,
reikėtų būti. Prieš rinkimus sužeistieji kažkur dingo. Pa
buvo garsiai kalbama ir žada aiškėjo, kad jie buvo nuvežti
ma, kad bus griežtai kovoja Vilniuje į ligoninę, kur jie
ma su nusikaltimais ir kontra buvo operuoti. Gydytojai dė
banda. Tai čia pirmieji egza mesio neatkreipė, kad jie visi
minai nebuvo išlaikyti. Nau buvo su šautinėmis žaizdo
dojant sporto terminologiją, mis. Po operacijų draugai
pirmąjį kėlinį laimėjo nusi juos išsivežė.
Dabar visi pabudo ir
kaltėlių grupuotės santykiu 20.
pradėjo, kaip "adatos šieno
Visą Lietuvą sukrėtė kupetoje" ieškoti. Dar to ne
Kūčių dienos įvykiai Panevė gana. Tam įvykiui po visą
žyje. Sukrėtė taip, kad net Lietuvą, o gal ir plačiau nu
prezidentūrą ir vidaus reikalų skambėjus, Vilnius perėmė
ministeriją iš miego pažadi tos bylos vadovavimą. I Pa
no. O tai įvyko vieno drąsaus nevėžį nuvyko daug aukštų
prekybininko Rimo Okuli pareigūnų. Visai R. Okuli
čiaus dėka ir drąsa. Jis vienas čiaus šeimai buvo paskirta
kovoje su organizuotu nusi policijos apsauga. Policijai
kalstamumu daugiau padarė, "budriai" saugant, buvo nu
negu Vidaus reikalų ministe šautas jo svainis ir biznio
rija, policija ir prokuratūra, bendrininkas A. Stumbrys.
Tas šūvis "teisėsaugą" į kam
kartu sudėjus.
Iki šiol generalinio pą įvarė ir parodė, "kas yra
prokuroro įstaiga garsėjo tuo, bosas".
Prieš rinkimus buvu
kad tai tebuvo kriminalinių
bylų saugykla. Policijai ir si opozicija dažnai minėdavo

neatsakingą praskolinimą.
Konservatoriai kaltino Vy
riausybę šalies praskolinimu. Taip spaudos konferen
cijoje kalbėjo Tėvynės Są
jungos (Lietuvos Konserva
torių) valdybos pirmininkas
G. Vagnorius. Pasak jo, taip
atsitiko, nes vyriausybė pasi
rinko ne ekonomikos palai
kymo, o pragyvenimo skolon
kelią.
Kaip praneša Tėvy
nės Sąjungos spaudos tarny
ba, G. Vagnorius pažymėjo,
kad A. Šleževičiaus vyriausy
bė atėjo prie valstybės vairo,
kai praktiškai nebuvo jokių
skolų. O "ši vyriausybė išei
na, palikdama 5.6 milijardus
litų užsienio skolos ir 1.4 mi
lijardą litų vidaus skolos", R.
Ozolas, kalbėdamas 1996 m.
vasario 22 d. Lemonte, pasa
kė: "Kokią perspektyvą dabar
turėtų gera valdžia? Dabar
kraštas yra praskolintas. Lie
tuva gyvena iš paskolų, bet jų
neinvestuoja Lietuvoje, o
praleidžia užsienio prekėms
apmokėti". G. Vagnorius tei
gė, kad per praėjusius metus
vyriausybė pasiskolino be
veik antrą valstybės biudžetą:
"Galima, be abejo, dvejus
metus gyventi iš skolų taip,
kaip darė kai kurie bankeliai.
Bet vėliau vis tiek ateina
bankrotas".
Atrodo, kad per porą
mėnesių spėjo užmiršti, ką
patys sakė. Pranešimas iš Vil
niaus: "Lietuvos vyriausybė
ruošiasi užsienyje išleisti
naują 200 min. JAV dolerių
valstybės obligacijų emisiją,
kuri bus panaudota biudžeto
reikmėms!

Iš visur - apie viską
(Atkelta iš 2 psl.)
Prieš įstatymą karštai kovojo
katalikų Bažnyčia.
• Izraelio vyriausybė
pažadėjo palestiniečiams pa
leisti iš kalėjimų 30 moterų
kalinių, nubaustų už teroro
veiksmus okupuotose Palesti
nos žemėse.
• Pietų Korėjos prezi
dentas, spaudžiamas nuosto
lius nesančių darbininkų
streikų ir demonstracijų, pa
žadėjo profsąjungoms per
žiūrėti naujus įstatymus. Pie
tų Korėjos spauda tvirtina,
kad darbininkams didelę įta
ką turi komunistinės Šiaurės
Korėjos agentai ir provokato
riai.
• JAV visuomenės
nuomonės tyrimai parodė,
kad prezidento B.Clinton
darbu patenkinti 59% ameri
kiečių.
• Iš pareigų pasi
traukdamas buvęs valstybės
sekretorius Warren Chris-

topher peikė Kongresą dėl lė
šų mažinimo užsienio politi
kos reikalams. Prieš 10 metų
valstybės departamentas gau
davęs 25 milijardus (bilijonus-amer.) dolerių per me
tus, o dabar tik 18 milijardų.
Amerika net esanti skolinga
Jungtinėms Tautoms 1.3 mi
lijardų dolerių.
• Kuboje lankėsi Ka
nados užsienio reikalų mi
nistras. Tai pirmas toks aukš
tas svečias Kuboje nuo 1976
m. Pasirašyta bendradarbiavi
mo sutartis, pasisakanti net
prieš kai kurias JAV paskelb
tas sankcijas Kubai.
• Burundi tutsių gen
ties civiliai, padedant valsty
bės kariuomenei, puolė kai
muose hutų genties žmones ir
išžudė apie 400.
• Atsiliepti į prezi
dento B.Clinton kalbą vasario
4 d. Kongreso respublikonai

parinko Oklahomos atstovą
J.C.Watts. Jis padėkojo kole
goms už suteiktą garbę. Kon
gresmenas Watts yra vienin
telis juodasis Kongreso na
rys, priklausąs respublikonų
partijai.
• Naujasis Jungtinių
Tautų generalinis sekretorius
Kofi Annan susitiko su JAV
Kongreso svarbiaisiais komi
tetų vadovais ir paragino
JAV vyriausybę paremti jo
sunkias pareigas pasaulinėje
organizacijoje. Jis paragino
sumokėti Amerikos skolas
Jungtinių Tautų organizaci
jai.
• Berlyno mieste
vykdomus statybos darbus,
prieš perkeliant iš Bonos
miesto sostinės įstaigas, pri
žiūri žinoma architektūros
profesorė Barbara Jakubeit gražios prūsiškos pavardės
savininkė.
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LIETUVOS GYVENIMO ATSPINDŽIAI
Užsienio politika
V.LANDSBERGIS LENKIJOS
LAISVĖS SĄJUNGOS
KONGRESO
GARBĖS SVEČIAS
Sausio 26 d. Varšu
voje pasibaigusiame Lenkijos
laisvės sąjungos kongrese
garbės svečio teisėmis daly
vavo Tėvynės sąjungos (Lie
tuvos konservatorių) ir Lietu
vos Seimo pirmininkas prof.
Vytautas Landsbergis. Tre
čiąją pagal dydį Lenkijos po
litinę partiją su Lietuva, ypač
su Sąjūdžiu sieja glaudūs ry
šiai. Laisvės sąjunga ne kartą
atėjo į pagalbą sunkiu Lietu
vos nepriklausomybės atkūri
mo laikotarpiu, 199 Įmetu
sausio 13-ąją jos atstovai bu
vo Lietuvos parlamento gy
nėjų gretose.
Labai šiltai kongreso
dalyvių sutiktas Lietuvos
Seimo pirmininkas pabrėžė,
kad ir prieš šešerius metus
kovoje dėl laisvės, ir dabar
abi šalis sieja bendras tikslas
- integruotis į Europos Są
jungą bei NATO. Sutinkame
taip pat bendrą šiems sie
kiams pasipriešinimą, bandy
mą apriboti mūsų laisvę. Ir
vėl tai, deja, ateina iš Rytų", pažymėjo V.Landsbergis.
Europos integracijos ir sau
gumo klausimai buvo svar
biausi ir šeštadienį įvykusia
me Lietuvos Seimo pirminin
ko susitikime su Lenkijos
prezidentu Aleksander Kwasnievvski. Pokalbio, kuris tru
ko pusantros valandos, metu
buvo pažymėta, kad negali
būti taip, jog Rusijos diplo
matams pavyktų atitolinti
sprendimą dėl NATO plėti
mosi.

joras Valdemaras Sarapinas,
Danijoje - pulkininkas Jonas
Gečas, o Latvijoje ir Estijoje
akredituotas kapitonas Gin
taras Bagdonas. Gynybos ata
šė komandoras Eugenijus
Nazelskis Lietuvai atstovauja
NATO ir Belgijoje, o majo
ras Romanas Satkus - Lenki
joje ir Čekijoje. Pasitarime
Vilniuje taip pat dalyvaus
Lietuvos gynybos atašė Ru
sijoje pareigas einantis Kęs
tutis Kuckailis ir mūsų šalies
ryšių karininkas partnerystės
koordinavimo centre Belgijo
je leitenantas Valdas Šiaučiulis.

Teisėtvarka
"ŠIMTAI OKULIČIŲ"
KVIEČIAMI VIENYTIS
Bendromis pastan
gomis stabdyti organizuotą
nusikalstamumą visus tam
neabejingus žmones pakvietė
Smulkaus ir vidutinio verslo
konfederacija bei uždaroji
akcinė bendrovė "Ekskomisarų biuras". Jų vadovų - Aud
riaus Butkevičiaus ir Petro
Liuberto pasirašytame kreipi
mesi išreiškiama parama vi
suomenės akcijai "Stabdyk
nusikalstamumą", o visi vers
lininkai, visuomeninės orga
nizacijos bei piliečiai kviečia
mi vieningais veiksmais pri
sidėti prie šios kovos. "Ne
vienas Okuličius, o tik šimtai
tokių", pasak P.Liuberto, gali
pasipriešinti organizuotam
nusikaltėlių pasauliui. Numa
tyti pirmuosius bendrus dar
bus šio kreipimosi organiza
toriai tikisi iki sausio pabai
gos.

"JAUNOJI LIETUVA"
SIŪLO PRIPAŽINTI
ČEČĖNIJĄ

PATVIRTINTA
KONVENCIJA DĖL
PABĖGĖLIŲ STATUSO

Lietuvių nacionalinė
partija "Jaunoji Lietuva", įvy

Gruodžio 21d. Lietu
vos Seimas ratifikavo 1951
metų Ženevos konvenciją ir
1967 metų Niujorko protoko
lą dėl pabėgėlių statuso. Pri
sijungimas prie šios konven
cijos leis Lietuvai prisidėti
prie tarptautinio bendradar
biavimo, sprendžiant pabėgė
lių problemas. Lietuvos dip
lomatų nuomone, tai paragins
užsienio valstybes teikti Lie
tuvai visokeriopą paramą. Be
to, jų manymu, tokiu būdu
įvykdoma sąlyga, leidžianti
sudaryti sutartis dėl vizų pa
naikinimo su kai kuriomis
Vakarų Europos valstybėmis.
Konvencija skelbia,
kad kiekvienas pabėgėlis turi
įsipareigojimų šaliai, kurioje
jis yra. Jis turi paklusti jos
įstatymams, taip pat priemo

kus laisviems ir demokratiš
kiems rinkimams Čečėnijoje,
kreipėsi į Lietuvos Seimą ir
Vyriausybę, siūlydama pri
pažinti Čečėnijos Respubli
kos - Ičkerijos nepriklauso
mybę "de jure" ir "de facto".

GYNYBOS ATAŠĖ
PASITARIMAS

Lietuvos gynybos ir
saugumo interesams užsie
nyje atstovaujantys atašė sau
sio 29 d. susirinko į pasitari
mą Vilniuje. Šiuo metu už
sienyje yra akredituoti penki
Lietuvos gynybos atašė. Lie
tuvos gynybos ir saugumo in
teresams JAV atstovauja ma

nėms, kurių imamasi viešajai
tvarkai palaikyti. Konvenci
joje nusakomas pabėgėlių
statusas, jų socialinis aprūpi
nimas.

PABĖGO...
PABĖGĖLIAI
10 Afganistano pilie
čių sausio 22-osios naktį pa
bėgo iš Pabradės užsieniečių
registravimo centro ir rytą jau
galėjo būti pasiekę Baltaru
siją. Kaip sakė šio centro di
rektorius Stanislovas Stanči
kas, įveikti 18 kilometrų at
stumą iki sienos su Baltaru
sija jauniems - 18-26 metų bėgliams neturėjo būti sunku.
Pasak S.Stančiko, daugelis
Pabradėje apgyvendintų nele
galių imigrantų siekia vėl
pakliūti į Baltarusiją, Ukrainą
ar Maskvą po to, kai įsitikina,
kad iš Lietuvos Vakarų pa
saulio nepasieks.
Registracijos centre
ištisą parą budi keturi kontrolieriai, tačiau tai esą nepa
kankama, kad būtų užtikrinta
visos teritorijos apsauga.
Naktį iš čia pasprukti tikrai
nesunku, sakė S.Stančikas.
Tačiau jis mano, kad saugoti
šiuos užsieniečius kaip krimi
nalinius nusikaltėlius ... nė
ra prasmės.
Šiuo metu Pabradės
registracijos centre įkurdinti
429 nelegalūs imigrantai.
Direktorius įsitikinęs, kad
atšilus orams nekviestų ke
liauninkų iš Azijos dar pa
daugės.

Kultūra
MOKSLO
EKSPERTŲ GRUPĖ

Ministro Pirmininko Ge
dimino Vagnoriaus potvarkiu
sudaryta mokslo sistemos
ekspertų grupė ir patvirtinta
jos sudėtis. Ekspertų grupės
pirmininku paskirtas Biotech
nologijos instituto vyriau
siasis mokslinis bendradar
bis, biologijos mokslų habili
tuotas daktaras profesorius
Arvydas Janulaitis. Dvylikos
ekspertų grupėje yra mokslo
institutų ir aukštųjų mokyklų
vadovai, Seimo nariai. Jai pa
vesta pateikti Vyriausybei
pasiūlymus dėl mokslo siste
mos reformos. Pasak A.Janulaičio, ekspertai patikslins
mokslinės veiklos kokybės ir
produktyvumo vertinimo kri
terijus, mokslo racionalaus fi
nansavimo tvarką.
BUS PAMINĖTOS
VILNIAUS GETO
TEATRO
55-OSIOS METINĖS

55-ųjų metinių iškilmės vyks
šių metų balandžio 10-13 die
nomis. Meno dienų, skirtų
Vilniaus Geto teatrui, rengi
niuose dalyvaus Lietuvos ir
užsienio menininkai, tarp jų
žinomas Lenkijos režisierius
Andžejus Vaida (Andrzej
Wajda). Lietuvos žydų kul
tūros klubas, pasak jo pirmi
ninko Marko Petuchausko,
siekia propaguoti ne tik žydų,
bet ir kitų tautų kultūrą. 1942
metais Vilniaus gete susikūrė
Žydų teatras, kuriame vai
dino beveik vien buvę profe
sionalūs aktoriai - tuometi
niai geto kaliniai. Spektakliai
vykdavo dabartinio "Lėlės"
teatro patalpose. M.Petuchauskas sakė, kad Vilniaus
Geto teatras - ypatingas reiš
kinys Lietuvos teatrinės kul
tūros gyvenime, jos istorijoje.
Jis pabrėžė, kad karo metais
lietuviai menininkai rėmė šį
teatrą finansiškai.

KOKIA BUS
PAGRINDINĖ
VILNIAUS AIKŠTĖ?
Beveik neabejotina,
kad Vilniaus Lukiškių aikštė
ateityje taps kovų už Lietu
vos laisvę atminimo vieta.
Šiam savivaldybės sumany
mui iš esmės pritarta neseniai
įvykusioje politikų, architek
tų, istorikų konferencijoje.
Iš pradžių manyta
aikštėje pastatyti paminklą
Lietuvos laisvės kovų sąjū
džio (LLKS) tarybos pirmi
ninkui Jonui Žemaičiui-Vy
tautui, kurio gimimo 90-osios
metinės bus minimos 1999
metų pavasarį. Tačiau kai
kurių konferencijos dalyvių
nuomone, kovas už nepri
klausomybę sieti vien su bol
ševikinės okupacijos laikotar
piu būtų ne visiškai teisinga.
Priminta, kad Lukiškių aikš
tėje pakarti 1863 metų sukili
mo vadovai, o Lukiškių kalė
jime buvo kalinami kovotojai
už lietuvybę Vilniaus krašte
lenkams užgrobus Vilnių.
Konferencijoje siūly
ta aikštėje pastatyti Laisvės
paminklą. Galimas dalykas,
sakė kai kurie jos dalyviai,
joje turėtų būti ir Nežinomojo
kareivio kapas su amžinąja
ugnimi. Užsiminta ir apie ga
limą monumentą Lietuvos
valstybės tūkstantmečiui. Jis
irgi galėtų iškilti Lukiškių
aikštės rajone.

Socialiniai klausimai,
sveikatos apsauga
LIETUVOJE
MAŽĖJA GYVENTOJŲ

džio pradžioje Lietuvoje gy
veno 3 mln. 708,3 tūkst.
žmonių. Tai 3521 mažiau
negu 1996 metų pradžioje.
Statistikos departamento duo
menimis, 73,4 proc. sumažė
jimo sudaro natūralus prieau
gis, 26,6 proc. - migracija.
Per vienuolika mėnesių tik
Klaipėdos ir Telšių apskrity
se daugiau žmonių gimė negu
mirė. Pernai iki gruodžio pra
džios tebemažėjo besituo
kiančiųjų ir daugėjo išsiski
riančių šeimų. Per minėtą lai
kotarpį susituokė 1448 poro
mis mažiau ir išsituokė 1001
pora daugiau negu prieš me
tus.
DARBO UŽMOKESTIS
PADIDĖJO...
DĖL KALĖDINIŲ
PREMIJŲ
Per praėjusių metų
gruodį vidutinis darbo užmo
kestis Lietuvoje padidėjo
11,8 procento: nuo 692 litų
iki 774 litų. Gruodyje išmo
kėta vidutiniškai po 574 litus.
Tokį padidėjimą sąlygojo iš
mokėtos vienkartinės kalėdų,
ketvirčio ir metų premijos,
taip pat iki 90 litų padidėjusi
bazinė mėnesio alga.
Vertinant pokyčius
atskirose Lietuvos ūkio sri
tyse, labiausiai - 28,6 procen
to - pakilo piniginiu tarpinin
kavimu besiverčiančių dar
buotojų vidutinis darbo už
mokestis. Jiems išmokėta vi
dutiniškai po 1311 litų (apie
330 JAV dolerių) per mėnesį.
Pernai minimalus
darbo užmokestis tarp Balti
jos valstybių didžiausias bu
vo Lietuvoje - 75 JAV dole
riai. Latvijoje šis rodiklis pri

lygo 68,10 JAV dolerio, Esti
joje - 55,76 JAV dolerio.
Nors vidutinė senatvės pensi
ja pernai gruodį Lietuvoje pa
didėjo labiausiai (5 procen
tais), tarp Baltijos valstybių ji
buvo mažiausia ir prilygo
48,61 JAV dolerio. Didžiau
sia buvo Estijoje - 80,69 JAV
dolerio, Latvijoje - 70,55
JAV dolerio.

"RUSŲ PROBLEMOS
LIETUVOJE
SPRENDŽIAMOS
GERAI"
Lietuvoje sėkmingai
sprendžiamos visos rusų tau
tinės mažumos problemos,
pripažino Rusijos Nepapras
tasis ir įgaliotasis ambasado
rius Lietuvoje Konstantinas
Mozelis, sausio 28 d. susiti
kęs su Ministru Pirmininku

(Nukelta į 5 psl.)

Vilniaus Geto teatro

Praėjusių metų gruo
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PASKUTINIEJI ELTOS
PRANEŠIMAI
Gediminu Vagnoriumi. Po
kalbyje aptarta abiejų valsty
bių aukščiausiojo rango pa
reigūnų vizitų galimybė, poli
tinis ir ekonominis šalių
bendradarbiavimas.
Pokalbio dalyviai
pripažino, kad Lietuvos ir
Rusijos ekonominį bendra
darbiavimą galėtų paspartinti
dvigubo apmokestinimo pa
naikinimas. Ambasadoriaus
K.Mozelio nuomone, tokį
bendradarbiavimą pagyvintų
ir aktyvesni verslininkų ry
šiai. Svečias teigė, jog lietu
viškos prekės yra kokybiš
kos, todėl Rusijos rinkoje tu
rėtų paklausą. Kalbėta, kad
vasario 28 d. ketinama su
rengti bendrą Lietuvos ir Ka
liningrado verslininkų konfereneiją, kurioje bus aptarti
konkretūs prekybos ir inves
ticijų klausimai.
Pasak G.Vagnoriaus,
tolesniam Lietuvos ir Rusijos
santykių gerinimui pasitar
nautų sutarties dėl valsty

binės sienos pasirašymas.
Ambasadorius pažadėjo pa
daryti viską, ką galįs, kad ši
sutartis būtų kuo greičiau pa
sirašyta.
AMERIKOS
CHIRURUGAI
IŠVYKO Į NAMUS

Konsultuota daugiau
kaip 200 vaikų, bendrai su
vietos specialistais atlikta 19
sudėtingų operacijų, - tokia
JAV medikų grupės vizito
Vilniuje statistika. Visą pra
ėjusią savaitę Vilniaus uni
versitetinėje vaikų ligoninėje,
aukodami savo laisvalaikį,
dirbo žymūs JAV plastinės
ortopedinės chirurgijos spe
cialistai, atvykę į Lietuvą
kartu su anesteziologais, me
dicinos seserimis bei kitais
talkininkais. (Kaip jau buvo
pranešta, šioje vienuolikos
žmonių grupėje buvo ir JAV,
Cleveland gyvenantis lietuvis
chirurgas Algimantas Čepu

(Atkelta iš 1 psl.)

pakeitęs ir įgavęs kitas for
mas, nesiliauja ir šiandieną.
Priešo sustiprinta akcija
prieš religiją, prieš "naciona
lizmą", prieš lietuviškumą
visose kultūros srityse aiš
kiai rodo, kad krašte lietuvis
ne tik gyvas, bet ir kovoje
nepalūžęs".
Tuo pačiu vedamuo
ju redaktorius atkreipia dė
mesį ir į nusiangažuojančius
mūsiškius:
"Imama kovoti prieš
tuos, kurie kursto ištikimybę
seniems idealams, kurie pri
mena įsipareigojimus Tėvy
nei, atsakomybę prieš žuvu
sius. Ir tai yra baisiausia!"
1968 vasario nume
ryje veda situaciijos ir parei
gos paralelę tarp šiapus ir
anapus gyvenančių lietuvių:
"Jų - gyvenančių tė
vynėje - rankos surakintos,
mūsų - laisvos, jų žingsniai
supančioti ir sekami čekisto,
mūsų - laisvi ir niekieno ne
varžomi, neįsakomi; jų bur
nos - užkirstos, užspaustos
komunistinio partinio kumš
čio, mūsų - laisvos, neuž
čiauptos kiekvieno - nei iš
mintingo, nei neatsakingo,
nei gudraus, nei naivuolio,
nei tiesaus idealisto, nei suk
čiaus parsidavėlio. Tat mūsų
pareiga savyje ir svetimuo
siuose, namie ir pasaulinėje
tribūnoje kalbėti, dirbti, ko
voti ne tik už save, bet ir už
tuos, kurie širdimi pritaria ir
šaukia, bet viešumoje turi
būti santūrūs ir tylėti. Tylėti
ir laukti - vardan Lietuvos!"
Kitų metų (1969) va

KLAUSIMAI

lis, bendradarbiaujantis "Dir
voje". - Red. pastaba)
Susirūpinimą kelia
Tai buvo jau penkta Lietuvos politika, nustatant
amerikiečių išvyka į Lietuvą, sienas su kaimynais slavais.
surengta pagal Čikagoje vei Ar nesiryžtant pretenduoti
kiančios organizacijos "Lie bent į simbolinį mūsų etninių
tuvos vaikų viltis" programą. žemių kilometrą Lenkijoje ar
Ši organizacija Vilniaus uni Baltarusijoje nebuvo įteisinta
versitetinės vaikų ligoninės J. Pilsudskio Seinų krašto
ortopediniam skyriui jau yra aneksija ir J. Stalino 1940 m.
padovanojusi įvairios medici primesta Baltarusijos riba?
ninės įrangos, instrumentų Kad ateities kartų nebūtume
bei kitų šiuolaikinei chirur kaltinami savo etninių žemių
gijai būtinų dalykų beveik už išsižadėjimu, mums derėtų
penkis milijonus JAV dole laikytis principingesnės poli
rių. Ji apmoka ir į Lietuvą tikos, ypač derybose su Rusi
vykstančių JAV medikų ke ja dėl Lietuvos valstybės ri
lionės išlaidas. Iš pagarbos bos su Karaliaučiaus kraštu
užjūrio geradariams Vilniaus (Kaliningrado sritimi).
universitetinės vaikų ligoni
Karaliaučiaus kraštas
nės ortopedinio skyriaus ope - baltų (mažlietuvių ir prūsų)
racinė, kur naudojamasi do etninė teritorija. Didžioji (lie
vanota įranga, pavadinta tuviškoji) jos dalis buvo Lie
"Lietuvos vaikų viltis".
tuvos karaliaus Mindaugo
Skrisdami į Vilnių, JAV valdžioje. Nuo Vokiečių
gydytojai kiekvieną kartą (Kryžiuočių) ordino invazijos
atveža ir labai brangių dova iki 1945 metų visas baltų
nų.
kraštas - Prūsą ir Mažoji Lie
tuva - buvo vokiečių valdžioje. Vokietija 1990 metų
Maskvos sutartimi atsisakė
pretencijų į rytines žemes,
vadinasi, suvereno teisių ir į
Karaliaučiaus kraštą (Gebiet
Konigsberg).
sario męnesį "Christian
Kadangi 1945 metų
Science Monitor" tiesos ne
Potsdamo
susitarimu Kara
atitinkantį lengvabūdišką
tvirtinimą, kad baltai nesu liaučiaus kraštas buvo per
grąžinamai išblaškyti po Ru duotas administruoti Sovietų
sijos imperiją, Brazdžionis Sąjungai tik laikinai, be nuo
atliepia aitriai ir su įkvėpimu. savybės teisės, Rusija, perim
dama koloniją, suvereno tei
"Ne. Ne taip. Nei
dešimtys, nei šimtai metų sių į ją taip pat neįgijo, tačiau
atsisakyti šio eksklavo nesi
neteisybės nepavers teisybe,
smurto - meilės aktu, vergi rengia. Atvirkščiai, ji ieško
jos - laisve. Sibaritiškos ra būdų įteisinti čia savo buvi
mą. Ko gero, tam pasitarnau
mybės ištroškusieji ir nepa
tų
ir sutarties dėl valstybinės
žinę sovietinės realybės, per
lengva širdimi linksta sovie sienos su Lietuva pasirašy
tų užimtus kraštus "nurašyti mas.
Karaliaučiaus krašto
į nuostolius". Susigyveni
mas su status quo yra pirma problemą sukūrė didžiosios
pasaulio valstybės. Supranta
sis pralaimėjimo ženklas.
ma, ją pagilino Sovietų Są
Sovietai to ir laukia...
Ne, ne! Nenurašykit junga, įvykdžiusi etninį valy
Lietuvos nė kitų Baltijos mą - neteisėtai deportavusi
tautų į nuostolius; paklausy senuosius gyventojus ir apgy
kit jų laisvės pulso plakimų vendinusi kraštą kolonistais
iš slaviškų rajonų. Geriausia
jų jaunųjų poetų posmuose,
jų beletristų kūriniuose, jų būtų, jei įsisenėjusią Kara
liaučiaus problemą kartu
naujosios dailės veikaluose,
jų senųjų tautos papročių spręstų didžiosios pasaulio ir
Baltijos valstybės. Gal tuo
atgaivinime, jų lietuviškam
tautinio šokio ritme ir jų vi met būtų išgirstas ir senųjų
suose meno kūrybos baruo krašto gyventojų mažlietuvių
balsas?
se!
1918 metų lapkričio
Ne, ne! Nelaidoki t
16
d.
Prūsų
Lietuvos tautinė
Lietuvos, jūs, priešai, ir jūs,
komisija
savo
"PAŠAUKI
ramybės ištroškę draugai.
ME LIETUVININKAMS"
Jos gyvybė po ledu, bet pa
pabrėžė,
kad "Ten kur Lab
vasario potvynis išsilies vie
guva,
Vėluva,
Įsrutis, Dar
ną kartą visu gaivalingumu
kiemis, Goldapė - tai vis yra
ir stichine galybe! Lietuva
lietuviški kraštai". 1918 metų
pa vergta, bet gyva!"
lapkričio
30 d. Mažosios Lie
Tų pačių 1969 metų
spalio numerio vedamajame tuvos tautinė taryba pasirašė
ramiu palyginimu žurnalo au Tilžės aktą, kuriame reikala
vo Mažosios Lietuvos prijun
torius aptaria lietuvio idealą:
gimo prie Didžiosios Lietu
(Bus daugiau)
vos, remiantis JAV preziden

POETAS - PUBLICISTAS
Ėmė formuotis "neutraliųjų"
- "trečiafrontininkų" laukas
tarp laisvės kovą remiančių ir
ją išduodančių. Kai kuriems
spaudos žmonėms keičiant
pozicijas, vienas kitas leidi
nys lenkė ir laužė savo liniją,
naujoje, kad ir nederlingoje
žemėje dygo nauji laikraščiai
ir žurnalai. Gi oportunistiniai
avantiūristai, kad galėtų vė
liau bet kurioje situacijoje
savo "išmintingus pramatymus" cituoti, nors aukštino
laisvės kovą, bet niekino ko
vojančius, nors kovojo prieš
bendradarbiavimą, bet teisino
bendradarbiaujančius, viena
burnos puse akcentavo politi
nės veiklos primatą, antra kultūrinės.
Brazdžionio nusista
tymas ir žurnalo linija tuo
klausimu aiški, tiesi ir griež
ta. Net galima sakyti, kad tas
aiškėjimas ir griežtėjimas ėjo
priešinga oportunistinio po
stringavimo ir keliamo sąmy
šio kryptimi. Mat, redagavi
mo pradžioje savo vedamuo
siuose Brazdžionis dažniau
siai kėlė kultūrines proble
mas. Kylant sąmyšiui, stip
riau pabrėžiamos politinės
-visuomeninės temos.
1961 rugsėjo nume
ryje vieną citatą iš Lietuvių
fronto bičiulių atsišaukimo
redaktorius palydi tokiu ko
mentaru:
"Pasipri e ši n i m a s
krašte, antroj komunistų
okupacijoj, vykus legendi
niais partizanų žygiais ir he
rojinėmis kovomis, per laiką

SIENOS SU RUSIJA
to T.W. Wilson "Tautų apsi
sprendimo teise".
1946 metų lapkričio
6 d. Fuldoje (Vokietija) iš
gimtinės išvarytų lietuvinin
kų atkurta Mažosios Lietuvos
taryba "MAŽOSIOS LIETU
VOS LIETUVIŲ DEKLA
RACIJA" kreipėsi į demokra
tinių pasaulio valstybių vy
riausybes, protestuodama
prieš Sovietų Rusijos (So
vietų Sąjungos) "pasikėsini
mus į Lietuvos žemes". Tary
bos prezidiumas 1947 metų
sausio 15 d. paskelbė "MA
ŽOSIOS LIETUVOS LIE
TUVIŲ PROTESTĄ", pik
tindamasis Tėvynės paverti
mu rusų kolonija ir reikalau
damas pavesti Mažosios Lie
tuvos valdymą Jungtinių
Tautų komisijai.
1989 metų gruodžio
21 d. Mažosios Lietuvos
rezistencinis sąjūdis (būstinė
Čikagoje) kreipėsi į Sovietų
Sąjungos prezidentą M.Gorbačiovą, atkreipdamas jo
dėmesį į tai, kad "dabartinė
Kaliningrado sritis nuo neat
menamų laikų yra lietuvių
žemė". 1995 metų gegužės
27 d. lietuvininkų bendrijos
"Mažoji Lietuva" VII suva
žiavimo Klaipėdoje dalyviai
priėmė Kreipimąsi į tautie
čius, kuriuo pakvietė inici
juoti tarptautinę konferenciją
buvusios Rytų Prūsijos klau
simui išspręsti.
Karaliaučiaus krašte
Lietuva turi istorinio ir kultū
ros paveldo išsaugojimo (vie
tovardžių sugrąžinimo, įžy
mių žmonių įamžinimo, isto
rinių vietų priežiūros ir lan
kymo, sovietinio genocido
aukų pagerbimo), ekologinių
(Nemuno baseino, Kuršių
marių ir Kuršių Nerijos ap
linkosaugos problemų spren
dimo), lietuvių kilmės krašto
gyventojų teisių apsaugos ir
kultūrinių poreikių tenkinimo
(mokyklų, bažnyčių, infor
mavimo priemonių steigimo
ir plėtros) bei Lietuvos vals
tybės saugumo (rusų karinio
potencialo mažinimo iki Lie
tuvos lygio) interesų. Beje,
Karaliaučiaus krašto demilitarizavimu suinteresuotos ne
vien Baltijos šalys.
Per pastaruosius 6
metus Rusijos politikoje ten
kinant šiuos interesus žymes
nių poslinkių nematyti. Todėl
mūsų derybininkai, rengian
tys Lietuvos pietvakarių ribų
nustatymo sutartį, turėtų lai
kytis šių nuostatų:
1. Derėtis ne dėl ne
samos sienos su Rusijos vals
tybe, o tik dėl ribos su Rusi
jos laikinai administruojamu
Karaliaučiaus kraštu (Kali
ningrado sritimi).
(Nukelta į 6 psl.)
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2. Siekti, kad sutar
ties tekste ir protokoluose bū
tų vartojami ne tik esami ru
siški, bet ir senieji lietuviški
Karaliaučiaus krašto geogra
finiai vardai.
3. Siekti Rusijos pu
sės nuolaidų Lietuvos valsty
bei Vištyčio ežero, Nemuno
baseino ir Kuršių marių teri
torijose.
4. Siūlyti, kad galuti
nai Karaliaučiaus krašto ribų
nustatymas bei jo priklauso
mybė vienai ar kitai valstybei
būtų tarptautinės konferen
cijos prerogatyva.
5. Siekti terminuotos
sutarties pasirašymo, pavyz
džiui, iki 2001 m. liepos 21
dienos - Lietuvos Respubli
kos ir Rusijos Federacijos
susitarimo "Dėl bendradar
biavimo Kaliningrado srities
raidoje" galiojimo pabaigos.
Būtina gerai apgalvo
ti kiekvieną sutarties terminą,
sąvoką ir formuluotę, kad ne

būtų pasirašyta tokia sutartis,
kurią būtų galima traktuoti
kaip teisėtų Lietuvos interesų
šiame krašte išsižadėjimą ir
Karaliaučiaus krašto pripaži
nimą Rusijos dalimi de jure.
Mažosios Lietuvos
reikalų taryba:
Pirmininkas: Vytautas Šilas
Nariai: Audrys Antanaitis,
dr. Vacys Bagdonavičius,
Danutė Bakanienė,
Eigirdas Gudžinskas,
dr. Nastazija Kairiūkštytė
Arvedas Kybrancas,
Birutė Kurgonienė,
dr. Algirdas Matulevičius,
Rimantas Matulis,
Irena Saliukaitė,
dr. Feliksas Sliesoriūnas,
dr. Valdemaras Šimėnas,
Jon as Trinkūnas,
Irena Tumavičiūtė,
Vytautas Umbrasas,
Albinas Vaičiūnas,
Stasys Valickas,
dr. Napoleonas Kitkauskas

AMERIKOS LIETUVIŲ
TARYBOJE
NAUJASIS ALT
ATSTOVAS
VAŠINGTONE

NAUJA BŪSTINĖ

Amerikos Lietuvių
Vincent B. Boris, ku Tarybos valdyba sausio 18 d.
ris gyvena Columbia, Mary posėdyje nusprendė perkelti
land, yra naujas Amerikos ALT-os būstinę į Jaunimo
Lietuvių Tarybos atstovas Centrą. Tuo būdu sutaupysi
krašto sostinėje. Jis jau dau me 64% iki šiol mokėtos
gelį metų ALT-ą atstovauja nuomos ir turėsime daug
Joint Baltic American Natio didesnes patalpas.
Nuo 1997 m. vasario
nal Committee. Mes labai
džiaugiamės, kad šis ilgame 1 d., ALTo adresas bus
tis Lietuvos Vyčių atstovas Lithuanian American Coun*
ALT-je sutiko perimti ir šias cil, Ine.
labai svarbias, platesnės ap 5600 S. Claremont Avenue,
imties pareigas. Dabar jis at Chicago, IL 60636-1039
Nuo vasario 3 d.,
stovaus mus ne tik JBANC
veikloje, bet ir santykiuose su naudokitės šiais numeriais:
Valstybės Departamentu, At Tel.: (773) 434-2040
stovų Rūmais, Senatu bei ki Faksas: (773) 434-2014
tomis JAV institucijomis.

POEZIJOS KONKURSAS
Skelbiamas a.a. Balio Gaidžiūno vardo
lietuviškos patriotinės poezijos konkursas JAV
jaunimui (iki 35 m. amžiaus). Ši 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 palikęs
$2,500 penkiems metiniams konkursams.
Norintieji dalyvauti pirmajame konkurse
turi iki 1997 m. kovo 1 d. atsiųsti savo kūrini,
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.

Lietuvių telkiniuose
RUOŠIAMĖS PAMINĖTI LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS DIENĄ
Detroito Lietuvių or
ganizacijų centras (DLOC)
jau 57 metus iš eilės rengia
Vasario 16-tosios minėjimus.
DLOC praneša kad, minėji
mas bus ruošiamas sekma
dienį, 1997 m. vasario 16 d.,
Dievo Apvaizdos Kultūros
centre, 25335 West Nine
Mile Rd. Southfield, MI
48034. Taįppat pranešama
kad DLOC kartu su Lietuvos
Vyčių padaliniu "Pagalba
Lietuvai" rengia ir kviečia vi
sus atvykti į 79-tųjų Lietuvos
Nepriklausomybės metinių
minėjimą.
Šv. Mišios bus auko
jamos abejose Detroito apy
linkių lietuvių parapijose
10:30 v.r. Visos organizaci
jos dalyvaus su vėliavomis.

Detroitas
Prieš minėjimą svečiai galės
pasigardžiuoti skaniais lietu
viškais patiekalais ir namuo
se keptais pyragais bei tor
tais. Meninėje dalyje pasiro
dys "Žiburio" mokyklos šo
kėjai, vadovaujami Lėlės
Viskantienės.
Aukos
Amerikos
Lietuvių Tarybos (ALT) ir
"Pagalba Lietuvai" veikloms
paremti bus renkamos prie
abiejų lietuviškų parapijų ir
prie įėjimo į Kultūros centrą
prieš minėjimą.
Aukas "Pagalba Lie
tuvai" galima siųsti paštu:
Aid to Lithuania, 4457 Fairway Court, Waterford, MI
48328-3482 (čekius rašyti:
Aid to Lithuania).

Aukas ALTai galima
siųsti šiuo adresu: Česys
Šadeika, 28975 Wellington
Rd., Farmington Hills, MI
48334-4152 (čekius rašant
DLOC vardu). Aukos nurašo
mos nuo federalinių mokes
čių.
DLOC valdybą su
daro: pirmininkas - adv. Kęs
tutis Miškinis, vicepirminin
kas - dr. Algis Barauskas,
D.D. S.; ir nariai - Eugenija
Bulotienė, Regina Juškaitė,
Šarūnas Mingėla, Petras Pa
gojus, Ona ir Česys Šadeikos,
Algirdas Vaitiekaitis. Išsa
mesnių žinių galite gauti, pa
skambinę Kęstučiui Miški
niui, tel. (810) 967-2040.
DLOC valdyba
Paruošė Regina Juškaitė

Filadelfija
Lietuvos Nepriklau
somybės atstatymo minėji
mas Filadelfijoje yra ren
giamas vasario 16-tą šia tvar
ka:
10:30 vai. ryto - iš
kilmingos mišios šv. Andrie
jaus bažnyčioje (19-tos ir
Wallace gatvių kampas);
tolimesnė programa
- Lietuvių Namuose, 2715 E.
Allegheny Avė. (Lithuanian

fI

Music Hali), prie 95-to kelio.
Čia bus galima papietauti nuo
12-tos valandos;
2:00 vai. po pietų akademinė programa Lietu
vių Namų Čiurlionio salėje.
Žada atvykti miesto meras Ed
Rendell. Pagrindiniai kalbė
tojai: Paul Goble, buvęs Bal
tijos šalių skyriaus viršinin
kas Valstybės departamente
ir JAV pulk. lt. Donatas Sku

čas - JAV LB ir Lietuvos
Respublikos Seimo komisijos
narys, ilgesnį laiką dirbęs
Lietuvoje.
Meninėje dalyje "Vilties" choras, tautinių šo
kių grupės "Žilvinas" ir litua
nistinės Vinco Krėvės mo
kyklos "Aušrinėlė".
Po minėjimo seks
vaišės visiems dalyviams.
LB Filadelfijos apylinkė

ZINUTE IS
PAGALBA LIETUVAI"

"Pagalba Lietuvai"
vadovas Robertas S. Boris
praneša, kad 43-sis talpintuvas pasiekė Vilnių sausio 6 d.
Catholic Medical Mission
Board (CMMB) iš New York,
NY parūpino šį talpintuvą.
Tame talpintuve yra 400 dė
žių vaistų, kurių vertė yra
$1,421,860.00. Šie vaistai
bus dalinami daugiau kaip
50 ligoninių Lietuvoje.
Specialios dėžės su

vaistais nuo slogos ir kosulio
bus dalinamos seminarijoms,
vienuolynams ir mokykloms
Vilniuje pagal arkivyskupo
Audrio Bačkio nurodymą.
Seselė vienuolė Dolorita But
kutė - Utenoje, dr. Emilija
Montvienė - Marijampolėje,
kun. P. Klezys - Spitrėnuose,
kun. Leonas Jakimavičius Alytuje, kun. S. Filipavičius
- Troškūnuose ir Nijolė
Aleknavičienė - Akmenėje

panašias dėžes išdalins vaiku
čiams ir vyresnio amžiaus
žmonėms prieglaudose ir
slaugos namuose.
"Pagalba Lietuvai"
yra labai dėkinga Lithuanian
Mercy Lift pirmininkui Jur
giui Lendraičiui už parūpinimą lėšų persiuntimo išlai
doms padengti, siunčiant šį
talpintuvą per Christian Relief Services, Arlington, VA.
Paruošė Regina Juškaitė

KOKIOS PARAMOS REIKIA LIETUVAI?
1996 m. gruodžio vi
duryje JAV-Baltijos fondo
prezidentas Linas Kojelis ke
liems mėnesiams išvyko į
Vilnių organizuoti Lietuvos
Vyriausybės ir Lietuvai fi
nansinę paramą teikiančių
valstybių bei tarptautinių or
ganizacijų atstovų konferen
ciją. Konferencijos tikslas aptarti finansinės paramos
kryptis, kad ši parama būtų
nukreipta į svarbiausius de
mokratinės valstybės atkūri
mo poreikius ir laisvos rinkos

reikalavimų įgyvendinimą.
Numatyta aptarti
šiuos klausimus: ekonominis
krašto vystymasis ir užsienio
investicijos, monetarinė poli
tika ir bankininkystė, energe
tika, žemės ūkio vystymas,
savivaldybės ir miestai, teisė
tvarka ir kova su korupcija,
socialinių bei ekologinių pro
blemų sprendimas. Iš šio pro
jekto išbraukti krašto gyny
bos ir tautinio saugumo klau
simai.
Pasitarimuose su Lie

tuvos vyriausybe dalyvaus
JAV, Kanados, Europos Są
jungos valstybių, Pasaulio
Banko, Soroso fondo ir dar
poros tarptautinių organizaci
jų atstovai. Šią JAV - Balti
jos fondo paruoštą programą
finansuoja JAV Tarptautinio
Vystymo Agentūra (USAID).
Linas Kojelis paskirtas kon
ferencijos paruošimo ir pravedimo vyriausiu koordina
toriumi.
Audronė Pakštienė
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SUKAKTIES DŽIAUGSMĄ
TEMDĖ NETEKTIS
P. Palys
Kad muzikos garsai
Lietuvoje plačiau pasklistų,
pasiektų muzikos klausytojų pozitoriai, tarptautinių kon
jausmus ir ugdytų jų muziki kursų laureatai, muzikologai,
nį skonį, prieš 60 metų, lap solistai, instrumentalistai,
kričio 14 d. būrelis muzikų muzikos mokytojai. Kolekty
įkūrė Lietuvos muzikos drau vinio nario teisėmis į draugiją
giją. Draugijos vadovu buvo yra įstojęs ir Sauliaus Son
išrinktas Nikodemas Marti- deckio vadovaujamas kame
nonis. Vargonininkams va rinis orkestras. Šiuo metu
dovauti apsiėmė Konradas Lietuvos muzikų draugijai
Kaveckas, chorvedžiams - vadovauja R.Žigaitis.
Klemensas Griauzdė, muzi
Lietuvos muzikų
kos mokytojams - Jonas Mo- draugija ruošia muzikos kon
tiekaitis. Netrukus buvo pra kursus, rengia įvairius kon
dėtas leisti Lietuvos muziki certus. Pažymėtinas koncertų
nę veiklą apžvelgiantis leidi ciklas, daugiausia dėmesio
nys - "Muzikos barai". Pir skiriąs negalios ištiktiesiems
masis jo redaktorius buvo - "Pabūkime drauge, supras
Motiejus Budriūnas. Tame kime vienas kitą", kuris vyko
leidinyje 1938 metais, Konra per visus 1996 metus.
das Kaveckas rašė: "...norint
Lietuvos muzikos
pasiekti visuotinį muzikos iš draugijos 60 metų veiklos su
prusimą, draugijos skyriai tu kakties džiaugsmą temdė ne
ri būti įkurti visuose Lietuvos tektis. Sukakties išvakarėse į
miestuose, kad į vieną bran Amžinybę buvo išlydėtas pa
duolį telktų ten gyvenančius skutinis iš draugijos kūrėjų muzikus". Kartą per dvi sa kompozitorius, chorų vado
vaites išeinantis žurnalas vas, profesorius Konradas
"Muzikos barai" ir dabar te Kaveckas.
beleidžiamas.
K.Kaveckas gimęs
Dabartiniu laiku į 1905 m. lapkričio 2 d., išgy
Lietuvos muzikų draugiją yra venęs 91 metus, mirė 1996
įstoję apie 400 muzikų: kom- m. lapkričio 8 d.

Baigęs Kauno muzi
kos mokykloje Juozo Nauja
lio vargonų klasę, tolimes
nėms vargonų studijoms bu
vo išvykęs į Paryžių. Grįžęs į
Lietuvą, ėjo vargonininko
pareigas Kauno katedros ba
zilikoje. Buvo žymus koncer
tuojantis vargonininkas.
Velioniui priklauso nuopel
nai, 1940 metais Vilniuje
steigiant muzikos mokyklą,
vėliau tapusią Konservatori
ja.
Beveik 50 metų jis
profesoriavo Lietuvos Kon
servatorijoje (Muzikos aka
demijoje), vadovaudamas di
rigavimo klasei. Ją yra baigę
apie 75 chorvedžiai. Jis buvo
nuolatiųis Lietuvos dainų
švenčių dirigentas, o kai ku
rių - vyriausias dirigentas.
Konradas Kaveckas
yra sukūręs daug dainų ir
giesmių bei kitų kūrinių dai
nininkams, vargonams, forte
pijonui, smuikui. Ypač daž
nai bažnyčiose girdima jo
giesmė "O Kristau, pasaulio
Valdove". Profesoriaus Kon
rado Kavecko palaikai lapkri
čio 12 d. buvo palaidoti Vil
niuje, Antakalnio kapinėse.

20 METŲ, KAI NETEKOME
KOMPOZITORIAUS VLADO JAKUBĖNO
Ed vardas Šulaitis
Laiko ratui greitai
sukantis, 1996 m. gruodžio
13 dieną jau suėjo 20 metų
nuo kompozitoriaus, muzikos
kritiko ir pedagogo Vlado
Jakubėno mirties. Šis, 1904
metais gimęs, vienas iš žy
miausiųjų lietuvių kompozi
torių netikėtai mirė nuo šir
dies infarkto prieš 20 metų
Čikagoje.
Kompozitorius V.Jakubėnas geriausiai buvo pa
žįstamas Čikagos, kurioje gy
veno nuo 1949 metų, lietu
viams ir kitataučiams. Jis čia
pasireiškė ne tik muzikinėje
veikloje , bet ir kitose srityse.
V.Jakubėnas buvo gerai pa
žįstamas ir lietuviškos spau
dos skaitytojams, nes pasto
viai rašė recenzijas muzikos
temomis.
Kompozitoriaus V.
Jakubėno palaikai ilsisi Lie
tuvių Tautinėse kapinėse prie
Čikagos. Jo kūrybos origina
lai ir daug kitos archyvinės
medžiagos yra saugoma "Tė-

viškės" evangelikų parapijo plačiai paminėta Vilniuje,
je. Čikagoje gyvena ir kom Kaune ir Biržuose (jo gimti
pozitoriaus sesuo Halina Di nėje) bei kitose Lietuvos
lienė, kuri, nežiūrint garbingo vietovėse. 1994 metų vasarą
amžiaus, dar dalyvauja lietu išleistas Vlado Jakubėno
vių evangelikų reformatų straipsnių ir recenzijų dvito
bažnyčios veikloje, yra jos mis, turintis daugiau kaip
leidžiamo žurnalo "Mūsų tūkstantį puslapių. Leidinio
sparnai" redakcinės kolegijos sudarytoja - Loreta Vencnarė. Čia taip pat gyvena ir lauskienė iš Čikagos. Išleisti
jos dukra - Erika Brooks, ku ir du jo kūrinių gaidų sąsiuvi
ri dirba lituanistinėse mokyk niai. Spaudai paruošta gana
lose, dalyvauja V. Jakubėno didelė muziko Aniceto Armi
no sudaryta monografija. Sta
draugijos valdyboje.
Beje, kompozitoriaus tytojų laukia perdirbtas ir
V.Jakubėno draugijoje yra scenai paruoštas kompozito
darbavęsis ir žinomas Ameri riaus baletas "Vaivos juosta".
kos lietuvių muzikas, dr. I Lietuvą yra nusiųstos be
Leonardas Šimutis, kuris su veik visų V.Jakubėno kūrinių
V.Jakubėnu nemažai bendra kopijos bei daug kitos archy
vo. Jis, kaip ir kiti, pažinoju vinės medžiagos. Lietuvos
sieji kompozitorių, šiandien radijuje ir televizijoje ne kar
jo labai pasigenda. Tačiau tą skambėjo apžvalgos apie
gerai, kad šio kompozitoriaus kompozitorių arba buvo atlie
kūryba ir šiandien yra gyva, kami jo kūriniai. Galima sa
kad ji skamba ne tik Ameri kyti kad V.Jakubėno kūryba
jau grįžo į Tėvynę, iš kurios
koje, bet ir Lietuvoje.
Kompozitoriaus 90 komunistiniai okupantai ją
metų gimimo sukaktis buvo buvo išvarę.

AMERIKOS BALTIEČIAI
SUKRUTO

Baltijos respublikų
pastangos tapti NATO narė
mis susiduria su beveik nenu
galimomis kliūtimis, prieš jų
narystę griežtai protestuojant
"demokratinei" Rusijai ir
abejingai laikantis Amerikos
vyriausybei, kuri stengiasi
palaikyti istorišką draugystę
su Rusija. Tačiau Rusija nesi
laiko draugiškai ar korektiš
kai Amerikos atžvilgiu, ką
parodo paskutinė, stačiai ne
įtikėtina žinia, kad Rusija
parduoda Kinijai ginklus ir
modernios ginklų technologi
jos aparatūrą. Viename Va
šingtono dienraštyje paskelb
ta, kad Rusija Kinijos laivy
nui pardavė du automatiš
komis raketomis (guided
missiles) aprūpintus naikintu
vus, kurie gali būti žalingi
Amerikos laivynui. O kur
Amerika mato Baltijos res
publikų grėsmę, joms tapus
NATO narėmis?
Kovo mėnesį buvo
numatytas Rusijos prezidento
B.Jelcino vizitas Amerikoje,
tačiau atrodo, kad jis turės
būti atidėtas dėl jo sveikatos
būklės, nes jis dar ne pilnai
atsigavęs po komplikuotos
širdies operacijos, vėl susirgo
plaučių uždegimu ir dar ne
aišku, kada vėl galės eiti savo
pareigas. Savaime supranta
ma, kad jo apsilankymas
Amerikoje dar stipriau pa
veiktų Amerikos neigiamą
laikyseną Baltijos respublikų
įstojimo į NATO problemoje.
Per ilgus dešimtme
čius Amerikos lietuviai, lat
viai ir estai beldėsi į visų di
džiųjų politikų duris, reika
laudami laisvės savo tėvy
nėms. Nors ir be jų pagalbos,

laisvė pagaliau buvo atgauta,
bet ilgokai truko gauti oficia
lių "de jure" respublikų pri
pažinimą. Jų nedėkinga geo
grafinė padėtis, kaip kokia
užtvara tarp Rusijos ir Vaka
rų, yra nuolatiniame agresijos
pavojuje. Bet Amerika jokiu
atveju nesikištų į Rusijos "vi
daus reikalus" ir agresijos at
veju neteiktų pagalbos, kaip
to nedarė per penkis dešimt
mečius. Tą įrodo liūdni isto
riniai faktai.
Užsienyje gyvenantis
baltiečiai supranta jų tėvynių
narystės į NATO svarbą ir
bendromis jėgomis ruošiasi
"kelti triukšmą". Kovo mėn.
7-9 dienomis Vašingtone
įvyks Jungtinio Baltiečių Ko
miteto rengiama konferenci
ja, kurioje numatoma aptarti
Baltijos respublikų NATO
narystės problemas, ieškoti
metodų toms problemoms
spręsti, aptarti respublikų
saugumą ir JAV laikyseną jų
atžvilgiu. Konferencija taip
pat nagrinės finansines ir in
vesticijų galimybes. Komite
tą sudaro Amerikos latvių,
estų ir lietuvių tarybos. Ame
rikos lietuviams atstovauja
ALT'a - Amerikos Lietuvių
Taryba. Bus išryškintas Balti
jos respublikų demokratijos
įgyvendinimo statusas, kurį
jos jau pilnai įrodė demokra
tiškai pravestais rinkimais,
laisva ekonomine sistema ir
žmogaus laisvių gerbimu.
Palikus jas už NATO ribų
Rusija pasijustų skatinama
plėsti savo "įtakos sferą",
kaip tą darė sovietinė ir caro
imperijos, plėsdamos savo
teritorijos ribas kitų tautų
sąskaita.
Amerikos "draugys
tė" su Rusija yra nepalankus
veiksnys kovoje už pilną
Baltijos respublikų pripažini
mą kaip nepriklausomų ir
demokratiškų valstybių, tu
rinčių teisę įsijungti į NATO
šeimą.
Pagrindiniai konfe
rencijos kalbėtojai bus Balti
jos Respublikų ambasadoriai
(Nukelta į 8 psl.)

"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 112071910. Tel. (718) 827-1352. Kaina su persiuntimu -12 dolerių.
gi

Jungtinio Baltiečių komiteto Cleveland skyriaus nariai
(iš kairės) Vilmars Kukainis ir Jadvyga Budrienė
J.Jasaičio nuotr.
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gauti mokiniai laiko iš bend
rojo lavinimo dalykų ir iš
specialybės.
Kai kūrėsi mokykla,
Sovietų sąjungoje niekaip
Gyvybiškai svarbu, kad kon nenustojo "klestėti" vadina
ferencijoje dalyvautų Ameri masis "socialistinis realiz
kos lietuvių visuomenės va mas". Vengrijoje ir Čekoslo
dovybė, Bendruomenės apy vakijoje prasidėjo atšilimas ir
linkių valdybos, aktyvūs vi mene, bet tik tol, kol rusų
suomenininkai, taip pat visi, tankai jo vėl neatvėsino.
Mes taip pat bandė
kuriems rūpi Lietuvos gero
vė, jos ateitis ir politinė ne me ledus krutinti... Kasmet
Dailės instituto aršieji prisi
priklausomybė.
Konferencijos eiga ir taikėliai atsiųsdavo komisijas
rezultatai turi pasiekti ir eilinį tikrinti mokymą, ateistinę
Amerikos lietuvį per spaudą veiklą, komjaunimo darbą ir
ir radiją. Būtina konferenciją t.t. Būta, beje, ir profesinės
plačiai išreklamuoti, tuo už- kartų prieštaros. Stropiai bu
tikrinanat jos pasisekimą ir vo prižiūrimos ir aukštosios,
bent patenkinamą dalyvių ir meno mokyklos. Jos turė
skaičių. Dievo palaima ir davo vos ne kasmet vežti pa
sėkmė telydi Jungtinį Baltie veikslus į Maskvą, Leningra
dą - į parodas-ataskaitas.
čių Komitetą!
Jose bardavo ir mokydavo.
Ten pirmą kartą išgirdau įdo
mų žodį, "O Vilnius vis atsitylF (otmalčivajetsa- rus.).
Taigi buvome išmo
kyti
tylėti
ir tyliai dirbti, vai
galerijoje. Lauksime Jūsų
darbų iki 1997 m. kovo 1 d. kų nemokydami to "socialis
Parodą numatome atidaryti tinio realizmo", kuris labiau
reikškė politinę etiketę, o ne
Velykoms.
Kiekvieno, bet kuria meno srovę. Stengėmės juos
technika sukurto darbo kitoje sudominti liaudies menu, juo
pusėje didžiosiomis raidėmis remtis, mokėme juos pagar
užrašykite kūrinio pavadini bos protėviams. Kartu su mo
mą, sukūrimo datą, autoriaus kiniais rinkome liaudies me
no ir buities dirbinius, įkūrė
vardą, pavardę, gimimo me
me mokykloje liaudies meno
tus, savo adresą. Prašome pri
dėti savo nuotrauką bei para muziejų. Gal tai buvo ir pir
masis tokios paskirties mu
šyti keletą žodžių apie save.
ziejus.
Juk ėjo 1960 metai.
Darbai nebus grąži
Aišku, tai nepatiko
nami. Juos po parodos saugo
"ideologams",
tačiau nebuvo
sime fonduose ir panaudosi
me rengdami parodas. Tiki draudžiama. O muziejumi rū
mės tokias parodas ateityje pinomės mes patys. Rinkome
rengti kas treji metai. Penki eksponatus, juos piešėme.
geriausiai įvertinti autoriai Mes puoselėjome tautinę sa
bus pakviesti pagyventi Vil vigarbą ir asmens orumą.
niuje, piešti kartu su mūsų Kiek ankstėliau, kai Vilniaus
mokiniais vasaros praktikos valstybinis etnografinis mu
metu 1997 birželio mėnesį. ziejus dar neturėjo ekspozici
Galėsime juos apgyvendinti jai patalpų ir glaudėsi su visu
ir maitinti gimnazijos bend savo turtu Universiteto pus
rabutyje. Gaila, kelionės iš rūsiuose, tuometinis muzie
laidų apmokėti mes nepajė jaus direktorius V. Žilėnas
man rodė iš Maskvos atsiųstą
giame.

AMERIKOS BALTIECIAI
SUKRUTO
(atkelta iš 7 psl.)
Vašingtone: dr. Alfonsas Ei
dintas, Ojars Kalninš ir Laurence P. Taylor. Konferencija
vyks Hyart Regency viešbu
tyje, 2799 Jefferson Davis
Hwy, Arlington, Va. 22202.
Užsisakyti kambarius galima
telefonu 703-418-1234 arba
800-233-1234 ne vėliau kaip
iki vasario 7 dienos, nurodant
apie dalyvavimą konferenci
joje. Registracijos mokestis,
su priešpiečiais ir vakariene,
yra 110 dol. o kambario kai
na už vieną naktį yra 95 dol.
Po vasario 7 dienos registra
cijos mokestis pakils iki 125
dol. Tarp National Airport ir
viešbučio svečiai bus vežio

jami autobusais. Norintieji
gauti papildomų žinių, gali
kreiptis į Jungtinį Amerikos
Baltiečių Komitetą telefonu
301-340-1954 arba faksu
301-309-1406. Komiteto
adresas yra 400 Hurley Avė.,
Rockville, Md. 20850.
Nėra abejonės, kad
tai ypatingai svarbi konferen
cija, turėsianti didelės įtakos
Lietuvos, Latvijos ir Estijos
saugumui, jų apsaugojimui
nuo Rusijos imperialistinių
siekių. Konferencija taip pat
realistiškai ir pozityviai iš
ryškins tų respublikų ekono
miką, kuriai labai reikalingos
užsienio kapitalo investicijos.

PASAULIO VAIKŲ IR JAUNUOLIŲ
KŪRYBOS PARODA VILNIUJE
M.K. Čiurlionio me
nų gimnazija rengia pasaulio
lietuvių vaikų ir jaunuolių
kūrybos parodą "Pasidžiauki
me vieni kitais". Suaugusiojo
akimis pilkoką mūsų kasdie
nybę vaikų piešiniai supoeti
na, tuo pat metu išlikdami la
bai tikroviški. Tai pasiekiama
vaikystės metais ir tik labai
retas suaugęs vėliau šią Die
vo dovaną išsaugo.
M.K. Čiurlionio me
nų gimnazija įkurta prieš
penkiasdešimt su viršum me
tų ir skirta meninių gabumų
turintiems vaikams ir jaunuo
liams. Dauguma geriausių
Lietuvos dailininkų ir muzikų
vienaip ar kitaip su šia mo
kykla susiję, nes arba joje
mokėsi, arba mokytojavo.
Juos neretai taip ir vadiname
- čiurlioniečiai. Šiandien jų
rasime įvairiose šalyse - Vo
kietijoje, Izraelyje, Kanadoje,
Jungtinėse Valstijose, Austri
joje ir dar daugelyje kitų.
Džiaugiamės, kad visur jie -

puikiai vertinami.
Meninė veikla mo
kykloje - ypač plati. Besi
remdama į tautines ir akade
mines tradicijas ji skleidžiasi
labai įvairiai: pagal kiekvie
no meninę prigimtį, indivi
dualybę, laiko dvasią. Mo
kykloje mokosi vaikai iš įvai
rių Lietuvos vietų. Tačiau
šiuo renginiu norime sukvies
ti ir iš jos į visas puses iš
klydusius, išsklaidytus, bet kaip tikime - giliąja savo
prigimtimi išlikusius lietu
viais. Kas geriau už jaunųjų
piešinius mums tą parodys
bei įrodys!
Tad kurkite ir savo
darbus siųskite į M.K. Čiur
lionio menų gimnaziją šiuo
adresu: M.K. Čiurlionio Me
nų gimnazija, Dailės skyrius,
Kosciuškos 11, 2600 Vilnius,
Lithuania, Europe.
Kviečiame viso pa
saulio lietuvių vaikus ir jau
nuolius (iki 18 metų) daly
vauti parodoje, gimnazijos

raštą - įsakymą sudeginti
eksponatus. Gerai, kad tas
raštas taip ir liko užmirštas
stalčiuje.Džiugu, kad mūsų
veiklai pritarė ir dalis moki
nių tėvų, ir to meto direkto
rius D. Trinkūnas.
Supratingi žmonės
kūrė "etnografinius" ansamb
lius. Tai buvo kita galimybė
išsaugoti savo kalbą, dainas,
išlikti nesuniveliuotiems.
Etnografinį ansamblį mūsų
mokykloje subūrė K. Kalibatas. Ir dar mieste jų keliolika
sukūrė...
"Tolerantiškumo" ki
toms tautoms lietuviai nesto
kojo: mišrių šeimų skaičiumi
Lietuva pirmavo visoje "tary
binių tautų" mišrainėje. Atėjo
kartą į klasę mažas žmogutis
- mokinys, pavarde Užkalnis.
Kreipiuosi į jį, o tas man:
"Neponimaju" (nesuprantu).
Klausiu, kas jo tėtis. Sis nuo
širdžiai atrėžia - "Moj otec durak litovec" (mano tėvas kvailys lietuvis). Todėl mums
atrodė, svarbu ne tik ugdyti
individus - gerus dailininkus,
bet rūpintis ir tautos išlikimu.
Mūsų mokykla tikriausia
buvo vienas iš daugelio at
sparos taškų: vyresniems mo
kiniams mokytojai duodavo
skaityti ir uždraustą literatūrą
- "samizdatą".
Sovietų imperijoje iš
mokomųjų dailės dalykų
svarbiomis buvo laikomos tik
tapyba ir skulptūra. Lietuva
išsiskyrė iš kitų ir net pasižy
mėjo knygų grafika. Todėl
suprantama, kad mūsų sky
riuje mokytojavo B. Žilytė,>
kuri pelnė įvairių apdovanoji
mų tarptautinėse parodose,
V. Kisarauskas, kuris ir grafi
koje, ir tapyboje reiškėsi vi
sai naujomis formomis, kaip
ir V.Antanavičius, L.Katinas.
Žinoma, juos niekino sovietų
valdžiai patarnaujantieji.
(Bus daugiau)

M.K.ČIURLIONIO
MENŲ GIMNAZIJA
E.Talmantas
Norint nors šį tą pa
pasakoti apie Vilniaus M.K.
Čiurlionio metų gimnazijos
dailės skyrių, negalima apsi
eiti be istorinio fono. O pra
dėti tenka nuo to laiko, kai į
Lietuvą įsiveržė Raudonoji
armija. Tuo metu Lietuvoj
jau plušėjo būrys puikių me
nininkų. Deja, dalis jų pasi
traukė į Vakarus, dalis vyko
žūtin į Rytus, o likusieji tu
rėjo prisitaikyti prie naujų
gyvenimo sąlygų. Vieniems
tai pavyko lengviau, kitiems
sunkiau. Antai L. Tnf’ys sa
kydavo turįs radikulitą ir
prieš nieką nusilenkti negalįs.

Žinoma, tokiems žmonėms
buvo labai sunku.
Išlikusioji menininkų
dalis auklėjo antrąją kartą. Po
Stalino mirties, prasidėjus są
lyginiam atšilimui, 1960 m.
prie esamos Vilniaus muzi
kos mokyklos prijungtas dai
lės skyrių. Meno mokyklai,
kaip ji tada buvo vadinama,
vėliau buvo suteiktas M. K.
Čiurlionio vardas. Dabar ji
vadinasi M.K.Čiurlionio me
nų gimnazija.
Dailės skyrių įkūrė
bendraminčiai: A. Garbauskas, J.Galkus, E.Talmantas,
A.Stasiulevičius, V.Ciplijauskas, A.Ambraziūnas, V.Vil

džiūnas, P.Ilgūnas, B.Žilytė,
R.Gibavičius, A. Každailis ir
daugelis kitų. Čia aštuonerius
metus vaikai mokomi pieši
mo ir kompozicijos, dailės
istorijos, tapybos, lipdybos,
šrifto, supažindinami su dai
liosios tekstilės, keramikos,
vitražo, dizaino pagrindais.
Vaikai, atvykę iš tolimesnių
Lietuvos vietovių, apgyven
dinami mokyklos bendrabu
tyje.
Laikui bėgant, išryš
kėjo ir susiformavo gyveni
mo patikrinta programa, ku
rios laikantis, vaikai mokomi
ilgus metus. Baigiamuosius
egzaminus brandos atestatui

Ramūno Danisevičiaus nuotraukoje - M.K.Čiurlionio menų
gimnazijos mokytojas Egidijus Talmantas
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NUOTRUPOS

Vladas Vijeikis
Girdžiu džiaugsmin
gą pranešimą iš Lietuvos:
"Lietuvoje nepaprastai pakilo
akcijos. Tikras akcijų bu
mas." Atrodytų lyg angliš
kas žodis, bet žinau "bomą",
kuris nieko bendro neturi su
akcijomis. O gal pranešėjas
norėjo pasakyti, kad tas, kuris
nepirks akcijų, bus bomas.
Nors Lietuvos mokykloje už
lietuvių kalbą gaudavau ne
blogus pažymius, bet, atrodo,
teks dar studijuoti kalbą.
1805 m. Amerikos
prezidentas Tomas Jefferson
išsiuntė Lewis ir Clark ištirti
kelius per Ameriką į okeaną
Missouri upe. Buvo žinoma,
kad teks susitikti su indėnais.
Tad prezidentas įdėjo geroką
maišą medalių, kuriais įsakė
apdovanoti indėnus. Bet in
dėnai visai nenorėjo medalių.
Jie pageidavo karoliukų (la
biausiai - mėlynos spalvos) ir
peilių. Tad Lewis ir Clark
parsivežė pusmaišį medalių
atgal. Dabar kitaip. Tad isto
rija nesikartoja. Bent tarp lie
tuvių.

stiklinės alaus. Pastebėjęs
mano blankų žvilgsnį į tą ne
turtu dvelkiančią, stiklinę,
sako:
- Čia alus iš Lietu
vos. Jis kainuoja tris kartus
brangiau negu amerikietiš
kas. Gauni proporcingai.
- Kur tavo patriotiz
mas? Argi jau mainai tėvynę
į dolerius? - Bandžiau belstis
į Florijono patriotinių jausmų
pilną sąžinę.
Florijonas visiškai
nesusijaudino.
- Gerk ir aukokis.
Vienas trečdalis - tau, du
trečdaliai - tėvynės labui ir
gerovei.
Amerikos prezidento
priesaika Amerikos iždui kai
navo 30 milijonų. Visi žino
me, kad jis prezidentas, bet
reikėjo pakartoti. To negana.
Baliai, damų suknios (čia net
kompiuteriai sulūžtų beskai
čiuojant), biurokratų pasiren
gimai šventei, svečių kelio
nės ir kitos išlaidos perviršy
tų 30 milijonų kelis kartus.
Ir kam visa to reikia?
Jeigu benamiai būtų gavę
bent kelis dolerius, jie būtų
atšventę prezidento šventę
daug prasmingiau ir sočiau.

Gavau pakvietimą į
vedybines ar kitokias sukak
tuves. Buvo pažymėta, kad
tai bus netikėtumas. Man pa
tinka bet kokie subuvimai,
kurių nereikia apmokėti. Tad
nuvykau. Vedybininkų duktė
pasitiko ne visai vaišingai:
- Kodėl nepranešėte, kad
atvyksite? Dabar gali pritrūk
Teko išgirsti kalbant ti kugelio.
vieną mokslininką, šiluminės
- O kam pranešti?
energijos specialistą, kuris Juk buvo pasakyta, kad ren
pareiškė, kad jo knyga apie giamas netikėtumas. Štai aš šilumos energiją išversta į netikėtas svečias.
kinų, japonų ir kitas kalbas.
Ir jis pats važinėja į Kiniją ir
Lietuvos krepšinin
Japonija, skaitydamas paskai kai vandravoja po pasaulį.
tas, kaip gauti ir išnaudoti ši Girdžiu, kad jie net su arabais
limą. Nepaprastai didelis pa sviedinį mėtė. Pats arabų šeisiekimas šilumos reikaluose.
kas atėjo jų pasveikinti. O aš
Tad niekaip negaliu tik kino ekrane šeikus ma
suprasti tų savo giminių Lie čiau. Tūkstančio ir vienos
tuvoje, kurie skundžiasi, kad nakties pasakas skaičiau. Ir
jiems šalta, kad butai neapšil svajojau, ir svajojau. Tai bu
domi. Jiems tenka apsivynioti vo seniai. Vėliau labai domė
visa kuo, ką turi, kad palaiky jausi haremais, kur šimtai
tų šilumą kūne. Jeigu Lietu gražiausių moterų laukė šeivos specialistai sugeba šildyti ko. Ir kaip jis galėjo susitvar
kyti su šimtais, jeigu su viena
Kiniją, tai kaip su Lietuva?
sunku.
Ir še tau. Lietuviai
Mano draugas Flori
jonas nėra nei žymus poetas mėto sviedinį toje pasakų
nei rašytojas, tačiau pasižymi šalyje. Baisiai pavydžiu. Ir
vaišingumu. Tad labai nuste kodėl aš nesimokiau mėtyti
bau, kai pripylė tik trečdalį sviedinio?

PRANEŠIMAS
1997 metų vasario 8
dieną, šeštadienį, 3 valandą
po pietų Lietuvos Ambasa
doje Vašingtone įvyks susiti
kimas su Lietuvos Seimo Už
sienio reikalų komiteto pir

mininku p. Mečislovu Lau
rinkumi ir p. Algirdu Patac
ku. Visus besidominčius Lie
tuvos reikalais maloniai kvie
čiame dalyvauti. Susitikimas
vyks lietuvių kalba.

Laiškai "Dirvai"
KODĖL "NEVERTA MINĖTI"
LIETUVOS KARIUOMENĖS DIENOS?
Man labai prie šir
dies liko Juozo Žygo pasisa
kymas "Teisė apsiginti", tilpęs "Dirvos" laikraščio 1996
m. lapkričio 26-osios dienos
numeryje. Autorius dalinasi
mintimis, kurias jam sukėlė
jau istorijon nubėgusios Lie
tuvos kariuomenės sukūrimo
78-tosios metinės. Jis teisin
gai pastebi kad gamtoje vyks
tant kovai už būvį ne tik di
dieji, bet ir mažiukai išlieka,
nes gamta beveik visą gyvū
niją aprūpino apsigynimo
priemonėmis: vieniems davė
greitas kojas, kitiems - nagus
bei ragus. Todėl ežys spyg
liuotas, o šeškas ginkluotas
"cheminiu ginklu". Treti per
tūkstančius metų sukūrė savo
gynybos organizaciją, prime
nančią dabartinę NATO: se
niai stumbrai ar buivolai, vil
kų gaujai užpuolus, jaunik
lius iš visų pusių apsupa ir
duoda užpuolikams tokį at
kirtį, kad pastarieji ne tik sa
vo dantų nebesurenka, bet ir
kojas ne vienas pakrato...
Neveltui senas priežodis sa
ko: "Vienybė - galybė!"
Tos vienybės, patrio
tiškai, tautiškai auklėjant jau
nimą (ir pusamžius), trūksta
ir Maskvos lietuvių kultūros
bendrijų veikloje, ypač tau
tiečių rinktoje "kultūrinėje"
viršūnėlėje, kuri linksta į tą
pusę, į kurią pučia buvusio
didžiojo brolio" sostinės tau
tinių mažumų žinybos atsto
vai, beveik nepraleisdami di
desnio tautiečių susibūrimo.
Mūsų bendrijos pir
mininkė ponia Nijolė Martyniuk irgi "kultūringai" sten
giasi, kad jos kviestasis sve
čias iš šios "mažumų" ži
nybos dėl lietuviškos kultū
rinės veiklos nepadarytų
rūgščios minos, o kaip visada
pakartotų, kad... ji - geriau
sia, pavyzdingiausia, patrio
tiškiausia... Rusijos daugia
tautės sostinės tautinių ben
drijų vadovė!
Aišku, kad nuo pergyrimo svaigsta žmonių gal
vos. Nuo jų apsvaigo ir po

nios Nijolės galvelė: ji ne
beprisimena, kada ją tautie
čiai rinko savo bendrijos pir
mininke: prieš dvejus ar ket
verius metus, nors bendrijos
įstatai kalba, kad pirmininkas
atsiskaito už savo darbą ir yra
renkamas kas antri metai.
Taigi, matote, ką su žmogumi
daro vadovavimo svaigulys!
Taip dėl to pirminin
kės galvos svaigulio liko tau
tiečių nepažymėta ir lapkričio
23-čioji - Lietuvos kariuo
menės diena - žymi data Ne
priklausomos Lietuvos gyve
nime, nors ją iškilmingai pa
minėjo viso pasaulio lietu
viai.
Sakysite, kad mes taikūs žmonės: kuriems ga
lams mums karinės šventės,
vienus žmones nuteikiančios
prieš kitus, ypač gyvenant
svetimoje aplinkoje - "sve
čioje šalyje"?
Aš panašiais atvejais
prisimenu savo buvusio kūno
kultūros mokytojo, atsargos
karininko, gimnazijoje dažnai
kartotą sentenciją, kad žmo
gus, nežinąs savo ištakų, ne
norįs išmokti apginti savo tei
sę gyventi po gimtinės dan
gumi, prilygstąs kiaulei. Šim
tą kartų teisus mokytojas, kad
kiekvienas turim žinoti ne tik
savąsias ištakas, savo krašto
ir tautos istoriją, branginti
savo gimtąjį žodį. Privalome
mokėti tėvų ir bočių žemę
apginti, dėl jos aukotis, o sa
vo pavyzdžiu jaunąją kartą savo pamainą mokyti būti to
paveldo vertais. Kaip kvie
čia Lietuvos himno autorius
dr. Vincas Kudirka: "Iš praei
ties Tavo sūnūs te stiprybę
semia".
Jeigu minėtume lap
kričio 23-čiąją, kaip Lietuvos
kariuomenės gimtadienį, tai
reikėtų nors vienu kitu žodžiu
prisiminti ir kitus, su ta diena
susietus ženklius lietuvių tau
tos istorijos įvykius. Gal tek
tų užsiminti ir apie 1893 me
tų lapkričio 22 dieną, kada
lapkričio 23-sios išvakarėse,
įvyko žiauriosios Kražių

skerdynės, kuomet caro žan
darai ir kazokai žudė nekaltus
žmones, norėdami uždaryti
buvusią vienuolyno bažnyčią.
Žmonės ją stojo ginti šakė
mis, spragilais su žodžiais:
"Už Dievą ir Tėvynę!".
1851 m. lapkričio 23
d. Vilkaviškio rajone, Ožka
balių kaime gimė Lietuvos
atgimimo patriarchas, "Auš
ros" redaktorius, Nepriklau
somybės akto signataras dr.
Jonas Basanavičius. 1887 m.
lapkričio 23 d. gimė žymus
katalikų bažnyčios veikėjas,
Telšių vyskupas ir Telšių
kunigų seminarijos rektorius
Vincentas Borisevičius, už
meilę Dievui ir Tėvynei so
vietinių saugumiečių nužudy
tas Vilniuje 1946 metais.
Kaip būna paprastai,
koks nors tautietis pirminin
kaujančią iškilmingiems po
sėdžiams ponią Nijolę Martyniuk paklaustų, kodėl neprisi
menate nė žodžiu kitų tą die
ną įvykusių lietuvių tautos is
torijos įvykių. Ji, negalėdama
kaip reikiant atsakyti, ir nuta
rė lapkričio 23-čiąją išbraukti
iš savo veiklos tvarkaraščio.
Jai be žodžių pritarė
Lietuvos ambasados atašė ka
riniams klausimams Kęstutis
Kuckailis, buvęs sovietų ar
mijos karininkas. Jo Lietuvos
karinė vadovybė, kuriai jis
atstovauja, organizuoti Lietu
vos kariuomenės dienos mi
nėjimo savo įsakymu neįpa
reigojo. Todėl jis jaučiasi
"laisvas" nuo "lietuviškos ka
rinės propagandos". Savo ko
legos Kęstučio mintį palaikė
ir ambasados patarėjas kultū
ros klausimams Juozas Bud
raitis, rasdamas savitą atsa
kymą, kad į kultūros klausi
mus pagalba tautiečiams,
organizuojant kariuomenės
dienos minėjimus, neįeina.
Ar gali tokie veikėjai
padėti tautiečiams plėtoti kul
tūrinę veiklą, auklėti juos
tautine, patriotine dvasia?
J. Dainis
Maskva, 1996 m. lapkritis

AR REIKIA VILNIUJE STEIGTI
ANTRĄ UŽSIENIO LIETUVIU
BENDRUOMENĘ?
Jau treti metai Vil
niuje veikia įstaiga, pavadinta
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės (sutrumpintai PLB) at
stovybe. Šiai įstaigai, įsikū
rusiai Lietuvos Respublikos
Seimo patalpose, vadovauja
iš Amerikos atvykęs Juozas
Gaila.

menėje yra įsigalėjusi tokia
nuomonė, kad laikraščių
Apie įstaigos veiklą straipsnius skaitytojai mėgsta
J.Gaila pokalbyje su žurna aptarti savo tarpe. Todėl ir
listu Jurgiu Janušaičiu, iš šio laiško autorius pasako sa
spausdintame "Drauge" 1996 vo nuomonę, kuri nebūtinai
m. gruodžio 5 d., suteikė turi sutikti su oponento nuo
mone. Tai yra demokratijos
įdomių žinių.
Lietuviškoje visuo
(Nukelta į 10 psl.)

Vytautas Šeštokas
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LENGVOSIOS ATLETIKOS VARŽYBOS
KANADOJE
1996 m. Šiaurės
Amerikos baltiečių ir lietuvių
lengvosios atletikos pirmeny
bės įvyko 1996 m. rugsėjo 8
d., Burlington, Ont. Vykdė ŠALFASS-gos Lengvosios
atletikos komitetas, talkinin
kaujant Toronto "Aušrai",
Toronto "Vyčiui", Hamilto
no "Kovui" ir Cleveland
"Žaibui". Dėl stipraus lietaus
varžybos negalėjo vykti pir
mąją dieną, kaip buvo numa
tyta. Visą jų programą teko
atlikti antrąją dieną. Atsi
žvelgiant į aplinkybes, varžy
bos buvo pravestos gerai.

Joms sumaniai vadovavo Al
gis Malinauskas. Ypatingai
reikia pagirti varžybų sekre
torę Ireną Wilkinson, su savo
štabu pakėlusią sunkiausią
naštą. Varžybose dalyvavo
132 varžovai, iš jų 100 lietu
vių. Buvo tik 3 latviai ir vie
na estė. Likusieji - kviestieji
svečiai. Pagal klubus lietu
viai pasiskirstė taip: Cleve
land "Žaibas" - 33, Toronto
"Vytis" - 27, Hamiltono
"Kovas" - 23, Toronto "Auš
ra" - 13, ir 4 - nepriklausan
tys. Užsiregistravusių buvo
žymiai daugiau, tačiau atšau

kus varžybas pirmą dieną, jie
nebepasirodė.
Nežiūrint nepalankių
sąlygų ir nedalyvaujant dau
geliui žymesnių lengvatlečių,
varžybose buvo pagerinti bal
tiečių ir lietuvių pirmenybių
rekordai. Iškiliausiu dalyviu
tarp vyrų/ jaunių buvo pripa
žintas Gintaras Batūra ("Auš
ra"), o moterų/mergaičių Kristina Kliorytė ("Žaibas").
1997 m. pirmenybes
numatomos 1997 m. rugsėjo
6 & 7 d.d., Cleveland mieste.
Algirdas Bielskus

AR REIKIA VILNIUJE STEIGTI
ANTRĄ UŽSIENIO LIETUVIŲ
BENDRUOMENĘ?
požymys.
PLB atstovas Vilniu
je J. Gaila paaiškino apie šios
atstovybės tikslus, darbus,
išeivijos lietuvių reikalų at
stovavimą. Mano nuomone,
ši įstaiga yra svarbi, nes ji at
stovauja visus lietuvius pa
saulyje, nežiūrint, kur jie be
gyventų. Iš minėto pokalbio
aprašymo matyti, kad J. Gaila
dirba didelį ir tikrai reika
lingą darbą, padėdamas už
sienio lietuviams. Jis už tai
negauna jokios algos.
Paskutiniu laiku JAV
LB su Lietuvos Respublikos

(Atkelta iš 9 psl.)

Seimo frakcijų atstovais su
darė atskirą komisiją. Vyksta
sesijos, sprendžiamos užsie
nio lietuviams svarbios prob
lemos, steigiamos darbo gru
pės bei komisijos. Numatoma
Vilniuje atidaryti įstaigą su
keletu tarnautojų.
Laikraščių praneši
mu, apie šiuos veiksmus nei
PLB pirmininkas B.Nainys,
nei joks kitas PLB valdybos
narys nebuvo JAV LB valdy
bos pareigūnų arba Eltos pra
nešime minimos komisijos

narių net paklaustas, ar PLB
valdyba norėtų tokią progra
mą kartu rengti. Todėl tarp
PLB ir jos padalinio - JAV
LB užsiliepsnojo nauja ne
santaika. Mano nuomone, tai
yra įžanga į naujas lietuvių
organizacijų peštynes.
Kam mums reikia
dvilypumo? Reikia susitarti
visiems kartu dirbti, o neskai
dyti į dvi įstaigas: "viena jūsų, kita - mūsų". Bendru
susitarimu būtų sudarytos są
lygos tinkamai atstovauti
kiekvieno krašto lietuviui ir
teikti jam tikrą pagalbą.

PASIRŪPINKIME SAVO GYVENIMO
SAULĖLYDŽIU
(Pabaiga)
Lietuvių Sodybos gy
ventojų, jų giminių ir draugų
pastangomis "žaibo greitu
mu" buvo surinkta daugiau
kaip du šimtai parašų po peti
cijomis, remiančiomis šią
programą. Peticijos buvo iš
siųstos į atitinkamas įstaigas
valstijos pareigūnams ir net
pačiam Ohio Valstijos guber
natoriui George Voinovich.
Peticijas sekė telefoniniai
skambučiai su prašymais, kad
pagalba neturtingiesiems bū
tų paskirta.
Visų mūsų džiaugs-

Dana Čipkienė

mui gruodžio pradžioje gavo
me raštišką pranešimą, kad
šiai programai Ohio valstijos
1997 m. biudžete paskirti pi
nigai.
Lietuvių Sodybos
Cleveland patikėtiniai savo
prieškalėdiniame susirinki
me oficialiai nutarė remti šią,
taip labai reikalingą ASSISTED LIVING - PAGALBOS
NETURTINGIESIEMS pro
gramą. Jeigu Ohio valstija
skiria pinigus šiai bandoma
jai programai įgyvendinti,
Lietuvių Sodybos patikėtiniai

sutinka panaudoti prie Sody
bos esantį maždaug dviejų su
puse akro dydžio sklypą, kad
būtų galima pastatyti netur
tingiems žmonėms ASSISTED LIVING - PAGALBOS
NAMUS.
Turėdami 14 metų
patyrimą, administruojant
Lietuvių Sodybą, mes galime
įgyvendinti šį, labai reikalin
gą statybos projektą ir pagel
bėti nepasiturintiems savo
tautiečiams, kuriems reikia
didesnės priežiūros, negu So
dyba gali suteikti.

Trumpi pranešimai
LIETUVIU FONDO
PRANEŠIMAS

Prašymus skirti 1997
metais paramą švietimui, kul
tūrai ir įvairiems lietuvybės
projektams reikia atsiųsti
Lietuvių fondui ne vėliau,
kaip iki šių metų kovo 15

dienos.

Prašymus skirti sti
pendiją studentams reikia
atsiųsti iki balandžio 15 die
nos. Prašymų anketos Lietu
vių fondui turi būti grąžintos
paštu arba įteiktos Lietuvių
fondo raštinėje asmeniškai.
Faksu atsiųstos anketos ne

bus svarstomos.
Prašymų anketas dėl
paramos lietuvybei bei stu
dentų stipendijoms galite
gauti šiuo adresu: LIETU
VOS FONDAS, 14911 127
TH Street, Lemont, IL.
60439. Telefonas (630) 2571616.

REMKIME VASARIO 16-osios
GIMNAZIJĄ
Reiškiu gilią padėką
visiems dosnios ir taurios šir
dies aukotojams, kurie 1996
metais šelpėte Vasario 16-tos
gimnaziją per Cleveland 142rą būrelį.
Dėkoju visiems tiems
nariams, kurie visai nepara
ginti atsiunčia gimazijai au
ką, ir naujiems nariams, kurie
savo noru, atsiųsdami auką
įstoja į būrelį. Jūsų visų gera
širdiškumas lėšų rinkėjai su
teikia jėgų ir džiaugsmo. Va
sario 16-tos gimnazijos mo
kiniai netik pasisemia Vakarų
kultūros, išmoksta mylėti
Lietuvą ir jai aukotis, bet sa
vo pasirodymais garsina Lie
tuvos vardą po visą Europą.
Tad tesėkime ir to
liau šį didelį lietuvišką darbą,
nes mes Lietuvai esame dar
labai reikalingi.
Čekius prašau rašyti
"BALFAS" vardu ir siųsti
Izabelei Jonaitienei, 1532
East 214 St., Euclid, Ohio
44117. Aukos nurašomos nuo
mokesčių.
1996 metų aukotojų

sąrašas:

Lithuanian American
Community..............
$100
TAUPA Lithuanian Credit
Union.........................
100

I. Šatkienė......................
50
R. Čepulienė.................. 50
G. Rastauskienė............
40
P. Žilinskas..................
40
L. & V. Apaniai............
30
J. Pivoriūnas...................
30
N. &P.Beliniai.................. 30
H. Macijauskas.............
30
A. & V. Bakūnai...........
25
A. & V. Petukauskai....
25
V. Dancho......................
25
A. M. Balašaitienė........
25
O. Naumanienė.............
25
D. Armonienė................ 25
R. & R. Šliažai..............
25
H. Stasas........................
25
G. Varnelienė................. 25
V. Šilėnas.......................
25
J. Račylienė....................
20
M. & J. Mikoniai..........
25
R. & D. Nasvyčiai......... 25
J. Gudėnas......................
20
G. Natkevičienė............
20
E. & J. Malskiai............
20
V. Bacevičius................. 20
E. Nainienė....................
20
A. Styra..........................
20
J. Dautienė.....................
20
Dr. V. Gruzdys..............
20
V. Bačiulis.....................
12
N. Čečienė......................
10
M. Puškorienė...............
10
V. Skarnus......................
10
Laukiame aukų ir iš
anksto dėkojame
Izabelė Jonaitienė

A.fA.
STASYS ŠIDLAUSKAS
mirė, palikdamas liūdesyje žmoną STASĘ,
sūnus AUDRĮ IR JONĄ su šeimomis.
Lietuvos suvalkietis, per 84 metų
keliones ištvermingai nugalėjęs daug
sunkumų karo vingiuose ir svetimų padangių
prieglobstyje, 1997 metų sausio 19 d.,
sekmadienį, iškeliavo j dausas.
Užjaučiame ir liūdime.
Vlada Stančikaitė-Abraitienė,
sūnūs Šarūnas V. ir
Vytautas T.Abraičiai

A. f A.
ALBINUI MAURUČIUI
mirus, jo broliui VYTAUTUI - buvusiam
"VILTIES" draugijos pirmininkui ir jo žmonai
ALDONAI, velionio dukrai JURGITAI ir sūnui
MYKOLUI bei jų šeimoms ir giminėms
Lietuvoje reiškiame gilią užuojautą ir kartu
liūdime.
G. ir M. Aukštuoliai
J. Balbatas
J. ir J. Biliūnai
S. ir V. Blinstrubai
J. Budrienė
J. Citulis
J. ir V. Januškiai
A. Kavaliūnas
J. Kazlauskas
G. ir A. Kijauskai
J. Rastenis
I. Verbyla
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RENGINIŲ KALENDORIUS
• 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. - minėjimas ir
šventinis pokylis
• KOVO 1 d., šeštadienį,
"Žaibo" dienos-97". Programo
je: 11:30 v. r. - 12-asis kėgliavi
mo "Draugystės turnyras" - Palisades Palace Kreiptis į A.Nagevičių, tel. 216/845-8848;
metinis renginys - "Evening at
the Races", etc.,- 6:30 v.v. Lietuvių namuose
• KOVO 16 d. skautija rengia
Kaziuko mugę. Pradžia - 11 v.r.
• KOVO 22-23 d. - šv. Jurgio
parapijos velykinių kepinių par
davimas
• BALANDŽIO 6 d. 11:30 v.

ryto - Atvelykio stalas šv. Jur
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

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

EUROPA TRAVEL 692-1700
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V.Bacevičiaus nuotraukoje - Cleveland Lietuvių Pensininkų klubo valdyb a su savo
pagalbininkais. Pirmoje eilėje sėdi (iš kairės): vicepirmininkas V.Staškus,, N.Čečienė, pirmininkas J.Malskis, S.Mačienė ir R.Čiuberkienė. Stovi J.Balbatas, D.Nasvytis,
J.Kazlauskas. M.Aukštuolis, A.Petrauskis ir kt.
V.Staškus paminėjo,
Metinis klubo susi
rinkimas įvyko sausio 9 d. kad pensininkų klubas yra
Susirinkimui pirmininkavo pati didžiausia ir veikliausia
Jurgis Malskis, sekretoriavo Cleveland lietuvių organiza
Jonas Kazlauskas. Išsamią cija. Jos renginiai - gausiai
vienerių metų veiklos ata lankomi.
skaitą pateikė vicepirminin
Vytautas Staškus pa
kas Vytautas Staškus, kuris dėkojo visiems, kurie prisidė
ėjo pirmininko pareigas 1996 jo prie klubo veiklos pagyvi
m. kai J. Malskis sirgo.
nimo ir pasakė:
- Mūsų klubas jau
1996 metais pensi
ninkai pradėjo remti Jėzuitų veikia 24 metus. Vienas iš jo
gimnaziją, esančią Vilniuje. steigėjų yra p. Jurgis Malskis.
Pirmoji auka - 500 dolerių Per paskutiniuosius 10 metų
įteikti jėzuitų provincijolui šis stipraus ryžto, veiklus
dr. J.Borutai, praėjusių metų žmogus jam ir vadovauja.
lapkričio 6 d.
Mes, klubo nariai, esame ne

VASARIO 16-OSIOS
ŠVENTĖ

ATLANTA IMPORT EXPORT
JŪSŲ PASLAUGOMS CLEVELAND E MŪSŲ ATSTOVAS:
LITMA

UTMA IMPORT EXPORT
639 EAST 185 STREET
CLEVELAND OH 44119
216-481-9911

SIUNČIAME SIUNTINIUS LAIVU
LABAI SKUBIEMS SIUNTINIAMS - ORO CARGO
aukStos kokybės maisto siuntimai
JUSI] SIUNTINIUS PRISTATYSIME | NAMUS
BET KURIOJE LIETUVOS, LATVIJOS, ESTIJOS,
BALTARUSIJOS VIETOJE, O TAIP PAT MASKVOJE,
PATERBURGE IR KALININGRADO SR.

»

Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo 79-ų
metų sukaktis bus švenčiama vasario mėn. 16 d.,
sekmadienį, šia tvarka:
10 vai. ryto - šv. Mišios Dievo Motinos lietu
vių parapijos bažnyčioje. Prieš prasidedant Mišioms
- vėliavų pakėlimas prie Laisvės paminklo;
10:30 vai. ryto - šv. Mišios šv. Jurgio lietuvių
parapijos bažnyčioje;
11:30 vai. ryto - šventinės iškilmės ir meninė
dalis Dievo Motinos parapijos salėje.
Meninę dalį atliks Dievo Motinos parapijos
choras "Exultate", solistės Aldona Stempužienė ir
Virginija Bruožytė-Muliolienė, lietuvių liaudies
šokių ansamblio "Grandinėlė" jaunųjų ir veteranų
grupės, Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos
mokiniai, lituanistinio ugdymo "švyturio" kursų ir
kanklininkų grupės - iš viso 170 asmenų. Meninės
dalies vadovė - muzikė Rita Cyvaitė-Kliorienė.
Po programos - savanorių suneštos vaišės.
Vaišių registraciją vykdo J.Budrienė. Norinčius
prisidėti prašome skambinti tel. 486-3912. Speciali
programa - vaikams, moksleiviams ir studentams.
Rengėjai prašo $3 įėjimo aukos - renginio
išlaidoms padengti (vaikams ir moksleiviams
įėjimas veltui). Cleveland ir apylinkių lietuvius
kviečiame gausiai dalyvauti. Organizacijas prašome
dalyvauti su vėliavomis.
Rengia ALT Cleveland skyrius

ATLANTA IMPORT ESPORT
(312) 434*2121 art» (8W) 775*7363

ir LB Cleveland apylinkė

paprastai dėkingi p. J.Malskiui už jo įdėtą rūpestį, kad
klubas gyvuoja. Aš tikiuosi,
kad pritarsite mano pasiūly
mui, kad ponas J.Malskis bū
tų pakeltas į Cleveland Pen
sininkų klubo garbės narius.
Susirinkusieji vienin
gai pritarė pasiūlymui.
Pirmasis pensininkų
valdybos posėdis įvyko sau
sio 17 d. Naujoji klubo val
dyba pasiskirstė pareigomis:
Jurgis Malskis - pirmininkas,
Vytautas Staškus - vicepir
mininkas, Jonas Kazlauskas sekretorius, Stepas Butrimas
- iždininkas, valdybos narė
Stasė Mačienė atsakinga už
maitinimą ir gimtadienininkų
pagerbimą, Nora Čeičienei
pavesti narystės reikalai, Jo
nui Balbatui ir Jonui Cituliui
- ūkio reikalai.
Antrasis šių metų suėjimas-pietūs įvyks vasario 6
d. Lietuvių Namų viršutinėje
salėje. Kviečiame ir laukia
me visų!

Jonas Kazlauskas
Dr. J. Jasaičiui
Aš, siųsdamas prenu
meratos mokestį "Dirvai",
noriu parašyti keletą žodžių.
Jūsų redaguojamas laikraštis
yra labai įdomus. Ir kai Jūs
perėmėte redagavimą, laik
raščio turinys labai pasikeitė.
Man labai patinka Algirdo
Pužausko ir Vlado Vijeikio
straipsniai. Algirdas Pužaus
kas rašo apie tikrus įvykius,
apie tai, kas dedasi pasaulyje.
Vladas Vijeikis su humoru
rašo tikrą teisybę.
Jums, p.Jasaiti, aš
linkiu ir toliau dirbti tą sunkų
darbą, skleidžiant lietuvišką
žodį ir teisybę.
Su pagarba
Albinas Stukas
Jackson, New Jersy

DIRVA
Prašymas - informa
cija turi būti įdėta į laiško ar
biznio formos voką. Kairiaja
me voko šone viršuje reikia
krašto, kurių piliečiams leista užrašyti savo adresą tokiu bū
loterijoje dalyvauti.
du: jūsų pilietybės kraštas,
2. Privalo turėti pilną pavardė, vardas, adresas.
Imigracijos departa
bendrąjį vidurinį (gimnazi
jos) išsilavinimą arba 2 metų mentas perspėja, kad nėra jo
darbo patirtį paskutinių 5 me kios formos (anketos) ir nėra
jokio mokesčio, išskyrus
tų laikotarpyje.
3. The National Visa mokestį už pašto ženkliuką,
Center turi gauti jūsų prašy norintiems dalyvauti šioje
mus 1997 metais tarp vasario DV-98 loterijoje.
Birutė Jasaitienė
3 d. ir kovo 5 d., paprastu
(iš
"Draugo",
1996 m.
paštu.
lapkričio
mėli.
27 d.
4. Ant prašymo turi
būti surašyti šie duomenys:
Vasario 16 d., seka) pavardė ir vardas (pa
madienj,
"TAUPA" bus
vardė pabraukta);
b) gimimo data (diena, mė uždaryta.
Vasario 23 d., sek
nuo, metai) ir vieta (miestas,
madieni,
11:30 v.r. įvyks
provincija, kraštas);
c) žmonos (vyro) ir nepil “TAUPOS" metinis narių
namečių vaikų vardai, gimi susirinkimas Dievo Moti
nos Parapijos didžiojoje
mo datos ir vietos;
d) adresas ir telefonas, salėje. Visus kviečiame
kuriais norite, kad laimėjus apsilankyti.
siųstų jums pranešimą;
e) pilietybės kraštas (jei
skiriasi nuo gimimo krašto;
f. dabartinė jūsų nuotrauka
1.5 colio X 1.5 colio dydžio.
Jūsų vardas ir pavardė turi
būti užrašyta antroje nuo
traukos pusėje. Nuotrauka
turi būti priklijuota su perma
toma lipnia juostele prie jūsų
prašymo.
RITA STAŠKUTE
5. Šį prašymą - in
formaciją visi Europos gy
ventojai (taigi, ir lietuviai)
turi siųsti šiuo adresu: DV-

"ŽALIŲJŲ KORTELIŲ"
LOTERIJA
Praeitų metų lapkri
čio 18 d. buvo pranešta, kad
Amerika vėl rengia "žalių
kortelių" loteriją. Pagal pro
gramą DV-98 1998 m. bus
vėl išduota 55,000 "žalių
kortelių", laimėtų loterijos
būdu, tų kraštų žmonėms, ku
rių imigrantų skaičius Ameri
koje yra mažas. Visų pasau
lio kraštų žmonės gali šioje
loterijoje dalyvauti, išskyrus
šiuos kraštus: Kanadą, Kiniją
(įskaitant Taivaną), Kolum
biją, Dominikos Respubliką,
Salvadorą, Indiją, Jamaiką,
Meksiką, Lenkiją, Filipinus,
Pietų Korėją, Angliją ir Viet
namą. Šiems kraštams nelei
džiama loterijoje dalyvauti,
nes per paskutinius penkerius
metus daug žmonių iš tų
kraštų imigravo į Ameriką.
Imigracijos departa
mentas perspėja, kad dalyva
vimas loterijoje yra labai pa
prastas. Tai pateikimas pa
grindinių žinių. Tai gali atlik
ti kiekvienas, tam dalykui ne
reikia advokatų. Ypač per
spėjama nepasiduoti įvairių
agentų, kurie už atlyginimą
pažada laimėti, gundymams.
Nesvarbu, kieno bus pateik
tos žinios - jūsų pačių, ar
agentų - visi prašymai turi
vienodą galimybę laimėti.

Loterijos
reikalavimai:
1. Asmuo turi būti iš

OHIO

98 Program, National Visa
Center, Portsmouth, NH
00212, USA.

Complete Front End Service

481-5397

ĮVYKI AI
Vasario 15-16 d.

Vasario 14-16 d. "A

few good men" ("Keletas Antiųues Show and Sale (Se
gerų žmonių"). Ashtabula nienų paroda ir pardavimas).
Arts Center, G.B. Commu Westlake Holiday Inn, 1-90
nity Theatre, 2928 West 13th and Crocker Rd. Tel. 216/
St., Ashtabula. Tel. 216/ 964- 871-3075.
Kovo 8 d. - Celebri3396.
Vasario 15 d. "A ty Sports Auction and Card
Night for Friends and Lo- Shovv ( Sporto garsenybių
vers" ("Bičiulių ir mylimųjų varžytinės ir kortelių paroda).
vakaras"), Akron Civic Lafayette Hotel, 101 Front
Theatre, 182 S.Main St. Ren St., Marietta. Tel. 614/ 373ginio pelnas skiriamas Ame- 6407.
rican Heart Association. Tel.
Kovo 8 d. - Anti330/ 867-9987.
ques in Canton Show and
Vasario 15 d. 4-th Sale (Senienų paroda- parda
Annual African marketplace vimas). Canton Museum of
(Afrikos mugė). Kilcawley Art, 1001 Market Avė.,
Center, Youngstovvn Statė North. Tel. 330/ 453-7666.
University. Tel. 330/742Kovo 13-23 d. Inter3096.
national Film Festival (Tarp
Vasario 15-16 d. tautinis filmų festivalis).
Fishing Symposium (Žvejoji Hoyts Tower City Cinemas,
mo seminaras). Eastlake Cleveland. 216/ 623-FILM.
Middle School, 35972 Lake Ger.J.
Shore Blvd. Tel. 216/9513116.

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 r

m
LLI
realtor"

MLS
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RITA MATAS«Broker «G.R.I.* Licerjsed Real Estate Appraiser
17938 Neff Road
Clevelapd, 0H. 44119
(216) 486-2530

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

ADV. VYTAS MATAS teisinis patarėjas

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
Sat.:
8 am to 4 pm

866 E. 200 th St.
Cleveland, Oh. 44119

Paul Stefanac

Litbuapiap Credit Upiop
Lietuvių Kredito Kooperatyvas

JAKUBS AND SON

Laidojinjo įstaiga
Williarp J. Jakubs Sr.
Wiilian) J. Jakubs Jr.
Keppetb Scbnjidt ir
Barbara Jakubs Scbnjidt

767 East 185tb Street Cleveland, Obio 44119

481-6677

Prieš perkapt naują njašipą- pasiteiraukite TAUPOJE.
Naujom) ipašipoip - puo 7.0%

Naudotom) rpašiporp - puo 8.5%

TAUPA turi visus bankinius patarnavinjus.
Atidarykite TAUPOJE sąskaitą ir taupykite pas savus.

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

LaidctKviikkotjlyėia erdvi, visinaina,
teikianti )aKKia,atnwsfera,luidesio valandoje.
Didele aikšte automobiliamspastatyti

DARBO VALANDOS: aptradiepį, trečiadiepį
ir ketvirtadiepį----------------9:00v.r. - 4:00p.p.
pepktadiepį------------------ 9:00v.r. - 6:00p.p.
šeštadiepį-------------------- 9:00v.r. - 12:00p.p.
sekrpadiepį parapijoje------- 11:00v.r. - 12:00p.p.
Kiekviena tauporpojisąskaita federalinės valdžios (NCUA) apdrausta iki$100,000

