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LIETUVOS GLOBĖJO DIENA
TAUTINĖ SPAUDA:
"DIRVA”- ŠIAPUS,
"TAUTININKU ŽINIOS" ANAPUS
Vytautas Šeštokas

Laikraštis "Tautinin
kų žinios" - pradėtas leisti
Vilniuje nuo 1994 metų. Ke
letas numerių atkeliavo į ma
no rankas susipažinti. Laik
raščio pasirinktas prasmingas
obalsis: "Tvarka, teisingu
mas, tautiškumas". Leidžia
Lietuvių Tautininkų Sąjunga
Vilniuje. Laikraštis išleidžia
mas kas dvi savaitės. Tiražas
- 1000 egzempliorių.
Buvęs nepriklauso
mos Lietuvos valstybės ofi
ciozas "Lietuvos Aidas" pri
sikėlė naujam gyvenimui su
atgimusia Lietuvos nepri
klausomybe. Tačiau Lietuvių
Tautininkų sąjungai reikia
turėti savo atskirą laikraštį.
"Tautininkų žinios"
turi nemažai gerų nuolatinių
sąjungos bendradarbių ir ko
respondentų, kurie savo raši
niais šį laikraštį padaro įdo
mų skaityti, pasitarnauja tau
tinės idėjos skleidimui ir pa
čios sąjungos augimui.
Šiuo metu Lietuvių
Tautininkų sąjunga turi 163
veikiančius skyrius su 3 tūks

tančiais narių. Tuo tarpu laik
raštis spausdinamas tokiu
mažu tiražu. Šį skaičių reikia
patrigubinti, kad visi sąjun
gos nariai prenumeruotų. Juo
labiau, kad laikraščio prenu
meratos kaina yra gana žema:
tik 6 litai - pusei metų.
Būtų pageidautina,
kad "Dirva" ir "Tautininkų
žinios" užmegztų artimesnį
bendradarbiavimo ryšį. Mūsų
"Dirva" galėtų praturtinti
"Tautininkų žinias savo ge
rais straipsniais. Ir "Tautinin
kų žinios" turi pajėgių žurna
listų, kurie galėtų dažniau pa
rašytų į "Dirvą". Abipusis
bendradarbiavimas padėtų
daug pasiekti, skleidžiant
tautines idėjas Lietuvoje ir
Amerikoje. Patartina ir Ame
rikos tautininkams užsisakyti
Lietuvoje leidžiamas "Tau
tininkų žinias".
Laikraščio adresas:
Lietuvių Tautininkų Sąjunga.
Gedimino pr. 22, 2600 Vil
nius, Lithuania, telefonas 62 49 35, faksas-61 73 10.

BALTIMORĖS
REZOLIUCIJA
LIETUVOS VALDŽIAI

Didžiai gerbiamam
akademikui Zigmui Zinke
vičiui, Lietuvos Respubli
kos Švietimo ir mokslo mi
nistrui
Baltimorės miesto ir
apylinkių lietuviai, susirinkę
iškilmingai minėti Vasario 16
šventę, sveikina Jus, pone
Ministre, ir dėkoja už Jūsų la
bai reikalingus pareiškimus
apie lietuvių kalbos mokymą
Lietuvos mokyklose. Šiuo
reikalu Jums padaryti prie
kaištai yra logiškai nepagrįs
ti. Jie kenkia lietuvių kalbos
teisinei padėčiai krašte ir la
bai reikalingam lietuvių tau
tinės kultūros ugdymui ne
priklausomoje Lietuvos Res
publikoje.
Vienbalsiai priimta
JAV, Baltimorės mieste Lie
tuvių namų salėje, iškilmingo
JAV Lietuvių Bendruomenės
Baltimorės apylinkės minėji
mo metu 1997 m. vasario 16
dieną.
Šio nutarimo nuora
šai siunčiami Ministrui pir
mininkui Gediminui Vagno
riui, Seimo pirmininkui Vy
tautui Landsbergiui ir spau
dai.

ILLINOIS VALSTIJOS GUBERNATORIAUS
JIM EDGAR SVEIKINIMAS "DIRVAI"
As Governor of the
Statė of Illinois, it is my pleasure to congratulate you on
the 82nd anniversary of yoUr
publication, Dirva.
Dirva has provided
countless Lithuanian Americans with an excellent source
of national and community
news. The ethnic media iš a
vital and integral part of our
success in understanding different cultures. You can take
pride in the many accomplishments that your publica
tion has achieved.
On behalf of the citizens of Illinois, please accept
my best wishes for an enjoyable anniversary and much
continued success.
Best regards,
Jim Edgar
Governor

Šv. Kazimieras šv. Jurgio bažnyčioje (Cleveland, OH)
G.Juškėno nuotr.

Bernardas Brazdžionis

ISTORIJĄ NEŠAM SAVY
Praamžių mums lemta galia
Pakėlę žiemų aitrią gėlą.
Atgimę Aukščiausia valia,
Nemirę nei kūnu, nei siela,
Lietuviškam žody gyvi
Ir buvom, ir būsim, nes esam Istoriją nešam, kaip gymį savy,
Kaip savo lietuvišką tąsą!

Per lietų, per vasarų sausrą
Į Lietuvą ėję žingsniu
Sunkiausiais į auštančią aušrą
Keliais kalinių, tremtinių...
Klaidžiuos pakeliuos nepaklydę,
Pusiaukelio žingsniuos kartoję:
"Akis atsiriški, Temide,
Kad mūsų matytum rytojų..."
(Iš naujausio rinkinio
"Šiapus ir anapus mūsų laiko")

Šiame numeryje:
Kinija be Den Siaopino
J.Žygas: JA V LB rinkimai
A.Žatkaus darbai - Lietuvos spaudoje
Vasario 16-oji lietuvių telkiniuose
ALT naujienos
90-asis K.Gaižučio gimtadienis
V.Liaukaus kūryba
Laiškai "Dirvai”
Klivlendo (Cleveland) naujienos
Įvairenybės
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Girdėta iš Vilniaus
• VIZITAI IR APDOVANOJIMAI. Baigęs savo vizitą
Uzbekistane, Prezidentas Algirdas Brazauskas lankėsi
Graikijoje. Prieš pirmąjį oficialų pokalbį Graikijos ir Lietuvos
vadovai pasikeitė aukščiausiais valstybiniais apdovanojimais
ir dovanomis. A.Brazauskas įteikė C.Stephanopoulos Vytauto
Didžiojo ordiną bei didelį nešlifuoto gintaro gabalą. Graikijos
prezidentas Lietuvos valstybės vadovą apdovanojo Atpirkėjo
ordino Didžiuoju kryžiumi. Jo suvenyras Lietuvai - sidabrinė
dėžutė su auksiniu šalies simboliu - Heraklio atvaizdu. Saloni
kų gubernatoriaus rūmuose Makedonijos ir Trakijos sričių mi
nistras Filipas Petsalnikas surengė pietus A.Brazausko ir po
nios Audronės Usonienės garbei.
• GENERALINI PROKURORĄ SKIRS SEIMAS.
Seimas, priėmęs Prokuratūros įstatymo pataisas, pakeitė gene
ralinio prokuroro skyrimo tvarką. Naujas dokumentas numato,
kad generalinį prokurorą septyneriems metams skiria ir
atleidžia Seimas Teisės ir teisėtvarkos komiteto teikimu. Jo
kandidatūras šiam komitetui siūlys Aukščiausiojo Teismo
pirmininkas ir teisingumo ministras. Prezidentas A.Brazaus
kas šį sprendimą pavadino neetišku, nekorektišku, neteisimu
ir gal būt ne pavojingu. Jis teigė nesuprantąs, kodėl teisinė sis
tema "pradedama laužyti".
• MINISTERIJŲ BUS MAŽIAU. Valdymo reformų ir
savivaldybių reikalų ministras Kęstutis Skrebys pareiškė, kad
"per šio Seimo kadencijos laikotarpį ministerijų skaičius tikrai
su mažės",tačiau nenorėjo pasakyti, kurias ministerijas ir kada
ketinama panaikinti. K.Skrebys priminė, kad ministerijose šie
met sumažinta apie tūkstantį etatų. Šių etatų, pasak ministro,
atsisakė pačios ministerijos. Už tai leista mokėti didelius atly
ginimus aukščiausios kvalifikacijos pareigūnams. Ministras
taip pat sakė, kad savivaldybių biudžetus turi tvarkyti pačios
savivaldybės. Šio darbo metodiką, pasak ministro, padės pa
rengti Danijos specialistai. Sutartis dėl šios pagalbos jau pasi
rašyta.
• IZRAELIO PARLAMENTARŲ LAIŠKAS. 92 iš
120 Izraelio parlamento narių ketvirtadienį pasirašė laišką
Lietuvos Prezidentui, kuriame kviečia jį imtis priemonių, kad
visi karo nusikaltėliai būtų nubausti. Izraelio parlamentarų
laiške pabrėžiama, kad iš penkių karo nusikaltimais įtariamų
asmenų iki šiol nė vienas nestojo prieš teismą. Su panašiomis
problemomis A.Brazauskas jau buvo susidūręs praėjusių metų
pradžioje, gavęs 49 JAV kongresmenų pasirašytą laišką.
• BŪTINGĖS TERMINALAS - KOMERCINIS
OBJEKTAS? Prezidentas A.Brazauskas ketina tartis su
premjeru G.Vagnoriumi, kitais pareigūnais bei specialistais ir
tik po to galutinai spręsti, ar pasirašyti antradienį Seimo pri
imtą įstatymą dėl Būtingės naftos terminalo įstatinio kapitalo
didinimo. Jis suabejojo, ar verta naudoti didžiules valstybės
biudžeto lėšas investicijoms į "objektą, kuris dar nežinia ar
nebus nuostolingas". Algirdo Brazausko nuomone, pradėjus
veikti Klaipėdos terminalui, Lietuva užsitikrina apsirūpinimą
naftos produktais, todėl statomas Būtingės terminalas yra ne
tiek strateginis, kiek komercinis.
• KAIP ATGAIVINTI VILNIAUS SENAMIESTĮ?
Vilniuje vykusios tarptautinės konferencijos dalyviai svarstė,
kaip atgaivinti Lietuvos sostinės senamiestį. Tris dienas tarėsi
galimi senamiesčio atgaivinimo projekto investuotojai. Kon
ferencijoje pristatoma Vilniaus senamiesčio atgaivinimo stra
tegija, kurią, padedami Danijos ir Didžiosios Britanijos eks
pertų, parengė vilniečiai architektai, istorikai, miesto ūkio
specialistai. Lėšų jai parengti skyrė UNESCO, kuri prieš kele
rius metus Vilniaus senamiestį įtraukė į Pasaulio paveldo są
rašą. Vilniaus senamiestis užima 359 hektarus ir pagal plotą
yra vienas didžiausių Rytų bei Vidurio Europoje. Jo teritorijo
je yra apie pusantro tūkstančio pastatų, kurių dauguma labai
apleisti. Strateginiame plane numatomi Vilniaus senamiesčio
atgaivinimo darbai truktų apie porą dešimtmečių.
• LIETUVOS ALPINISTO PERGALĖS - PAŠTO
ŽENKLUOSE. Garsiojo keliautojo ir alpinisto Vlado Vit
kausko pasiekimai įamžinti pašto bloke "Lietuvos vėliava visų
žemynų aukščiausiose viršukalnėse". "Lietuvos paštas" šį blo
ką išleidžia siekdamas paminėti pirmąsias metines nuo tos
dienos, kai V.Vitkauskas įgyvendino savo sumanytą planą aukščiausiose visų žemynų viršukalnėse iškelti tą pačią lie
tuvišką trispalvę. įkopdamas į Pietų Amerikoje esančią Akonkagvą, savo žygį alpinistas baigė 1996-ųjų vasario 25 dieną.
• MIRĖ SEIMO NARYS ROMUALDAS SIKORS
KIS. "Vasario 25 dieną sužinojome, kad mirė šviesus Lietu
vos pilietis, doras žmogus, žinomas finansininkas, buvęs Lie
tuvos Respublikos Finansų ministras Romualdas Sikorskis", rašoma Eltai perduotame Lietuvos Respublikos Seimo prane
šime.

visur apie, vįsįjį
DENG (1904 -1997)

Algirdas Pužauskas
Vasario 19 d. Kinijo
je mirė ilgametis komunistų
partijos ir vyriausybės vy
riausias vadas Den Siao pinas
(Deng Xiaoping), ilgokai
sirgęs kvėpavimo takų ligo
mis, iškamuotas Parkinsono
ligos. Kiek teko matyti jo fo
tografijų, visose jis rodomas
su cigarete rankose. Deng
mirė, sulaukęs 92 metų.
Komentatoriai seniai
tikėjosi Deng mirties, todėl
didesnių greitų pasikeitimų
nelaukiama. Kaip jau buvo
pranešta, šių metų rudenį Ki
nijoje šaukiamas komunistų
partijos suvažiavimas, kuria
me bus išrinkta nauja partijos
vadovybė ir kai kurie val
džios asmenys. Iki to laiko
Kinijos kompartijai toliau va
dovaus valstybės prezidentas
ir partijos generalinis sekre
torius Jiang Zen min, 70 me
tų amžiaus. Jis buvo parink
tas 1989 m. dabar mirusio
Deng kaip gabus administra
torius, vadovavęs Šanchajaus
miestui. Vyriausybei vado
vauja 69 metų amžiaus prem

jeras Li Penas (Li Peng), bu
vusioje Sovietų Sąjungoje
baigęs elektros jėgainių inži
nerijos mokslus. Premjeras Li
Peng laikomas kietos linijos
šalininku, griežtai susidorojęs
su studentų demonstracijomis
Tiananmen aikštėje 1989
metais.
Miręs Kinijos vado
vas per savo gyvenimą buvo
artimas komunistų partijos
steigėjo ir vado Mao bendra
darbis nuo pat "Ilgojo žygio",
vykusio 1934 metais, laikų.
Vadas Mao buvo linkęs pra
dėti įvairius keistus ideolo
ginius žygius, kurie sukėlė ne
tik ekonominius sunkumus,
bet kainavo ir daug gyvybių.
Istorikai mini Mao suplanuo
tą "Didįjį šuolį pirmyn",
"Kultūrinę revoliuciją" su fa
natiškais "Mao sargybiniais".
Nuo tų sargybinių kurį laiką
kentėjo ir velionis Deng, ku
rio ypač nekentė Mao Dze
duno (Mao Tse Tung) žmona
bei jos artimieji, vėliau nu
teisti kaip "Keturių gauja" už
kenkimą valstybei.
Praėjo daug metų,
kol komunistų partija įsitiki
no, kad Deng siūloma "atvirų
durų" politika ir įvairios eko
nominės reformos Kinijai la
biau reikalingos negu seno
viškas centrinis planavimas ir
ideologinės nesąmonės. Ko
munistų partijos vadovybė
1978 m. gruodyje priėmė
Deng pasiūlytą ekonominių
reformų planą, atvėrusį duris
į biznio pasaulį, paskatinusį

investicijas iš užsienio. Žem
dirbiams buvo suteikta laisvė
auginti daržoves privačiuose
žemės sklypuose, atsisakant
kolektyvų. Gamybos planai
kai kuriose zonose palikti pa
čių įmonių direktoriams, atsi
sakant partijos centro kontro
lės ar subsidijų. Kai dėl tokių
"erezijų" kilo ginčai politbiure, partijos vadas Deng pasa
kė garsų posakį: "Nesvarbu,
ar katinas juodas, ar baltas.
Kol jis sugauna žiurkes, jis
yra geras katinėlis".
Dar gana daug Kini
jos prekių yra gaminama val
diškose arba sukarintose įmo
nėse. Šį pavasarį bus baigtos
Europos Sąjungos ir Ameri
kos derybos dėl Kinijos įsi
jungimo į Pasaulio prekybos
organizaciją. Tuomet Kinijos
prekyba su laisvuoju pasauliu
dar padidės, ypač jei komu
nistinė valdžia atsisakys kai
kurių importo ar bankų veik
los suvaržymų. Iki šiol užsie
nio bankų skyriai negali da
ryti biznio Kinijos valstybine
valiuta (juaniais) ar aptarnau
ti Kinijoje gyvenančius
klientus. Jokia biznio bendro
vė nieko negali įvežti į Ki
niją, prieš tai negavusi Ki
nijos valdžios leidimo. Įvai
rių prekybą varžančių taisyk
lių dar yra tiek daug, kad
vakariečiams prekybinin
kams tenka praleisti daug
valandų, susipažįstant su tai
syklėmis, kurios dažnai kei
čiamos ir nėra vienodos skir
tingose geografinėse zonose.

Keliais sakiniais
• Senatorius John
Glenn, 75 metų amžiaus de
mokratas iš Ohio, pirmas as
tronautas, prieš 35 metus
skridęs orbitoje aplink Žemę,
paskelbė, kad jis daugiau į
JAV Senatą nekandidatuos.
Pirmąsyk jis buvo išrinktas į
Senatą 1974 m.
• Gruzijos respubli
kos diplomatas Vašingtone
Gerorgijus Macharadze pasi
davė miesto policijai. Gruzija
panaikino jo diplomatinę ne
liečiamybę, kai šis asmuo,
Gruzijos ambasados tarnauto
jas, buvo apkaltintas, kad jis
Naujųjų metų išvakarėse, gir
tas vairuodamas automobilį,
pateko į autoavariją, kurioje
žuvo 16 metų mergaitė. Gru
zinas iki teismo buvo paleis
tas. Manoma, kad Gruzijos
vyriausybė gali prašyti teis
mo, kad buvusiam diplomatui
paskyrus bausmę, jam būtų
leista atlikti ją tėvynėje.
• Valstybės sekretorė
Madeleine Albright ilgai

svarstė su Rusijos užsienio
reikalų ministru Jevgenijum
Primakovu naująjį NATO
valstybių planą. Tarp siūlymų
buvo ir bendro karinio jungi
nio - brigados arba divizijos
- kūrimo planas. Pastebėta,
kad rusų ir amerikiečių kari
nės pajėgos puikiai bendra
darbiauja Bos-nijoje.
• Zairo vyriausybė
sutiko pradėti pasitarimus dėl
taikos su savo sukilėlių vado
vais, tačiau pagrasino panau
doti stiprias karinės aviacijos
pajėgas, jei derybos neduotų
vaisių. Tarpininkai dėl taikos
Zaire yra JAV ir Pietų Afri
kos respublikos atstovai.
• Laivas, pilnas pabė
gėlių iš Šri Lankos tamilų ap
gyventos zonos, apvirto aud
ringoje jūroje. Žuvo apie 170
žmonių.
• Vasario 20 d. Bel
grado miesto mero pareigas
perėmė opozicijos partijų at
stovas Zoranas Djindičius,
Serbijos prezidento Sloboda

no Miloševičiaus politinis
priešininkas. Jis sako, kad da
bar opozicijos uždavinys bus
atimti iš S.Miloševičiaus
spaudos ir televizijos mono
polį bei propagandos ginklus.
• Belgradas yra ne tik
Serbijos, bet ir Jugoslavijos
sostinė, tačiau mieste valdžią
perėmė demokratinė 110 na
rių taryba. Pirmasis naujosios
tarybos darbas buvo nuversti
nuo tarybos rūmų bokšto ten
dar užsilikusią penkiakampę
raudoną žvaigždę.
•Izraelio premjeras
B.Netanjahu tarėsi su prezi
dentu Klintonu ir kitais JAV
vyriausybės nariais. Dabar jo
laukia svarbiausios derybos
su Sirija dėl Golano aukštu
mų.
• Valstybės sekretorė
M. Albright aplankė JAV ka
riuomenės bazę, esančią tarp
abiejų Korėjų. Savo kalboje
ji nurodė, kad Šiaurės Korėja
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Redaktoriaus skiltis

Juozas Žygas

domiems vaikams ir jų tė
vams viltį grąžina. Švietimo
taryba rūpinasi lituanistinių
mokyklų reikalais, parengia
arba parūpina vadovėlius, or
ganizuoja mokytojų studijų
savaites "Dainavos" stovyk
loje, remia jaunimui skirtą
spaudą. Ir tai yra tik dalis to,
ką ji atlieka. Kultūros taryba,
taip pat nesėdi rankas susi
dėjusi. Ji suorganizavo ir pra

tekę matyti išpuolių ir prieš
šią įstaigą. Tačiau kitomis
akimis į tą įstaigą žiūri JAV
Valstybės departamentas
(Statė Department). Ambasa
doriaus J.W. Swihart pager
bime John Kunstadter, šio
departamento Estijos, Latvi
jos ir Lietuvos reikalų parei
gūnas taip kalbėjo: "Praeityje
lietuviai, ypač Čikagoje, gar
sėjo kaip skerdyklų darbinin
kai. O dabar, kiek žinau, tai gydytojai, advokatai ir įvai
rūs kiti aukštą profesinį pasi
rengimą įgiję specialistai".
J.Kunstadter paminėjo, kad
Lietuva turi ir antrą ambasa
dorių - Astą Banionytę.
Tame pačiame priė
mime dalyvavusi Lietuvos
Seimo narė Laima Andrikie
nė sakė, kad ji yra labai nu
stebusi, kiek Vašingtone apie
Lietuvą žinoma. Reikia ma
nyti, kad prie to daug prisi
dėjo LB įstaiga Vašingtone ir
jos vedėja Asta Banionytė. O
kur dar pagalba įvairioms de
legacijoms, kurios važinėjo į
Vašingtoną visai nepasiren
gusios, sudarytos iš asmenų,
net anglų kalbos nemokančių.
Tai tiek apie LB veiklą ir jos
reikšmę.
Dabar, artėjant LB
Tarybos rinkimams, LB apy
gardų ir apylinkių valdybos
turėtų išvystyti aktyvią veik
lą, nurodyti ir išaiškinti žmo
nėms rinkimų reikšmę ir pa
reigą juose dalyvauti. Taip
pat reikia pasistengti iškelti
tinkamus kandidatus ir juos
visuomenei pristatyti.

(Atkelta iš 2 psl.)

rai ginkluoti karininkai buvo sušaudyti prezidentūros
sode vasario 15 d. Jie apkal
tinti tuo, kad neapsaugojo
nuo pasikėsinimo į diktato
riaus sūnų. Juos apkaltino ir
bausmę įvykdė jaunesnis
Odajaus brolis.
• Valstybės departa
mentas papriekaištavo Ko
lumbijos vyriausybei, kad ji
nepakankamai kietai kovoja
su savo narkotikų pirkliais.
Kai kurie iš jų vadovauja šiai
prekybai iš patogių kalėjimo
kamerų.

Labai svarbu visiems
susipratusiems lietuviams va
landėlę laiko paskirti ir balsa vedė Kultūros premijų šven
vimo pareigą atlikti. Nes ne tę. "po jos kepure" vyko Šo
tik mes patys, bet ir tos ame kių šventė. Surengta keletas
rikiečių įstaigos, kurios tais puikių koncertų ir teatro pasi
klausimais rūpinasi, taip pat rodymų. Tai ir yra kultūrinės
mūsų veiklą stebi.
veiklos skatinimas.
Tenka iš tų priekaiš
Taip pat neužmiršta
tus girdėti, kurie patys nieko ir žodinė istorija, kuri pasto
nedaro. "Ką toji LB atsto viai ir sistemingai renkama
vauja? Paskutiniuose rinki bei tvarkoma. Kol asmuo pa- ,
muose vos 5600 tebalsavo!" renkamas, parengiamas, kol
Nors jie patys gal tik 100-150 su juo pasikalbėjimas prave
sąrašinių narių teturi ir jokios damas ir medžiaga sutvarko
veiklos nevykdo, tačiau turi ma, reikia virš 20 valandų
daug laiko į kitų veiklą žiūrė laiko paskirti. Ta, kuri tą dar
ti.
bą tvarko, yra specialų pasi
LB-nei, kaip ir kitai rengimą įgijusi. Jeigu būtų
mūsų veiklai, pasitaiko ir dvejetas ar trejetas tokių as
nuosmukių ir pakilimų. Jeigu menų, tai, žinoma, darbas ei
kam atrodo, kad ji neveikli - tų sparčiau. Bet juk nei spe
tai tegul veiklesnius kandida cialistų, nei pinigų užtenka
tus kelia ir už juos balsuoja. mai nėra!
Bet tie, kurie tik kritikuoja,
Visuomeninių reika
dažnai ir patys negali pasaky lų tarybos veikla plačiajai vi
ti, ką pirmiausia reikia daryti. suomenei gal yra mažiau pa
Jie taip pat pilnai nežino ir to, stebima. Jos paskirtis, kiek
ką LB atlieka. Tautinių šokių suprantu, nėra tik informuoti
ir Dainų šventės vyksta "po mūsų spaudą. Jai svarbiausia
LB-nės kepure". Socialinių - reaguoti į įvairius išpuolius
reikalų taryba nesireklamuo- prieš Lietuvą ar lietuvius. Jos
dama milžinišką darbą atlie "ambasada" yra LB įstaiga
ka: Lietuvos vaikus našlai Vašingtone, kuriai vadovauja
čius globoja, beveik nepagy Asta Banionytė. Spaudoje yra

Kas šiandien bando zimiero gyvasis paveikslas į
suprasti, kaip savo tragiškai mūsų širdis? Ar neužgožia jo
trumpą gyvenimą pragyveno šiandieninės elgsenos pavir
karalaitis, tapęs šv. Kazimie šutiniškumas ir net primity
ru? Istorijos šaltiniai gali pa vumas, ar nenustelbia triukš
liudyti apie jo darbus ir poel mingas mugės balaganų tarš
gius. Deja niekas negalėjo kėjimas?
Jei paklaustume visą
įamžinti jo vaikiškų ir jau
savaitę
Vilniuje šurmuliuo
nuoliškų svajų bei siekių.
Nuo pat gimimo suvaržytas jančios tradicinės Kaziuko
griežtomis karaliaus dvaro mugės prekijus, iki užkimi
taisyklėmis, jis buvo paauko mo reklamuojančius savo
tas didelės, bet vaidų drasko medinius šaukštus ir kubiliu
mos valstybės labui. Dar pa kus, molinius varpelius ir dū
auglystėje Kazimieras buvo deles, kartais net labai puoš
pasiųstas į nepažįstamus nias, tik šiame krašte kompo
kraštus ir nepelnytai turėjo iš nuojamas "verbas", ką jų gy
gyventi pralaimėjimo kartėlį. venimo kelyje reiškia švento
Patekęs į labai sudėtingą to jo Kazimiero vardas, kokius
laikmečio politinių įvykių sū atsakymus išgirstume? O ką
kurį, kelis kartus lankęsis atsakytų rėčių ir sviesto muš
Vilniuje ir net kurį laiką dir tuvų, statinaičių ir pavalkų,
bęs DLK kanceliarijoje, ma nukopijuotų statulėlių ir nu
tęs nuolatines ponų bajorų in saldintų paveiksliukų pirkė
trigas, kovą dėl valdžios ir jai? Tolimu aidu atsiliepia
įsivaizduotos garbės, Kazi pasakojimas apie Kristų, iš
mieras mirė džiovos pakirs variusį prekijus iš šventovės.
tas, eidamas tik dvidešimt Ar išgirsime jį per mugių šur
šeštuosius metus. 1484 metų mulį?
Pritilo propagandis
kovo 4-oji, užbaigusi trumpo
tai,
ką
tik
rėkavę apie "laisvą pergyvena didelius sunku
gyvenimo kelionę, atvertė
pirmąjį jo šventumo knygos ją rinką" ir jos teikiamą vos mus. Vienas svarbiausių ko
puslapį. Amžininkų atmintyje ne visuotinę palaimą. Seniai munistų partijos veikėjų va
išliko jo kuklumas, asketišku nebematyti televizijos laidose sario 12 d. Kinijos sostinėje
vaikigalių, su didžiausiu išdi Pekine (Beijing) pasiprašė
mas, dora ir pamaldumas.
Praėjus daugiau kaip dumu bubnijusių apie savo Kinijos politinės globos. Iš
penkiems šimtmečiams, kara "naują požiūrį į ekonomiką" pareigų pašalintas Šiaurės
laičio Kazimiero vardu vadi ir siūlomus pasakiškus uždar Korėjos premjeras, staiga
namos mokyklos, jaunimo ra bius. Prisimenu, kaip vienas mirė gynybos ministras.
teliai, draugijos. Jo relikvijos iš jų baisiausiai piktinosi pro Šiaurės Korėja sutiko susi
saugomos puošnių katedrų fesorium, kuris nepriėmė tikti Niujorke su Pietų Korė
altoriuose. Prieš kelis metus kvietimo dirbti jo "firmoje":
jos, Kinijos ir JAV atstovais
- Aš jam sakiau, kad ir tartis dėl ateities ryšių.
jo karstas buvo vėl sugrąžin
tas į Vilniaus katedrą bazili per vieną valandą uždirbu Svarbiausia komunistinei
ką. Jis, kaip tikime, yra dan tiek, kiek jis per visus metus! Korėjai yra gauti iš "supuvu
giškuoju Lietuvos globėju.
Bet jo galvelė nebepajėgia vi sių Vakarų" ryžių ir kviečių,
Tačiau jeigu paklaus so to "suvirškinti". Aš rodau, nes liaudis badauja.
• Vasario 22 d. Pary
tume tų, kurie savo organiza kaip darau, o jis tvirtina, kad
žiuje demonstravo tūkstančiai
cijos pavadinimą yra papuošę tai - neįmanoma!
Kur tie "laisvosios žmonių, protestuodami prieš
šv. Kazimiero vardu, kokie
karalaičio asmenybės bruožai ekonomikos apaštalai" šian naujai siūlomą, prieš imigra
labiausiai juos patraukia, ko dien? Ar lėbauja rėkiančia ciją įstatymą. Nors dalis pro
kius savyje norėtų išugdyti, tuštybe atsiduočiančiose pi testo dalyvių kaltino nelega
ar iš daugelio išgirstume iš laitėse? Ar bastosi pasvie lius imigrantus dėl augančio
samius atsakymus?
čiais, vejami įtarimo, kad vie bedarbių skaičiaus, kiti pasi
Atkūrus nepriklauso ną kartą bus sučiupti ir baigs sakė prieš vis augančią Tauti
mą Lietuvos valstybę, skubė savo dienas kokioje nors ko nio Fronto įtaką parlamente ir
jome atstatyti bent reikšmin lonijoje? O gal jau baigia iš- visuomenėje. Tie "frontinin
giausius jos tarpukario metų sisprogdinti vienas kitą gaujų kai" išeina ne tik prieš imi
paminklus, vėl įregistruoti ta peštynėse? Kas labiau impo- grantus, bet ir prieš Europos
da veikusias draugijas. O ar muoja mums: jie ar karalaitis sąjungą, prieš didesnius mo
kesčius.
tikrai sugrįžo karalaičio Ka - šv. Kazimieras?

• Libano saugumo
policija pagaliau išaiškino ir
suėmė šešis japonus teroris
tus, kurie 1972 m. gegužės
mėnesį užpuolė Tel Avivo
aerouostą, nužudė 26 kelei
vius, tarp jų ir 16 puertorikiečių, atvykusių į Šventąją že
mę pasimelsti. Spėjama, kad
Sirijos saugumo agentai pa
rodė gerą valią ir Sirijos val
džios nutarimą derėtis dėl tai
kos su Izraeliu, nes japonai
teroristai gan atvirai gyveno
Libano Beka slėnyje jau daug
metų.
• Meksikoje neseniai
paskirtą kovos prieš narkoti
kų prekybą įstaigos direkto
rių teko atleisti iš pareigų ir
suimti, nes paaiškėjo, kad jis
pats, nors ir būdamas kariuo
menės generolu, bendradar
biavo su svarbiausiu narkoti
kų pirkliu, ėmė iš jo stambius
kyšius. Generolas laikomas
stipriai saugomoj ligoninėj.
• Irako diktatoriaus
Sadamo Huseino sūnaus
Odajo sargybiniai - penki ge

• Atstovų Rūmų švie
timo komiteto pirmininkas
Bill Goodling - ilgametis
švietimo reikalų tvarkytojas,
atsiliepdamas į prezidento
kalbą apie šalies švietimo
planus, pasisakė kritiškai, nu
rodydamas, kad prieš klojant
dar vieną federalinio biuro
kratizmo sluoksnį, reikia pa
sižiūrėti į 760 jau turimų pro
gramų: pasirinkti tas, kurios
veikia, išmesti tas, kurios ne
tikusios. Ponas B.Goodling
yra respublikonas.
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LIETUVOS GYVENIMO ATSPINDŽIAI
SU AMERIKIEČIAIS GYDYTOJAIS
- VILNIUJE
Organizacijos "Lietu
A.L.Čepulis, MD
vos vaikų viltis" pakviesta,
šiemet, sausio mėnesį Vilniu Amerikos buvo atvežta kai
je lankėsi grupė amerikiečių kurių instrumentų, kurie dar
gydytojų ir seselių iš Shrei- bą pabaigus vėl iškeliavo at
ners Hostpitals for Children gal. Tačiau daugiau kaip mi
Čikagos skyriaus. Važiavo lijono litų vertės iš titano pa
žinomas vaikų chirurgas or gamintų implantuojamų dalių
topedas dr. J.P.Lubicky ir pasiliko Vilniaus chirurgams.
rankų chirurgas dr. T.Lait. Jos bus naudojamos iškrypu
Kartu atvyko du anesteziolo sių stuburų gydymui.
Svečiai po transatlan
gai, vienas ortopedas, vienas
lietuvių kilmės studentas, bet tinės kelionės, kaip ir prieš
nekalbantis lietuviškai, ketu metus, atvyko į Vilnių apie 2
rios seselės ir aš - lietuvis vai. po pietų. Ilgai nedelsų,
chirurgas iš Klivlendo. Iš jie nuvažiavo į viešbutį, o 4

po pietų jau atvyko į klinikas
apžiūrėti vaikų, kurie buvo
priimti operacijoms, nes kita
diena buvo sekmadienis.
Darbas prasidėdavo
dar prieš 8-tą vai. ryto ir
baigdavosi apie 5-tą vai. po
pietų. Darbo dienomis pusry
čius visi valgydavo 7-tą, o
autobusas išvažiuodavo 7 vai.
20min. Taigi pusryčiams bū
davo skiriama dvidešimt mi
nučių. Klinikose pirmiausia
apžiūrėdavome operuotus pa
cientus, nes nuo 8-tos valan
dos jau prasidėdavo operaci

A. Čepulio nuotraukoje: dr. J.PJLubicky ir dr. K.Saniukas, sutinkant Vilniaus
oro uoste

jos. Paskui vėl eidavom ap
žiūrėti pacientų ir apie 6-tą
vakaro grįždavom atgal į
viešbutį. Vakarą užbaigdavom vakariene viename iš
Vilniaus restoranų, kurį pa
rinkdavo seselės. Tos links
mos, nuotaikingos vakarienės
labai suartino mūsų grupę. 910 valandą visi grįždavo poil
siui.
Vaikų ortopedinėje
ligoninėje, lyginant su praei
tais metais, matėme daug pa
gerinimų, nors dar liko ir trū
kumų. Tik įėjus, išvydome
naują nedidelę operacinę. Ji
labai gražiai įrengta, nors dar
ir neprilygsta amerikietiš
koms. Greta esanti didžioji
operacinė turi taip pat naujus
langus ir kelias naujas elekt
ros rozetes, kurių labai trūko
prieš metus. Nors šios opera
cinės ir atrodo geriau, bet dar
labai trūksta vėsinimo ir ypač
ventiliacijos. Kalbama, kad
ateinančiais metais bus per
statoma didžioji operacinė.
Joje bus įrengta nauja venti
liacijos sistema, įtaisytos
naujos durys ir lubos. Jau įsi
gytas naujas rentgeno apara
tas, kuris labai palengvino
chiruginį darbą ir kurio labai
trūko seniau. Negalima nepa
minėti naujų tualetų, kurie
taip pat atkreipė dėmesį.
Lietuviai gydytojai
dalyvavo labai entuziastingai.
Mums atvažiavus, pacientai
jau buvo priimti į ligoninę ir
paruošti operacijoms. Per sa
vaitę apžiūrėti 225 vaikai ir
padarytos 26 operacijos. Kai

kurios iš jų truko po 6-7 va
landas. Apžiūrų metu ameri
kiečių gydytojų išsakytos
nuomonės ir patarimai būda
vo užrašomi garsajuostėje ir
pažymimi ligos istorijose.
Plečiantis chirurgijos gali
mybėms Vilniuje, vis dau
giau ir daugiau operacijų at
liekama Lietuvoje.
Mane maloniai nu
džiugino lietuvių seselių da
lyvavimas kasdieniniame
darbe. Šiais metais abejose
operacinėse dirbo ir lietuvai
tės seselės, kartais susilaukdamos pelnyto amerikiečių
pagyrimo. Nors anglų kalbos
žinios dar yra gana silpnos,
bet, turint noro, galima stebė
tinai daug pasiekti.
Išleistuvių pobūvis
įvyko žinomame "Ida Bazar"
restorane, kurio savininko
vaiką seniau operavo ameri
kiečiai chirurgai. Išleistuves
suruošė "Lietuvos vaikų vil
ties" Vilniaus padalinys. Va
karas praėjo labai maloniai.
Rengėjų nuoširdumą ir rū
pestingumą svečiai gerai
įvertino.
Rytą, prieš išvažiuo
jant, didesnė mūsų grupės
dalis apžiūrėjo Vilniaus uni
versitetą. Tarp kitko, pamatė
me ir biblioteką su senaisiais
raštais, ir observatoriją. Buvo
pastebėta, kad Vilniaus uni
versiteto įsteigimo data 1579 metai - buvo anksty
vesnė, negu Harvardo Ame
rikoje. Kaip žinia, šis pirma
sis Amerikos universitetas
buvo įsteigtas 1639 metais.

ATKURKIME LIETUVOS
ŽEMĖS ŪKĮ

A. Čepulio nuotraukoje: dr. T.Lait ir dr. D.Radzevičius operuoja ligonio rankas
Santariškių klinikinėje ligoninėje

iš kairės - dr. A.L.Čepulis

kos-Lietuvos investicinė pa
galbos korporacija. Ji įkurta
Ambrozijaus Žatkaus, Ame
rikos lietuvio, iniciatyva. A.
Žatkus, maisto pramonės spe
cialistas, Amerikoje gyvenąs
nuo 1944 metų ir ten turėjęs
savo įmonę, išėjęs į pensiją,
atvyko į Lietuvą, kad ir joje
paliktų savo pėdsakus. Pir
miausia korporacija įsteigė
Ambrozijus Žatkus
agroservisą - pasiūlė žemės
ūkio darbuose pagalbą ūki
SKANAUKITE
ninkams, bendrovėms. Vėliau
"MOČIUTĖS” SŪRIO
imtasi statybos, prekybos,
Dvarelių fermon suvežti įren
Jadvyga Buivydienė
gimai ir įkurta pieninė. Labai
(sutrumpinta)
Iš Raudondvaryje, greitai susiorientuota, kad
Dvarelių fermoje įsikūru įmonei bus naudingiau, jei
sios pieninės jau ėmė ke čia dirbantys žmonės jausis
liauti pirmoji produkcija: esą ne samdiniai, o šeiminin
'Močiutės” sūriai, paga kai. Tada korporacija ir buvo
minti iš saldaus pieno, perregistruota į uždarąją ak
grietinės, sviesto. Dvarelių cinę bendrovę "Alicorp".
pieniną įkūrė Lietuvos ir Amerikai atstovauja vienas
JAV uždaroji akcinė bend A. Žatkus, lietuvių joje - de
vyni. Lietuvos išeivių kapi
rovė "Alidcorp”.
Iš pradžių"Alidcorp" talas bendrovėje sudaro 90%,
(Nukelta į 5 psl.)
buvo ne bendrovė, o Ameri-
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ATKURKIME LIETUVOS
ŽEMĖS ŪKĮ
(Atkelta iš 4 psl.)

vietinių gyventojų - tik 10%.
Vienok ir tas 10 % akcinin
kus, matyt, įkvepia.
Nors pagal projektą
pieninės pajėgumas didesnis
(čia per parą galima perdirbti
vieną toną pieno), kol kas
pieno kasdien perdirbama po
100-150 litrų. Nedaug, su
prantama, ir produkcijos pa
gaminama: apie 30 kg sūrių,
15 litrų grietinės, šiek tiek
sviesto. Pieno produktai par
duodami čia pat, Raudondva
ryje įkurtoje parduotuvėje,
dalį jos išsiveža ūkininkas iš
Radviliškio ir parduoda Eibariškių mikrorajone esančioje
parduotuvėje. Pageidaujančių
naujosios pieninės produkci
jos yra ir daugiau, klientų at
važiuoja iš kitų rajonų, tačiau
kol kas jų norų patenkinti ne
pavyksta.
įrengimai Dvarelių
pieninėje - ne amerikietiški,
kaip kai kas galėtų pamanyti,
o mūsiškiai. Ponas A. Žatkus
mano, kad su mūsiškiais, de
šimt kartų pigesniais negu
užsienietiški, galima dirbti ne
blogiau. Tiesa, dienos, kai iš
parodos Vilniuje pirko svies
to mušimo aparatą, p. A. Zatkus ilgai neužmirš. Jei jau iš
parodos, tai garantuotas, taip manė Amerikoje gyve
nantis lietuvis. Taip bent yra
visame civilizuotame pasau
lyje. Nepagalvojo A. Žatkus,

Ateities planai - ga
minti pieninėje tik gerą pro
dukciją. Geresnį negu pramo
nės tiekiamą sviestą, geres
nius kitus produktus. Pieną
ateityje žadama pirkti ne vien
iš aukštesniosios žemės ūkio
mokyklos, bet ir iš bendro
vių, pavienių gyventojų. Ga
myba bus plečiama.
UAB "Alidcorp" di
rektoriaus pavaduotojas D.
Bagočius dar negali pasigirti
bendrovės pelnu. Gerai, kad
jo kol kas užsispyrusiai ne
reikalauja 90 % kapitalo su
dėjęs A.Žatkus. Jis supranta,
kad viskas dar ateityje.
("Šiaulių kraštas")
MOKSLEIVIAI VALGYS
PAČIŲ PAGAMINTĄ
SVIESTĄ

Arvydas Janonis

che bus pastatyti įrengimai,
nupirkti ne tik kraštietės lė
šomis, parems ir A. Žatkaus
vadovaujama korporacija.
- Ceche, - sako mo
kyklos direktorius J. Petraus
kas, - gaminsime sviestą, sū
rius, varškę, valgomuosius
ledus. Iš gamybos didelio
pelno neplanuojame, nes di
džiąją dalį produkcijos pa
naudosime vietos valgykloje,
atpiginsime moksleivių mai
tinimą. Prie algos šiek tiek
prisidurs mokytojai - jie
maisto produktus pirks pigiau
Gali kilti klausimas:
iš kur cechas gaus pieno?
Versis savo ištekliais. Mo
kykla turi beveik pusantro
šimto hektarų ploto mokomą
jį ūkį, laiko 60 karvių.
("Kauno diena")

Iš tokio vaikinuko, su pasididžiavimu pozuojančio prie
juodbėrio žirgelio, gal išaugs puikus ūkininkas.
A. Žatkaus nuotr.

CICERO LIETUVIAI PAMINĖJO
VASARIO 16-ĄJĄ

daug metų dirba su lietuvišku
į Lietuvą atvykęs
jaunimu šiame krašte, pasta
Amerikos lietuvių investicijų
bos buvo įžvalgios ir gerai
ir vystymo korporacijos pre
suprantamos.
zidentas A. Žatkus Raseinių
Šį minėjimą surengė
žemės ūkio mokyklos direk
Cicero LB apylinkės valdyba
toriui J. Petrauskui perdavė
ir ALTo Cicero skyrius. Tad
Los Angeles gyvenančios
čia kalbėjo šių organizacijų
lietuvių kilmės S. Klimaitėspirmininkai - Raimundas
Šimoliūnienės pageidavimą
Rimkus ir Stasys Dubauskas.
užmegzti ryšį su mokykla,
Buvusi "Draugo" dienaraščio
nes norinti jai materialiai pa
redaktorė Aldona Zailskaitė
dėti. Ją su Raseiniais sieja
sumaniai vadovavo minė
praeitis: jos tėvai apylinkėje
E.Šulaičio nuotraukoje (iš kairės): Pedagoginio Lituanis
jimo programai, kurioje taip
turėjo pieninę. 1944 metais ji
pat buvo sugiedoti himnai,
tikos instituto direktorė S.Petersonienė, žurnalistė Z.Jušpasitraukė į Vakarus, nes rau
perskaityta invokacija ir Ne
kevičienė ir kt.
donieji "išvaduotojai" nebūtų
Vis mažėjanti Cicero Tačiau ir šį kartą dar susirin priklausomybės paskelbimo
kad čia viso labo -Lietuva. palikę ramybėje. Moteris,
lietuvių kolonija kartas nuo ko gražus jų būrys - apie 150 aktas (skaitė Ugnė AdikeviUžmokėjo pinigus, parsivežė jausdama meilę gimtajam
karto įstengia dar gana gra žmonių, tarp kurių buvo ne čiūtė). Buvo pagerbti žuvu
aparatą, norėjo jį praplauti. kraštui, brangindama jame
sieji už laisvę. Taip pat svei
žius renginius suruošti. Vienu tik Cicero gyventojai.
Paleido vandenį. Ogi ten, kur gyvenusių tėvų atminimą,
Minėjimo metu pras kino šv. Antano parapijos
iš tokių buvo tradicinis Ne
turėjo būti tarpinės, pasirodo, pasiūlė pastatyti pieninę. Jos
priklausomybės šventės mi mingą kalbą pasakė Čikagos klebonas James Kastigar,
plastilinu užlipdyta ir dailiai nuomone, geriausia vieta Pedagoginio Instituto direk Vidurio Vakarų LB valdybos
uždažyta. A. Žatkus negalėjo Žemės ūkio mokykloje. Pie nėjimas, įvykęs vasario 9 d.
Šv. Antano parapijos bažny torė Stasė Petersonienė. Kal pirmininkė Birutė Vindašieatsistebėti tokia staigmena. ninė gali daug pasitarnauti,
čioje ir tos parapijos salėje.
bėtoja pažymėjo, jog ji nesi nė, o ALTo centro valdybos
Vėliau rodė aparatą moksli mokant moksleivius pieno
Bažnyčioje šv. Mi rengia skaityti paskaitos, o pirmininko prof. Jono Rač
ninkams, tai šie paaiškino, perdirbimo meno. Po kurio
šias aukojo kun. Kęstutis Tri tik norėtų pateikti apmąsty kausko sveikinimą perskaitė
kad toks "šedevras" gal laiko A. Žatkus atvažiavo į
makas, kuris skaitė ir šiai mus šventės proga. Tie jos A. Zailskaitė.
stende ir dirbtų, tik ne pieni Raseinius, dalyvaujant Kau
Graži buvo ir meninė
šventei pritaikytą pamokslą. apmąstymai buvo gana jaut
nėje. Taip ir stovi mechaniz no visuomenės sveikatos
dalis,
kurią
atliko naujosios
Pamokslininkas teigė, jog rūs ir prasmingi. Ji iškėlė lie
mas nenaudojamas. Gal būtų centro Raseinių filialo spe
prieš 7 metus vėl atkurta tuvės motinos reikšmę šei ateivių bangos iš Lietuvos
galima gamintojams pretenzi cialistams, apžiūrėjo patal
Nepriklausomybė neatnešė mos ir valstybės gyvenime. nariai. Joje pasirodė jau mi
jas pareikšti, bet A. Žatkus pas, kuriose nuspręsta įrengti
to, ko buvo laukta. Jis sakė, Motinos ir močiutės išugdė nėtoji G. Nedveckienė, kuri
prie tokių ceremonijų nepra pieno perdirbimo cechą. Ilgai
kad dabar dar reikia išlaisvin daug asmenybių, daug prisi pradžioje viena, pritardama
tęs. Sako, tegu stovi, bus nelaukus UAB "Statybos ir
ti ne nuo išorinės vergovės, dėjo, kad būtų paaiškintas vargonėliais, padainavo du
pirmasis mūsų nesėkmės remonto projektas" užsakyta
bet nuo vidinės. Kalbėtojas komunistų skleidžiamas me kūrinius. Vėliau ji kartu su
eksponatas.
paruošti dokumentaciją. Ce
išreiškė viltį, jog naujoji val las. Stasė Petersonienės, kuri
(Nukelta į 6 psl.)
džia gal įstengs daugiau šioje
srityje padaryti. Jis taip pat
nurodė, kad reikia pergalėti
ardančias jėgas ir ragino sem
tis dvasinių jėgų iš Dievo.
Pamaldų nuotaiką
pagilino muziko Mariaus
Prapuolenio diriguojamo
choro ir solistės Giedrės
Nedveckienės giedojimas.
Šv. Mišių pabaigoje visi
susirinkusieji kartu su choru
giedojo Maironio "Apsaugok,
aukščiausias, tą mylimą šalį".
Tada pamaldų daly
viai rinkosi į erdvią mokyk
ir jai akomponavęs muzikas Ričardas Šokas
Viešnagė Lietuvoje 1991 metais. Pirmasis iš kairės - A.Žatkus, los salę, kuri anksčiau sun
E.Šulaičio nuotr.
kiai sutalpindavo tautiečius.
greta jo - Panevėžio rajono ūkininkai
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CICERO LIETUVIAI...

ALT naujienos
ALT PIRMININKO VIEŠNAGĖ
LOS ANGELES

(Atkelta iš 5 psl.)

Sausio 25-26 dieno
mis ALTos pirmininkas prof.
Jonas Račkauskas dalyvavo
LFB 30-jų politinėje studijų
savaitgalyje, Los Angeles, šv.
Kazimiero parapijos patalpo
se. Pirmininkas dalyvavo
svarstytose kartu su 'dr. Zig
mu Brinkiu, Vytautu Bie
liausku bei kun. A. Saulaičių,

SJ. Šiųmetinių studijų tema:
"Lietuvos politinių partijų
perspektyvos". Pasisakė dr.
A.Kanauka ir inž. Z.Vis
kanta.
Sekmadienį, sausio
26 d. ALTos pirmininkas
susitiko su Los Angeles sky
riaus pirmininku Antanu Ma
žeika. Buvo aptarta tolimes

nės skyriaus veiklos perspek
tyvos. Susitikime dalyvavo
konsulas Vyt. Čekanauskas
su žmona, Jonas Petronis
-Lietuvių Tautinių Namų
pirmininkas, p. Albinas Mar
kevičius bei kiti ALTos na
riai ir svečiai.

Muz. G. Nedveckienė dainuoja Nepriklausomybės
šventės minėjime, Cicero, IL
E.Šulaičio nuotr.

savo motina Stase Kažakauskiene ir seserimi Kristina bei
talkininike Marija Juškiene
dainavo lietuviškas dainas.
Po to dainavo motinos ir duk
rų trio, o taip pat pasirodė ir
šių vaikučiai Tomas ir Ado
mas, kurie parodė, kad ateity
je bus tikri solistai. Minėji
mas baigtas R.Rimkaus padė
ka visiems prie jo surengimo
ir atlikimo prisidėjusiems.
Tada visi kartu pagiedojo
"Lietuva brangi".
Čia dar reikėtų pridė
ti apie vasario 8 d. vykusias

apeigas prie Cicero miesto
valdybos pastato, kada "Klai
pėdos" jūrų šaulių kuopos na
riai iškėlė Lietuvos trispalvę.
Iškilmėse dalyvavo Cicero
miesto prezidentė Betty Loren - Maltese bei kiti miesto
aukštieji pareigūnai. Vienas
iš jų- J. Kociolko čia perskai
tė miesto valdybos proklama
ciją, skelbiančia, kad vėlia
vos iškėlimo diena - vasario
8-ji yra "Lietuvių diena",
ženklinanti Lietuvos Nepri
klausomybės šventę.

Edvardas Šulaitis

VAIŽGANTAS LIETUVIŲ
TELKINIUOSE
Tumo-Vaižganto laiškai ir
atsiminimai. Veikalo premje
ra įvyko 1995 vasario mėn.
Be aktoriaus F.Jakšio, spek
taklį pastatė režisierė Irena
Bučienė, kompozitorius Ge
diminas Šukys ir dailininkė
Gražutė Visockienė.
Aktorius F.Jakšys
labai norėjo parodyti "Vaiž
gantą" ir Amerikos lietu
Aktorius Ferdinandas Jakšys
A. Gustaičio nuotr. viams. Tokia galimybė atsira
do šių metų pradžioje, Los
Vasario 21 d. Lietu Angeles lietuvių "Dramos
vos Ambasadoje Vašingtone sambūriui" pakvietus F.Jakšį
buvo surengtas Kosto Os pasirodyti Kalifornijos lietu
trausko monodramos "Vaiž viams. Spektakliai jau buvo
gantas" spektaklis. Vaižganto surengti Los Angeles bei St.
vaidmenį - monologus atliko Petersburg miestuose. Dar
žinomas Vilniaus jaunimo numatyti pasirodymai Bosto
teatro aktorius Ferdinandas no, Seattle bei Phoenix mies
Jakšys.
tų lietuviams. Spektaklį Va
Šioje žinomo išeivi šingtone surengė Lietuvos
jos dramaturgo K. Ostrausko Ambasada.
dramoje skaitomi žymaus lie
Ambasados spaudos
tuvių rašytojo, kunigo Juozo
skyrius
JAV LB FLORIDOS
APYGARDOS
SUVAŽIAVIMAS

Suvažiavimas įvyks
balandžio 26-27 dienomis
Sunny Hills, FL. Suvažiavi
mą globoja JAV LB Sunny
Hills apylinkė, kuriai vado
vauja Laima Savaitienė. Su
važiavimo darbotvarkė ir visa
kita informacija bus paskelb
ta vėliau.

Grupė ALT pasitarimo, įvykusio Santa Monica, C A, dalyvių (iš kairės): Jonas Petronis,
Liucija Mažeikienė, Gen. Garbės konsulas Vytautas Čekanauskas su žmona ir prof. dr.
Jonas Račkauskas

JAV LIETUVIŲ
BENDRUOMENĖS
OHIO ŽINUTĖ
Kandidatus į JAV
Lietuvių Bendruomenės XV
tarybą reikia pasiūlyti iki ko
vo 20 d.
Kandidatų siūlymo ir
jų sutikimo lapus galima
gauti pas JAV LB Ohio rinki
minės apygardos pirmininką
Joną Kazlauską, tel. 5460631.

SVEIKINIMAI IŠ BALTIMORĖS
Marylando Lietuvių
Draugijų Taryba, kuri šiais
metais pažymi jau 105 savo
veiklos metus sveikina naują
jį ALTos Valdybos Pirminin
ką dr. J.A.Račkauską ir visus
Amerikos Lietuvių Tarybos
padalinius. Linkime jums
jungti visas Amerikos lietu
vių demokratines jėgas bend
ram darbui. Linkime visoke
riopos sėkmės Jūsų darbuose,
kurie itin yra svarbūs mūsų
Tėvynei Lietuvai. Kaip ir
praėjusiais metais, esame pa
sirengę sutikti ir tinkamai at
švęsti 1918 m. vasario 16-ąją
ir 1990 metų kovo mėn. 11ąją. Maryland įstatymdavystės Rūmai dar 1935 metų
gegužės 15 d. priėmė rezoliu
ciją,kurioje sakoma, kad:

"1918 vasario 16-oji diena kitus leidinius. Jis yra artimas
yra Lietuvos Respublikos lietuvių draugas ir yra jau ne
Diena visoje Maryland valsti vieną kartą lankęsis Lietuvo
joje ir turi būti pažymėta je, padėjęs medžiagomis ir
įvairiomis apeigomis..."
pasidalinęs savo patirtimi.
Šiemet, vasario 23
Turime artimoje kai
dieną 1:30 v.p.p. Lietuvių mynystėje ir Vincą Boris Namuose surengtas jau 78- nenuilstantį Vyčių narį ir
asis tradicinis banketas, į kurį redaktorių, kuris irgi mums
esame pakvietę Maryland fe dažnai padeda savo kaltomis
deralinės valdžios, Baltimo- ir patarimais. Todėl esame jį
rėš miesto ir kitus svečius. pasikvietę kaip ALTo atstovą
Taip pat išleidžiama gražiu prie JBANC komiteto. Pra
viršeliu mūsų bendromis jė šome priimti ir Maryland
gomis parengta programa. Ją Lietuvių Draugijų Tarybos
atspausdinti nuoširdžiai padė $100, kuriuos skyrėme, norė
jo Mr. George Allen Ward - dami paremti Jūsų svarbius
plačiai žinomas spaustuvinin darbus.
kas, kuris jau daug metų
Elena Armienė
spausdina JAV Baltiesiems
Maryland Lietuvių
Rūmams visus Prezidentų
Draugijos Tarybos
Inauguracijoms kvietimus ir
Pirmininkė

KOVO 11-OSIOS MINĖJIMAS LEMONTE
Amerikos Lietuvių Tautinė sąjunga kovo 9 d.
rengia Kovo 11-sios - Lietuvos Nepriklausomybės at
statymo šventės minėjimą Pasaulio Lietuvių Centre
Lemonte. Šv. Mišios bus aukojamos 11 vai. ryto Palai
mintojo Jurgio Matulaičio misijos bažnyčioje. Mišias
aukos kapelionas kun. Algirdas Paliokas. Auką neš
Maironio lituanistinės mokyklos mokiniai Kristina
Jonušaitė ir Rimas Marčiulionis.
Po mišių - 12:30 v.p.p. - akademija didžiojoje
PLC salėje. Kalbės naujoji Lietuvos Garbės konsule
Ohio valstijoje Ingrida Bublienė. Nepriklausomybės
signatarų aktą skaitys Kristina Jonušaitė. Meninę pro
gramos dalį atliks naujas, įdomus meno junginys, ku
*
S rio vadovė - Stasės Jagminienė. Minėjimui vadovaus
ALT S-gos valdybos vicepirmininkas Petras Buchas.
B
Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga
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ŠVENTĖ
LIETUVIŲ
SODYBOJE
"Lietuvių sodyba"
švęs Lietuvos Nepriklauso
mybės atstatymo šventę. Ko
vo 11 d. rengiami šventiniai
pietūs ir meninė programa.
Apie mums brangią šalį Lietuvą - kalbės LR Garbės
konsule p. Ingrida Bublienė.
Dalyvaus miesto bei federa
linės valdžios atstovai. No
rinčius dalyvauti šiame rengi
nyje prašome iš anksto pra
nešti apie tai telefonu: 9446305.
Dana Čipkienė
Sodybos administratorė
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KAZIMIERO GAIŽUČIO
Vasario 2 d. šia pro
ga vaikai surengė savo tėvo
pagerbtuves. Į erdvius jo
dukters - dr. Danutės namus
susirinko nemažas artimųjų ir
draugų būrys. Iš Houston,
Texas, atskrido sūnus Kęstu
tis su žmona Laima, iš Det
roito atvyko dukra Vida, iš
Čikagos - brolio sūnus Jero
nimas. Sukaktuvininką savo
dalyvavimu pagerbė parapi
jos klebonas Gediminas Kijauskas, S J. Taip pat suvažia
vo nemažai vietinių jo draugų
ir pažįstamų.
Šių pagerbtuvių tiks
lą gražiai išreiškė dr. Danutė,
kai, visiems sustojus su šam
pano taurėmis rankose, tarė:
"Tėtis visada mumis rūpino
si, globojo, rėmė, visada
mums padėjo. Todėl ir mes
V.Bacevičiaus nuotraukoje: Kazimieras Gaižutis norėjome parodyti, kad jį
mylime".
Kazys Gaižutis gimė ateitį. Iš pažįstamų sužinojęs, sovietų armijos daliniais.
1907 metais vasario 3 d. My- kad Šiauliuose yra Stanisla Vienoje vietoje Kazimiero
koliškio kaime, Linkmenų vos Venslauskienės vadovau arklys įklimpo į pelkę. Prirei
vaisė., Švenčionių apsk. Šei jama ir jos vyro, turtingo ad kė draugų pagalbos, arklį iš
moje augo septyni broliai ir vokato, socialdemokrato dumblo keliant.
dvi seserys. Kazys buvo tre Venslausko lėšomis remiama
Ir taip, per kliūtis, su
čiasis iš keturių antrosios jo labdaros draugija, globojanti įvairiais nuotykiais ir pa
tėvo žmonos sūnus. Tikrai neturtingus moksleivius, tų vojais, Kazys pasiekė savo
lietuvišką Linkmenų miestelį pačių metų rudenį Kazys iš tėviškę. Čia, nusviedęs "rau
su apylinkėmis 1920 metais vyko į Šiaulius. Ten jam nu donosios" uniformą, prisijun
okupavo Lenkija. Anapus de sišypsojo laimė: buvo priim gė prie Kirdeikiuose jau su
markacijos linijos, kuri per tas į Labdaros draugijos siformavusio partizanų bū
kirto šio valsčiaus ir parapi bendrabutį ir galėjo tęsti rio, kuriam vadovavo moky
jos žemes, t.y. lenkų pusėje mokslą Šiaulių gimnazijoje. tojas. Čia, kautynėse su besi
liko ir Kazio tėviškė.
Iš čia vyksta į Kauną - į Ku traukiančiais sovietų dali
Kazimieras, Linkme nigų seminariją. Bet po trejų niais, K.Gaižutis buvo su
nų klebono Juozo Breivos su virš metų studijų seminari- žeistas: kulka sulaužė kairio
dėka buvo priimtas į Vil joje, dar prieš pirmuosius sios rankos kaulą. Buvo nu
niaus, o jį okupavus - į Šven šventimus, apsisprendžia se vežtas į Utenos ligoninę ir
čionių gimnaziją. Penktoje minariją palikti ir ieškoti sa ten, dėka rūpestingo gydymo
klasėje jis kartu su keliais vo pašaukimo kitose gyveni bei geros priežiūros, ranka
draugais buvo lenkų valdžios mo srityse.
sugijo.
areštuotas "už rengimą suki
Atlikęs karinę prie
Išėjęs iš ligoninės,
limo valdžiai nuversti". Gal volę kaip kariūnas - aspiran Kazys grįžo į tėviškę. Šven
įsitikinę, kad Pilsudskio val tas, Kazimieras apie trejus čionyse susikūrusios lietuvių
džia - dar tvirta, lenkai juos metus dirbo Karo akademijo savivaldos įstaigos pakvietė
paleido, bet uždraudė tęsti je raštininku ir studijavo teisę Kazį Gaižutį užimti miesto
Vytauto Didžiojo universite burmistro vietą. 1942 metais
mokslą.
Tačiau šiek tiek jo te. Progai atsiradus, grįžo į Kazys vedė Eleonorą Šilinsjau įgijęs, Kazimieras dar Karo mokyklą - siekti karje kaitę. Susilaukė sūnaus Kęs
labiau troško mokytis. Todėl ros karininko laipsnio. Bai tučio.
jis 1926 metais su Karoliu gęs šią mokyklą, 1936 me
Būti pasienio miesto
Cicėnu perėjo demarkacijos tais leitenantas Kazys Gaižu burmistru to meto sąlygomis
liniją, ieškodamas tolimesnio tis buvo paskirtas į pirmąjį - nelengvas uždavinys, ypač
mokymosi galimybių. Vaiki artilerijos pulką.
paskutiniaisiais vokiečių oku
Sovietams
Lietuvą
nai susirado Kirdeikių klebo
pacijos metais, kada aktyviai
ną - tą patį kunigą Juozą okupavus ir jos kariuomenę pradėjo veikti raudonieji par
Breivą, buvusį jų globėją, ku įjungus į taip vadinamą Pa tizanai — desantininkai. Rei
ris jau anksčiau, lenkų spau baltijo korpusą, teko ir Kazi kėjo ypatingo lankstumo, su
džiamas, turėjo palikti Link mierui užsivilkti nekenčiamą gebėjimo laviruoti tarp vo
menų parapiją. Iš parapijos "raudonosios" uniformą. Ta kiečių įstaigų spaudimo ir so
dalies, likusios Lietuvos pu čiau neilgai ją reikėjo dėvėti. vietinių partizanų teroro, kai
sėje, jis jau buvo suorganiza Lemtingą 1941 metų birželio gestapas už vieną nužudytą
vęs naują parapiją ir ruošėsi 22 dieną jo dalinys stovėjo vokietį suimdavo ir sušaudy
Pabradės poligone. Vokiečių davo šimtus nekaltų gyvento
statytis bažnyčią.
Tų pačių metų vasarą puolimui prasidėjus, dalinys juir man teko susipažinti su gavo įsakymą evakuotis. Ka
K.Gaižučiui pavyko
Kazimieru šio kunigo sody zys Gaižutis, simuliuodamas neįkliūti nei į esamų, nei į at
boje, Pakaso ežero pakrantė pasiruošimą evakuotis, pasa slenkančių okupantų nagus.
je, Toje nuostabiai gražioje, kė, kad yra šaukiamas į štabą. 1944 metų vasarą Gaižučiai
ežerų, pušynų ir kalvų apsup Bet, užuot jojęs į štabą, su su pusantrų metų Kęstučiu ir
toje vietovėje kunigas J.Brei- vienu karininku ir dviem ka kūdikį prižiūrėjusia mergaite
va ir planavo naujos bažny reiviais, nėrė į šalį ir pradėjo - našlaite, kaip ir tūkstančiai
pavojingą ir nuotykingą "eva- kitų, pasitraukė į Vakarus. Jie
čios statybą.
Suprantama, Kazi kuaciją" į laisvę. Reikėjo apsistojo Austrijoje, Zell-ammieras čia ilgai pasilikti ne trauktis laukais ir raistais, See vietovėje. Dirbo, berods,
galėjo. Reikėjo galvoti apie kad nesusidurtų su bėgančios pas sodininką. Ten ir sulaukė
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artimųjų tarpe
karo pabaigos.
Gaižučiai vieni pir
mųjų pasiekdė Amerikos
krantus, nes Eleonora turėjo
Klivlende dėdę, pas kur jie ir
apsigyveno. Kazys gavo dar
bą Gas. Co., kasė griovius ir
klojo dujų vamzdžius, o vė
liau įsidarbino alaus daryklo
jeGyvendami Klivlen
de, Gaižučiai susilaukė dar
dviejų dukrelių: Danutės, da
bar jau dantų gydytojos, sėk
mingai dirbančios pagal pro
fesiją, auginančios dukrą ir
tris sūnus, bei Vidos, dirban
čios prodiusere TV stotyje,
Detroite. Sūnus Kęstutis,
kaip minėta, gyvena Hous
ton, Texas. Jis turi savo naf
tos paieškų įmonę, padeda
Lietuvos naftininkams įsigyti
naftos gręžimo įrankius. Išau
gino ir išleido į gyvenimą du
sūnus.
Alaus daryklai užsi
darius, Kazys naujo darbo
nebeieškojo - išėjo į anksty
vą pensiją. Jis nesiveržė į or
ganizacijas, kurios tarpusa
vyje ginčijosi, kuri turi tautos
mandatą jai atstovauti ir kal
bėti jos vardu. Jis pasisavino
mandatą, dėl kurio niekas ne
sivaržė, ir kurio, rodos, nie
kas nepavydėjo. Tas manda
tas - pagalba artimui. Pats
pasiekęs mokslą ir kelią į
karjerą šalpos dėka, suprato
šalpos misijos svarbą. Todėl,
šalia darbo šeimai išlaikyti ir
vaikų mokslą remti, svarbiau
sias jo veiklos laukas buvo
šalpa. Klivlendo B alfo sky
riaus pirmininku jis išbuvo
18 metų. Organizavo aukų
rinkimo vajus ir pats jas rin
ko. Ne svetimas Balfo darbas
jam ir dabar.
K.Gaižutis priklauso
atsargos karių organizacijai
"Ramovė", platina "Kario"
žurnalą. Jo leidybą perkėlus į
Lietuvą, tęsia prenumeratos
rinkimą, ir jau ne vieną šimtą
dolerių persiuntė šiam žurna

lui remti. Lietuvai atgavus
nepriklausomybę, Kazys vėl
atrado naują veiklos barą: ta
po šių laikų knygnešiu. Jau
kelinti metai jis renka čia
išleistas knygas ir siunčia,
daugiausia savo lėšomis,
įvairioms Lietuvos bibliote
koms. Jis pats jau tris kartus
lankėsi Lietuvoje. Nesistebė
čiau išgirdęs, kad dar ir vėl
ruošiasi Tėvynę aplankyti.
Mano asmeniška pa
žintis ir draugystė su Kazi
mieru tęsėsi jau 70 metų.
Nors gyvenome skirtingose
vietose ir skirtingomis sąly
gomis, bet ji nenutrūko ligi
šios dienos. Kai 1949 metų
pavasarį atvykom į Klivlendą, turėjau tik jo vieno adre
są. Nei buto, nei darbo dar
neturėjau. Paprašiau savo
globėjus - a.a. Karpius, nu
vežti mus pas K.Gaižutį. Su
sitikimas buvo netikėtas. Ne
beatsimenu apie ką tada kal
bėjom, bet vieno dalyko dar
ir ligi šiol nepamiršau. Ka
zys, pasivedęs mane į kitą
kambarį, pasakė: "Aš galiu
pradžiai tau paskolinti 200
dolerių". Padėkojau, bet
mums paskolos nereikėjo.
Žmonos sesuo jau buvo at
siuntusi 300 dolerių. Bet tai
daug ką pasako apie Kazio
Gaižučio "nepagydomą" po
traukį - norą pagelbėti arti
mui.
Reikėtų dar paminėti,
kad Kazys Gaižutis buvo ir
bitininkas, šioje srityje įsigi
jęs nemažai teorinių žinių ir
patirties. Bet apie tai tektų ra
šyti atskirai. O tuo tarpu - Il
giausių Metų!
Antanas Rukšėnas

KORP!
NEO-LITHUANIA
PASITARIMAS
Šiemet lapkričio 11
d. sueina 75 metai nuo Korp!
Neo-Lithuania įsteigimo
Kaune, Vytauto Didžiojo
universitete. Korporacijos
vyriausioji valdyba, kuriai
vadovauja Daiva Mielienė,
jau dabar pradeda rūpintis,
kaip tą sukaktį tinkamai pa
minėti.
Siekiama, kad visi
korporantai, tiek vyresnieji,
kurie priklausė korporacijai
Lietuvoje, tiek gavę spalvas
čia, Amerikoje, suvažiuotų iš
visur bent kartą į korporaci
jos sąskrydį, kuris numato
mas tuojau po Padėkos die
nos - 1997 m. lapkričio 2830 dienomis.
Tuo reikalu vyr. val
dyba kviečia platesnį korpo
rantų pasitarimą kovo 16 d.,
sekmadienį, tuoj po mišių, 12
vai., Pasaulio Lietuvių Centre
Lemonte. Kolegos, kas galite,
prašome atvykti į šį pasitari
mą.
Korp! Neo-Lithuania
vyr. valdyba
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TAUTODAILININKAS VIKTORAS LIAUKUS

"Naujosios Vilties"
1995 metų laidoje rašoma:
"Pas mus yra per mažai tau
tiškų dailininkų, tiek išeivijo
je, tiek Tėvynėje. Mūsų ta
pytojai yra linkę pamėgdžio
ti užsienio tapytojus ir jų sro
ves. Tai yra savotiškas men
kavertiškumo komplekso
reiškinys.
O vis dėlto yra lietu
viškas turinys. Yra saujelė
kūrėjų, kuri pastebi tautos
versmes ir semiasi iš jos.
Viktoras Liaukus yra vienas
iš tų."
Šiame žurnale dr. A.
Budreckis primena, kad ne
priklausomoje tarpukario
Lietuvoje V.Liaukus buvo
mokesčių inspektoriumi, o
"prie 1941 m. sukiliminės vy
riausybės jis tapo biudžeto
direktorium. 1949 m. atvykęs
į JAV, V.Liaukus tęsė moks
lus inžinerijos srityje. Nuo
1958 m. jis tarnavo Connecticutt valstijos susisiekimo
departamente.
Kaip nurodo pats
tautodailininkas, "nuo pat
jaunystės ir iki šiol meno
mokslas ir meno darbai man
sudarė mėgiamą laisvalaikio
užsiėmimą. Ir taip per ilgą
mano 90 metų gyvenimą, at
sirado daugiau kaip 300 me
no darbų".
Taigi V.Liaukus visą
savo laisvalaikį skyrė dailei,
imdamas temas iš lietuvių
literatūros ir tautosakos, įkū
nydamas jas medžio droži
niuose, skulptūroje, tapyboje
ir mozaikoje. Savo kūrinių
nepardavinėjo, laikė juos pa
likimu sūnums bei vaikai
čiams, tačiau dažnai dalyvau-

davo meno parodose.
V.Liaukaus kūryba
patraukė amerikiečių meno
tyrininkų dėmesį. Jo darbų
paroda 1987 metais buvo su
rengta Hartfordo Old Statė
House rūmuose.
Meno istorikė Milda
Bakšytė-Richardson rašo
knygą apie lietuvius meni
ninkus, kūrusius Amerikoje.
Viename iš laiškų V.Liaukui
ji pažymi": "Jūsų medžio
drožiniai nustebino publiką
Lietuvoje, o amerikiečiai vis
daugiau ir daugiau sužavėti.
Grįšiu į Lietuvą vėl pavasarį
dėstyti Dailės Akademijoje.
Vasario mėnesį Jūsų darbus
pristatysiu Skandinavų mu
ziejuje. Ačiū Jums, kad šitiek
grožio esat sukūręs."
Kitame laiške, atsa
kydama tautodailininkui, M.
Richardson rašo: Nors Jūs
laiške minit, kad Jums saulu
tė tuoj nusileis, Jūsų ranka
nedreba ir mintys aiškios.
Esat tiek daug dirbęs pasau
liui, ne tik lietuvių, bet ir
amerikiečių kultūrai"
1996 m. lapkričio 12
d. V.Liaukui sukako 92 me
tai. Savo laiške "Dirvai" jis

nurodo: "Ta proga dar pada
riau drožinį "Saulė teka, sau
lė leidžiasi", o paskui bus
tamsu." Menui savo gyveni
mą skiria ir jo sūnus Gedimi
nas bei marti Rūta. Vaikaitis
Dainius Liaukus - architek
tas.
Išvardija V.Liaukus
ir kitus savo šeimos narius,
tapusius inžinieriais, teisinin
kais, ekonomistais, psicholo
gais, nepamiršdamas paminė
ti jauniausios - provaikaitės
Marinos -Marytės Budrytės,
kuriai dar tik 3 metukai. Pa
baigoje jis rašo: "Laukiam ir
daugiau provaikaičių. Mano
tėvai turėjo 9 vaikus: 6 sūnus
ir 3 dukteris."
V.Liaukaus kūryba
nusipelno didelio dėmesio.
Mūsų pačių pareiga supažin
dinti su ja tiek Lietuvos, tiek
ir kitų šalių dailės mylėtojus.
Išreiškime savo didžią pagar
bą žmogui, nuostabiuose kūriniuse atvaizdavusiam tautos
pasakas ir legendas, Maironio
eiles ir net pagonybės laikų
mitus. Linkėdami sveikatos
šiam menininkui, kreipiamės
į menotyrininkus, klausdami:
Kas iš jų imsis garbingos pa
reigos parengti V.Liaukaus
darbų albumą? Kas supažin
dins su šiuo išeivijos meni
ninku Lietuvos jaunuomenę?
Ar nebūtų gražu, kad Viktoro
Liaukaus darbai papuoštų
Lietuvos mokyklų pradinių
klasių, istorijos ir literatūros
vadovėlius? Palinkėkime
didžiausios sėkmės ir jo kū
rybos populiarintojai Mildai
B akšytei-Richardson.
Redaktorius

^LIETUVOS AIDAS”,!
¥?
|Vilniuje leidžiamas pa-g
įtriotinės minties dienraš-!
gtis, geriausiai infbrmuojag
apie Lietuvą. Prenumerata)
goro paštu metams - $130|
ipusei metų - $ 70 JAV. g
Prenumeratą priima:)
gBronius Juodelis, 239|
įBrookside Lane, Willow-|
Ibrook, IL 6O514.Tel.|
|(630)986-1613
|
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ORDINAS

Atsitinka taip, kad
apsilankai labai puošniame
restorane. Pateikiamas meniu
su brangiais patiekalais. Bet
užsakai gal ne patį brangiau
sią. Ateina padavėja su val
giais, ir matai, kad jos rankos
purvinos. Tai labai sugadina
nuotaiką ir apetitą.
Panašiai atsitiko da
bar. Marijai Rudienei buvo
paskirtas ordinas. Ir štai ką ji
pareiškė:

Negaliu priimti ap
dovanojimo nei asmeniš
kai, nei kaip BALF'o
Centro valdybos pirminin
kė, kad ir iš paties Lietu
vos Respublikos preziden
to, kuris anksčiau buvo
Lietuvos Komunistų parti
jos vadovybėje. (Visas
pareiškimas jau buvo iš
spausdintas "Dirvoje", 7-ame
numeryje)
Marija Rudienė yra
Amerikoje gimusi lietuvaitė.
Per visą savo gyvenimą dirbo
lietuvybės naudai. O dabar
trečią dešimtmetį vadovauja
BALFui. Tai ta organizacija,
kuri visą laiką rėmė lietuvius,
pakliuvusius į bėdas. Net ir
nuožmios bolševikinės oku
pacijos metais surado būdus
ištiesti pagalbos ranką.
Patyrusi daug nuo
skaudų iš komunistų partijos,
kuriai vadovavo ordino įtei

kėjas, ji atsisakė šios garbės.
Nors ir užsitarnavo, bet neno
rėjo priimti iš purvinų rankų.
Kasdien matome
Amerikos lietuvių tarpe atva
žiavusius iš Lietuvos su vie
nais ar kitais tikslais. O štai
Amerikos lietuvaitė parodė,
kad ji labai gerai žino ir at
skiria jų kėslus.
Gedimino ordinas
yra labai iškilnus pagerbimas.
Reikia daug pergalvojimo,
kad nepriimtum. Bet kada
teikia nešvarios rankos, nėra
kitos išeities. Marija Rudienė
labai ryškiai pasakė: Nusi
plauk rankas, tada ateik pas
mane!" Labai svarbu už ką
ordinas duodamas. Bet taip
pat svarbu, kas duoda. Ar jis
turi teisų?
Marijos Rudienės pa
reiškimas daug ką išaiškina.
Pastabėlė: Marijai
Rudienei atsisakius ordino,
A.Brazausko spaudos atsto
vas spaudai pareiškė, kad or
diną teikė Lietuva. Kadangi
kartu su ordinu pridedamas ir
raštas, tad tikint spaudos at
stovo Rimgaudo Geleževičiaus pareiškimu, tą raštą pa
sirašė Lietuva. Kas - Lietu
va? Ar tai moteriškė su nuo
metu, kaip mėgsta vaizduoti
dailininkai, ar su tautiniais
drabužiais? Kokią plunksną ji
naudoja? Už jos parašą auto
grafų rinkėjai mokėtų milži
niškas sumas. Gera proga
praturtinti Lietuvos iždą.
Žinoma, šiuo tarpu
ordiną lydinčius raštus pasi
rašinėja buvęs Lietuvos ko
munistų partijos generalinis
sekretorius. Reikia manyti,
kad parašas su šiuo titulu bū
tų irgi šio to vertas. Bet tie
dokumentai išslapstyti, kad
negadintų dabartinio prestižo.
1GTS-s

Artimam šeimos bičiuliui, profesoriui muzikui

A. t A..
ANDRIUI KUPREVIČIUI
mirus, reiškiame gilią užuojautą žmonai
IRENAI, dukroms KRISTINAI ir ILONAI su
šeima

Regina, Alfonsas, Brigita
ir Nora Petručia i
Dr. Valerija Norvaišienė

Pianistui

A. f A.
ANDRIUI KUPREVIČIUI
mirus, jo liūdinčią žmoną IRENĄ, dukteris
ILONĄ ir KRISTINĄ giliai užjaučia ir kartu liūdi
Birutė Smetonienė,
sūnūs Antanas ir Vytautas

DĖL V.ŠEŠTOKO LAIŠKO APIE ANTRĄJĄ
UŽSIENIO LIETUVIŲ ATSTOVYBĘ VILNIUJE
Su įdomumu skaitau
"Dirvą". Ir šį kartą tarp dau
gelio straipsnių akis užkliuvo
už p. Vytauto Šeštoko įdo
maus pasisakymo "Ar reikia
Vilniuje steigti antrą užsienio
lietuvių bendruomenę?" įdo
maus, nes rašančių apie JAV
LB veiklą skaičius greitai
mažėja. Paskutiniu laiku JAV
LB savo reporterio ir neturi.
LB Tarybų posėdžių ir suva
žiavimų pranešimai, nutari
mai ir finansinės ataskaitos
pasilieka knygose. Ta infor
macija mažai kas domisi. Tad
bet koks atsiliepimas apie
JAV LB yra lyg ir naujiena.
V.Šeštokas, nurodęs
PLB veiklą Vilniuje, toliau
veda prie šio laiško pavadini
mu išreikšto klausimo. Norė
čiau prie šios temos nagrinė
jimo prisidėti ir, remdamasis
sava patirtimi.
Teisybę rašo V.Šeštokas, kad "paskutiniu laiku
JAV LB su Lietuvos Respub
likos Seimo frakcijų atstovais
sudarė atskirą komisiją". Tik
čia tinka papildyti, kad ši ko
misija buvo sudaryta JAV LB
Tarybos nutarimu, patvirti
nusiu šios komisijos tikslus ir
veiklos gaires. Taryba balsa
vimu išrinko šiai komisijai
atstovus. Paminėtina taip pat,
kad nutarimo projektui dėl
šios komisijos sudarymo
pritarė ir visos devynios Sei
mo frakcijos. Seimo nutari
mas 1-776. paskelbtas "Vals
tybės žiniose" (38 nr). Eltos
pranešimo tekstas yra netiks
lus, tačiau kažkodėl dažnai
minimas.
Lietuvos Respubli
kos Seimo ir JAV LB atstovų
komisija yra susitikusi dvejo
se sesijose ir dirbo, vadovau
damasi bendrai parengtu
Reglamentu. Šiose sesijose
JAV LB atstovai atstovauja
tik JAV Lietuvių bendruo
menei, taigi nesprendžia visų
"užsienio lietuvių" problemų.
Mes svarstome galimus
bendrus darbo projektus, pri
imtinus tiek JAV LB-nei, tiek
Lietuvai. Visi projektai pri
imami tik vienbalsiu nutari
mu.
Tiesa, kaip rašo p. V.
Šeštokas, kad steigiamos
darbo grupės. Pavyzdžiui, yra
įsteigta darbo grupė kultūros
reikalams. Jos viena dalis yra
prie Kultūros ministerijos, o
kita - prie JAV LB Kultūros
Tarybos. Ji yra sukurta tam.
kad padėtų JAV gyvenan
tiems LB-nės nariams daly
vauti Lietuvių tautos kultūri
niame gyvenime, stiprinti lie
tuvybę JAV lietuvių diaspo
roje. Lietuvai padedant ruo
šiamas Mažvydo katekizmo pirmosios lietuviškos knygos
minėjimas ir kiti renginiai.
Panašiai sudaryta grupė prie

Švietimo ir Mokslo ministe
rijos. Komisijos sesijose vy
kusi diskusija paskatino Sei
mą priimti nutarimą dėl In
formacijos centro steigimo
Vilniuje (žr. Seimo nutarimą
Nr. 2590 (3) "Dėl lietuvių
grįžimo ir integracijos Tėvy
nėje.") JAV LB komisija šio
centro kūrime yra įsipareigo
jusi dalyvauti patarėjo rolėje,
skirdama tris ar keturius at
stovus iš LB Socialinių Rei
kalų Tarybos. Tai jau padary
ta. Atstovais paskirti: B.Ja
saitienė, dr. Linas Sidrys, E.
Kulikauskas. Taigi, šią įstai
gą atidarys Lietuvos vyriau
sybė, o ne LB-nė, nors buvo
siūlančių atidaryti Vilniuje
JAV LB-nės Informacijos ir
susitikimų namus. Bet, kaip
visiems žinoma, tam reikalin
gas nemažas kapitalas, nors
pradžioje Lietuvos valdžia,
galimas dalykas, mums padė
tų.
Nevardindamas visų
svarstytų klausimų, paminė
siu, mano manymu, du svar
besniuosius. Vienas iš jų bendros komisijos darbo reg
lamento parengimą ir patvir
tinimą. Šis dokumentas nu
sako komisijos veiklos kryp
tis ir nuostatus. Kitame doku
mente, pavadintame "Integ
rali tauta", nusakomi veiklos
ateities planai ir bendri dar
bai, kurie remiasi vienbalsiai
priimtų principų, nuostatų ir
projektų visuma. Šiame do
kumente pažymėtos tik pa
grindinės darbo kryptys ir iš
vardintos svarbiausios šian
dien ir artimoje ateityje pro
gramos.
Abiejų minėtų doku
mentų priėmimas, mano ma
nymu, yra gana reikšmingas
ateičiai ir geras pamatas
naujoms JAV LB atstovų jė
goms darbą tęsti. Juk dabar
tinės komisijos atstovai bai
gia savo kadenciją dar šiais
metais. Šių metų kovo 10-15
d.d. sesija bus jai paskutinė.
Toliau darbą tęs naujai iš
rinktos komisijos nariai.
V.Šeštoko teiginys,
kad PLB Valdyba arba B.
Nainys nebuvo paklaustas, ar
PLB norėtų tokią programą
(komisiją) rengti, prašosi pa
tikslinamas. Dar Komisijos
koncepcijos projekto kūrime
buvo tartasi su B.Nainiu dėl
šio projekto. JAV Krašto
Valdybos atstovai šiame pro
jekte siūlė sudaryti komisiją
iš įvairių išeivijos sričių at
stovų. Taip pat buvo siūlyta
B.Nainiui net pirmininkauti
JAV LB ir kitiems išeivijos
atstovams. B.Nainys šiam pa
siūlymui ir išvis tokios komi
sijos sudarymui nepritarė, bet
tiek tada, tiek JAV LB Tary
bos suvažiavime, įvykusiame
1995 metais Floridoje, St.

Petersburge, pareiškė, kad jis
nesąs prieš JAV LB komisi
jos sudarymą su Lietuvos
Respublikos Seimu. PLB val
dyba jau nuo 1993 metų turė
jo projektą išeivijos ryšiams
su Seimu, numatė turėti net
du savo atstovus Seime, bet
šio uždavinio įgyvendinimą
paliko kitai - būsimajai PLB
valdybai.
Tenka pasisakyti ir
dėl veiklos dvilypumo. Iš tik
rųjų JAV LB komisija jokių
PLB Valdybos atliekamų
darbų nedubliuoja. Mūsų ko
misija atstovauja tik JAV
LB-nei ir nuoširdžiausiai
stengiasi nesudaryti net ir še
šėlinio vaizdelio, kad atsto
vauja tiems, kurie nėra įga
lioję juos atstovauti. Komisi
jos įsipareigojimuose, pareiš
kimuose ir rezoliucijose pa
brėžiama, kad kalbama tik
JAV LB vardu. Sukurtas ry
šys su tauta atveria platybes
nedirbtų dirvonų, kuriuose
atliekamas darbas naudingas
tiek LB-nei, tiek Lietuvai. į
tuos dirvonus tilptų dešimtys
darbo grupių, koordinacinių
komitetų, jei tik tų kraštų
bendruomenės matytų tame
ką nors pozityvaus savo
bendruomenėms, tautinės
minties propagavimui ir lie
tuvybės išlaikymui. O tarp
kitko, daugeliui kraštų atro
do, kaip rašo V.Šeštokas, kad
PLB atstovybė, kuri veikia
Lietuvoje jau penkerius me
tus, pilnai patenkina jų porei
kius. Pasinaudoja ta pagalba
ir JAV LB įvairiuose reika
luose.
Su apgailestavimu
tenka pastebėti, kad išeivijoje
lietuviškai rašančių skaičius
sparčiai mažėja. Pasigendame
ir rašančių apie LB-nę. Daž
niausiai pasisakymai patei
kiami šmaikščių komentarų
forma. Rašantieji "žino" apie
tuos faktus žymiai anksčiau,
negu juos susiranda ir išsiaiš
kina. Dažniausia jie tų faktų
ir neieško, nes jiems "viskas
ir taip aišku". O naudojantis
tokia "informacija", lengva
nuklysti ir kitus klaidinti.
Teisingai rašo V.Šeš
tokas, kad vėl užsiliepsnoja
nesantaika tarp PLB ir JAV
LB. Toks jau mūsų likimas:
kai nebėra su kuo peštis, ima
me pešiotis tarpusavy, nors ir
nėra tam rimtos priežasties.
Taigi, pamažu kaistame dėl
nieko. Malonu būtų, kad na
mų nesantaikos ir liktų na
muose. Neseniai iškopėme iš
kančių su viena problema,
dabar vėl krintame į kančią
dėl niekų. O gal iš įpratimo...
Juozas Ardys
JAV LB Tarybos atstovas
Lietuvos Respublikos Seimo
ir JAV LB Atstovų komisi
joje
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LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS
ŠVENTĖS - VASARIO
ŠEŠIOLIKTOSIOS
MINĖJIME PRIIMTOS
REZOLIUCIJOS
I. Minėjimo dalyviai
reiškia padėką JAV Vyriau
sybei ir Kongresui už dauge
liu atveju suteiktą paramą
Lietuvai, siekiant demokrati
niu keliu atstatyti nepriklau
somybę, tvarką, saugumą ir
žmonių gerbūvį.
II. Dalyviai nutarė,
kad Amerikos Lietuvių Ta
ryba kartu su JAV Lietuvių
Bendruomene kreiptųsi į
JAV Prezidentą, prašydami
šio krašto paramos, kad Lie
tuva, Latvija ir Estija gautų
pilną NATO narystę. Daly
viai mano, kad tik pilna na
rystė su NATO įsipareigoji
mais ir atsakymybe gali už
tikrinti Pabaltijo valstybių
stabilumą ir saugumą.
III. Dalyviai yra la
bai susirūpinę dėl Karaliau
čiaus krašto ateities. Dabarti
nė padėtis su ten sukoncent
ruota milžiniška Rusijos
ginkluote ir su ja surištas
karinis Rusijos tranzitas per
Lietuvą sudaro grėsmę ne tik
Lietuvai bet ir jos kaimy
nams. Dalyviai mano, kad
geriausias sprendimas būtų
demilitarizuoti Karaliaučiaus
kraštą ir jį pavesti Jungtinių
Tautų priežiūrai, atsižvel
giant į lietuvišką to krašto et
nografinę praeitį.
IV. Amerikos lietu
viai yra susirūpinę, kad jau
daug metų Lietuvos pasiunti
nybių pastatai Paryžiuje ir
Romoje vis dar yra Rusijos
okupuoti. Pagal tarptautinę
teisę, Lietuvos pasiuntinybės
yra Lietuvos teritorijos dali
mis, ir Rusija neturi jokios
teisės jų savintis, tęsdama šių
dalių okupaciją. Lietuvos Ne
priklausomybės minėjimo
dalyviai, reikšdami savo su
sirūpinimą tuo reikalu, prašo,
kad JAV Valstybės Departa
mentas atkreiptų į tai reikia
mą dėmesį, kad ši anomalija
būtų panaikinta.
V. Nutarta prašyti
Amerikos Lietuvių Tarybos
pasirūpinti, kad Lietuvoje
leidžiami "Lietuvos Laisvės
Kovų Archyvo" leidiniai apie
lietuvių tautos genocidą,
apimant ir Mažosios Lietuvos
teritoriją, būtų verčiami į
anglų kalbą ir platinami už
Lietuvos ribų.
VI. Dalyviai siūlo
Amerikos Lietuvių Tarybai
tartis su JAV Lietuvių Bend
ruomenės Krašto valdyba,
kad būtų rasta vieninga kal
ba, kartu kreipiantis į JAV
valdžią ir šiaip veikiant Ame
rikos lietuvių ir Lietuvos ge
rovei.

A. f A.
Inž. VYTAUTAS DIDŽIULIS

A. t A.
PETRUI BALČIŪNUI

Gyveno Fort Lauderdale, FL. Mirė vasario 27 d.
1997 m. sulaukęs 83 metų amžiaus.
Velionis buvo pašarvotas kovo mėn. 1 d.,
šeštadienį, laidotuvių namuose.
Atsisveikinimas su velioniu įvyko kovo 2 dieną
5 v.v. Kovo 3 d. po gedulingų šv. Mišių Assumtion
bažnyčioje palaidotas mauzuliejuje.
Nuliūdę liko: žmona JADVYGA, dukros VIDA ir
MILDA su šeimomis.
Vietoj gėlių šeima pageidauja, kad aukos būtų
skiriamos labdaros organizacijoms.

iškeliavus Amžinybėn, gilią užuojautą reiškiu
Velionio žmonai p. PAULEI BALČIŪNIENEI,
dukrai NIJOLEI MAŽELIENEI, dukraitei
RŪTAI ir kitiems artimiesiems

Laidotuvių - Funeral Homes:
4061 North FederaI Highway
Fort Lauderdale, FL. 33308, tel. (954) 565-5591

A. t A.
ANTANAS KAŠŪBA
mirė 1997 m. vasario 13d., sulaukęs 85 metų
Gimė Lietuvoje, Liudvinavo mst. Amerikoje
išgyveno 50 metų,
Liūdesyje liko: žmona Leokadija Baranauskai
tė, dukros - Rima Binder su vyru Walter ir Viktoria
Matranga su vyru Mark, 5 vaikaičiai ir viena
provaikaitė, sesuo Regina Budrys, giminės,
gyvenantys Lietuvoje - sesuo Angelė Šurkienė ir
brolis Vytautas su šeimomis, daug pusbrolių,
pusseserių ir kitų giminių.
Velionis buvo pašarvotas Petkaus laidojimo
namuose Čikagoje. Po gedulingų šv. Mišių vasario
19 d. palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Laidotuvių direktorius Donald A. Petkus

Buvusiam skyriaus pirmininkui

A. t A.
ANTANUI KAŠUBAI
mirus, žmoną LEOKADIJĄ, dukras RIMĄ, ir
VIKTORIJĄ, su šeimomis, brolį VYTAUTĄ ir
visus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir
kartu liūdime

ALTS-gos
St. Petersburgo skyriaus
valdyba ir nariai

A. t A.
ANTANUI KAŠUBAI
mirus, žmonai LEOKADIJAI-LILEI, dukroms
RIMAI ir VIKTORIJAI, broliui ir seserims,
gyvenantiems išeivijoje ir Lietuvoje, bei Jų
šeimoms reiškiame gilią užuojautą ir kartu
liūdime

Korp Neo-Lithuania
St. Petersburgo padalinio
valdyba ir nariai

Florida

A. f A.
ANTANUI KAŠUBAI
mirus, jo žmoną LEOKADIJĄ, dukras RIMĄ
BINDER ir VIKTORIJĄ MATRANGĄ, brolį
dailininką VYTAUTĄ KOŠUBĄ ir jų šeimas
širdingai užjaučiame

Daytona Beach "SIETYNO"
Vadovas ir dainininkai

Florida

Rūta Šakienė

A. t A.
ANTANUI KAŠUBAI
Amžinybėn iškeliavus, žmoną LEOKADIJĄ,
dukras RIMĄ ir VIKTORIJĄ, su šeimomis,
brolį VYTAUTĄ bei visus artimuosius
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime

Gertrūda ir Česlovas Amulevičiai
Genovaitė ir Adolfas Armaliai
Irena Jakštienė
Dalila Mackialienė
Bronė Miklienė
Genovaitė Modestienė
Irena ir Eugenijus Slavinskai
Onutė Šiaudikienė
Aldona ir Juozas Šulaičiai
Kotryna Žostautienė

Mylimam vyrui, tėvui, seneliui, broliui

A. t A.
ANTANUI KAŠUBAI
užbaigus ilgą ir skausmingą tremties
žemiškąją kelionę, skausme ir giliame
liūdesyje likusius Jo mylimuosius: žmoną
LEOKADIJĄ, dukras RIMĄ BINDER,
VIKTORIJĄ MATRANGĄ, brolį VYTAUTĄ
KOŠUBĄ ir jų šeimas bei artimuosius nuo

širdžiai užjaučiame ir drauge išgyvename
šią skaudžią netektį.

Vytautas ir Stella Abraičiai
Juozas ir Elena Ambrozaičiai
Kazys ir Jadvyga Baronai
Vytautas ir Jadvyga Didžiuliai
Jonas ir Juoze Daugėlai
Pranas Damijonaitis
Vacys ir Birutė Dzenkauskai
Teodora llekienė
Jurgis ir Veronika Janušaičiai
Bronius ir Vera Juškiai
Viktorija Karaitienė
Antanas ir Sofija Kalvaičiai
Gediminas ir Vladė Lapenai
Balys ir Petronėlė Lukai
Jurgis ir Aniceta Mažeikos
Juozas ir Jadvyga Paliuliai
Mečys ir Janina Rumbaičiai
Aldona Sandargienė
Antanas ir Valė Skriduliai
Bronius ir Regina Snarskiai
Antanas Sprindys
Juozas ir Aldona Sodaičiai
Serafiną Sukarevičienė
Donatas ir Lionė Stukai
Natalija Subačienė
Marija Šarauskienė
Valerija Šileikienė
Jonas ir Eglė Vilučiai
Kostas ir Ona Žolynai
■'
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• DIRVA • 1997 m. kovo 4 d. *11 psl.
• 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

RENGINIŲ KALENDORIUS
• 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 19 d. 5:00 v.v. - Lietu
vių kultūrinių darželių vakaronė
Gvvinn Estate

"DIRVAI"
AUKOJO:
V.B.Miklius, St. Pete, FL ... $25
A.Carlino, Cleveland, OH
(už Aleksandrą Sharką)........ 25
P. Babickas, Worcester, MA 20
K.Marcinkevičius, CIev., OH 20
E.A.Švažas, Downers Gr.,IL 20
A.Bagdžiūnas, Hillcrest, NY 15
K. Žukauskas, Sunny HIs., FL 15
V.Stuogis, Cleveland, OH ... 15
N.Domarkas, Highland, IN... 15
G.Dragūnas, Phila, PA.......... 10
IJakštas, S. Pasadena, FL..... 10
V.Rack, Eastlake, OH........... 10
V.Januškis, CIev., OH........... 10
L. Švelnis, Needham, MA...... 5
R.Orintas, Lorain, OH........... 5
J.Naujokaitis, CIev., OH......... 5
V.Barauskas, Glendale, CA.... 5
Z.Casc, Sacramento, CA......... 5

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
a

L0WEST AIR FARES

available worldwide
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iXPWS 0N TKAVEL
TO EAST EUROPE
passports * visas * prepaid tickets
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Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkojame

SKELBIMAŠ
Pensininkė suteiktų!
kambarį veltui asme-'
|niui, neturinčiam žalin-l
jgų įpročių. Kreiptis te-|

a

“LEADERS IN L0W COST TRAVEL

CLEVELAND LIETUVIU
SKAUTIJA
nuoširdžiai kviečia visus Cleveland ir apylinkių
lietuvius bei jų draugus apsilankyti metinėje

KAZIUKO MUGĖJE,
kuri ruošiama kovo 16 dieną 11 vai. ryto (tuojau
po šv. Mišių) Dievo Motinos parapijos salėse.
Turėsite progos pabendrauti su lietuviukais
skautais, nusipirkti jų pagamintų dirbinių, ries
tainių, kepsnių, sūrių, pasivaišinti Jums paruoš
tais pietumis ir saldumynais, išbandyti savo
laimę loterijoje ir paprasčiausiai su savo tautie
čiais bei kaimynais pasižmonėti.
Atsiveskite savo vaikučius ir vaikaičius
pažaisti ir pasimokyti kartu su skautais. Skautiš
koji mugė - vaikų diena.
Kviečiame ir laukiame. Ateikite ir padėki
te skautams atšvęsti šią pavasarinę priešvelykinę
šventę.

Cleveland lietuvių skautija

ATLANTA IMPORT EXPORT
JŪSŲ PASLAUGOMS CLEVELAND’E MOŠŲ ATSTOVAS:

LITMA IMPORT EXPORT
639 EAST 185 STREET
CLEVELAND OH 44119
216-481-0011

SIUNČIAME SIUNTINIUS LAIVU
LABAI SKUBIEMS SIUNTINIAMS - ORO CARGO
AUKOTOS kokybės maisto siuntiniai

jCSl] SIUNTINIUS PRISTATYSIME J NAMUS
BET KURIOJE LIETUVOS, LATVIJOS, ESTIJOS,
BALTARUSIJOS VIETOJE, O TAIP PAT MASKVOJE,
PATERBURGE IR KALININGRADO SR.

lefonu: 338-8237

99

ATLANTA IMPORT ENPORT
(312) 434-2121 arba (800) 775-7363

®
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- KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA FEDERALINĖS VALDŽIOS (NCUA) APDRAUSTA IKI $100,000 - ALL DEPOSITS FEDERALLY INSURED TO $100,000 -

Bauer Financial Reports, Ine., Coral Gobies, Florida
is pleased to award ils four-star "EXCELLENT" rating to

TAUPA LITHUANIAN CREDIT UNION, INC.
Cleveland, Ohio
TMJPK

Recommended for 4 consecutive periods

LITHUANIAN CREDIT UNION

767 EAST 1S5TH STREET

CLEVELAND, OHIO

Four-stars indicates that this credit union
is one of the strongest in the United Statės
Awarded December 1996
Recommended since June 1995

Paul A. Bauer, President

Your uvinp fateraJIy iruuied (o S 100.000

NCUA

N«uoo*l Credit Uaioa Adnuniiiretion.
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OHIOCRF.DIT
UNION LEACUE
AND AFFILIATES

DIRVA

dymynų stalas, loterija, spau
dos kioskas. Patiems jauniau
siems mugės lankytojams bus
siūlomi įvairūs jiems pritai
kyti užsiėmimai, žaidimai ir
kitos pramogėlės, o visiems

SKAUTIŠKOJI KAZIUKO
MUGĖ

PENSININKŲ KLUBO
ŽINIOS
Velykinis pensininkų
suėjimas įvyks kovo 6 d. 2
vai. po pietų Lietuvių namų
viršutinėje salėje.
Gimtadienius kovo
mėnesį švenčia šie pensinin
kų klubo nariai: V.Apanius,
E.Balandienė, V.Miškinis,
K.Narbutaitis, J.Pečiulaitienė, A.Petukauskienė, J.Račilienė, R.Skavičienė, J.Skavičius, O.Urban ir K.Žiedonis.

Klubo valdyba svei
kina visus Kazimierus, Kazi
mieras ir Juozapus jų vardo
dienoje ir linki visiems gra
žios šventojo Patriko dienos.
Šis suėjimas bus įdo
mus! Asmuo, kurio margutis
bus stipriausias, gaus dovaną.
Pralaimėtojo irgi laukia do
vana. Laukiame visų!
Jonas Kazlauskas

■ T
I

V.Bacevičiaus nuotraukoje: 1976 m.Kaziuko mugė
Cleveland, OH. Tuntininkas v.s. P.Karalius ir pirkė
ja Ž.Kliorytė su sesele Igne.

V.Bacevičiaus nuotraukoje:
Kaziuko mugė Lietuvių pa
bėgėlių stovykloje 1948 m.
Shwab-Gmund, Vokietija

SB K

w

A.fA. EDMUNDAS MISIŪNAS
Iš Kauno gavome ži
nią, kad 1997 m. sausio 5 d.
A.Panemunės kapinės palai
dotas Edmundas Misiūnas,
ekonomikos mokslų daktaras,
docentas, Korp! Neo-Lithuania filisteris.
Velionis buvo gimęs
1918 m. Kražių miestelyje.
Ten jis 1936 m baigė gimna
ziją. Studijavo Vytauto Di
džiojo universitete teisę.
1939/40 m. atliko karinę
prievolę aspirantų kursuose
Kaune. Sovietų okupacijos

metu perėjo į ekonomijos stu
dijas ir jas baigęs dirbo pagal
savo profesiją.
Edmundas Misiūnas
buvo doras žmogus, giliai
pergyvenęs Lietuvoje kylan
čias moralines ir ekonomi
nes problemas, tyčinį krašto
skurdinimą. Šiais klausimais
pasisakydami JAV lietuvių
spaudoje - "Drauge", "Dirvo
je" - pasirašydamas E.Šarūno
slapyvardžiu.
Zigmas Purvinis

kartu - skanūs ir gausūs pie
tūs. Mugė baigsis trumpa
skautiška programėle.
Kovo 16-tą dieną 11
Skautija visus nuo
vai. ryto Dievo Motinos para širdžiai kviečia: paskirkite
pijos salėse Klivlendo (Cle kovo 16 d. Kaziuko mugei.
veland, OH) skautija vėl ren
gia tradicinę Kaziuko mugę
ir kviečia visus dabar skauBorn To Trave!
taujančius, kada nors skauta26949 Chagrin Blvd. #103 (Ohio Savings Building)
vusius ir visus Klivlende bei
CLEVELAND, OH 44122
jo apylinkėse gyvenančius
Tel: (216) 831-5530 & (800) 366-9980
lietuvius joje apsilankyti. Vėl
Fax: (216)831-5028
jai bus slegiami sūriai, veria
LIETUVA - 1997
mos riestainių virtinės, ri
Skrydžiai j Vilnių dar vis geriausiomis kainomis
kiuojamos velykinės "bobos",
Atstovaujame FINNAIR, SAS ir kitas oro linijas
puošnios mugės širdelės. Vėl
RITA STAŠKUTĖ
Bendradarbiaujame su Lietuvos Avialinijomis
bus siūlomi medžio dirbiniai
ir įvairūs rankdarbiai, prie
kurių gamybos prisideda visi
skautai nuo mažiausio iki vy
realtor" MLS
riausio, vis mėgindami sukur
ti ką nors naujo, iki šiol ne
“
A
NORMLS
RITA MATAS • Broker *G.R.I.* Licepsed Real Estate Appraiser
matyto. Organizuojamas sal-

Matas & Associates

Complete Front End Service

481-5397

17938 Neff Road
Clevelapd, 0H. 44119
(216)486-2530

m
III

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

ADV. VYTAS MATAS teisipis patarėjas

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

OF>Ersl
Mon.-Fri.: 8 am to 6 pm
Sat.:
8 am to 4 pm

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

Paul Stefanac

Litl^uapian Credit Upiop
Lietuvių Kredito Kooperatyvas

JAKUBS AND SON

Laidojiipo įstaiga
Willian)j. jakubs Sr.
Williarp J. Jakubs Jr.
Keppetb Šcbnjidt ir
Barbara Jakubs Scfrnjidt

767 East 185tb Street Cleveland, Obio 44119

481-6677

Prieš perkant naują rpašipą- pasiteiraukite TAUPOJE.
Naujorp rpašiporp - puo 7.0%

Naudotoip ipašiporp - puo 8.5%

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

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

La idotuviukoptyčia erdvi, vėsinama,
teikianti jankia^atmosferaLliūdesio valandoje.
Didele aikšte, automobiliams pastatytu

DARBO VALANDOS: aptradiepį, trečiadiepį
ir ketvirtadienį--------------- 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 taupomojisąskaita federalinės valdžios (NCUA) apdrausta iki$100,000

