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LIETUVI U. TAUTINĖS MINTIES LAIKRAŠTIS

KAS BIJO ANTROJO NIURNBERGO?
Nors Vytauto Landsber
gio dienotvarkė buvo minutė
mis suplanuota, jis vis dėlto
rado laiko iš Vašingtono at
vykti ir dar kartą su Baltimo
rėje gyvenančiais lietuviais
pasišnekėti. Balandžio 7 d.
vakare didžioji Lietuvių na
mų salė buvo pilna. Susirin
kusieji nuoširdžiai pasitiko šį
žymų žmogų, kuriam istorija
patikėjo vadovauti Lietuvos
valstybės atkūrėjams. Lietu
vių bendruomenės pirminin
kui Vytautui Eringiui neteko
ilgai svečią pristatinėti.
Vytautas Landsbergis
kalbėjo glaustai, bet vaiz
džiai. Jis pradėjo nuo pavyz
džio, kad prieš daugelį metų
Baltimorės lietuviai susirinko
ir vieningai nutarė šiuos Na
mus pasistatyti. Iš tikrųjų, jie
nesiteiravo "aukštesniųjų", ar
verta statyti. Išvaizdus, Vyti
mi padabintas pastatas iki šių
dienų stovi Baltimorės cent
re. Kitoje gatvės pusėje yra
sodelis, kuriame skulptorius
A. Grintalis tris koplytstul
pius pastatė. Nedidelėje at
šlaitėje Vytis išdėliotas. Jei
šių Namų statytojus jau se
niai priglaudė kapeliai, tai
skulptorius buvo salėje ir
svečio kalbos klausėsi.
Vytautas Landsbergis
sakė, kad panašiai, kaip Bal
timorės lietuviai, taip ir Lie
tuvos taryba 1918 metais Ne
priklausomą valstybę atkūrė.
O juk buvo patarinėjančių
neatkurti ir grasinančių Ne
priklausomybės nepripažinti.
Lygiai taip buvo "patarinėjama" ir 1990 metais: "Nesku
bėkite, nepakenkite Gorba
čiovui". Net ta didžioji vals
tybė - JAV - sutriko. Visą
laiką nepripažinusi okupaci
jos teisėtumo, ji nebežinojo,

kaip toliau pasielgti. Jos va
dovai barė tautą už skubėji
mą iš nelaisvės. Aiškino, kad
nereikia reikalauti ir svetimos
kariuomenės išvedimo, nes,
girdi, trūksta kareivinių, ne
bus kur tų kareivių padėti.
Dabar jau vis labiau aiš
kėja, kad ir susidorojimas su
į kovą už laisvę pakilusia
tauta galėjo būti pavaizduo
tas, kaip sovietų imperijos
"vidaus reikalas". Tokia pa
dėtis verčia ieškoti aiškių
tarptautinio saugumo garan
tijų. Patikimiausia garantija įstojimas į NATO.
Profesorius pasakojo,
kaip Lietuva ruošiasi įsijun
gimui į Vakarų struktūras, ko
dar trūksta, ką nedelsiant rei
kia atlikti. Tačiau nemaža
kliūtis, sakė Vytautas Lands
bergis, yra tai, kad "Vakarai
nėra pasiruošę mus priimti.
Vis dar tebesvarstoma, ar
mes nesame kokia nors buvu
si Sovietų Sąjunga, ir ar ne
reikėtų dėl to siųsti užuojautą
Maskvai. Todėl ir dirbamas
nuolatinis politinis darbas."
Seimo Pirmininkas pa
pasakojo, kaip tas politinis
darbas dirbamas šio vizito
metu, su kuo per pirmąsias,
dienas jau pavyko susitikti.
Jis gana daug dėmesio skyrė
Lietuvos vidaus problemoms,
nurodydamas, kad valstybę
galima sugriauti ne tik su ag
resoriaus tankais. Didžiausias
rūpestis - nusikalstamumo
pažabojimas. Nusikaltėlių su
aktyvėjimui ypač palankūs
buvo LDDP valdymo metai,
kai priimti "korupciniai įsta
tymai", kai policija buvo ta
pusi pelningu verslu, priden
giančiu nusikaltėlius, o mui
tinė - valstybe valstybėje. Su
tuo taikstėsi prokuratūra ir

Lietuviškieji koplytstulpiai (autorius - A.Grintalis) priešais
Lietuvių Namus Baltimorėje. Priekyje - Vytis. Kairėje stovi
"Dirvos" redaktorius Dr. Jonas Jasaitis. K. Laskausko nuotr.

teismai. "Dabar vyksta tikras
karas su vietinėmis ir tarptau
tinėmis nusikaltėlių organiza
cijomis" - sakė V.Landsber
gis.
Daug dėmesio Seimo
pirmininkas skyrė Lietuvos
tarptautinei padėčiai, santy
kiams su Baltarusija, Lenkija,
Rusija. Nepriklausomybės
atkūrimo žingsnius gana šal
tai sutiko Suomija. O šian
dien jau galima matyti, kad
ryžtinga Lietuvos pozicija
padėjo ir Suomijai atsikratyti
ją žeminančios priklausomy
bės. Dabartinių Suomijos va
dovų požiūris į Lietuvą visiš
kai skiriasi nuo buvusios
prieš keletą metų. Profesorius
nurodė, kad negalima sutikti
su vėl žarstomais patarimais
"elgtis labai lėtai", nes juk
Lietuvoje ... nesilieja krau
jas. Tarsi reikėtų laukti, kol
vėl pradės lietis.
Susitikimo pabaigoje
svečias atsakė į susirinkusių
jų klausimus. Jis pabrėžė,
kad nėra jūros sienos su Lat
vija problemų, kaip gana daž
nai aiškina spauda. Reikia at
riboti Lietuvos ir Latvijos
ekonomines zonas, o sienos
linija yra nustatyta. Amerikos
kompanija "Amoco" nėra šio
ginčo dalyvė. Kol Lietuva su
Latvija nesusitarė, jokia naf
tos paieškų sutartis negalioja.
Kompanijos atstovai supran
ta, kad pasielgė gana neap
dairiai ir ima abejoti, ar ne
vertėtų imtis darbų kitose
vietovėse.
Atsakydamas į "Dirvos"
redaktoriaus klausimą, ar
nevertėtų grįžti prie "Antrojo
Niurnbergo" idėjos, kurią
Vytautas Landsbergis ne kar
tą energingai kėlė prieš keletą
metų, profesorius papasako
jo, kad šis pasiūlymas buvo
sutinkamas su kurčiu abejin
gumu. Net komunistinio ho
lokausto muziejus, dėl kurio
JAV yra priėmusi specialų
įstatymą (jį pasirašė prezi
dentas) iki šiol nekuriamas.
Nenori prisipažinti tie, kurie
dalyvavo valstybių ir tautų
naikinime. Bijo tarptautinio
teismo ir tie, kurie savo abe
jingumu paskatino komunis
tinius budelius. O juk būtina
visam pasauliui gerai išaiš
kinti antižmogišką komuniz
mo prigimtį, įvertinti jo pa
darytus (o gal ir tebedaromus
bei tebeplanuojamus) nusi
kaltimus žmonijai.
Dr. Jonas Jasaitis

Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas prof. Vytautas
Landsbergis kalba Baltimorės Lietuvių namuose
K.Laskausko nuotr.

MIRĖ DIDYSIS
LIETUVIŲ ŽURNALISTAS

Bronys Raila gimė
1909 kovo 10 d. Lietuvoje,
Plaučiškių kaime, Rozalimo
valsčiuje, Panevėžio apskri
tyje. Po sunkios vėžio ligos
jis mirė Jungtinėse Amerikos
Valstijose, Los Angeles, Ka
lifornijoje 1997 m. balandžio
mėn. 13 d., sekmadienį, apie
4 vai. 30 min. vakaro.
Bronys Raila buvo
išskirtinai spalvinga ir įvai
riapusiška asmenybė. Spau
dai rašyti pradėjo 1927 me
tais. Pradžioje bendradarbia
vo skirtingų pažiūrų spaudo
je. 1932 m. Kauno radiofono
vadovybė pakvietė jį bendra
darbiauti. 1937-1939 metais
- "Lietuvos aido" korespon
dentas Paryžiuje.
Metai iš metų plėtė
jo nagrinėjamas temas, tobu
lino jų dėstymo ir aptarimo
būdą. Tačiau visad jis išlaikė
savąjį rašymo stilių. Rašyda
vo įvairiais kultūriniais rei
kalais, stiprokai liesdavo po
litiką ir joje dalyvaujančius
asmenis bei organizacijas.
Bronys Raila buvo
dažnai kviečiamas kalbėti
lietuvių kultūriniuose rengi
niuose, minėjimuose, šventė
se. Kai kuriais atvejais turė
davo skirtingą nuomonę ir
nesikuklindavo ją išreikšti:
pasakyti ar parašyti. Turbūt
visad raštu atsakydavo jo kri
tikams, nesidangstydamas
švelniais lapeliais ar kvepian
čiomis žolytėmis. .Visuomenė
žinojo: jeigu užsipulsi Railąnuo jo gausi pylos.
Bronys Raila nuo
1979 metų - komentatorius
Radio Liberty programose
lietuvių kalba. Radijo bango
mis jo balsas pasiekdavo Lie
'‘Dirvos” elektroninio pašto tuvą ir tolimesnius kraštus.
adresas:
Tuose pasisakymuose jis at
dirva @ix.netcom.com.
remdavo sovietų melą ir ap
gaulę, išryškindamas jų ken

kimą lietuvių tautai. Okupuo
toje Lietuvoje žmonės slaptai
klausydavosi B. Railos min
čių ir džiaugėsi, kad yra pa
saulyje žmonių, gyvu žodžiu
triuškinančių sovietinę pro
pagandą.
Bronys Raila save
vadino žurnalistu Bet dėl jo
šmaikščių posakių, gražiai
dėstomų minčių, spalvingos
ar klasikinės jų reiškimo for
mos, daugelio buvo laikomas
ne tiktai žurnalistu, publicis
tu, bet ir rašytoju. Dirbo Ra
šytojų draugijos valdyboje.
Bronys Raila siekė
Prūsų krašto (Mažosios Lie
tuvos) prijungimo prie Lietu
vos, aštriai smerkė sovietų
rusiškąjį barbariškumą jų
okupuotoje Mažojoje Lietu
voje už vietinių gyventojų
žudymą ir kultūros naikini
mą, primityviausią vietovar
džių rusinimą bei jų keitimą
komunistiniais-sovietiniais
išmislais. Tokias mintis jis iš
sakė ir 1993 metais Los An
geles išleistame videofilme
"Lietuviai".
Broniui Railai buvo
paskirta daug literatūrinių
premijų, tarp jų ir Vinco Ku
dirkos, kuria jį apdovanojo
vėl nepriklausomybę atkūrusi
Lietuva.
Keletą dešimtmečių
B.Raila priklausė Los Ange
les Dailiųjų Menų klubui,
kurį nuoširdžiai teigiamai
vertino ir noriai dalyvavo jo
veikloje. Norėjo parašyti sa
vo nuomonę apie DMK met
raščius, kurių yra šeši tomai,
bet nebesuspėjo.
Manau, kad B. Rai
los raštai bus įtraukti į Žur
nalistikos fakulteto progra
mas. Jis išliks lietuviškoje
žurnalistikoje išliks kaip ne
mirtinga asmenybė.
Algirdas Gustaitis

2 psl.
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Girdėta iš Vilniaus
• NAUJOS AGRESIJOS REPETICIJA? Lietuvos pa
sienį "išbandė" Baltarusijos tankai. Naktį iš balandžio 10 į 11
d. keli Baltarusijos šarvuočiai įvažiavo į Lietuvos teritoriją
ties Raigardo kontrolės postu netoli Druskininkų. Baltarusijos
kariškiai teigia, kad Gožos poligone vykusių pratybų metu
šarvuočių įgulos nepastebėjo valstybinės sienos ribų ir netyčia
ją pažeidė. Baltarusija atsiuntė atsiprašymo notą.
• DIPLOMATIJOS BEJĖGIŠKUMAS. Centro są
jungos pirmininkas Romualdas Ozolas mano, kad Baltarusi
jos kariškių įsiveržimas į Lietuvos teritoriją yra labai rimta
provokacija, kurią galima ir būtina sieti su bandymais Lietuvą
atkirsti nuo NATO: "Rusija per Baltarusiją pasiekė ko norė
jusi: parodė galinti daryti ką nori, pademonstravo visišką mū
sų sienų apsaugos bejėgiškumą ir, mūsų diplomatijai tylint,
suniekino mūsų, kaip pretendentų į NATO, ambicijas".
• GAL LIETUVAI NEREIKIA NATO? "Kauno die
na" praneša, kad balandžio 9 d. atsirado koalicija, pasivadi
nusi "Už teisingą Lietuvą". Koalicija jungia dvi ne itin gausias
politines struktūras - per 1000 narių turinčią Liaudies partiją ir
apie 600 narių nepartinių judėjimą "Rinkimai'96". Pareiškimą
dėl koalicijos pasirašę lyderiai Vytautas Lazinka ir Julius Ve
selka apgailestauja: prie koalicijos ištakų buvo penkiolika par
tijų. Koalicijos partneriai kategoriškai prieš narystę NATO,
kurią laiko visiškai neįgyvendinamu tikslu. Jų manymu, Lie
tuva ne tik turi grįžti į Rusijos rinką, bet ir padėti Rusijai eiti į
Europą, o Europai - padėti suprasti, kard reikia padėti pertvar
kyti Rusiją į pasiturinčią demokratinę valstybę. "Tokia Rusija
yra šimtąkart didesnė Lietuvos saugumo garantija už NATO".
• RIETENOS DĖL VALDŽIOS AR RIMTI NESU
TARIMAI? Konservatorių frakcijos Seime vadovai piktinasi
"brolių krikščionių demokratų" sprendimais nepalaikyti
konservatorių kandidatų į merus, rašo "Respublika". Krikščio
nių demokratų partijos valdybos narys Vytautas Bogušis
laikraščiui tvirtino, kad "krikdemai nėra konservatorių sa
telitai ar klapčiukų partija". Krikščionys demokratai nesutarė
su konservatoriais dėl didžiųjų objektų privatizavimo organi
zavimo tvarkos, bet nesako, kad jie turi likti valstybiniai, pa
reiškė "Lietuvos aidui" Seimo Ekonomikos komiteto pirmi
ninkas, Krikščionių demokratų partijos narys Albertas Šimė
nas. Jis ragina Vyriausybę aiškiai suformuluoti, kas yra "tikrai
strateginiai" objektai", apie kuriuos užsiminė premjeras ir ku
rių žadama neprivatizuoti. "Mes labai atvirai sakome: jei stra
teginius objektus įsigys ne mūsų galimi ekonominiai partne
riai, tai liksim nesuprasti, kur mes žengiam ir ko mes norim.
Reikia labai atidžiai žiūrėti, kam paklius kontrolinis paketas.
Turi būti saugikliai."
• SEIMO PIRMININKO VIZITAI. Grįžęs iš JAV
Vytautas Landsbergis ir jo vadovaujama delegacija balandžio
13-17 dienomis lankėsi Vokietijoje. Balandžio 17-19 dieno
mis V.Landsbcrgis Čekijos parlamento pirmininko kvietimu
apsilankė Čekijoje. Balandžio 19 d. V.Landsbergis dalyvavo
dešiniųjų partijų vadovų konferencijoje Budapešte.
• PREMJERAS LANKĖSI DANIJOJE IR BELGI
JOJE. Balandžio 17-ąją Gediminas Vagnorius ir jį lydinti
delegacija išvyko oficialaus vizito į Daniją. G.Vagnorius
susitiko su Danijos Karalystės Ministru Pirmininku Polu Niurupu Rasmusenu (Poul Nyrup Rasmussen), parlamento (Fol
ketingo) pirmininku bei prezidiumo nariais, pramonininkų
atstovais. Balandžio 18 dieną G.Vagnorius ir delegacijos na
riai vienos dienos darbo vizito atvyko į Belgijos Karalystę.
Briuselyje įvyks susitikimas su Europos Komisijos Prezidentu
Žaku Santeru (Jacąues Santer) ir kitais atsakingais Europos
Sąjungos ir Belgijos pareigūnais. "Mums buvo garantuota,
kad, siekiant narystės Europos Sąjungoje, Lietuvai bus tai
komos tokios pat sąlygos, kaip ir kitoms Vidurio Europos ša
lims", - pasakė G. Vagnorius. Europos Komisijos pirmininkas
Ž. Santeras po susitikimo su G. Vagnoriumi atsisakė konkre
čiau kalbėti apie būsimų derybų dėl stojimo į ES pradžią ir ša
lis, kurios galėtų patekti į pirmąjį plėtros etapą.
• ATŠAUKIAMI AMBASADORIAI. Užsienio reikalų
ministerija siūlo šiais metais atšaukti septynis Lietuvos amba
sadorius. Iš pateiktų kandidatų nėra nė vieno, kuris būtų dir
bęs mažiau kaip trejus metus. Siūloma atšaukti Ričardą Bačkį
iš Prancūzijos, Romualdą Kolonaitį iš Švedijos, Petrą Auštrevičių iš Suomijos, Haliną Kobeckaitę iš Estijos, Viktorą
Baublį iš Baltarusijos. Iš ambasadorių prie NATO pareigų no
rima atšaukti Dalių Čekuolį, bet jį palikti ambasadoriumi
Belgijoje, Nyderlandams ir Liuksemburgui. Atšaukus Alfon
są Eidintą iš ambasadoriaus JAV ir Meksikai pareigų, jis lik
tų ambasadoriumi Kanadoje.

Iš visur - apie
POPULIARUS GINKLAS

Algirdas Pužauskas

Kovo mėnesį Mask
vos karo muziejuje buvo pa
gerbtas 77 metų amžiaus at
sargos generolas, nusipelnęs
ginklų išradėjas Michailas
Kalašnikovas. Dabartinė Ru
sijos vyriausybė apdovanojo
jį aukščiausiu medaliu "Už
tarnybą Tėvynei". Laikraštis
"Krasnaja Zvezda" pirmaja
me puslapyje išspausdino
stambiomis raidėmis: "Lai
mingo gimtadienio Tau, Ka
lašnikovai!" Generolas jau
anksčiau buvo apdovanotas
daugybe medalių ir ordinų,
tarp jų ir trimis Lenino ordi-

nais. Spauda po pasikalbėji vokiečiai savo Schmeisser
mo su generolu pabrėžė, kad "mašinpistolę". Tačiau patva
jam svarbiausia valdžios do riausias, lengviausias ir pati
vana buvo leidimas toliau va kimiausias buvęs AK-47. Jo
dovauti Iževsko mechaninės siluetas net atvaizduotas Mo
inžinerijos fabrikui, kuris to zambiko valstybinėje vėlia
liau gamina automatus, vadi voje. Sakoma, kad šautuvas,
namus AK-47. Rusijoje su net ištrauktas iš žemės ar iš
rengta šventė ir buvo skirta dumblo, šaudo be didesnio
paminėti 50 metų sukaktį nuo valymo. Pats generolas M.
to šaunamojo ginklo panau Kalašnikovas pareiškė spau
dojimo pirmąsyk. Šiaurės dai, kad jis sumanė šį ginklą
Vietnamo kareivis, 1968 me tėvynės gynimui. Jei jis nau
tų balandžio 7 d., tik ką ga dojamas etniniuose karuose
vęs naują AK-47 automatą, blogiems tikslams, tai atsako
pasitiko visą kuopą JAV ka mybė tenka politikams, o ne
reivių ir nušovė 78 amerikie ginklų gamintojams. Jis ir to
liau patenkintas stebi, kaip
čius.
Maskvos spauda tvir Udmurtijos autonominėje
tina, kad fabrikai yra iki šiol respublikoje, kur jis ramiai
pagaminę 70 milijonų to mo gyvena, gimsta jo "vaikai",
delio automatų. Jie naudoja kaip jis vadina automatus..
Reikia pridurti, kad
mi 55-ties valstybių kariuo
menėse. Ginklas sveria apie 7 AK-47 nebuvo populiarūs
svarus, jo ilgis - 35 coliai. ginklai Afganistane, kuriame
Automatų pasaulyje buvo ir laisvės kovotojai naudojo
anksčiau. Britai turėjo "Sten", šautuvus, pagamintus Kinijo
amerikiečiai - Thompson, je ir Egipte.

STAČIATIKIAI SUSKILO
Patriarchas Aleksi
Rusijos stačiatikių
(pravoslavų) bažnyčia nuo jus (beje, gyvenęs ir dirbęs
senų laikų sugebėdavo palai Vilniuje) išrinktas 1990 me
kyti neblogus ryšius su val tais. Jis vengia vykdyti baž
džia. Carų laikais bažnyčia nyčios vadovybėje bet kokius
buvo vienas stipriausių sosto valymus, nors valdžios ar
stulpų. Dabar stačiatikiams chyvuose buvo rasta, kad du
vadovaujantieji vyskupai irgi iš septynių Aukščiausiojo
draugauja su valdžios vyrais Bažnyčios Sinodo nariai bu
vo užverbuoti ir dirbo kaip
ir biznio vadovais.
Maskvoje neseniai saugumo tarnautojai KGB
vyko Bažnyčios vyriausios sistemoje, buvo komunistų
tarybos (Sinodo) posėdžiai, valdžios "akys ir ausys". Pats
kuriuose dalyvavo 133 prela patriarchas Aleksijus buvo
tai, vyresnieji popai. Darbo žinomas kaip slaptas KGB
tvarkėje buvo keli sunkūs darbuotojas, pavadintas
klausimai. Buvo numatyta, "Strazdu".
Šių metų suvažiavi
kad Bažnyčiai gali sukelti
me
stačiatikių
vadovai nuta
sunkumų paskutinio Rusijos
caro Nikalojaus ir jo šeimos rė išmesti iš Bažnyčios, kitaip
paskelbimas šventaisiais, jų sakant, ekskomunikuoti Kije
kanonizavimas, nors tam gal vo metropolitą Filaretą, kuris
būtų pritarę milijonai tikin ėmė vadovauti Ukrainos or
čiųjų Rusijoje ir visame pa todoksams. Taip pat eksko
saulyje. Kitas daug nemalo munikuotas buvęs politinis
numų galėjęs sukelti klausi kalinys kunigas Glėbas Jamas - siūlymas pasitraukti iš kuninas, kentėjęs Sibiro kon
Pasaulio Bažnyčių Tarybos. centracijos stovyklose ir ilgai
Abu pasiūlymai buvo atidėti raginęs vyriausius ortodoksų
dvejiems metams. "Palauksi vadus atgailauti dėl savo nuo
me ir pažiūrėsime",- nu dėmių, dėl bendradarbiavimo
su KGB. Jis prisijungė prie
sprendė vadovybė.
Rusijos stačiatikių Ukrainos Bažnyčios. Dabarti
bažnyčiai vadovauja patriar niam Sinodui daug nemalo
chas Aleksijus II. Sakoma, numų sudaro ir jauniausias
kad jo geri draugai yra prezi metropolitas, Smolensko ir
dentas Borisas Jelcinas ir Kaliningrado dvasinis vadas
ypač Maskvos miesto meras Kirilas. Jį visur kviečiasi ka
Jurijus Lužkovas, kuris daug riuomenės vadovybė. Nese
prisidėjo, atstatant puikiąją niai jam teko "garbė" pašven
Maskvos Kristaus Išganytojo tinti strategines raketas. Me
katedrą, kurią įsakęs sugriauti tropolitas Kirilas dar laiko
Stalinas ir liepęs katedros mas ir pravoslavų bažnyčios
vietoje įrengti viešą plaukio užsienio reikalų vadovu. Jis
išrūpino Rusijos vyriausybės
jimo baseiną "liaudžiai".

leidimą importuoti be jokių
muitų tabako ir alkoholio ga
minius. Tai teikiaBažnyčiai
neblogas pajamas.
Demokratinės Rusi
jos konstitucija nenumato
Bažnyčiai jokių oficialių už
davinių. Tačiau, vadovauda
miesi senu įpročiu, net ir bu
vę komunistų veikėjai Kalė
dų ar Velykų proga apsilanko
cerkvėse pamaldų metu, pasi
rodo rinkėjams kaip tikintieji.
Vyriausybė ir bažnyčia suta
ria, kad būtinai reikia sustab
dyti į Rusiją iš Vakarų beplintančias kitas krikščioniš
kas "sektas". Daugelis savi
valdybių pačios įsivedė tai
sykles, kurios apsunkina kitų
tikybų veiklą. Neseniai ad
ventistų pastoriui Tūlos gu
bernatorius į prašymą leisti
išsinuomoti salę susirinkimui
atsakė, kad jis nieko prieš
adventistus neturi, tačiau pas
torius turi gauti sutikimą iš
vietinio stačiatikių popo.
Maskvoje šiuo metu
veikia 298 cerkvės, tačiau
lankytojų jose nedaug. Jauni
stačiatikių kunigai tvirtina,
kad dėl to kalta esanti bažny
čios vadovybė ir senstantieji
jos vadai, kuriuos reikia pa
keisti.

KELIAIS
SAKINIAIS
• Europos karinės pa
jėgos išsilaipino Albanijoje.
(Nukelta į 3 psl.)
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ŠVAROS MĖNUO
Okupuotoje Lietuvo
je, ypač paskutiniais to reži
mo metais, pavasariui artė
jant, visur būdavo iškabinami
plakatai: "Balandis - švaros
mėnuo." Atrodytų, tarsi kitu
laiku tvarkytis nebūtina.
Spaudoje, per radiją ir televiziją būdavo trimituojama
apie pasiruošimą "lenininei
talkai". O išreklamuotai die
nai (aišku, šventadieniui) at
ėjus, rinkdavosi žmoneliai į
savo darbovietes arba būdavo
vežami į kokias nors statyb
vietes. Organizatoriai susirin
kusius aprūpindavo kastu
vais, šluotomis, geležiniais
grėbliais, kruopščiai suregist
ruodavo neatvykusius. Tą
dieną kokio nors statybinio
šlamšto išvežimas, kiemo
arba gyvatvorės išvalymas
tapdavo politine-patriotine
akcija.
Tačiau jokių ryškes
nių rezultatų tokios kampani
jos neatnešdavo. Pusdienį pasikrapštę, "talkininkai" čia
pat, kur papuolu, numesdavo
įrankius. Vyrai susidėdavo
buteliukui, moterys paruoš
davo užkandą. Kai kur net
pati gamyklų valdžia vaišė
mis pasirūpindavo ir jose da
lyvaudavo. Atseit, "kolektyvą
cementuodavo". Todėl pava
kary gana daug "talkininkų",
jau gerokai "apšilusių" pasi
rodydavo. Vieni dar suvokda
vo, kad reikia namo šliaužti,
o kiti, kuriems bendrų vaišių
neužtekdavo, traukdavo link
gėralų parduotuvės. O gal pas
kokią nors "Marytę" arba
"Marusią", nes ten išgerti ga
lėjai gauti pigiau. "Valstybi
nės" ar "naminės" - ne taip ir
bcsvarbu.
Nešvara buvo vienas
ryškiausių išorinių sovieti
nės kasdienybės požymių. "O
kam čia tvarkyti? - nustebbdavo žmoneliai,- juk ne ma
no." Net "tvarkingiausios fer
mos" (tvarto) arba fabriko
konkursai nedaug ką teišjudindavo. Artėjant "apžiūrai",
šiaip taip apsikuopdavo, o
paskui vėl viskas grįždavo į
senas vėžes. Net nebandyk
daugiabučiame name perspėti

kokį nevaleiką. Tuoj atšaus:
"Ne tavo. Gal iš buožių esi,
kad rūpinies?" Jeigu jau koks
nors fabrikas arba "kolūkinė
gyvenvietė" gražiau susitvar
kydavo, tai tokius per televi
ziją rodydavo, lyg ypatingai
nusipelniusius. Geriausius re
zultatus duodavo nuosavų so
dybų konkursai. Bet valdžia
vengė juos garsinti: kažkokie
"nesocialistiški".
"Ne mano". Toks pa
siteisinimas ypač skaudžiai
rėžė akis kaime. Štai gyveno
koks nors veršių augintojas
atskiroje sodyboje, iš buvusio
ūkininko atimtoje. Išvaizdus
namas, erdvūs tvartai, didžiu
lis sodas. Pavasarį alyvos
pražysta. Bet gražu tik iš to
lo. Arčiau priėjus, šiurpas
krečia: stogo skylės bet kaip
lentgaliais ar skardos gaba
lais užkamšiotos, langų stik
lai faneros lakštais užkalti,
durys vos ant vyrių besilaiko.
Kažkada vešlių vaismedžių
šakos susipynusios ir apdžiūvusios. Tik dilgėlės, už žmo
gų aukštesnės, visur ištypusios. O visai šalia namo di
džiausios šiukšlių krūvos
kėpso. Mėtosi seni batai,
konservų skardinės, sulaužyti
vaikų žaislai, traktoriaus ar
šienapjovės dalys. Murzini
bambliai tarp jų ropinėja.
Toks "proletaras" ne
pakels rankos, kad stogą pa
taisytų. Jeigu lietus pradeda
pro lubas žliaugti, jis pėdina į
"kontorą" ir rėkia:
- Aš, matai, fermoje
plėšausi, o jūs, rupūžės, stogo
negalit sutaisyti!
Tada kolchozo pirmi
ninkas "duoda komandą" ir
pora statybininkų važiuoja
remonto daryti. Lentgalį už
kalę, buteliuką kartu su šei
mininku išlenkia.
O, kaip sunku dabar
"proletarui"! Kolchozo nebė
ra, veršius iš fermos "aitva
rai" išnešiojo. Dėl supūdyto
kaimyno namo nebesigėdija.
Nebepažįsta jis to jausmo.
Neaišku, kas ta Lietuvą-Tėvynė ir tam, kuris
purviname daugiaaukščių
blokinių namų kieme užaugo.

imti. Taip pat ir su laivinin
kyste. Buvęs jūrų skautu ar
net juo nepabuvęs laivinin
kystės bendroves organizavo!
Kaip kitaip, būtų galima pa
aiškinti net 46-rių laivinin
kystės bendrovių atsiradimą?
Vienų laivai plaukio
ja ir pelną neša, o kitų skęsta.
Tuos upių laivus pirko bend
rovė "Vertiką". Kai spaudoje
skaičiau apie upinių laivų pir

do gandai, kad Lietuvos lai
vai nepatikimi ir neapdrausti.
Ne vienam laivui jau buvo
uždėtas areštas.
Ne tik laivų kapito
nai, bet ir jūrininkystės ben
drovės turi gerai žinoti jūrų
Praeitame numeryje
įstatymus. Jie yra per šimt
rašiau apie sėkmingai dir
mečius sukurti, jau tapę tra
bančią "Lietuvos jūrų laivi
dicijomis ir jūrinių valstybių
ninkystę", apie tai, kaip Lie
patvirtinti. Bandantieji per
tuvos laivai sėkmingai raižo
tvoros plyšius pralįsti - griež
jūras ir milijonus uždirba. kimą, tai gerai neįsivaizda tai baudžiami. O kol bauda
Tačiau niekur, net ir jūrose, vau, kaip jie atrodo ir kokio nesumokėta, laivai areštuoja
milijonai nesimėto, bet reikia mis upėmis jie plaukios. Da mi. Taip pat laivai areštuoja
juos uždirbti. O dabar pakal bar ant mano stalo guli vieno mi už krantinės mokesčio nebėkime apie kitą laivinin iš jų nuotrauka. Tai visai ne sumokėjimą, už kontrabandą,
kystės bendrovę, kurios lai panašus į jūrų laivą upių bai o ypač už dabartiniu metu pa
vai skęsta arba areštuojami dokas, turintis ir motorą. Nuo plitusį "nelegalių emigrantų"
užsienyje ir apie naujokų pa baidoko tesiskiria tik tuo, kad gabenimą. Kai kurie Lietu
tiriamas nesėkmes. Iš prade laivugalyje yra priestatas, už vos laivai jau yra patekę į se
dančių į jūras išeiti Neptūnas imantis ketvirtadalį laivo il kamų laivų sąrašą, nes po to,
aukų pareikalauja. Teisę jūro gio. Tai navigacinės ir įgulos kai jie praplaukia pro sveti
mis plaukioti reikia išsipirkti. patalpos. Bet tokiu laivu į jū mus vandenis, tose pakran
Prieš porą metų labai rą plaukti nebandyčiau.
tėse atsiranda "nelegalai".
nustebau, kuomet laikraštyje
Ir su jūros siena yra
Gal tos bendrovės
paskaičiau, kad Rusija perka vadovai ir sąžiningi žmonės, ta pati problema, kaip ir su
upių ir ežerų laivininkystei bet jie neturi jūrinės patirties. Gudija, kadangi beveik nie
pritaikytus laivus. Tuomet Jie net negalvojo krovinius į kas jos nekontroliuoja. Iš ša
pagalvojau, apie kokią upių Jurbarką ar Viljampolę ve lies žiūrint, atrodytų, kad
laivininkystę
kalbama? žioti. Su tais upių laivais jie nors jūros sieną būtų galima
Pasirodo, kad ir "jūrininkys išplaukė į jūras. Jie siunčiami kontroliuoti. Prieš karą jūro
tė" yra panašiai sukompli ne tik į Baltijos jūros kaimy je buvo gana daug žvejų lai
kuota, kaip ir "bankininkys nines šalis, bet į Šiaurės jūrą, vų ir laivelių, kurie iš jūra
tė". Dabar Lietuva jūrinin Anglijos ir Prancūzijos uos plaukiančių laivų paimdavo
kystės srityje, beveik "lenkia" tus. Galbūt savininkai su tais kontrabandą. Praėjusią vasarą
Didžiąją Britaniją. Su laivi pigiais laivais norėjo uždirbti savaitę praleidau pajūryje. Ir
ninkystės bendrovėmis buvo pradinį kapitalą ir įsigyti jūri nei nuo Nidos didžiosios panašiai, kaip ir su bankais. nius laivus, bet tokia jų rizika Parnidžio kopos, nei Palan
Kiekvienas, kokią nors krau nepasiteisino. Iš tų laivų jau gos pajūryje besižvalgant, ne
tuvėlės patalpą turėdamas, trejetas savo keliones užbai teko nė vieno laivo ar net lai
banko iškabą kabino, many gė. Prarasti ne tik kroviniai, velio matyti. Tad vienas sar
damas, kad jokio mokslo ne bet pakenkta ir Lietuvos var gybinis laivas galėtų didelius
reikia iš žmonių pinigus pa dui. Pasaulio uostuose paskli plotus kontroliuoti.

Skelbiama, kad jų uždavinys
- sugrąžinti tvarką, padėti
įvesti demokratiją, privežti
maisto. Pirmieji išsilaipino
120 Italijos parašiutininkų. Iš
viso italų bus 2000. Prancū
zija siunčia 1000, Graikija ir
Turkija - po 700, Rumunija 400, Austrija - 120, Ispanija
- 325, Danija - 100.
• Izraelio premjeras
Netanjahu pasakė, kad Izrae
lio darbo partija gali įsijungti
į jo vadovaujamą vyriausybę.
Darbo partija ir buvo pirmoji,
pradėjusi derybas su palesti
niečiais. Palestiniečių nera
mumai nukreipti ir prieš lai
kraščių bei televizijos repor
terius.
• Viceprezidentas Al
Gore aplankė potvynių ap
semtas vietas Minesotos, Da
kotos pasieniuose, kur Rau
donoji upė išsiliejo, apsemdama didžiausius plotus. Tokio
potvynio nebuvo jau 150 me
tu.
• Europos Sąjungos

(Atkelta iš 2 psl.)

valstybės ir JAV susitarė ati
dėti kovą dėl sankcijų Kubai.
• Gaisras, kilęs Turi
ne (Italijoje) palietė katedrą,
iš kurios pavyko išnešti joje
nuo 1578 metų saugomą 14
pėdų ilgumo drobulę, kurioje
matosi Kristaus veidas.
• Indijoje iš pareigų
pasitraukė premjero Deve
Gowda vyriausybė, netekusi
parlamento pasitikėjimo po
10 mėnesių valdymo.
• Belgrade nežinomi
piktadariai nušovė Serbijos
vidaus reikalų viceministrą,
46 m. amžiaus Radovaną
Stojčiką.
• Jungtinės Tautos
kaltina Zairo sukilėlius, kad
jie neleidžia hutų pabėgė
liams iš Ruandos grįžti namo.
• Haičio respublikoje
vykę devynių senatorių ir
dviejų parlamento narių rin
kimai sukėlė menką susido
mėjimą: balsavo tik apie 5%
rinkėjų.

• Rusijos milicija Si
bire suėmė grupę piktadarių,
kurie siūlė pirkti Kazachstane
pavogtus 11 svarų urano. Ši
grupė planavo išvežti radio
aktyvią medžiagą į Kiniją
arba Pakistaną.
• Berlyno teismas nu
teisė keturis iraniečius už ke
turių Irano disidentų nužudy
mą 1992 metais. Iranas labai
piktai pasmerkė vokiečių
teismo sprendimą, reikalauja
atsiprašyti Irano, atšaukė iš
Vokietijos savo ambasadorių.
Rusijos prezidentas B. Jelci
nas šia proga pareiškė, kad
Rusija ir Iranas savo gerus
ryšius dar labiau pagerins.
• Ramiajame vande
nyne yra mažytė Tokelau sa
la, turinti 1,500 gyventojų.
Pasaulio žinios juos pasiekia
kartą per penkias savaites,
kai atplaukia pašto laivas.
Dabar Naujoji Zelandija pa
dovanojo salai telefono ryšį.
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LIETUVOS GYVENIMO ATSPINDŽIAI

IETUVOS
V. LANDSBERGIO
VIZITO Į AMERIKĄ
ATGARSIAI
Grįžęs iš savaitę tru
kusio vizito Seimo Pirminin
kas Vytautas Landsbergis sa
kė, kad dabar galima teigti,
jog amerikiečių nuomonė
apie Lietuvos galimybes tapti
NATO nare gerėja. Tuo tarpu
dienraštis "Lietuvos rytas"
mano, kad NATO ir Rusijos
sutartis bei JAV ir Baltijos
chartija šiandien Lietuvai bū
tų maksimaliai saugus skėtis,
kurio galima tikėtis iš prag
matiškų Vakarų. Užtat Vaka
rai gal jau spėjo įsidėmėti
įnoringą Lietuvos poziciją jai nepatinka JAV rengiamos
chartijos tekstas. Ji sukūrė sa
vo variantą, kuris Amerikai
peršamas pasirašyti tik su
Lietuva. Gal Vakarai įsidė
mėjo ir Seimo pirmininko
nuomonę, jog jie yra bailiai,
bijantys Rusijos. Atsisaky
mas surengti V.Landsbergio
spaudos konferencją po jo
susitikimo su M.Albright ro
do, kad svečias Amerikoje
paliko prieštaringą įspūdį.
Rusijos Užsienio rei
kalų ministerijos informaci
jos ir spaudos direktorius Ge
nadijus Tarasovas, komen
tuodamas Lietuvos Seimo
pirmininko vizito metu iš
sakytas mintis, piktinosi tuo,
kad "V.Landsbergis išdrįso
teigti, jog formaliai Rusijos
suverenumas Kaliningradui
niekada nebuvo pripažintas".
Seimo Pirmininkas atmetė
G.Tarasovo kaltinimus, esą
Seimo pirmininkas vizito me
tu skelbęs "revanšistinius
šūkius", pavadinęs juos "pra
simanymais be jokio pagrin
do".
Pasak "Lietuvos ai
do", V.Landsbergio vizito
sėkmę atspindi Lietuvos

ĮVYKIAI

prezidentūros įniršis, užtem
dęs ne tik bet kokį valstybinį
mąstymą, bet ir paprasčiausią
etiką. Tradicinis prezidentū
ros priminimas, kad "užsie
nio politikos vairininkas Lie
tuvoje yra Algirdas Brazaus
kas", jau kelia tik ironišką
šypseną, rašoma "Aidų" skil
tyje. A.Brazausko mėginimai
imtis kokios nors iniciatyvos
užsienio politikoje baigda
vosi valstybinėmis nesėkmė
mis.

IŠRINKTA NAUJA
SEIMO NARĖ

Vyriausioji rinkimų
komisija patvirtino, jog ba
landžio 13 d. Trakų rinkimų
apygardoje vykusiuose pa
kartotiniuose rinkimuose Sei
mo nare išrinkta Centro są
jungos atstovė Danutė Aleksiūnienė. Ji surinko 55,84
procento rinkėjų balsų. Dėl
Seimo nario vietos Danutė
Aleksiūnienė varžėsi su Len
kų rinkimų akcijos atstovu
Henriku Jankovskiu, už kurį
balsavo 40,67 procento
VERTINAMAS
rinkėjų.
INCIDENTAS
Seimo nariai kol kas
PASIENYJE
nėra išrinti tik Vilniaus-Tra
kų ir Naujosios Vilnios rin
"Lietuvos aide" politikai kimų apygardose. Čia pakar
toliau aptarinėja Baltarusijos totiniai rinkimai neįvyko dėl
šarvuočių įsiveržimą į Lietu mažo rinkėjų aktyvumo. Šio
vos teritoriją. Seimo Nacio se apygardose jie vyks 1998
nalinio saugumo komiteto metų kovo 22 dieną.
pirmininkas konservatorius
Juozapas Algirdas Katkus ne
BUVĘS KGB
siima spręsti, ar šis "mūsų
BUDELIS sienų patikrinimas" yra susi
PREZIDENTO
jęs su pastaruoju metu suak
PATARĖJAS?
tyvėjusia Lietuvos politika,
siekiant narystės NATO. Pa
sak Seimo liberalių reformų
"Lietuvos aidas" pa
frakcijos nario Alvydo Meda- teikia Albino Pyrago pasako
linsko, visiškai įmanoma, kad jimą, kaip 1949 m. jis buvo
šiuo incidentu buvo norima tardomas Kauno KGB kalėji
parodyti, jog lietuviai nesu me. Tardytoju buvo paskirtas
geba saugoti savo sienų. Su rusas Karpovas, vertėjavo
šia nuomone sutinka social jaunas Lietuvos rusas Vladi
demokratas Rimantas Jonas miras Beriozovas. "Tardyto
Dagys, kuris ragina neakcen jas buvo geresnis, jis sėdėda
tuoti šio incidento, nes jis vo prie stalo ir dažniausiai
"Lietuvą parodo ne iš geriau būdavo girtas. O Beriozovas
sios pusės". LDDP atstovas mušdavo. Mušė rankom,
Povilas Gylys aiškina, kad spardė, net ant grindų par
"politinė išmintis reikalauja griovęs. Mušė pasimėgauda
nedaryti plačių apibendrini mas, rusiškai nusikeikdamas.
mų iš smulkmenų, nes tai nė Šitaip visą pusmetį, kol bu
ra labai rimtas incidentas, o vau Kauno KGB. Ir šiandien
tik pavienis įvykis". Seimo prastai girdžiu - pažeistas au
narys Audrius Butkevičius šį sies būgnelis". Paklaustas, ar
atvejį vertina kaip "savotišką jo minimas Beriozovas - tai
tas pats garsus politikas, Pre
jėgos demonstravimą"
zidento patarėjas, atsakė:
"Taip,tas pats, nes "kaipgi
užmirši tą veidą, nors tuomet
ir jaunas buvo".

railos sūnus Darius "išvijo"
juos su policija. Kodėl polici
ja ėmėsi tokių veiksmų prieš
protestavusius žurnalistus,
nepranešta.

EKSPREMJERO
BYLA
Seimo narys R. Ozo
las mano, kad ir naujoji Lie
tuvos valdžia taikstosi su
mėginimais "išplauti eks
premjero Adolfo Šleževičiaus
veikų pakaitinamumą". Eltai
perduotame pareiškime jis
rašo, kad po kovo 13 d. pa
skelbto teisėjos Kristinos Paleckaitės sprendimo grąžinti
bylą prokuratūrai, ji tampa
politine, o visuomenei įvai
riuose straipsniuose peršama
mintis esą "šaunus vyras, su
manus verslininkas ir šiaip
geras žmogus kaltinamas dėl
niekų".
R.Ozolo teigimu, ši
principinė mūsų teisėtvarkai
byla Generalinėje prokuratū
roje buvo vilkinama sąmo
ningai. Jis stebisi naujosios
valdžios "bežadiškumu, eks
premjerui mėnuliškai šypsan
tis iš mūsų teismų" ir ragina
Generalinės prokuratūros va
dovą Kazį Pėdnyčią savo ga
lia laiduoti, kad profesionalus
bylos tyrimas būtų kuo grei
čiau baigtas ir taip užkirsti
kelią teismų spekuliacijoms.

DIDINAMI
ATLYGINIMAI
"Respublika" prane
ša, kad Vyriausybė nuspren
dė padidinti teisėtvarkos ir
kontrolės institucijų vadovų
darbo užmokestį. Socialinės
apsaugos ir darbo ministrė
Irena Degutienė aiškino, kad
šie pareigūnai "turi gauti tiek,
kad nebūtų imami kyšiai", to
dėl jų atlyginimai bus vieni
didžiausių.

NUSIKALTĖLIU
DANGSTYMAS?
"Kontrabandininkų užuo
vėja - Aukščiausiasis Teis

mas", skelbia "Lietuvos ryto"
antraštė. Dienraščio kores
pondentas rašo, kad Klaipė
dos apygardos teismas ištei
sino kontrabanda itin stambiu
mastu kaltintą Praną Jucį, ku
ris į Lietuvą bandė įvežti ne
deklaruotus audinių kailiukus
beveik už 900 tūkstančių litų.
Išvengti bausmės P.Juciui
padėjo Aukščiausiojo Teismo
senato išaiškinimas, kad dek
laracijos, kurioje nurodyti ne
teisingi duomenys, pateiki
mas muitinei, norint išvengti
importo (eksporto) mokesčių,
nėra suklastoto dokumento
panaudojimas, o tik administ
racinis muitų taisyklių pažei
dimas. Pasak "Lietuvos ryto",
šis išaiškinimas sukėlė kont
rabandos bylas tiriančių pro
kurorų sumaištį. "Aukščiau
siojo Teismo senatui dėkingi
visi kontrabandininkai, - sakė
prokurorai. - Dabar jie gali
drąsiai kasdien į Lietuvą
kontrabanda vežti milijonus
kainuojančias prekes. Jie
rizikuoja blogiausiu atveju
prarasti 5 tūkstančius litų".

FINANSINIU BYLU
REVIZIJA
Generalinio prokuro
ro Kazio Pėdnyčios įsakymu
sudaryta jungtinė finansinių
nusikaltimų tyrimo grupė
patikrins visas šio dešimtme
čio finansines bylas. K.Pėdnyčia išreiškė viltį, kad tai
padės susigrąžinti iššvaistytą
valstybės ir privačių asmenų
turtą. Generalinės prokuratū
ros, Vidaus reikalų ministe
rijos, Valstybės kontrolės bei
Valstybės saugumo depar
tamentų pareigūnai kartu ke
tina grįžti prie nutrauktų ar
sustabdytų kolhozų turto iš
švaistymo ir kitų privatizaci
jos bylų. "Žmonės turi žinoti,
kad teisėsaugos institucijos
nepaliks ramybėje tų, kurie
nusikalto", - teigė K.Pėdnyčia, žadėdamas atnaujinti
baudžiamąjį persekiojimą ne
tinkamai užbaigtose bylose.
Tačiau jis pabrėžė, kad šio
sudėtingo tyrimo rezultatų
nereikia tikėtis labai greitai.

ŽURNALISTŲ
PROTESTO AKCIJĄ
NUTRAUKĖ POLICIJA

Vytautas Landsbergis Baltimorėje kalbasi su aktoriumi
Juozu Palubinsku, labai meniškai deklamavusiu patrio
tines eiles
K. Laskausko nuotr.

Balandžio 17 d. žur
nalo "Gimtasis kraštas" dar
buotojai atsisakė išeiti iš re
dakcijos patalpų tol, kol su
jais atsiskaitys leidinio savi
ninkai. Žurnalas nepasirodo
jau visą mėnesį. Tuo tarpu,
leidinio darbuotojams net
nuo sausio nemokamos nei
algos, nei honorarai. Žurna
listai telefonu sakė, jog yra
pasiryžę tęsti protesto akciją
tiek, kiek reikės. Tačiau jau
kitą dieną buvo pranešta, kad
bendrovės direktoriaus R. Ta

Vytautas Landsbergis su Baltimorės lietuviais. Kairėje"Dirvos" bendradarbė Raimonda Mikutavičienė (Mika
tavage)
Jv Jasaičio nuotr.
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IŠ TREČIOSIOS SESIJOS DARBŲ
struktūrą. Komisijos narys LR Seimo Pirmininko Pava
duotojas R. Ozolas pareiškė,
kad jis nenorėtų sutikti su
nuomone, "kad mes čia jau
pakankamai diskutavome ir
tuo užbaigiame", t.y. perduo
dame spręsti Vyriausybei.

Juozas Ardys

Lietuvos Respubli
kos Seimo ir JAV Lietuvių
Bendruomenės atstovų komi
sijos sesijos, vykusios kovo
10-14 dienomis, antrajame
posėdyje buvo skirta laiko
susipažinti su komisijos Lie
tuvių grįžimo į Tėvynę pro
gramos pažanga. Šią temą
trumpu pranešimu teko pra
dėti šių eilučių autoriui. Po
sėdyje dalyvavo kviestieji
Lietuvos vyriausybės atsto
vai, Migracijos departamento
direktorius V. Minkevičius,
pasų skyriaus viršininkė D.
Matulevičienė, LR Socialinės
apsaugos ir darbo ministeri
jos atstovė D. Akulavičienė.
Diskusijose po pranešimų da
lyvavo ne vien tik komisijos
nariai. Buvo leista ir sve
čiams išdėstyti savo klausi
mus ir pastabas. Diskusijose
dalyvavo V. Augustinavičius,
rašytojas, ALB pirmininkas,
prof. J. Lauciūtė iš St. Peter
burgo, Jovita Budzinauskienė, Latvijos LB pirmininkė ir
kiti.
Svarstant paaiškėjo,
kad Seimo pavedimas Vy
riausybei - steigti Informaci
nį Centrą - įstrigo ir dėl Vy
riausybės pasikeitimo ir dėl
iškilusių įgyvendinant šį už
davinį, klausimų, liečiančių
Informacijos Centro kūrimo

Jis sakė: "Vyriausybė kol kas
nieko nepadarė. Nedarysime
priekaištų, bet galėtume
kreiptis pakartotinai, kad Vy
riausybė šį klausimą išspręs
tų. [...] Šiuo metu klausimas
kabo ore. O mes su tokia po
zicija sutikti negalime".
Vėlesniame šios ko
misijos narių susitikime su
Ministru Pirmininku G. Vag
noriumi ir jo štabu, iškilo ir
Informacijos Centro reikalai.
Komisijos nariai buvo pati
kinti, kad Vyriausybė at
kreips dėmesį į šį projektui ir
seks, kaip jis vykdomas.
Susitikime su G.Vagnoriumi dalyvavo visi 5 JAV
LB komisijos atstovai, o taip
pat A. Rugienius, V. Ged
gaudienė, prof. F. Palubins
kas ir J. Razma. Šiuo reikalu
komisija vienbalsiai priėmė
kovo 14 d. rezoliuciją dėl
JAV lietuvių grįžimo ir inte
gracijos Tėvynėje, kurioje
pakartotinai išdėstyti Komisi
jos siūlymai.

rezoliucija
DĖL JAV LIETUVIŲ
GRĮŽIMO IR
INTEGRACIJOS
TĖVYNĖJE
1997 m. kovo 14 d. Vilnius

Lietuvos Respubli
kos Seimo ir JAV Lietuvių
Bendruomenės Tarybos at
stovų komisija,

patikrinusi "Integra
lios Tautos" dokumento 3.10
(Lietuvių grįžimo į Tėvynę)
programos ir Lietuvos Res
publikos Seimo 1996 m. spa
lio 23 d. Nr. 1-1603 (dėl lietu
vių grįžimo ir integracijos
Tėvynėje nutarimo vykdymo
pažangą,
pabrėžia, kad šios
programos plėtojimo delsi
mas negatyviai veikia iškel
tus tikslus.
Remdamasi 1997 m.
kovo 12 d. padarytu praneši
mu grįžimo į Tėvynę tema
bei jame išdėstytais tikslais,
Komisija siūlo Lietu
vos Respublikos Vyriausy
bei:
1) įsteigti Lietuvių
grįžimo į tėvynę informacijos
centrą prie Lietuvos Respub
likos Vyriausybės;
2) sukurti bendrą ko
ordinacinį komitetą lietuvių
išeivijos integravimosi į Lie
tuvos gyvenimą klausimais,
įtraukiant į jį 3 JAV Lietuvių
Bendruomenės skirtus atsto
vus;
3) nustatyti koordina
cinio komiteto informacinių
ir rūpybos tikslų mastą ir pa
tvirtinti komiteto tolimesnės
veiklos reglamentą;
4) įpareigoti minis
terijas neatidėliojant parengti
ir vykdyti lietuvių grįžimo ir
integracijos į Lietuvos gyve
nimą programas. Pateikti pre
liminarinį programos turinį
Informacijos centrui kurti.
Komisijos pirmininkas
Feliksas Palubinskas
Komisijos pirmininkas
Donatas Skučas
Redakcijos pastaba:
Dokumento kalba - netaisy
ta.

JAV LB TARYBOS
RINKIMAMS ARTĖJANT
KLIVLENDAS
JAV Lietuvių Bend
ruomenės Klivlendo (Cleve
land, OH) apylinkė kviečia
šios apylinkės lietuvius daly
vauti XV-uose atstovų rinki

muose į 15-tą LB Krašto Ta
rybą gegužės 17, 18, ir 25
dienomis. į mūsų apylinkei
skirtas keturias vietas kandi
datuoja šeši asmenys:
Juozas Ardys, inži
nierius, pensininkas, Tarybos

narys;
Vytautas Bieliaus
kas, psichologijos daktaras,
pensininkas, tarybos narys,
vykdomasis vicepirmininkas;
Algimantas Čepulis,
chirurgas, pensininkas, tary-

Baltimorės Lietuvių muziejuje. Iš kairės: Kęstutis Laskauskas, Jonas Kardokas ir
Romas Bačanskas
J.Jasaičio nuotr.

bos narys;
Irena Gedrienė, mo
kytoja, skautininke ir APPLE
organizacijos narė;
Dalia Puškorienė,
Toledo, OH, psichiatrijos
centro direktorė, tarybos na
rė;
Rasa Šilkaitienė, so
ciologė, ateitininkė.
Pagal LB įstatus ir
balsavimo taisykles Klivlen
do apylinkėje balsuosime už
keturis kandidatus. Apie tai
pranešė JAV LB XV tarybos
Vyriausiosios rinkimų komi
sijos pirmininkas Gintaras
Čepas. Balsuoti gali kiekvie
nas Klivlendo apylinkėje gy
venantis lietuvis, ne jaunes
nis kaip 18 metų amžiaus.
Balsavimo vieta yra
Dievo Motinos parapijos sve
tainėje. Balsavimo laikas:
gegužės 17 d., šešta
dienį, 9:00 v. ryto - 12:30 v.
p.p.;
gegužės 18 d., sek
madienį, 11:00 ryto - 12:30
v.p.p.;
gegužės 25 d., sek
madienį, 11:00 ryto - 12:30
v.p.p.
Jeigu kas pageidautu
mėte balsuoti paštu, prašome
pranešti kuriam nors rinkimų
komisijos nariui. Jums bus
išsiųstas balsavimo lapas ir
vokas. Rinkimų komisiją su
daro: Ada Stungienė, tel. 256
4906, dr. Viktoras Stankus,
tel. 381-3580, dr. Dainius
Degesys, tel. 289-4466 ir
Viktoras Šilėnas, tel. 531
8207.
Gegužės 25 d. 11:30
v. ryto kviečiamas LB Kliv
lendo apylinkės metinis susi
rinkimas Dievo Motinos pa

rapijos svetainėje. Vietoje
baigusių savo kadenciją bus
renkami papildomi valdybos
nariai. Labai pageidautina,
kad neseniai atvykusieji ir
jaunesnės kartos žmonės
jungtųsi į bendruomeninę
veiklą ir sutiktų kandidatuoti
į naująją valdybą.
Apylinkės Valdyba

FLORIDOS APYGARDOS
KANDIDATŲ SĄRAŠAS:

Algis Augūnas, 74
m., pensininkas, buvęs LB
Palm Beach apylinkės pirmi
ninkas;
Dalia Augunienė,
pensininkė, mokytoja;
Algimantas Garsys,
54 m., karininkas (pensinin
kas), LB St. Petersburg apy
linkės pirmininkas;
Aldona Gaškienė,
59 m., dr. psichologė;
Remigijus Gaška,
64 m., dr. pensininkas, buvęs
LB Houstono apylinkės pir
mininkas;
Birutė Kožicienė, 72
m. pensininkė, LB Daytona
Beach apylinkės sekretorė;
Zenonas Petkus, 68
m., konsultantas;
Birutė Preikšienė,
75 m., pensininkė -gydytoja,
LB Daytona apylinkės pir
mininkė;
Laima Savaitienė,
74 m., pensininkė, LB Sunny
Hills apylinkės pirmininkė,
XIV-os JAV LB Tarybos na
rė;
Pranas Zunde, 73
m., profesorius emeritas, bu
vęs Vokietijos LB KV pirmi
ninkas, JAV LB Tarybos na
rys.

IŠRINKTI JAV LB ATSTOVAI
Į PASAULIO LIETUVIŲ
BENDRUOMENĖS SEIMĄ
JAV LB XIV-tos Ta
ryba išrinko atstovus į IX-ąjį
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės Seimą, kuris įvyks lie
pos 1-7 dienomis Vilniuje.
Išrinkti šie 48 atstovai: Juo
zas Ardys, Ina BertulytėBray, Rimantas Bitėnas, Dr.
Zigmas Brinkis, Ingrida Bub
lienė, Gintaras Čepas, Dr. Al
gimantas Čepulis, Ramutė
Česnavičienė, Salomėja Daulienė, Algimantas Garsys, Dr.
Remigijus Gaška, Teresė Ge
čienė, Algimantas Gečys,
Violeta Gedgaudienė, Zig
mas Grybinas, Antanas Gu
doms, Vida Jankauskienė,
Birutė Jasaitienė, Pranas Jo
ga, Vytautas Kamantas, Gra
žina Kamantienė, Birutė Ko
žicienė, Dr. Ramūnas Kondratas, Vytautas Kutkus, Vytas
Maciūnas, Česlovas Mickūnas, Kęstutis Miklas, Angelė

Nelsienė, Antanas Polikaitis,
Juozas Polikaitis, Dalia Puš
korienė, Marija Remienė,
Liuda Rugienienė, Algis Ru
gienius, Juozas Rygelis, Auš
relė Sakalaitė, Laima Savai
tienė, Donatas Skučas, Gina
Skučienė, Dr. Viktoras Stan
kus, Jonas Urbonas, Julius
Vėblaitis, Vaiva Vėbraitė Gustienė, Dr. Vitolis Veng
ris, Vytautas Vidugiris, Biru
tė Vilutienė, Zigmas Viskan
ta, Dr. Pranas Zunde.
Kandidatais liko šie
asmenys: Nida Žibutė Brinkienė-Alex, Juozas Bružas,
Dr. Aldona Gaškienė, Gedi
minas Leškys, Vilija Mala
kauskienė, Zenonas Petkus.
Antanas Polikaitis
JAV LB XIV-sios
Tarybos Prezidiumo
Sekretorius
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VALENTINĄ GUSTAINĮ MININT

Kun. dr. Eugenius Gerulis
(Tęsinys, spausdinama
sutrumpintai)
PO STALINO
1953 m. Stalinui mi
rus, jo laidotuvių dieną kali
niams buvo įsakyta susirinkti
aikštėje ir išreikšti velioniui
paskutinę pagarbą. Susirinkę
kaliniai be įsakymo nusiėmė
kepures, nors buvo šlapdri
ba. Visi vaizdavo nuliūdu
sius. Vienas iš karininkų su
komandavo: "Užsidėkite ke
pures, kad nepersišaldytumėte!" Pamatėme: laikai keičia
si...
Stalino laidotuvėse
kalbėjo per radiją Berija. At
rodė, kad permainų nesulauk
sime. Bet štai džiugi žinia:
Berija suimtas, nuteistas ir
"likviduotas"! Užsibaigė Stalino-Berijos laikai, užsibaigė
NKVD-MGB era!
Sibire ėmė pūsti nau
ji vėjai. į politinius kalinius
pradėta žvelgti kaip į žmo
nes. Peržiūrėjus pasmerktųjų
bylas, pradėta masiškai už
darinėti lagerius ir kalėjimus.

Kalinių kategorija pakeista į
tremtinių.
V.Gustainiui tuo me
tu buvo likę tik keli mėnesiai
kalėti, o po to jo, kaip tremti
nio dar laukė 5 metų darbas
anglių kasyklose. Bet 1954
m. lapkričio 11 d. jam buvo
pranešta, kad Maskva bylą
peržiūrėjo ir nutarė jam, kaip
nekaltam, suteikti pilną laisvę
ir atsiųsti švarutėlį pasą. Kitą
rytą spygliuoti lagerio vartai
jam buvo atidaryti. Jis žengė
pro juos jau kaip laisvas
žmogus! Dar neturėdamas
paso, 1954 m. lapkričio 19 d.,
pirmą kartą po 13-kos su pu
se metų, sėdo į normalų ke
leivinį traukinį ir grįžo pas
savo šeimą, tuo metu gyve
nusią Altajaus kalnuose. Po
tiek kančių, Gustainis susiti
ko su savo mylima šeima
1954 m. gruodžio 10 d. vaka
re. Čia teko jam laukti, kol
šeimai bus atšaukta tremtinių
kategorija.
1956 m. gegužės 19
buvo pranešta, kad jie, kaip
laisvi, galės važinėti po visą
Sovietų Sąjungą. Jie galės
gyventi kur tik norės, net pa
čioje Maskvoje... 1956 m.
liepos 5 pasai buvo gauti.
Nutarta grįžti į Lietuvą.
GRĮŽO TĖVYNĖN

1956 m. liepos 24 d.
V. Gustainis su šeima trauki
niu atvyko į Kauną. Iš Sibiro
parvykęs Tėvynėn, Gustainis
neturėjo galimybių apsigy
venti mieste. Todėl jam teko

prisiglausti Griškabūdyje pas
savo seserį.
Begyvenant Lietuvo
je, praslinkus daugiau kaip
10 metų, t.y. 1967 m. kovo
pabaigoje V. Gustainį pasie
kė svarbus dokumentas iš
Maskvos, datuotas 1967 m.
kovo 11 d.. Sovietų Sąjungos
Aukščiausias teismas prane
šė, kad teismų sprendimai
skelbia, jog byla prieš jį nu
traukta. Nerandant jokio nu
sikaltimo, V.Gustainis yra iš
teisintas ir reabilituotas.
Grįžęs į Tėvynę, jis
užsidirbdavo, versdamas
knygas iš prancūzų ir vokie
čių kalbų. V. Gustainis mirė
savo tėviškėje Griškabūdyje
1971 m. spalio 11, pirmadie
nį, sulaukęs 75 m. amžiaus.
Liko našlė - Amerikos lietu
vaitė Izabelė AvietėnaitėGustainienė, dukra Valentina
ir sūnus Gediminas su žmona
ir dviem sūneliais.
Valentiną Gustainį
mes visuomet prisiminsime,
kaip aukštos kultūros publi
cistą! Jis visada pasižymėjo
santūrumu ir objektyvumu,
buvo optimistas. Visą gyve
nimą ištikimai tarnavo savo
tautai. Jis smerkė pesimizmą,
ir nihilizmą. Nepritarė nei fa
šistams, nei komunistams.
Šis taurus žmogus, nors ir ne
kaltai Sibire iškentėjęs 15
metų, savo atsiminimuose ne
reiškė pykčio, nesiekė keršto.
Viešpaties malonė
telydi mūsų tautos kankinį
Valentiną Gustainį Amžiny-

Ja
................... ..... ............................

_.......................

Moterų ansamblis. Aldona Čėsnaitė, įteikusi puokštę vadovei Dalilai Mackialienei,
prisega gėlę Aloyzui Jurgučiui. V.Mažeikos nuotraukoje (iš kairės): A. Jurgutis, A.
Baukienė, D. Mackialienė, M. Vaitelienė ir A. Kerbelienė

PASVARSTYKIME KARTU
tijose, o vis dar matau akyse,
kaip iš senų nuotraukų gra
žiai šypsosi tautiniais rūbais
pasirėdžiusią miela ponia
Jadvyga Budrienė iš Klivlen
do. Menu nuostabias Myko
lo Abariaus iš Detroito šei
mos spalvotas fotonuotrau
kas, kuriose visa jo šeima
Dr. Leonas Milčius
taip pat su tautiniais rūbais
sukasi kažkurioje Pasaulio
Prabėgo daugiau nei Lietuvių šokių šventėje. Pasi
pusmetis nuo mano lankymo didžiavimą ir gerą jaudulį ke
si Jungtinėse Amerikos Vals lia dr. Leono Kriaučeliūno

šeimos istorinės nuotraukos,
iš kurių, trumpai akimirkai,
sustabdę savo šypsenas, žvel
gia žinomi Amerikos prezi
dentai, senatoriai, kongres
menai ir kiti politikai, ką tik
išklausę drąsių ir taurių lietu
vių kalbas apie okupuotą Tė
vynę, žmonių patirtas skriau
das, pamintas visos tautos
teises ir laisves. Ne vieną is
torinę relikviją saugo Bronės
ir Oskaro Kremerių iš Čika
gos, brolių Romo ir Brutenio

Veitų šeimos Bostone bei,
tikriausia, daugelis kitų.
Tik praeitais metais
Amerikos Lietuvių Tautinė
Sąjunga gražiai pravedė jau
net 24-ąjį savo kongresą.
Kiek anksčiau gražų 80-ties
metų jubiliejų pažymėjo tau
tinės minties savaitraštis
"Dirva". Ir taip būtų galima
vardinti ilgai ilgai, nes iš
tiesų ilga ir graži yra Ameri
kos Lietuvių Tautinės sąjun
gos istorija, reikšmingi ir
įspūdingi yra pačių tautinin
kų darbai ir jų gyvenimai.
Tuo pačiu nė kiek ne
trumpesnės yra ir jų kuklių
paminklinių lentų eilės Čika
gos, Klivlendo ir kitų miestų
kapinėse. Kokius darbus ir
kieno gyvenimus jos negrįž
tamai paslėpė? Suprantu, kad
laikas mus visus nugalės, kad
visko neišsaugosime, bet ar
ne per daug, mes, tautininkai,
esame praradę, ar ne per di
delę skaudžios, bet prasmin
gos tautininkiškosios istorijos
dalį nusinešė užmarštis? Tad
ir kviečiu visus tautininkus,
gyvenančius Lietuvoje bei
užsienyje, pamąstyti, ką mes
dar galime padaryti, kad nors
kiek sustabdytume tą skaudų
tautinės atminties naikinimą,
kad kitoms kartoms išsaugo
tume bei parodytume, kaip
buvo ginama, puoselėjama ir
branginama pati gražiausia
prigimtinė idėja - tautininkystė. Kaip gi galės mūsų
vaikai ir vaikaičiai branginti,
didžiuotis bei kurti Lietuvą,
jausti atsakomybę už lietuvių
tautą, jei patys nesugebėsime
surinkti, išsaugoti ir palikti
paties gyvybingiausiojo šal
tinio - objektyvios ir pilnos
istorijos, tautos atminties?
Manau, kad, jeigu tik
būtų pritarta, jau greitu laiku
galėtume įrengti Tautos At
minties muziejų, kuriame
galėtume saugoti, tvarkyti ir
rodyti tautinių organizacijų,
atskirų tautininkų sukauptą
medžiagą, įvairius dokumen
tus, fotonuotraukas, knygas,
laiškus, laikraščius ir kitokias
šeimų ar atskirų asmenų pa
dovanotas relikvijas.
Priėmus naują "Pilie
čių nuosavybės teisių į išliku
sį nekilnojamąjį turtą atkūri
mo įstatymą", užsienyje gy
venantiems lietuviams susi
darys naujos galimybės at
gauti turėtų nuosavybę - na
mus, žemę ir kitą turtą. Labai
norėtųsi tikėti, kad tuomet at
siras žmonių, kurie sutiktų
šiems kilniems tikslams pa
naudoti atgautą turtą.
Tačiau jau ir dabar
tokį muziejų būtų galima pra
dėti steigti grafo Benedikto
Tiškevičiaus Raudondvario
pilyje, kurioje, šalia Žemės
Ūkio Inžinerijos instituto ir
Raudondvario seniūnijos bib
liotekų, yra kompozitoriaus
Juozo Naujalio, Dvarų ir pa
ties Raudondvario Istorijos

muziejai. Jeigu ALTS ir LTS
šiems siūlymams pritartų, su
darę bendrą komitetą, galėtu
me pradėti konkrečią veiklą.
Pilnai suprantu, kad
galėtų būti pasiūlyta ir kitų,
gal dar geresnių vietų. Tik
nereikėtų su siūlymais ir
svarstymais daug delsti, nes
laikas - godus ir nesulaiko
mas.
Norėčiau pasiūlyti
dar vieną idėją - pasodinti
Lietuvių Atminties ąžuolyną.
Klivlendo kapinėse
šimtai, o gal ir dar daugiau,
žalioje vejoje paskendusių
paminklinių lentelių su lietu
viškais vardais ir pavardėmis.
Atrodė, kad visas didžiulis
lopas lietuviškos žemės per
kelta už Atlanto, kurioje mū
sų Antanai, Petrai, Jurgiai,
Onos, Mortos ir Marcelės at
gulė poilsiui. Ir gal niekas jų
į tikruosius tėviškės kalnelius
ir beržynėlius niekados nebeperkels. Gal ir nereikia. Ten
jų kūnai pavargo, ten širdys
nurimo, ten tegul ir ilsisi. Bet
savo mintimis ir sapnais jie
visą laiką buvo Lietuvoje: sa
vo krašte, savo sodžiuje. Tad
argi jie nenorėtų, argi jie ne
verti, kad Jono ar Agotos at
minimui šlamėtų ąžuolas Lie
tuvoje, varvėtų medumi žy
dinti liepa? O gal ir vaikai
čiai, atvažiavę į Lietuvą,
jaustų pareigą Lietuvių At
minties ąžuolyne pasodinti
medį savo tėvų, senelių ar
prosenelių atminimui.
Dar dirbant Seime,
teko organizuoti ir vadovauti
Seimo "Ąžuolyno" bendrijai
ir pradėti sodinti ąžuolus Sig
natarų ir Seimo narių ąžuo
lyne Dūkštose. Savo gretose
turime patį karščiausią ąžuo
lynų puoselėtoją - Lietuvos
"Ąžuolyno" bendrijos pirmi
ninką Šarūną Laužadį. Vieni
apie ąžuolus tik dainuoja,
tautininkai juos sodina. Gra
žu, kad ąžuolai simbolizuoja
tautos ir tautinių idėjų tvir
tumą, jų amžinybę.
Ne viena graži idėja
buvo pradėta įgyvendinti ir
anksčiau. Tai ir premijų sky
rimas lietuvių kalbos moky
tojams, dirbantiems pietryti
niuose Lietuvos rajonuose,
stipendijos studentams, spe
cialių mokslinių ir istorinių
konferencijų rengimas. Visa
tai yra labai reikalinga ir bū
tinai turi būti tęsiama. Tačiau
turime padaryti daug dau
giau. Turime tautininkiškąjį darbą pradėti dirbti
kartu. Ir dar daugiau: tauti
ninkai Lietuvoje turi pradėti
grąžinti skolą. Ne, ne pini
gais, bet darbais. Tik darbais.
Red. prierašas: "Dir
va prašo skaitytojus kuo grei
čiau ir gausiau atsiliepti, išsa
kyti nuomones dėl šių dviejų
pasiūlymų - Tautos Atmin
ties muziejaus steigimo ir
Lietuvių atminties ąžuolyno
sodinimo.
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AMERIKOS MOKYTOJAI
SUGRĮŽTA Į LIETUVĄ
Balandžio 5-6 dieno
mis Elizabeth, New Jersey
įvyko APPLE vasaros kursų
organizatorių pasitarimas. Šią
vasarą kursai vyks Vilniuje,
Tauragėje, Alantoje ir Drus
kininkuose. Kursai Alantoje
skiriami pietrytinės Lietuvos
mokytojams. Jie bus finan
suojami Amerikos lietuvių
pinigais. Dar yra planuojami
trumpalaikiai - vienos savai
tės trukmės kursai Švenčio
nyse ir Jonavoje.
Kursai prasidės lie
pos 7 d. ir tęsis iki rugpjūčio
1 d. Jiems pasibaigus Molė
tuose įvyks apibendrinamasis
pasitarimas - darbo ir poilsio
savaitgalis, kuris truks tris
dienas. Jame bus aptarti pra
ėję vasaros kursai ir numatyti
tolesnės veiklos planai. Čia
suvažiuoja buvę APPLE kur
sų dalyviai ir rengėjai, vyksta
susitikimai ir diskusijos įvai
riose grupėse.
APPLE kursų apim
tis plečiama. Ir šiais metais
veiks žemės ūkio srautas
Tauragėje. Jau pernai buvo
toks srautas, tačiau klausyto
jai buvo parinkti netinkamai.
Šiemet planuojamoje grupėje
dirbs keturi žinomi profeso
riai iš Jungtinių Valstijų ir
Kanados, o jų klausytojais
bus Žemės ūkio akademijos
ir kitų mokymo įstaigų dar
buotojai.

Irena Gedris-Giedraitienė
Kiekviename mieste
rengiami šeši arba septyni
paskaitų srautai (dėstomieji
dalykai). Dėstys apytiksliai
23 paskaitininkai iš Jungtinių
Valstijų. Daug žmonių abie
jose Atlanto pusėse jau nuo
rudens planuoja šiuos semi
narus. Daug dėstytojų kasmet
keičiasi. Tai geras reiškinys,
nes kiekvienas naujas specia
listas suteikia naujų, įvaires
nių žinių. Kita dalis dėstyto
jų yra patyrę veteranai. Jie
suteikia kursams tam tikrą
pastovumą ir palengvina dar
bą.
APPLE yra unikali
organizacija. Dauguma dės
tytojų atvyksta, patys apmo
kėję savo kelionės išlaidas.
Jie atsiveža mokomąją bei
padalijamąją medžiagą ir su
didžiausia atsakomybe vykdo
savo įsipareigojimus, dirba
daugiau valandų, negu savo
darbovietėse Amerikoje. Jie
renka aukas, kad galėtų pa
dėti Lietuvos mokytojams
apmokėti kursų lankymo iš
laidas. Labai daug iš jų kas
met vėl sugrįžta! Mes, kurie
esame kilę iš Lietuvos, moks
lus ėję Vokietijoje ir Ameri
kos žemyne, jaučiame, kad
atiduodame savo Tėvynei
duoklę. Tačiau dauguma dės
tytojų yra "gryni amerikonai", pamilstantys žmones, su

kuriais jie kursuose susipa
žįsta. APPLE kursų aplinka
sukuria draugišką nuotaiką,
ugdančią pasitikėjimą savimi
ir kitais. Ji dviem savaitėms
atitraukia Lietuvos mokyto
jus nuo dažnai gana sunkių ir
slegiančių aplinkybių. Šie
kursai puoselėja jų ateities
viltis. Toji draugystė ir bend
radarbiavimas bei pažinimas
iš arti krašto, kuris formuo
jasi demokratiškais pagrin
dais, traukia mus visus vėl
sugrįžti.
Klivlendo Lietuvių
Kredito koperatyvas "Taupa"
jau ketvirti metai remia
APPLE organizacijos darbą.
Tautos ir Lietuvių Fondai ap
moka pietrytinės dalies mo
kytojams skirtos sesijos
Alantoje išlaidas. Tačiau, kad
galėtume skirti stipendijas
visiems mokytojams, kurie
norėtų dalyvauti kursuose,
vykstančiuose kituose mies
tuose, dar trūksta $7,000. Kai
kuriuose miestuose rinkliavos
dabar tik prasideda. Klivlende aukos stipendijoms bus
renkamos po pamaldų kiek
vieną sekmadienį Dievo Mo
tinos parapijos salėje. Šiais
metais viena stipendija yra 30
dol. Aukas stipendijoms taip
pat galima siųsti tiesiogiai
šiuo adresu: Vaiva Vėbra,
325 Foot Hills Rd., Durham,
CT. 06422.

Adomas P. Jasas

VAIDUOKLIU RAISTAS
Iš tėviškės legendų
Visą gūdžia naktį kaukas beržus laisto.
Kyla, kyla rūkas iš migloto raisto.
Karklas glaudžia karklą, lyg rasa sau vilgos.
Po karklu žėruoja sidabruotos smilgos.
Lyg iš maro metų dar vis gyvo gando
virš migloto raisto juodas paukštis sklando.
Visą gūdžia naktį laumės kelia vėją pamestų našlaičių skalbinius velėja...
Va, liepsna sužimba - pinigėliai dega...
Kažkas sako radęs ten tik velnio ragą.
Dubury lyg stalas, velėnom sužėlęs.
Sako, čia puotauja paskenduolių vėlės.
Ir jauti - krūtinė šiurpuliais nukaista:
eina žiburinis per miglotą raistą.

NUGRIMZDO AKYS...
Nugrimzdo akys - melsvos žaros
Kažkur už laimės valandų...
Su vėjais marių nendrės šneras,
kur aš svajonėmis skrendu.
Kur ta mergaitė gintarplaukė,
sakyk, o mėlynas dangau,
kuri manęs prie marių laukė,
Kai laimės lūkesčiais svaigau?

Juodi laivai į tolį supas,
o bangos vaipos įkyriai.
Skausmu nukaista kraujo ūpas,
kai gęsta kranto žiburiai. Menu - tinklus krantan ištraukę,
žiogelį Šokom vakarais,
kažkur svajonių laivas plaukė,
švytravo aukso gintarais.

Nugrimzdo akys - melsvos žaros
kažkur už laimės valandų...
Su vėjais marių nendrės šneras,
o aš tik ilgesį randu.

BŪTIES MOZAIKA

Pavasarį tėviškėj
Čionai, kur gimdamas tik kartojais,
dar kaista kraujas - po širdį trankos.
Aušra vis eina žaliaisiais gojais,
perlais nusninga laukai ir lankos.

Kur gyventa...
Dungsi ežeras užakęs
su paskendusiu varpu.
Rausta tulpės - Dievo žvakės
ant tėvų kapų...

Atodūsis
APPLE kursų akimirka. Irena Gedris iš Klivlendo, Irena Grabošaitė-Ross iš Toronto, Aldona
Zaukienė iš Mokytojų Tobulinimosi instituto ir Trakų rajono pradinių klasių mokytojos, 1996

Tiek daug dar mįslingų žiburiu
kas visą šviesą jų suims? Aš vieną tą širdį teturiu ir saulės dienai, ir naktims.

Kas kaltas?
ANTROJI BALTISTIKOS
MOKSLINĖ KONFERENCIJA EUROPOJE
1997, VIII. 20-23
Vilniaus Universitete

Kas kaltas, Dieve, gyvenime,
jei žvaigždės degdamos puola jei kartais džiugesio nerime
mums trenkiasi laivas į uolą?

Tema: "Vertybės ir normos besikeičiančioje
visuomenėje"

Paminklo įrašas

Prof. Ona Voverienė
Vilniaus Universitetas
Universiteto 3
LT-2734 Vilnius.
Telefonas: +370 2 634 018
faksas: + 370 2 634 829
elektroninis paštas: Benediktas Juodka @cr.vu.lt

Mokytoja Amanda Muliolienė - aktyvi APPLE programos
dalyvė ir lėšų rinkėja
J.Jasaičio nuotr.

Per amžių bijom ją patirti,
net klausti nedrįstama,
bet jis sutiko savo mirtį
kaip mielą pažįstamą.

Jaunųjų pažadas
Pasirinksim meilės kelią
į gyvenimą, kurs mums
kasdienybės rūpestėliais
žemės džiaugsmo nesudrums.
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LIETUVIŲ KULTŪROS DARŽELIS

Vincas Apanius
(Pabaiga)
1990 m. liepos mėne
sį dr. Jono Basanavičiaus
naujasis biustas buvo įmon
tuotas pagrindinėje darželio
dalyje ant to paties pedestalo.
Paminklo atidengimui ruošė
mės iš anksto. Liepos 22osios popietė buvo lietinga,
tačiau nežiūrint blogo oro su
sirinko nemažai žmonių.
Kaip tik tuo metu Klivlende
lankėsi iš Lietuvos atvykusi
Kauno kapela, kuri atliko
muzikinę programą renginy
je, įvykusiame Gwinn dvare
Bratenalh. Ši menininkų gru
pė dalyvavo ir paminklo ati
dengimo šventėje. Iškilmin
gos,-šiam įvykiui skirtos kal
bos ir sveikinimai bei įspū
dinga meninė dalis daug pri
sidėjo prie šios šventės sėk
mės.
Toliau mus lydėjo
laimė darželių atnaujinimo
darbe. į pagalbą atėjo Holden
trust - privatus fondas, kurio
tikslas finansuoti Rokfelerio
parko pagerinimo projektus.
Jo planuose yra ir tautybių
darželiai. Lietuvių kultūrinis
darželis gavo $2.500 mūsų
numatytam projektui įgyven
dinti. Akmeninei baliustradai
prie kunigaikštienės Birutės
fontano buvo skirta $1.300, o
$1.200 - darželių apželdini
mui dekoratyviniais medžiais
ir krūmais. Fondas apmokėjo
tik už augalus, o pasodinimu
mes turėjome patys pasirū
pinti. įgyvendinus šiuos pro
jektus, mūsų darželiai jau pir
mavo tarp kitų tautybių atsta
tymo darbuose.

dalyvavo Holden Trust, Ine.
Botanikos sodo, miesto, Tau
tinių darželių sąjungos ir kitų
įstaigų bei organizacijų atsto
vai. Susirinko gražus būrys
lietuvių. Apie šią šventę gra
žiai atsiliepė Klivlendo spau
da. Po oficialios programos
sekė vaišės, kurias paruošė
"Gintaro" restoranas. Miesto
meras paskelbė proklamaciją,
pripažindamas lietuvių visuo
menės pastangas, atnaujinant
Kultūros darželius.
Užsibrėžtas tikslas
buvo pasiektas - kultūros
darželis atnaujintas. Šie dar
bai truko šešerius metus,
jiems išleista apie 11.500 dol.
Kultūros darželio komitetas. Vlado Bacevičiaus nuotraukoje (iš kairės): Vytautas Staškus,
Darželio komitetas atliko šį
Salomėja Šukienė, Vincas Apanius, Gražina Vamelienė, Kęstutis P. Šukys
projektą su pasišventimu ir
pavyzdingu bendradarbia 
vimu. Dėkojame visiems, ku
rie prisidėjo aukomis, lankė
ir lanko Kultūros darželio
renginius. Dėkojame savano
riams, talkininkavusiems
šiuose darbuose. Klivlendo
miesto vadovybė yra įsiparei
gojusi šį miesto parką iš
laikyti.
Tolimesnė Lietuvių
Kultūros darželio priežiūra ir
pagerinimo darbai bei atsa
komybė priklauso Klivlendo
bendruomenei. Komitetas pa
silieka kaip patariamasis
junginys. Didelė moralinė ir
finansinė parama lieka Lie
tuvių Kultūros darželio drau
gija, kurią sudaro nuolatiniai
nariai. Nario mokestis - 10
dolerių metams. Pensinin
kams šis mokestis - 5 dol.
Vakaronės dalyviai, susėdę išklausyti programos. Gwin Estate, 1991 m.
Būtų malonu sulaukti ir naujų
Paskutinis etapas bu- 2.700 dol. Juras Palukaitis ronis - literatūros genijus" narių, jaunimo, neseniai atvy
vo Maironio paminklo atkū pasirodė esąs tikrai talen vadovavo A. M. Balašaitienė kusių tautiečių. Mums reikia
rimas. Pirmiausia reikėjo su tingas skulptorius. Viskas bu ir Jūratė Balašaitytė. Šventėje išlaikyti tęstinumą.
rasti skulptorių, kuris sugebė
tų pagaminti Maironio biusto
modely o vėliau nulieti biustą
iš panašios medžiagos, kuri
panaudota, gaminant V. Ku
dirkos biustą. Netrukus suži
nojome, kad iš Lietuvos į
Klivelendą yra atvykęs jau
nas skulptorius Juras Palu
kaitis. Jis sutiko Maironio
modelį ir biustą pagaminti.
Sutartis buvo pasirašyta 1991
metų birželyje, darbų kaina -

Dr.Jono Basanavičiaus biusto skulptorius R.Mazoliauskas
ir V.Apanius 1990 m. liepos 18 d.

vo atlikta laiku, naudojant
geriausias medžiagas. Jo
darbą aukštai įvertino meno
žinovai.
Lėšų telkimas vyko
pilnu tempu: keli muzikiniai
koncertai, Vilniaus operos
solistės Gražinos Apanavičiūtės ir Vilniaus Konserva
torijos kamerinės muzikos
ansamblio pasirodymai ir kt.
Ohajo (Ohio) Gydytojų drau
gija savo metinę premiją 1.000 dolerių taip pat paskyrė
Lietuvių kultūros darželio at
naujinimo reikalams. Jų para
ma atėjo labai mums reikalin
gu laiku - 1991 metų spalio
mėnesį. Mūsų pastangas pa
rėmė ir kredito kooperatyvas
"Taupa", metiniame susrinkime paskirdama 350 dolerių.
1992 m. rugsėjo 13
d. buvo svarbi šventė - "One
World Day" kurią globojo
Lietuvių Kultūros darželio
komitetas. Mūsų programoje
- Maironio paminklo atiden
gimas. "Krikšto tėvais" buvo
Klivlendo meras M. Vaitas
(White) ir rašytoja Aurelija
M. Balašaitienė - Žitkuvienė.
Paminklą pašventino kunigas
G. Kijauskas - Dievo Moti
nos parapijos klebonas. Me
ninei programos daliai "Mai-

Skulptorius J. Palukaitis ir V. Apanius prie Maironio biusto
1992 m. rugsėjo 13 d.

G. Juškėno nuotraukoje: sulaužyta Lietuvių Kultūros dar
želio iškaba. Fotografuota 1997 m. sausio 27 d.
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MOKESČIAI

Ne visos metų dienos
visiems patinka. Florijono
uošvė nekenčia gimtadienių.
Ypatingai, jeigu koks ne
praustaburnis ima teirautis,
kada įvyko pirmasis gimta
dienis. Jai daug geriau patin
ka vardadieniai. Tik, deja,
Amerikoje niekas jų nešven
čia. Bedieviams nepatinka
Kalėdos ir Velykos, bet jie
kenčia, sukandę dantis. Koks
kvailys atsisakys kelių dienų
apmokamų atostogų!
Bet visi iki vieno
nekenčia balandžio 15-tosios.
Gudruoliai siūlo tą dieną nu
kelti į vasario 30-tąją. Jeigu
dar nesusipratote, tai primin
siu: ta diena yra paskutinė
mokesčių ("taksų") mokėji
mo diena. Bet kadangi mirtis
ir "taksai" yra neišvengiami,
tad tenka sutikti su likimo
mums uždėta našta.
įtariu, kad amerikie
čiams trūksta patriotizmo.
Buvusioje Sovietų Sąjungoje
mokesčiai buvo mokami
džiaugsmingai. Žemdirbys
paskutinį savo grūdų maišą
veždavo atiduoti su vėliava
padabintu vežimu. Fabrikuo
se buvo rengiami mitingai,
dėkojant draugui Stalinui,
kad jis leidžia pakratyti kiše
nes. O amerikiečiai raukosi ir
delsia iki "paskutinės teismo
dienos", t.y. iki balandžio 15tosios.
Besiartinant tai ne
lemtai dienai, sujunda politi
kieriai. Jie daug kalba ir gin
čijasi apie "taksų" sumažini
mą. Neteko girdėti, kad kiltų
ginčai, "taksus" didinant. O
taip pat ir biurokratų algas.
Tai praeina labai tyliai. Šitas
sportas vyksta kas metai. Pa
prastam žmogeliui tai sutei
kia vilčių, ir tik tiek. Iškratęs
visas kišenes ir neturėdamas

ką duoti valdžiai, nuolankiai
prašo pratęsimo, ką maloniai
jam suteikia, pridėdami nuo
šimčius už nesumokėtą sumą.
Kompiuteriai dirba iki įkaiti
mo, pridėdami palūkanas
kasdien. Milijonieriams tai
visai nerūpi. Jie pasamdo
gudrius advokatus, kurie taip
išsukinėja, kad visai nereikia
nieko mokėti.
įtariama, kad yra to
kių nedėkingų piliečių, kurie
nuslepia vieną kitą dolerį nuo
budrių valdžios akių. Pilie
tis, pagautas atlikęs tokį
veiksmą, keikia savo gimimo
dieną. O kurio nepagavo, tas
nusiperka vėliavą ir linksmai
dalyvauja Liepos 4-os para
de.
Reikia pripažinti, kad
amerikiečiai - dosnūs bažny
čiai. Bet jie - dar dosnesni,
užpildydami mokesčių pa
reiškimus. Kunigai šypsosi.
Jeigu tiek tikrai aukotų, tai
bažnyčias galima būtų auksu
iškloti. Ar galima kaltinti?
Gal pilietis įrašo tokią sumą,
kurią tikrai norėtų Dievui
duoti. Juk pasakyta: "Kas
Dievo - Dievui, kas Cieso
riaus - Ciesoriui". Žinoma,
Ciesorius tave gali pagauti. O
Dievas kompiuterių neturi.
Florijonas taip sako:
- Valdžia ir mano
žmona - labai panašios. Duo
di žmonai pundą dolerių, kad
nupirktų gerų produktų ir pa
gerintų gomurio gastronominius reikalavimus. O ką ji pa
daro? Ji nusiperka sijoną,
skrybėlę ar kitą visai nerei
kalingą galanteriją. Taip ir
valdžia. Moki mokesčius,
kad pagerintų mūsų varganą
būvį, o jie išleidžia savo as
meniniam gerbūviui.
Girdėjau, kad Lietu
voje nesugeba surinkti mo
kesčių. Koks nevalyvumas! į
Ameriką plūsta būriai Lietu
vos politikierių. Pranešama,
kaip jie susitinka su labai
svarbiais Amerikos pareigū
nais (jų manymu). Vien tik
ambasadorius Vašingtone
kasdien kalbasi su (jo many
mu) svarbiais politikieriais.
Neteko girdėti, kad kas nors
būtų susitikęs su Intemal Revenue Service biurokratais ir
pasimokęs, kaip surinkti mo
kesčius.

Žymiam lietuvių žurnalistui ir visuomenės
veikėjui

A.f A.
BRONIUI RAILAI
mirus, Jo giminėms, artimiesiems ir
draugams reiškiame nuoširdžią užuojautą
" Vilties" dra ugija
ir "Dirvos" redakcija

"Dirvos” novelės konkurso laimėtojai

KAINA
(Tęsinys)
Juozas atsistojo ir
mestelėjo nedrąsų žvilgsnį į
Kovaliovą. Jis buvo apsiren
gęs tvarkinga rusų karininko
uniforma, švariai nusiskutęs.
Kai priėjo arčiau, Juozas už
uodė odekolono kvapą.
- Kas čia darosi,
draugas viršila? - perdėtai
mandagiai paklausė Kovalio
vas. - Argi pas mus taip el
giamasi su kultūringais gim
nazistais? - Jis atsisuko į
Juozą:
- Atsiprašau, drauge
Kazėnai, kad čia jus taip ne
svetingai priėmė. Mes su
žmonėmis kalbamės kultūrin
gai... Mes juk ne kokie ban
ditai...
Kovaliovas padėjo
Juozui atsisėsti ir minutėlę
patylėjo. Akimis davė ženklą
viršilai pasišalinti. Kai šis
dingo už durų, Kovaliovas
ramiai (Juozui pasirodė - net
gi švelniai) vėl kreipėsi į Juo
zą:
- Tai tu nežinai, kur
dabar Adomas?
- Nežinau, - pamažu
rimo Juozas, lengvai pasida
vęs Kovaliovo įtaigai. - Aš
jo seniai nemačiau.
- Kada paskutinį kar
tą jis buvo namuose?
- Senokai.
- O su Pranu? - en
kavedistas atsargiai paminėjo
žuvusio Prano vardą.
- Ne, nebuvo... Pra
nas buvo vienas, - ir Juozo
balsas suvirpėjo.
Nedidelė pauzė. Ko
valiovas dar švelnesniu balsu
tęsė pokalbį:
- Girdėjau, tavo ma
ma susirgo?
"Žino viską, bjaury
bė..."
- Suprantama, ma
mai gaila sūnaus. Taip leng
vai pasidavė priešo provoka
cijai... Bet žinai, Juozai, Kovaliovas pradėjo familia
riai, - karas yra žiaurus daly
kas. Kiek mūsų vyrų krito milijonai. Jie irgi turi savo
mamas. O dabar? - Va užva
kar..., - čia Kovaliovas nuti
lo, perdaug pasakęs. - Gal jie
nuo tavo brolių rankos krito?
Juozo galvoje tokios
Kovaliovo kalbos kėlė vis di
desnę sąmyšį. Juk jis yra sa
vaip teisus...
Kovaliovas dėstė to
liau:
- Kaip tau sekasi
gimnazijoje?
- Neblogai...
- Norėtum ją baigti?
- Noriu, labai noriu,
- jaunatviškai patikliai atsa
kinėjo Juozas. Jam patiko
Kovaliovo kalbos tonas, o
klastos jis neįtarė.
- O gal tu norėtum
paragauti lagerių duonelės?
Juozas tylėjo.

Lina BubliauskaitėJukonienė
- Ar nori, sakyk? Aš
nuoširdžiai tavęs klausiu.
- Ne, nenoriu.
- Na, matai, tu juk
nekvailas vyras, - ir čia Juo
zas neišgirdo klastos. Jis ga
lutinai pasimetė. Kodėl Ko
valiovas jo netardo? Kodėl
daugiau neklausinėja apie
Adomą, o šnekučiuojasi kaip
su draugu?
- Man atrodo, Juo
zai, kad susitarsime, - paplo
jo per petį Kovaliovas. - Ma
tau, tau rūpi mama?..
- Labai neramu dėl
jos, - sukruto Juozas.
- Suprantama, tu juk
geras sūnus... Eik dabar į na
mus, o trečiadienį iš ryto vėl
pasimatysime. Sutariam?
- Gerai, ateisiu, Juozas pakilo nuo taburetės ir
vos neištiesė rankos Kova
liovui.
Juozas skubėjo į na
mus. Kaip ten mama? Jeigu
visi tokie tardymai, tai tik
vieni juokai. Juozas tikrai
nieko neišduos. Na, trinktelė
jo į ausį... Tai kas. Su ber
niokais jis dar ne taip yra su
simušęs. Bet kaip gi čia yra?
Broliai partizanai, o jį taip
lengvai paleido. Juozas nega
lėjo įminti šios mįslės.
Trečiadienį Juozas į
stribyną nenuėjo. Su kiekvie
na diena mama vis labiau gęso. Jis negalėjo palikti ma
mos vienos. O ir ūkyje darbų
gausybė - vos spėja gyvulius
apliuobti - ir vėl prie mamos.
Vyrukas sukosi iš visų jėgų.
Vakare krisdavo į lovą kaip
negyvas, o mama po Prano
žūties taip ir nepakilo, taip ir
neprakalbėjo...
Darbų gausybėje
Juozas kartais prisimindavo
pokalbį su Kovaliovu. Kokį
susitarimą tasai turėjo galvo
je, Juozas iki galo taip ir ne
suprato. Gal čia nieko bai
saus? Gal pasitiki juo? Bet
kodėl? Kodėl būtent jį? Ne
jaugi Kovaliovas tikisi, kad
Juozas sutiks? Jokiu būdu!
Kol gyvas bus. Geriau žūti,
kaip Pranas... Nejaugi Ko
valiovas mano, kad taip leng
va užmiršti savo šeimos tra
gediją?
Rytojaus dieną Juo
zas mato, kad su mama visai
blogai. Metęs viską, išskubė
jo pas kaimynę.
- Teta, teta, bėgam
greičiau pas mus. Mama
miršta! - uždusęs pro ašaras
skubino kaimynę Juozas. Ji
kaip tik nešė kibirus jovalo
kiaulėms.
- Ar tikrai, Juozuk?
- nelabai tikėdama paklausė
kaimynė. Jai atrodė, kad jos
geriausia ir artimiausia drau
gė Kazėnienė dar ilgai išgu

lės tokioje būklėje.
- Ar tikrai, Juozeli,
gal tau tik pasirodė?
- Tikrai, teta, tikrai.
Dabar jau viskas. Mama man
bandė kažką sakyti, bet aš
nieko nesupratau... Bėgam
greičiau.
- Oi, Dieve bran
giausias, kada šitos bėdos
baigsis Lietuvoje? Ar grab
nyčių turi?
- Pas mamą buvo.
Rasime.
- Aš dar ir savo pa
imsiu.
Abu išbėgo į Juozo
namus.
Kaimynė, prišokusi
prie Kažėnienės lovos, griebė
už rankos, už kitos, uždėjo
delną ant kaktos, prikišo ausį
prie ligonės nosies.
Kazėnienė nežymiai
krustelėjo, ranka bejėgiškai
nusviro į šoną. Tyliai sugar
galiavo, tarsi negalėdama iš
sivaduoti iš ją slėgusios naš
tos.
- Jau prasideda, lyg sau pratarė kaimynė. Juozuk, dek greičiau žvakę!
Juozas drebančiomis
rankomis uždegė žvakę. Kai
mynė įspraudė žvakę į ma
mos rankas ir pati prilaikė.
- Klaupkis, Juozai,
mama tavo išeina. Melski
mės.
Juozas suklupo prie
mamos lovos. Bandė pritarti
kaimynei, bet niekaip negalė
jo susikaupti maldai. Ašaros
riedėjo jo veidu ir vilgė ma
mos ranką, kurią jis laikė pri
spaudęs prie savo lūpų.
Mama dar kartą sun
kiai atsiduso, sugargaliavo.
Po to kvėpavimas išsilygino
ir ji vėl gulėjo, kaip gulėjusi.
- Gal pasiskubinom,
Juozeli... - sušnibždėjo kai
mynė. - Bet nuo jos pasi
traukti negalima. Negerai, jei
išeis be žvakės. Sunku bus
jos sielai. Aš dabar prie jos
pabūsiu, o tu eik pakviesk
daugiau kaimo moterų. Grei
tai reikės jų pagalbos.
Juozas buvo beišei
nąs, kai tarpduryje susidūrė
su tuo pačiu stribu, kuris jį iš
sivedė aną kartą.
- Tai ką, vyreli, ne
klausai valdžios nurodymų?
Gal banditų įsakymų tu klau
sai?
Juozas apstulbo.
- Kada tau buvo pa
sakyta ateiti įvalsčių?
Juozą pritrenkė stribo
bukumas ir žiaurumas. Ne
jaugi jis nemato, kad mama
miršta?
- Tai... aš dabar ne
galiu... mama miršta.
- Nu, nu, mama
miršta. Nesirūpink tu savo
mama, ji dar šimtą metų gy
vens. Geriau pagalvok apie
save.
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TINKLINIO TURNYRAS KLIVLENDE
5-sis Klivlendo (Cleveland, OH)LSK "Žaibo"
kviestinis etninis, mišrių
komandų tinklinio turnyras
įvyks gegužės 3 d., šeštadie
nį, Dievo Motinos (Our Lady
of Perpetual Help) parapijos
salėje, 18022 Neff Road, Cleveland, Ohio. Turnyro pra
džia - 9:00 vai. ryto. Salė ati
daroma nuo 8:00 v.r.
Komandą sudaro 6
žaidėjai, iš kurių aikštėje turi
būti ne mažiau kaip 2 mote
rys arba ne mažiau kaip 2
vyrai. Šio turnyro rėmuose

bus įvykdytos ir lietuvių Algirdą Bielskų, tel. 2161997 metų pirmenybės, kurių 486-0889, faksu: 216-481laimėtojai bus nustatyti pagal 6064. Be to galima kreiptis į
Petrą Stungį, tel. 216-486etninio turnyro rezultatus.
Pagal pradinės regist 7329 arba Paulių Kijauską,
racijos duomenis, šiame 6 tel. 216-261-3605.
Žaidėjus ir žiūrovus
komandų turnyre numato da
lyvauti keturios lietuvių ko prašome savo automobilius
mandos: Toronto "Aušra", šeštadienį po 3:00 vai. p.p.
Čikagos "Krantas", Detroito statyti apatinėje (iš Marcella
"Kovas" ir šeimininkai - Rd. pusės) automobilių sto
Klivlendo "Žaibas".
vėjimo aikštelėje arba gatvė
Galutinė komandų je, paliekant viršutinę (iš
registracija baigiama balan Neff Rd. pusės) aikštę baž
džio 23 d. Norėdami gauti nyčios lankytojams.
LSK "ŽAIBAS"
papildomų žinių, kreipkitės į

ELEONORĄ VAŠKELYTĘ
PRISIMENANT
Kartu su sveikinimu
- "Sveiki sulaukę Šv. Vely
kų", gerokai pavėluotai atėjo
liūdna žinia: 1996 m. rugpjū
čio 10 d. Vilniuje mirė Eleo
nora Vaškelytė-Gopienė.
Eleonora Vaškelytė Nepriklausomos Lietuvos žy
mi sportininkė: lengvaatletė,
krepšininkė, tinklininkė. Jos
tėviškė - Užpaliai, Utenos ra
jone. Gyveno Kaune, dirbo
miesto savivaldybės įstaigo
je. Laisvalaikį pašventė spor
tui. Priklausė "Jaunosios Lie
tuvos" tautininkų sporto klu
bui J.S.O. Lietuvą ji atstova
vo Baltijos valstybių varžy
bose, Čekoslovakijos "Sokolų" sąskrydyje ir Europos
moterų krepšinio pirmenybė
se Romoje.
Eleonora Vaškelytė
dalyvavo pirmoje Lietuvos
Tautinėje olimpiadoje - 1938
m. Ji laimėjo 5 medalius. 3
sidabro medaliai teko jai už
lengvąją atletiką: 80 m. kliū
tinį bėgimą, šuolį į tolį, esta
fetę 4x100. Aukso medaliu ji
apdovanotą už pasiekimus
tinklinyje, bronzos - krepšinyje. Sidabro medalį Eleono
ra parsivežė iš Romos.
Nepriklausomybės
laikotarpis parodė, kad Lietu
vos sportas žengė teisingu
keliu. Deja, okupantai su
žlugdė pradėjusią klestėti
sportinę veiklą. Eleonora
Vaškelytė buvo išvežta į Si
birą, kur patyrė daug vargo.
Grįžusi į Lietuvą su vyru
Bronium Gopu ir sūnumi ap
sigyveno Vilniuje. Čia pasi
statė namus ir augino gėles.
Tai buvo jos pragyvenimo
šaltinis. Laiškuose jautėsi
daug kartėlio okupantui. Daž
nai klausdavo: "Už ką?"
Lietuvos sporto žy
mūne Eleonora Vaškelytė bu
vo kilni lietuvė ir liko ištiki
ma tautinei idėjai iki mirties.
Gerbdama mielos jaunų die
nų sporto bei idėjos draugės
atminimą, vietoj gėlių ant jos
kapo skiriu paramą "Dirvai".
Bronė Didziulytė-Miklienė

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos
veikėjui

JUOZUI RENTELIUI
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jo
žmonai ir dukteriai BIRUTEI BANAITIENEI
ir kartu liūdime
Rūta Šakienė
Dr. Povilas ir Aldona Švarcai

A. f A.

JUOZUI RENTELIUI,
Amerikos Lietuvių Tautinės sąjungos
nariui, buvusiam Bostono skyriaus
pirmininkui mirus, jo žmonai PETRUTEI,
dukrai ir jos šeimai, visiems giminėms ir
artimiesiems reiškiame gilią užuojautą ir
kartu liūdime
Amerikos Lietuvių Tautinės
sąjungos valdyba

Šv. Kazimiero Lituanistinės mokyklos
mokytojos ir Tėvų komitetas reiškia
nuoširdžią užuojautą kolegėms VIDAI,
RIMAI, DAIVAI ir AUDRAI Ž1EDONYTĖMS,
netekusioms brangaus Senelio

KAZIO ŽIEDONIO
JSO tinklininkės - aukso medalių laimėtojos Tautinėje
olimpiadoje. Iš karės: Abramčikaitė, Didžiulytė, Klibavičiūtė, Liutkevičiūtė, Vaškelytė, Urbanavičiūtė

Te jo šviesus prisiminimas lieka gražiu
pavyzdžiu ateities kartoms

Mūsų mielam draugui

A.fA.
KAZIUI ŽIEDONIUI
mirus, jo dukrai NIJOLEI BALČIŪNIENEI,
sūnums RIMUI ir VALDUI bei jų šeimoms
reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu
liūdime
Jane ir Stepas Butrimai

A.f A.
KAZIUI ŽIEDONIUI

A. f A.

ALEKSUI JOHANSONUI
mirus, liūdesyje likusias dukras IRENĄ ir
SOFIJĄ, sūnų HENRIKĄ su šeimomis,
gimines ir artimuosius nuoširdžiai
užjaučiame
Aldona ir Edas Bliumentaliai
Jadvyga Dautienė
Jolanta ir Renius Dautai
Saulė ir Marius Narbutaičiai
Bronė ir Benjaminas Paulioniai
Elzė ir Vytas Račkauskai
Jonas Rastenis
Roma ir Henrikas Tatarūnai

mirus, jo dukrai NIJOLEI, sūnums VALDUI ir
RIMUI, seserims: JADZEI, MARYTEI ir HALEI
bei jų šeimoms, vaikaičiams ir provaikaičiams,
visiems giminėms bei artimiesiems reiškiame
gilią šaulišką užuojautą ir kartu liūdime
L. S. S-gos Išeivijoje
"Žalgirio" šaulių kuopa

A.fA.
Dr. VENCESLOVUI
TUMASONIUI
Amžinybėn iškeliavus, žmonai VIDAI, dukroms
EGLEI ir SAULEI bei sūnui RIMUI su šeimomis
reiškiame nuoširdžią užuojautą ir dalinamės
liūdesiu
Bronė Miklienė
Auksė ir Rimas Vaičaičiai
Rūta ir Andrius Pužauskai
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ŠVENČIŲ AIDAI

RENGINIŲ KALENDORIUS
• 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
• BIRŽELIO 1 d., sekmadieny
- Ateitininkų Šeimos šventė,
Dievo Motinos parapijoje
LIEPOS 19 d. 5:00 v.v. - Lie
tuvių kultūrinių darželių vakaro
nė Gwinn Estate
• 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

^"LIETUVOS AIDAŠ'Vt
|Vilniųje leidžiamas pat-|
čriotinės minties dienraštis®
| geri ausi ai informuoja apie j
Lietuvą. Prenumerata oro|
|paštu metams - $130 pu-|
sei metų-$70 JAV.
Prenumeratą priima:|
|Bronius Juodelis, 239|
Brookside Lane, Willow-|
brook, IL 60514.Tel.|
1(630)986-1613

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

Velykų bobutė: "Tai ką pasakysi, vyruti?" G.Juškėno nuotr.

KLIVLENDO SKAUTININKIŲ DRAUGOVEI
- 45 METAI
Persikėlusios iš Vo
kietijos į Ameriką, Klivlende
susibarusios skautininkės rū
pinosi čia perkelti ir skautų
veiklą. 1952 metais jos, va
dovaujant skautininkei dr. D.
Kesiūnaitei, įsteigė Klivlendo
Skautininkių draugovę. Skau
tai iki šių dienų veikia gana
aktyviai, labai daug dėmesio
skirdami jaunimo ugdymui,
skautiškų tradicijų puoselėji

mui.
Balandžio 2 d. Skau
tininkių draugovė paminėjo
45-erių metų veikos sukaktį
ir pagerbė savo vyriausias na
res. Sueigoje dalyvavo aštuonios skautininkės, pradėju
sios skautauti dar Nepriklau
somoje Lietuvoje. Drauginin
ke Amanda Muliolienė pa
kvietė Aureliją M. Balašaitienę išryškinti šios sueigos

prasmę. Skautininkės I.Jo
naitienė, O.Kavaliūnienė,
J.Budrienė, N.Juškėnienė, S.
Knystautienė, M.Švarcienė,
ĄJBalašaitienė ir A.Bakūnienė papasakojo įdomesnius
savo skautavimo epizodus.
Jos apdovanotos gvazdikų
žiedais. Išreikšta pagarba už
ilgalaikį dalyvavimą skautijos veiklos puoselėjime.
Volungė

EUROPA TRAVEL 692-1700
šiai 0

L0WEST AIR FARES

available worldwide

passports * visas* prepaid tickets

serYing our communitY
FOR OVER 35 YEARS

“LEAOERS IN L0W COST TRAVEL”
ATLANTA IMPORT EXPORT

Vyriausios skautininkės. Pirmoje eilėje (iš kairės): S. Knistautienė, I. Jonaitienė,
J. Budrienė ir O. Kavaliūnienė. Antroje eilėje: N.Juškėnienė, M.Švarcienė, A.M.
V.Bacevičiaus nuotr.
Balašaitienė ir A.Bakūnienė

JŪSŲ PASLAUGOMS CLEVELAND E MŪSŲ ATSTOVAS:

LITMA IMPORT EXPORT
639 EAST 185 STREET
CLEVELAND OH 44119
216-481-9611
SIUNČIAME SIUNTINIUS LAIVU
LABAI SKUBIEMS SIUNTINIAMS - ORO CARGO
AUKŠTOS KOKYBĖS MAISTO SIUNTINIAI
JUSI] SIUNTINIUS PRISTATYSIME J NAMUS
BET KURIOJE LIETUVOS, LATVIJOS, ESTIJOS,
BALTARUSIJOS VIETOJE, O TAIP PAT MASKVOJE,
PATERBURGE IR KALININGRADO SR.

ATLANTA IMPORT EXPORT
(312) 434*2121 arba (M9) 77S-7343
V.Bacevičiaus nuotraukoje - Klivlendo skautininkės

DIRVA
BALANDŽIO 23-OJI ŠVENTOJO JURGIO DIENA

OHAJO (OHIO) VYSKUPIJOS
150-MEČIO SUKAKTUVĖS
Balandžio 23 d.,
trečiadienį Klivlendo (Cle
veland, OH) Katalikų vysku
pija 7:30 vai. vakaro šv. Jono
katedroje pradeda Mišiomis
švęsti 150 metų sukaktuves.
Iki ateinančių metų balandžio
23 d. numatyta eilė renginių.
Apie juos bus pranešta visose
parapijose.
Klivlendo vyskupija

buvo įkurta 1847 m. balan
džio 23 d. Skaičiuojama, kad
Ashland, Cuyahoga, Geauga,
Lake, Lorain, Medina, Summit ir Wayne apskrityse, įei
nančiose į šią vyskupiją, gy
vena apie 830,000 katalikų.
Tai sudaro apytiksliai 30%
visų 2.8 milijono gyventojų
tose 8-se apskrityse, užiman
čiose 3,414 kvadratinių mylių

plotą Ohajo (Ohio) valstijoje.
Pirmuoju Klivlendo
vyskupu buvo Louis Amadeus Rappe (1847-70 m.).
Šiuo metu vyskupijai, kuri
savo dydžiu yra 11-oji JAV
diecezija, vadovauja vysk.
Anthony M. Pilla. Jo pagalbi
ninkai yra vysk. A. James
Quinn ir vysk. Edvvard Pevec.
Ger.J.

PATIKSLINIMAI
Balandžio 8 d. (13ame numeryje), 11 puslapyje
išspausdinta žinutė "Kovo
11-oji paminėta Lietuvių so
dyboje". Joje rašoma, kad
"savo kūrybos eiles skaitė
Bronė Jacikevičienė". Redak
cija gavo gerb. B.Jacikevičienės laiškutį, kuriame pra
šoma patikslinti, kad minėto
je šventėje ji deklamavo Čes
lovo Masaičio ir Balio Gaidžiūno eiles.
Balandžio 15 d. (14ame numeryje) 5 puslapyje,
įraše po nuotrauka neteisin
gai nurodyta LB Baltimorės
Šv. Jurgis jo vardu pavadintoje Klivlendo bažnyčioje
G. Juškėno nuotr.

apylinkės pirmininko Vytau
to Eringio pavardė. Gerb. p.
V. Eringį atsiprašome.
Tame pačiame 14ajame numeryje, 8 puslapyje
įsibrovė itin apmaudi klaida.
Eilėraštis "Benamių daina"
priklauso ne Marijos F.Janužienės, o Bernardo Brazdžio
nio plunksnai. Jis išspausdin
tas knygoje "Svetimi kalnai",
128 puslapyje.
Kreipiamės į visus,
mums rašančius arba žodžiu
teikiančius įvairias žinias,
prašydami rūpestingai nuro
dyti autorių arba atlikėjų pa

vardes, pavardes, datas ir ki
tus duomenis. Deja, gana
dažnai gauname didžiulius
pluoštus įvairios formos la
pelių - dauginimo aparatais
atšviestų kopijų. Tada labai
sunku susigaudyti, iš kurio
šaltinio jie paimti. Taip atsiti
ko ir šį kartą. Dėkojame klivlendietėms p. Vidai Bučmienei, kuri pirmoji pranešė re
dakcijai apie šią klaidą ir p.
Jadvygai Budrienei, padėju
siai rasti šį eilėraštį minėtoje
knygoje.
Redaktorius

Born To Travet
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
RITA STAŠKUTĖ

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

Matas & Associates illfc
NORMLS

RITA MATAS* Broker *G.R.I.* Licerjsed Real Estate Appraiser

F*.S. TIRE Ino.
Complete Front End Service

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

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

ADV. VYTAS MATAS teisiais patarėjas

*į
*

’ *

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

OPEN

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

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

Paul Stefanac

IAITAUPA

■■■M Litljuapiap Credit Upiop
Lietuvių Kredito Kooperatyvas

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga
Willian) J. Jakubs Sr.
WilliamJ* Jakubs Jr.
Kennetb Scbmidt ir
Barbara Jakubs Scbmidt

767 East 185tb Street Clevelapd, Obio 44119

481-6677

Paskolos paipų reipoptui puo 7%
Dėl snjulkespės ipfornjacijos skaipbipkit TAUPAI
Prieš perkapt naują rpašigą - pasiteiraukite TAUPOJE
Naujom mašinom - nuo 7.0% Naudotom mašinom - nuo 8.5%

Licenznoti direktoriai ir balzamuotojai
936 East 185tb Street Clevelapd, Obio 44119
36000 Lakesbore Blvd. Eastlake, Obio 44095

Telefonas:

531-7770

Lzddotaviujcoptylia erdvi, vėsinama,
teikianti jankiajtmosferadiūdesio valandoje.
Didele aikšte automobiliams pastatyti.

DARBO VALANDOS: aptradienį, trečiadienį
ir ketvirtadienį---------------- 9:00v.r. - 4:00p.p.
penktadienį------------------- 9:00v.r. - 6:00p.p.
šeštadieni —--------------- 9:00v.r. - 12:00p.p.
sekmadieni parapijoje------- 11:00v.r. - 12:00p.p.
Kiekviena taupomojisąskaita federalinės valdžios (NCUA) apdrausta iki $100,000

