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LIETUVIU, TAUTINĖS MINTIES LAIKRAŠTIS

IMERIJOS NAGAI - 
VIRŠ BALTIJOS VALSTYBIŲ

Imperijos taikinyje - 
Baltijos valstybių 
nepriklausomybė

Gerokai keista, kad mū
sų spaudoje iki šiol apsiribo
jama tik atskirų faktelių apie 
naujus Rusijos išpuolius prieš 
Baltijos valstybes išvardiji
mu. Iš jų gana nelengva susi
gaudyti, kas iš tikrųjų vyksta, 
kokios tų įvykių priežastys, 
ko siekia imperijos atkūrimo 
šalininkai. Nemažos įtakos 
turi ir "tradicinis lietuviškas" 
nerangumas: atseit, Lietuvos 
dar nepuola - "kažkas vyks
ta" tik Latvijoje. Iš tikrųjų, 
šiuo metu Rusijos oficialūs 
pareigūnai netgi žarsto pagy
rimus Lietuvai: ji rodanti di
delę pagarbą "tautinėms ma- 
žumoms", gerai sutvarkė pi
lietybės įstatymus, nesvarsto 
Karaliaučiaus krašto priklau
somybės ir t.t. Lietuva netgi 
vadinama "savotišku tiltu", 
galinčiu tarpininkauti, "sure
guliuojant Rusijos ir kitų 
dviejų Baltijos valstybių san
tykius".

Pavojingos manipuliacijos 
sąvokomis,

įvairūs kaltinimai Balti
jos valstybėms iš Kremliaus 
sklinda nuo pat jų nepriklau
somybės atkūrimo. Pagrindi
nis "arkliukas" - tariamieji 
rusiškai kalbančių asmenų, 
gyvenančių Lietuvoje, Latvi
joje ir Estijoje, teisių pažeidi
nėjimai. Be abejo, grėsmin
giausia padėtis yra Latvijoje, 
kurioje Maskva priskaičiuoja 
daugiau kaip 700 tūkst. "ru
sakalbių". Pačios Latvijos 
duomenimis ten jų yra apie 
650 tūkstančių. Tai sudaro 
apie ketvirtadalį jos gyvento
jų. Lietuvoje ir Estijoje gyve
na apytiksliai po 300 tūkstan
čių nevietinės tautybės asme-

mas juos priglaudusiai vals- karinio pajėgumo. Jose nie-nų. Kadangi ryškiai skiriasi

Dr. Jonas Jasaitis

šių valstybių dydis ir gyven
tojų skaičius, akivaizdu, kad 
Estijos našta - gerokai sun
kesnė. Bet ši aplinybė netu
rėtų slopinti Lietuvos budru
mo: kai turime reikalų su to
kiu agresyviu kaimynu, arit
metiniai skirtumai nevaidina 
jokios reikšmės.

Rusijos "vanagai" yra 
labai puikiai įvaldę demago
gijos įmantrybes. Viena iš jų 
- suktas manipuliavimas ge
rai žinomomis sąvokomis. 
Panaudojus tokią sąvoką, 
klausytojų sąmonėje tuoj iš
kyla visi jai būdingi požy
miai. Sąvoka "tautinės mažu
mos" diplomatinėje kalboje 
dažniausia reiškia ne ką kitą, 
kaip nuo senų laikų kurios 
nors valstybės pakraščiuose 
gyvenančių nepagrindinės 
tautybės asmenų telkinius. 
Jie iš niekur neatsikėlė, nie
kieno žemių neužėmė, nes 
čia gyveno ir jų protėviai. 
Todėl jie apibūdinami, kaip 
gyvenantys savo etninėse že
mėse. Ryškiausi etninės tau
tinės mažumos pavyzdžiai 
yra Punsko-Seinų lietuviai, 
Pelesos ir kitos lietuviškos 
"salos" Gudijoje, atsikurian
tys lietuvių židiniai Karaliau
čiaus krašte.

Kita tautinių mažumų 
grupė - pabėgėliai. Gelbėda
miesi nuo užkariautojų, jie 
buvo priversti palikti gimtą
sias vietas ir prašytis prie
globsčio kitose valstybėse. 
Tie žmonės taip pat yra visiš
kai nekalti dėl politinių per
mainų, pakeitusių jų padėtį. 
Todėl ir šių mažumų teises 
reguliuoja visuotinai pripa
žįstamos normos, padedan
čios apsaugoti jų kalbą ir plė
toti savąją kultūrą. Tačiau 
tautinėms mažumoms kelia
mi ir kai kurie rcikalvimai, iš 
kurių svarbiausias - lojalu- 

tybei.
Visai kitomis aplinky

bėmis Baltijos valstybėse at
sidūrė milžiniškos masės ru
sakalbių. Tos aplinkybės mū
sų skaitytojams yra gerai ži
nomos. Kolonizatorių vadini
mas tautinėmis mažumomis 
yra absoliučiai melagingas. 
Istorinis teisingumas reika
lauja, kad priversti išsineš
dinti iš aneksuotų žemių, bu
vę okupantai privalo patys 
pasirūpinti jų privežtų kolo
nistų sugrąžinimu: padengti 
jų grįžimo išlaidas, aprūpinti 
gyvenamosiomis patalpomis 
ir darbu. Maža to. Dar reikia 
kompensuoti nepriklausomy
bę atkūrusiai valstybei pada
rytą žalą, bent iš dalies pa
dengti agresijos nuostolius. 
Visko atlyginti, žinoma, ne
beįmanoma: nužudytų*Smo- 
nių nebeprikelsi. Tačiau ap
siriboti tik formaliu kariuo
menės išvedimu jokiu būdu 
neleistina. Visa tai privalo 
suvokti ne tik buvę sovietinės 
imperijos pareigūnai, bet ir 
ponai iš Europos Sąjungos ar 
Jungtinių Tautų. Ir jau abso
liučiai neįmanoma taikstytis 
su tuo, kad buvusiose koloni
jose ne tik paliekami šimtai 
tūkstančių svetimtaučių, bet 
dar įžūliai reikalaujama su
teikti jiems išskirtines privi
legijas. Apie lojalumą valsty
bei, kurioje tie asmenys ne
teisėtai palikti, net neužsime
nama!

Dar vienas įžūlūs ban
dymas apgaudinėti pasaulį 
yra manipuliavimas sąvo
komis "fašizmas" ir "fašis
tai". Istorijos mokslas negin
čijamai įrodė, kad jokios "fa
šizmo" grėsmės Rusijai Bal
tijos valstybės niekada nekėlė 
ir negalėjo kelti. Šios valsty
bės niekada nesikėsino į jo
kią Rusijos dalį ne tik todėl, 
kad net neįmanoma lyginti jų

Velykinė kompozicija. Gerardo Juškeno nuotr.

Balys Auginąs
- Esu akmuo be šaknų, papartis be žiedo

KELIONĖ
PRAEITIS - nėra vien
Nuvytusi laiko saulėgrąža,
Kurią gaivinam legendom
Ir laistom atsiminimų vandeniu —
Tai nuskendusi dabarties
Delčia,
Tai nugrimzdęs amžinybės liūnan
Laivas su gyvais jūreiviais,
Kurie mylėjo jūrą,
Nuotykius,
Keliones
Ir sapnus —

Sapnuodami
Keliaujam ateitin,
O mūsų saulė dabarties,
Patekėjus ateitin -
Nugrims į vakarykščią
Jūrą praeities —

kada nebuvo jokių rimtesnių 
fašizmo (nacizmo) ideologi
jos apraiškų. Labai gerai ži
noma nacizmo kilmė ir tiks
lai, tarp kurių buvo ir sieki
mas sunaikinti Baltijos tau
tas. Latviai, lietuviai ar estai 
ne todėl džiaugėsi, kad 1941 
birželyje karas prasidėjo. 
Nerasi tautos, kuri džiaugtų
si, kad per jos žemę ritasi 
svetimos armijos, kad du gro
bikai pjaunasi tarpusavyje, 
pakeliui sėdami mirtį, naikin
dami niekuo dėtus žmones 
arba versdami kariauti jų pu
sėje. Tačiau to karo pradžia 
buvo sukėlusi viltį,•'kad susi
pjovę du kruvini režimai su
naikins vienas kitą, o Baltijos 

tautos vėl galės tvarkytis sa
varankiškai. Tai akivaizdžiai 
paliudijo ir Birželio 23-osios 
sukilimas Lietuvoje.

Tačiau dabartinė Rusi
jos propaganda švaistosi ta
riama "fašizmo šmėkla", ban
dydama nuteikti tuos, kurie 
nežino Baltijos valstybių is
torijos. Kad būtų įtikinamiau, 
kažkokie "nenustatyti asme
nys" iškelia skudurą su svas
tika prie namo, kuriame gy
vena Rusijos diplomatai, kaž
koks "neišaiškintas" asmuo 
išteplioja dažais ruso kareivio 
arba žydo kapą. Paslaptinga
sis "kažkas" deda bombas

(Nukelta į 4 psl.)
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Girdėta iš Vilniaus
• PREZIDENTO DOVANA. Balandžio 10 d. Preziden

tūroje oficialiai atidarytas spaudos centras. Pasveikinęs gau
siai susirinkusius žurnalistus su šv.Velykomis, Prezidentas V. 
Adamkus sakė esąs laimingas, kad spaudos, radijo ir televizi
jos atstovams sudarytos sąlygos normaliai dirbti valstybės va
dovo būstinėje. "Nesugalvojome jums geresnės dovanos šven
čių proga", - kalbėjo V.Adamkus. Maždaug 40 kvadratinių 
metrų užimančiame spaudos centre pastatyti stalai, kompiu
teriai, telefonai ir faksai, televizorius, videomagnetofonas.

• SUSITIKIMAS SU AMBASADORIUMI. įvairūs 
Jungtinių Amerikos Valstijų ir Lietuvos nepolitinių santykių 
bruožai aptarti JAV ambasadoriaus Vilniuje Keith C.Smith 
susitikime su Prezidentu Valdu Adamkumi, įvykusiame penk
tadienį. "Peržiūrėjome, kokios galimybės plėtoti dvišalį bend
radarbiavimą mokslo, aplinkosaugos, taip pat ekonominėje 
srityse", - po susitikimo žurnalistams sakė ambasadorius. Pa
sak diplomato, buvusio Amerikos piliečio V.Adamkaus išrin
kimas Lietuvos vadovu sukėlė nemažą susidomėjimą JAV. 
Todėl nemažai šios šalies verslininkų ėmė domėtis investicijų 
į Lietuvos ekonomiką galimybėmis, taip pat galimu prekybi
nių ryšių plėtojimu. Prezidentas pažymėjo JAV investicijų 
svarbą Lietuvos ekonomikai, nes jos netiesiogiai padeda stip
rinti Lietuvos saugumą.

• ĮSPĖJIMAI IR PROTESTAI. Seimo Konservatorių 
frakcijos seniūnas A.Vidžiūnas žurnalistams sakė, kad konser
vatoriams, ir Prezidentui nepriimtina krikščionių demokratų 
siūloma Egidijaus Vareikio kandidatūra į Švietimo ir mokslo 
ministro postą. Patys krikščionys demokratai jau pateikė tris 
kandidatūras. Šios frakcijos narys Algirdas Patackas išplatino 
pareiškimą, kuriame perspėja, kad jei iš krikščionių demokra
tų bus atimta švietimo ir mokslo ministerija, gali būti suardyta 
koalicija su konservatoriais ir destabilizuota politinė padėtis 
Seime. Du Seimo - Ignacas Uždavinys ir Petras Gražulis - su
stabdė savo narystę frakcijoje, nurodydami, jog toks sprendi
mas atsirado, pašalinus ministrą Zigmą Zinkevičių.

• "ATSITIKTINIS" ĮSTATYMAS. "Kontrabandos vi
rusas siautėja valdžios koridoriuose", - paskelbė "Lietuvos ry
tas". Dienraštis teigia stebėjęs, kaip šalies valdininkai padeda 
klestėti "šešėlinėms struktūroms". Pagal įstatymą, kurį Seimas 
priėmė kovo 26 d. ir kuris įsigaliojo nuo balandžio 3 dienos, 
turėtų būti paleisti iš kalėjimų visi, kurie buvo po 1996 m. lie
pos 17 d. nuteisti už neteisėtą visų rūšių spirito bei "pilstuko 
kaukolinio" laikymą arba gabenimą. "Lietuvos rytas" pabrė
žia, jog šis įstatymas priimtas "atsitiktinai" ir be Vyriausybės 
išvados. Jo projektą pateikė Seimo kancleris Jurgis Razma, o 
jį parengė teisingumo viceministras Gintaras Švedas.

Balandžio 7 d. Seimas vieningai ypatingos skubos tvarka 
pripažino šį įstatymą negaliojančiu. G. Švedas įteikė atsistaty
dinimo pareiškimą, tačiau Teisingumo ministras jo nepriėmė.

• NEAPSIŽIŪRĖJIMAS? "Respublika" rašo, kad Lie
tuvos onkologijos centras jau pusę metų visiškai negauna lėšų 
onkologijos mokslui plėtoti bei vėžio registrui rengti. Sveika
tos apsaugos ministerija nenumatė lėšų onkologijos mokslui.

• NEDARBAS. Užimtų gyventojų skaičius nuo 1,9 mili
jono 1990 m. sumažėjo iki 1,7 milijono 1997 m. Atlikus gy
ventojų užimtumo tyrimą, paaiškėjo, kad bedarbių skaičius 
yra 2,5 karto didesnis nei darbo biržos duomenimis. Ypač 
sunku rasti darbą mažuose miesteliuose, kur ekonomika mer
di, trūksta arba visai nėra darbo vietų. Mažėja užimtų žemės 
ūkyje. Didžiausias nedarbas balandžio pradžioje buvo Akme
nės, Šalčininkų (16,0 proc.) ir Lazdijų (15,9 proc.) rajonuose, 
mažiausias - Kaune (4,0 proc.), Prienų (4,0 proc.) ir Anykščių 
(4,7 proc.) rajone.

• STREIKAS. Balandžio 6 d. streikavo keli šimtai akci
nės bendrovės - vienos iš didžiausių Vilniaus įmonių - "Kuro 
aparatūra" darbininkų. Pagrindinis streikuotojų reikalavimas - 
iki Velykų išmokėti praėjusių metų rugsėjo ir spalio mėnesio 
atlyginimus. Darbuotojų teigimu, paskutinį kartą atlyginimą 
administracija mokėjo praėjusių metų gruodį už rugpjūtį. 
"Kuro aparatūroje" dirba apie 2800 žmonių. Iš jų administra
ciją sudaro net 1400. Apie 30 proc. įmonės akcijų valdo Ūkio 
ministerija, beveik tiek pat - įmonės darbuotojai, likusias - 
keletas investicijų fondų, užsienio bankų. "Respublika" paste
bi, kad pernai gamyklos darbininkams pagrasinus streiku, jos 
vadovai paėmė kreditą iš banko ir sumokėjo atlyginimus. Ta
čiau teko mokėti dideles palūkanas.

• KAUNO TVIRTOVĖS. Kaune yra 13 gynybinių tvir
tovių (fortų). Daugelio jų būklė labai prasta, jie neprižiūrimi, 
nenaudojami, kai kurie baigia sugriūti. Fortų šuliniuose ir po
žemiuose tebeguli abiejų pasaulinių karų ir sovietinės kariuo
menės palikti sprogmenys ir teršalai. Išminuota didesnė dalis 
IV forto. Darbai kainavo apie 2 mln. litų. Lėšų tikimasi gauti 
iš Europos Sąjungos. (Pagal Eltos pranešimus.)

Iš visur - apie viską
NENUSPĖJAMOJI RUSIJA

Algirdas Pužauskas

Rusijos prezidentas Boris 
Jelcin vėl sukėlė Rusijoje 
naują mįslę ir pastatė kai ku
riuos vadovus į sunkią padėtį. 
Iš savo poilsiavietės, esančios 
už 60 mylių į šiaurę nuo 
Maskvos, prezidentas prane
šė, kad jis atšaukia savo rei
kalavimą greitai patvirtinti jo 
parinktą naująjį ministrų ka
bineto pirmininką Sergej Ki- 
rijenko ir kviečia atvykti į pa
sitarimą už "apskrito stalo" 
abiejų parlamento rūmų va
dovus bei partijų atstovus. 
Bus tariamasi dėl naujos Ru
sijos vyriausybės sudarymo. 
Kaip žinoma, Rusijos Konsti
tucija suteikia teisę preziden
tui skirti premjerą ir paleisti 
Dūmą, jei toji tris kartus ne
patvirtina naujos vyriausy
bės, o ypač naujo premjero.

Pirmasis prieš naująjį 
premjerą piktai pasisakė Ru
sijos komunistų partijos va
dovas Genadij Ziuganov. Po
kalbyje su Interfax žinių

Balandžio 1 d. Izraelio 
vyriausybė formaliai paskel
bė, kad ji priima Jungtinių 
Tautų Saugumo Tarybos re
zoliuciją Nr. 425, kuri reika
lauja, kad Izraelis pasitrauktų 
iš Libano žemės. Premjeras 
Benjamin Netanjahu pareiš
kė, jog šis Izraelio nutarimas 
rodo, kad "mes pasiryžę už
baigti šį Libano klausimą vie
ną sykį visiems laikams".

Šią rezoliuciją Jungtinės 
Tautos priėmė dar 1978 m., 
bet iki šiol Izraelis jos nevyk
dė. Libanas tuoj pat atmetė 
Izraelio pasiūlymą pradėti 
derybas dėl Izraelio kareivių 
pasitraukimo iš teritorijos, 
kurią Izraelis vadina "saugu
mo zona". Čia patruliuoja 
apie 1,500 Izraelio kareivių ir 
2,500 samdytų libaniečių, ku
rių daugumą sudaro Libano 
krikščionių milicijos vyrai, 
Izraelio apginkluoti ir pa

• Kovo 29 d. prezidentas 
Bill Clinton ir jo žmona daly
vavo Pietų Afrikos respubli
kos Soueto miesto Regina 
Mundi parapijos bažnyčios 
sekmadienio Mišiose. Atėjus 
Komunijos laikui jiedu stojo į 
eilę kartu su 1,000 juodųjų 

agentūros atstovais, G. Ziu
ganov pabrėžė, kad jis nėra 
įsitikinęs, jog numatytasis 
premjeras esąs toks talentin
gas. Mes negalime "bet ką" 
tvirtinti antruoju svarbiausiu 
valstybės asmeniu, pasakė 
kompartijos vadovas, pridė
jęs, kad, jei prezidentas rim
tai susirgtų, premjero rankose 
būtų ir atsakomybė už bran
duolinį valstybės "lagaminė
lį", t.y. atominių ginklų myg
tukai. Jo nuomone, išreikšti 
tokį pasitikėjimą nežinomu, o 
gal ir nesubrendusiu tokioms 
atsakingoms pareigoms žmo
gumi būtų nepateisinamas 
lengvabūdiškumas.

Maskvoje kalbama, kad 
prezidentas B. Jelcin artimie
siems sukelia daug rūpesčių. 
Jis yra jau 67 metų amžiaus, 
pergyvenęs širdies krauja
gyslių operaciją. Pasitari
mams dėl naujos vyriausybės 
sudarymo paskirtas laikas 
reiškia, kad jis atidės kelionę 
į Japoniją. (Žinių tarnybos 
jau pranešė, kad pasimatymas 
su Japonijos premjeru atidė
tas vienai savaitei. - red.)

Kovo 30 d. B. Jelcin pra
nešė spaudai, kad jis daugiau 
nekandidatuos į Rusijos pre
zidento vietą, tačiau netarė 
žodžio, kurį kandidatą į šį 

TAIKA - DAR TOLI
rengti šiam darbui.

JAV valstybės sekretorė 
Madeleine Albright paragino 
Libano vyriausybę nedelsti ir 
pradėti derybas su Izraeliu. 
Izraelyje vėl lankėsi JAV 
specialusis tarpininkas Den- 
nis Ross, kuris ragino Izrae
lio vyriausybę tęsti su pales
tiniečiais taikos derybas ir 
užleisti jiems didesnę Vakarų 
kranto teritorijos dalį. Libano 
premjeras Rafik Hariri tuoj 
pat atsiliepė į Izraelio pasiū
lymą pasitraukti, pridėjęs, 
kad Libanas ir Sirija yra pasi
ruošę pasirašyti su Izraeliu 
taikos sutartį per tris mėne
sius po paskutinio Izraelio 
kareivio iškeliavimo namo. 
Tačiau Libanas atmeta Izrae
lio reikalavimus prižiūrėti tos 
sienos saugumą ir kitas Izrae
lio keliamas sąlygas.

Po kelių dienų Izraelio 
lėktuvai ir artilerija vėl ap

Keliais sakiniais
katalikų ir priėmė Dievo Kū
no plotkelę kartu su kitais. 
Tai sukėlė sunkumų parapi
jos klebonui kun. Mohlomi 
Makobane. Visi žino, kad 
JAV prezidentas yra Pietinės 
baptistų bažnyčios narys, o 
ponia Hillary Rodham Clin

postą jis laiko tinkamiausiu ir 
žada palaikyti. B. Jelcin tik 
nurodė, kad toms pareigoms 
reikia stiprios asmenybės.

Buvęs premjeras Viktor 
Čermomyrdin pokalbyje su 
Maskvos televizijos reporte
riais priminė, kad preziden
tas B. Jelcin jį palaiko, nors 
buvusiam premjerui teko pri
pažinti, kad jo staigus, iš 
anksto nesuderintas atleidi
mas jį šiek tiek užgavo, ypač 
kai prezidentas pasakė, jog 
Rusijai reikia dinamiško ir 
energingo vado.

Atsargon pasitraukęs ge
nerolas Aleksandr Lebedj, 
neslepiantis savo planų tapti 
Rusijos prezidentu, pasakė 
spaudai, kad Viktor Černo- 
myrdin, nebetekęs premjero 
pareigų, negali turėti vilčių 
būti išrinktas į prezidento 
vietą. Tačiau buvęs premjeras 
rengiasi artėjantiems prezi
dento rinkimams nežiūrint, ar 
B. Jelcin bus "už" ar "prieš". 
Už penkerius metus trukusią 
tarnybą kietoje Rusijos prem
jero kėdėje jis gavo antrojo 
laipsnio "Tėvynės ordiną".

Kai prezidentas B. Jelcin 
pernai, gruodžio mėnesį lan
kėsi Švedijoje, kai kurie jo 
pasisakymai rodė, kad jis 
manė esąs Suomijoje.

šaudė Libano teritoriją, iš ku
rios Izraelį puldinėja Irano 
remiami Hezbollah partiza
nai. Viena Izraelio raketa už
mušė 33 metų libanietį ūki
ninką, arusį savo lauką.

Vakarų krante, netoli Ra- 
mallah miesto buvo rastas su
sprogdintas automobilis, o 
šalia jo gulėjo Izraelio val
džios ieškomo teroristo, 32 
metų amžiaus Hamas kovoto
jų grupės aktyvisto kūnas. 
Gazos regiono Hamas orga
nizacija paskelbė, kad jų kar
žygį nužudė slaptoji Izraelio 
tarnyba ir kad už jo gyvybę 
bus atkeršyta. Izraelio valdžia 
paneigė įtarimą, esą jos agen
tūra nužudžiusi arabą. Tuo 
klausimu per televiziją kalbė
jo net Izraelio gynybos mi
nistras, pasakęs, kad žuvęs 
M. Sharif buvo žmogžudys ir 
teroristas, bet izraeliečiai ne
kalti dėl jo mirties.

ton - metodistė. Kilo klausi
mas, ar svečiai turėjo gauti 
dalinamą Komuniją. Kovo 31 
d. vyskupas Geraldo M. Ag- 
nelo - Vatikano Maldų ir 
Sakramentų reikalų sekreto
rius pareiškė, jog pagal kano- 

(Nukeltaį3 psl.)
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Redaktoriaus skiltis
UŽDELSTO VEIKIMO SPROGMENYS: 

Partijos ir spauda
Vienas iš pagrindinių 

diktatorinio režimo bruožų - 
"vienintelė tiesa". Žinojai, 
kad yra "partija" - epochos 
protas, garbė ir sąžinė. Todėl 
turėjo būti savaime supranta
ma, kad ji negali klysti. Su
abejojęs ne tik SSKP suva
žiavimo, bet net kokio nors 
rajoninio partinio pasitarimo 
išvadomis, galėjo tuoj pat 
būti apšauktas antitarybinin- 
ku, liaudies ir valstybės prie
šu. O kadangi apkaltintasis 
nesutinka su partine "teisy
be", tai jis yra "tarptautinio 
imperializmo agentas" arba 
... beprotis. Kas laukia de
maskuoto agento ir kur reikia 
laikyti bepročius, visi žinojo.

Viskas labai paprasta: 
jokių abejonių, jokių priešta
ravimų. Jeigu gyventi sunku, 
kalta ne partija, o tas baisusis 
"tarptautinis imperializmas" 
arba nepakankamas dirban
čiųjų ryžtas. Visa, kas bloga 
(tingėjimas, nesąžiningumas, 
girtuokliavimas ir pan.) arba 
blogiu vadinama (religingu
mas, tautiškumas), buvo ne 
kas kita, kaip "kapitalizmo 
atgyvenos žmonių sąmonė
je", su kuriomis reikėjo ko
voti. Toje kovos priekyje bu
vo "visuomenės informavimo 
priemonės". Pirmiausia turi 
žinoti, ką tau išdėsto "Prav- 
da" arba "Tiesa". Jei esi jau
nesnis, klausyk "Komjauni
mo tiesos", jei žemdirbys - 
"Valstiečių laikraščio". Nors, 
tiesą sakant, tarp šių leidinių 
- nebuvo didelių skirtumų: 
dauguma tų pačių straipsnių, 
tie patys veidai.

Tačiau juk norisi žinoti 
ir vietines naujienas. Prašau: 
štai tau "Raudonoji vėliava", 
(miestui), "Leninietis" (kai
mui). O kad visai atsikraty
tum tokio "buržuazinio prie
taro", kaip savarankiškas gal
vojimas, tai darbe arba mo
kykloje gauni paskutinį - pa
čios juodžiausios, primity
viausios propagandos patie
kalą - įmonės arba instituto 
"daugiatiražinį" - kokį nors 
"Tarybinį studentą" arba ko
munistinį "Statybininką". 
Nuo pat "Tiesos" iki "Staty

bininko" ant galvos krinta ta 
pati lavina. Kieta, sunki ir 
aštri, lyg nuo stataus kalno 
besiritantys akmenys. Suabe
jojai - rizikuoji, kad būsi su
traiškytas. Visa tai bus pada
ryta su tokiu įniršiu, kad nie
kas neišdrįstu nei tave užsto
ti, nei pasekti tavo pavyz
džiu. Juk net mažiausio "dau- 
giatiražio" redaktorių tvirtin
davo "partinis komitetas" tik 
iš labiausiai atsidavusių "sa
vųjų".

Tokie ir dabar, praėjus 
dešimtmečiui nuo Atgimimo, 
kitaip elgtis, kaip jiems buvo 
įkalta, nebegali. Nors jų apra
šomieji asmenys šiandien jau 
kiti, tačiau rašoma apie juos 
tuo pačiu stiliumi: "teisin
giausias", "vienintelis", o visi 
kiti - "priešai", "tarnaujantys 
kitoms valstybėms, įsikibę į 
svetimos vėliavos kotą" ir t.t. 
Kad gali būti ramus įvairių 
nuomonių svarstymas, kad 
žmonės gali patys ieškoti tin
kamesnio sprendimo, kad tai, 
kas tinka vienoje vietoje arba 
tiko prieš metus, bet nebetin
ka dabar, anų laikų "spaudos 
fronto kovotojams" tebekelia 
siaubą ir įsiūtį.

Tačiau dabar jiems ne
pakeliamai sunku, nes vietoj 
vienos "partijos" atsirado 
daugybė "partijų". Kuriai tar
nauti, kurią garbinti, kaip 
"patriotiškiausią", o kurias 
kolioti, kaip "tiesiog nepo
puliarias" ir "dar nežinia kie
no sukurtas"? Ilgametė val
džios laiptų laižytojo patirtis 
sako, kad reikia remti "val
dančiąją". Bet vėl bėda: "par
tija", kurį ką tik valdė, pralai
mėjo, o "laimėjusioji" per 
vienerius metus sukėlė tiek 
painiavos, kad pati nebesusi- 
gaudo ir praranda šalininkus. 
Ištikimieji, ką tik oriai vaikš
tinėję "cė-ka" koridoriais, da
bar skirtingose "partijose" ro
do patriotizmą ir buvusiems 
bendrapartiečiams į atlapus 
kabinasi. "Ką daryti?" - klau
sė vienos vienintelio "geni
jaus" knygos pavadinimas. 
"Ką daryti?"- klausinėja bu
vę jo pasekėjai.

Taisyklė, kad duodama 
100 dienų savo "štabui" susi
tvarkyti ir padėtyje susiorien
tuoti, daugelyje valstybių tai
koma, kai išrenkamas naujas 
Prezidentas, Seimas arba su
daroma Vyriausybė. Bet ir 
per tą laiką spauda turi viską 
matyti ir rimtesniais atvejais 
pasisakyti. O toks gana rim
tas atvejis iškilo, kuomet Pre
zidentas V. Adamkus atsisa
kė patvirtinti krikščionių de
mokratų partijos pristatytą 
švietimo ministrą akad. prof. 
Zigmą Zinkevičių. Prieš jį 
jau ilgą laiką buvo organi
zuota išpuolių ir šmeižtų 
kampanija. Visa tai prasidėjo, 
kuomet jis norėjo įvesti tvar
ką mokyklose, kai siekė, kad 
mokyklos augintų ir parengtų 
susipratusius Lietuvos pilie
čius.

Kalbėdamas apie Vilni
jos krašto mokyklas, minist
ras Z. Zinkevičius nurodė, 
kad jose turi būti dėstoma ir 
valstybinė kalba. Tai labai 
nepatiko sulenkėjusiems, len
kuojantiems ir jų klapčiu
kams. Tas jų sukeltas triukš
mas net Varšuvą pasiekė. Tai 
išgąsdino net užsienio reikalų 
ministrą Algirdą Saudargą ir 
šis pradėjo atsiprašinėti. Už 
ką? Juk ministras Z. Zinkevi
čius dar nebuvo daug ko pa
sakęs. Juk valstybinėse mo
kyklose valstybinės kalbos ne 

Iš visur - apie viską
nūs svečiai - ne katalikai ne
galėjo dalyvauti Eucharisti
nėje Komunijoje, išskyrus or
todoksus krikščionis, neturin
čius toje vietovėje savo baž
nyčios. Regina Mundi klebo
nas aiškinosi, kad Pietų Afri
kos vyskupų priimtose tai
syklėse yra leista ekumeninė 
Komunija. Jis gi negalėjęs 
nuvaryti aukštųjų svečių nuo 
Dievo stalo. Kaip žinoma, to 
sekmadienio Evangelijoje 
kalbama apie svetimavusią 
moterį, kurią Jėzus išgelbėjo 
nuo įtužusios minios, kvies
damas tuos pirmiesiems mes
ti akmenį, kurie patys - be 
nuodėmės.

• Ukrainos Aukščiausios 
Tarybos (Verchovna Rada) 
rinkimai sustiprino ukrainie
čių komunistų partijos pazici- 
jas. Jos vadovas Petro Simo- 
nenko pareiškė, kad "liaudis 
patikėjo mums pareigą su
stabdyti valdžios ėjimą į eko
nominę pražūtį". Komunistai
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GAILA, KAD DŽIAUGSMAS
TRUMPAS TEBUVO

tik turi būti mokoma, bet ji 
turi būti dėstomąja kalba!

Manau, kad nei Ameri
koje, nei toje pačioje Lenki
joje ir net Rusijoje toks klau
simas neiškyla, o jei kam 
nors iškiltų, nebūtų net svars
tomas. Taigi, taip būtų kitur, 
bet pasirodo, tik ne Lietuvo
je!

BNS žinių agentūra dar 
sausio 15 d.pranešė: Švietimo 
ir mokslo ministras Zigmas 
Zinkevičius labai nepatenkin
tas Lietuvos švietimo tarybos 
veikla ir žada imtis ryžtingų 
priemonių jai pertvarkyti. 
[...] Pagal dabartinius nuo
status, tarybą formuoja jos 
pirmininkas. Pasak Z. Zinke
vičiaus, "taip sukasi užburtas 
ratas - neveiklūs vadovai pa
sirenka neveiklius pavaldi
nius".

Bet Švietimo taryba į la
bai rimtus priekaištus nekrei
pė dėmesio. Priešingai: jaus
dama, kad valdžios sluoks
niuose yra nepatenkintų mi
nistro vykdomomis reformo
mis, ji spaudoje paskelbė 
apie savo atsistatydinimą. Po 
savaitės BNS pranešė, kad 
Seimo švietimo, kultūros ir 
mokslo komiteto vicepirmi
ninkas socialdemokratas Ro
landas Zuoza, spaudos kon
ferencijoje pareiškė: "Vie
nuolikos Švietimo tarybos 
narių atsistatydinimą ir mi
nistro Zigmo Zinkevičiaus 
nesugebėjimą bendradarbiau
ti su taryba aš galiu vertinti 
kaip krizę". Skaitytojui, gi
liau nesusipažinusiam su pa
dėtimi, galėtų atrodyti, kad 
ministras iš tikrųjų nesugebė
jo ministerijos reikalų tvarky

(Atkelta iš 2 psl.)

ir jų kairieji bendrininkai su
gebėjo pristabdyti prezidento 
ir vyriausybės vykdomas 
ekonomines reformas ir ša
lies pažangą.

• Airijos policija išaiški
no ir konfiskavo iš Airijos į 
Angliją siunčiamą pilną 
sprogmenų automobilį ir 
areštavo vieną vyrą. Politines 
derybas dėl Airijos ir Šiauri
nės Airijos sujungimo bando 
sutrukdyti atskilusį katalikų 
airių grupuotė.

• Britanijos vyriausybė 
išmokės Vokietijos žydams - 
nacių vyriausybės aukų gimi
nėms ir įpėdiniams apie 100 
mln. dol., kuriuos Vokietijos 
žydai buvo įdėję į Britanijos 
bankus. Prasidėjus karui, Bri
tanijos vyriausybės tuos Vo
kietijos piliečių indėlius kon
fiskavo ir užšaldė, nors jie 
priklausė pirmosioms Vokie
tijos valdžios aukoms, dau

ti. Bet faktiškai taryba išsi
gando, kad reikės ir jai pra
dėti rimtai dirbti.

Susidorojimui su minist
ru akad. Z. Zinkevičiumi 
buvo iš anksto ir nuosekliai 
rengiamasi. Praėjusiame X 
Mokslo ir kūrybos simpo
ziume dalyvavo Seimo švieti
mo, kultūros ir mokslo komi
teto pirmininkas Žibartas Jac
kūnas. Matydamas didelį 
akad. Zigmo Zinkevičiaus 
populiarumą išeivijoje, jis 
pasakė: "Nepaisant išeivijoje 
rodomos jam pagarbos - 
mums tai nieko nereiškia. Ir 
viską darysiu, kad jis minist
ro poste neliktų."

Taigi Z.Zinkevičiaus liki
mas jau pernai, lapkričio mė
nesio pabaigoje buvo nu
spręstas. Ne dėl to jis kai 
kam netiko ir buvo nepatvir
tintas, kad nesugebėjo tvar
kytis. Jis tapo auka už pa
stangas atkurti tautinę mo
kyklą. Kol Lietuvoje yra "fi
losofų", kurie gali skeryčiotis 
skelbdami, kad "tauta yra sta
bas" savaime aišku, kad ska
tinami tie, kuriems tautišku
mas - nepriimtinas. Prieš jį 
susijungė kitakalbiai ir kos
mopolitai, kurių dabar Lietu
voje yra apsčiai.

Tačiau atsakomybė tenka 
vis tiek tenka Prezidentui V. 
Adamkui, kuris yra valstybės 
laivo vadovas. Galioja visuo
tinai pripažintas jūrų įstaty
mas: kol laivas yra jūroje, tai 
kapitonas atsako už viską, 
kas jam budint laive ar laivui 
atsitiko. Nors jis ir būtų mie
gojęs - vis tiek jam budint 
(on his watch)l 

giausia rytinės Europos žy
dams, kurių rasta net apie 
25,000.

• Armėnijos prezidento 
rinkimus, surinkęs 59% bal
sų, laimėjo dešiniųjų partijų 
remiamas Robert Kočiarian, 
nugalėjęs buvusį komunistų 
vadovą Karen Demirčian.

• Rumunijoje vyriausybei 
vadovauti pakviestas Tauti
nės ūkininkų partijos vado
vas, ekonomistas Radu Vasi- 
le. Jis pakeis tris mėnesius 
vyriausybei vadovavusį Vik- 
tor Čiorbea. Šalyje vyksta 
kova dėl ekonomikos refor
mų.

• Trys naftą eksportuo
jančios valstybės susitarė su
mažinti naftos gavybą, nes 
jos kaina pasaulyje ėmė kris
ti. Saudo Arabija, Meksika ir 
Venezuela susitarė nebepar- 
duoti po du milijonus statinių 
kasdien. Rusija pareiškė ne
galinti prisidėti prie Šio ma
žinimo.

mailto:dirva@ix.netcom.com
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IMERIJOS NAGAI - 
VIRŠ BALTIJOS VALSTYBIŲ

PASAULIS IR LIETUVA

prie sinagogos ir Rusijos am
basados, "kažkas" telefonu 
grąsina Izraelio ambasadai. 
Visi tie, "nežinia kieno" su
planuoti įvykiai kuo garsiau
siai reklamuojami, siekiant 
sudaryti vaizdą, esą Latvijoje 
atgimė naujas Hitleris arba 
Musolinis.

Tikslai ir priemonės

Naujojo puolimo prieš 
Latviją pretekstą sudarė ne
teisėtas "rusakalbių pensinin
kų" piketas dėl blogų gyveni
mo sąlygų. Tai ar latviui tos 
sąlygos yra kitokios, negu 
"rusakalbiui"? Be to, "pensi
ninkai", kovo 3 d. sugarmėję 
į Rygos centrą ir užtverę gat
ves, buvo anaiptol ne sukrio
šę, alkani seneliai. Nemažą 
dalį vadinamųjų "rusakalbių 
pensininkų" sudaro kariškiai, 
numetę savo milines tuo me
tu, kai Rusijos armija traukė
si iš Baltijos valstybių.

Buvo tikėtasi, kad netei
sėto piketo metu pavyks iš
provokuoti muštynes, per te
leviziją bus galima parodyti 
"nukentėjusius". Kai nieko iš 
to neišėjo, teko griebtis bom
belių sprogdinimo ir skudurų 
su svastikomis kilnojimo. Juk 
reikėjo kaip nors pateisinti 
visa tai, kas seniai buvo su
manyta: pseudopolitinio ir 
ekonominio šantažo pagalba 
pabandyti priversti Latviją 
pakeisti pilietybės įstatymą ir 
išreikalauti, jog kolonistai 
būtų pripažinti teisėtais Lat
vijos gyventojais. Tikimasi 
pakeisti jos vyriausybę, nuša
linti patriotiškiau nusiteiku
sius pareigūnus. O jei tai pa
vyktų, tai gal pasikeistų visų 
Baltijos valstybių politikos 
kursas. Jeigu iš karto tai ne
pasiektų, tai gal bent būtų su
trukdyta šių valstybių įsijun
gimui į Vakarų Europos ūki
nes bei gynybines organizaci
jas. Juk kuo labiau tos trys 
strategiškai svarbioje vietoje 
esančios valstybės suartės su 
Europos Sąjunga ir NATO, 
tuo sunkiau bus jas sugrąžinti 
į buvusią SSRS, apie kurios 
atkūrimą šūkaujama Rusijos 
Dūmoje. Tokiam atkūrimui 
vis smarkiau ruošiamasi, net 
stengiantis sudaryti bent ma
žiausią pateisinimą naujai ag
resijai. Neveltui liūdnai pa
garsėjęs Rusijos Užsienio rei
kalų viceministras A. Avde- 
jev visai neseniai paskelbė, 
kad Baltijos valstybių užgro
bimas buvęs lyg ir teisėtas, 
nes to lyg tai "nedraudė" iki
kariniai įstatymai. Neveltui 
Dūmoje svarstoma, kaip pa
naikinti 1990 metais priimtus 
Baltijos valstybių pripažini
mo aktus. Neveltui planuoja
mi "visaliaudiniai žygiai už 
SSRS". Tik tie planuotojai

(Atkelta iš 1 psl.) 
nei agresoriais, nei fašistais 
savęs nevadina.

Ekonominiai smūgiai 
Latvijai šiomis dienomis jau 
nebe vadi narni "blokada" arba 
"sankcijomis". Anot to paties 
A. Avdejev, tai esą tik "pre- 
kybinių-ekonominių santykių 
sutvarkymas". Tokie propa
gandos perlai ir patį P. Goeb- 
bels nustebintų. Tik ko stebė
tis, jei net viena iš pagrindi
nių Rusijos žinių agentūrų iki 
šiol tebenešioja TASS vardą?

Ne tik nieko bendro su 
Latvija neturinčios Tūlos, Sa
ratovo, Jaroslavlio, Kemero
vo ar Primorės kraštų guber
natoriai reikalauja neparduoti 
Latvijai naftos, neįsileisti joje 
pagamintų prekių, nesinaudo
ti jos uostais. Apie tą patį sa
ko laikinieji (nes vyriausybė 
dar nesudaryta) premjerai ir 
vicepremjerai, apie tai prane
ša prezidento spaudos tarny
ba. Tai kodėl prireikė to pa
vadinimo - "santykių sutvar
kymas"? Pasirodo, kad nežiū
rint nesiliaujančių kaltinimų, 
kitos valstybės iš karto pasi
sakė prieš ekonomines sank- 
jas Latvijai.

Latvijos rusakalbiai yra 
susikaupę didžiuosiuose 
miestuose: Rygoje, Liepojo
je, Ventspilyje, Daugpilyje. 
Čia veikiančios įmonės pir
miausia pajuto Rusijos bloka
dos smūgius. Pirmieji apie tai 
prabilo patys rusai - šių įmo
nių darbuotojai. Jiems iškilo 
pavojus netekti darbo ir už
darbio. Taigi keistai atrodo ta 
savo "tėvynainių gynyba".

Ir daugelį kitų, rusakal
bius dominančių dalykų jau 
seniai pati Latvija būtų išsi
aiškinusi, jei ne nuolatiniai 
Rusijos politikierių išpuoliai 
ir kurstymai. Gal ne visiems 
žinoma, kad daug kitataučių 
iki šiol nė kiek nepageidavo 
turėti Latvijos pilietybę. Jie 
reikalavo tik pratęsti ... So
vietų Sąjungos piliečių pasų 
galiojimo laiką. Štai taip: im
perijos nėra, o jos piliečių - 
šimtai tūkstančių... Kita dalis 
bevelytų pasirinkti Rusijos 
pilietybę, nors grįžti į Rusiją 
anaiptol neplanuoja. Apie ko
kį jų lojalumą Latvijai galima 
kalbėti? Kurios tarptautinės 
organizacijos atkreips į tai 
dėmesį?

Jei galima tikėti agentū
ros ITAR-TASS pranešimais, 
Italijos Užsienio reikalų mi
nistras Lamberto Dini, viešė
damas Maskvoje, piktai užsi- 
puolęs Latviją, sakydamas, 
kad dabartinė padėtis atitoli
no Latvijos viltis tapti Euro
pos Sąjungos nare. Keistu su
tapimu jam pritarė ir Rusijos 
Dūmos frakcijos "Mūsų na
mai - Rusija" vadovas Alek- 
sandr Šochin, pabrėžęs: "Po 

įvykių Latvijoje aišku, kad ji 
nepateks net į antrąją stojan
čių į Europos Sąjungą ban
gą". įdomu, ką sakytų Lam- 
berto Dini, jeigu tarp Italijos 
gyventojų atsirastų ketvirta
dalis "rusakalbių". Kaip pa
tiktų ponui A. Šochin, jei 
ketvirtadalį jo Rusijos namų 
užpildytų kiniečiai arba vo
kiečiai? Maža to, kad užpil
dytų, bet vietinius rusus dar 
ir "fašistais" apšauktų. Beje, 
ponas L. Dini tikriausia žino, 
kokios kilmės žodis yra "fa
šizmas".

Kam teks kitas smūgis?

Žinių tarnybos praneša, 
kad panašūs kaltinimai jau 
kabo virš Estijos. Rusijos ži
nių agentūra INTERFAX ci
tuoja Europos komisijos narę 
V. Lappalainen, kuri neva 
pasakiusi: "Didelis nepiliečių 
skaičius yra problema, kurios 
normalioje valstybėje neturi 
būti. Estijos valdžia turi imtis 
priemonių, šalinant šią prob
lemą. Šiam klausimui dery
bose dėl Estijos narystės Eu
ropos Sąjungoje bus skiriama 
daug dėmesio." Deja, minėta 
pareigūnė nežino, kaip tokias 
problemas išspręsti. Žinotų - 
pasakytų.

Dar visai neseniai Rusi
joje prie Lietuvos diplomati
nių įstaigų vyko piketai, ku
riuose buvo reikalaujama pa
leisti iš kalėjimo perversmi
ninkus Mykolą Burokevičių 
ir Juozą Jarmalavičių. Rusi
jos Dūmoje Lietuva buvo 
puolama ir gąsdinama už 
nuosprendį Sausio 13-osios 
aukų šmeižikui V. Ivanov. 
Lietuva turi atominę elektri
nę ir rusakalbišką Visagino 
miestą, dar taip neseniai va
dintą Sniečkumi. Spauda ne 
kartą rašė, kokius vargus ten
ka patirti, norint lietuvį įdar
binti toje elektrinėje. Taigi 
nėra dėl ko save raminti, kad 
imperija dar šiandien nepuo
la. Ir jokiu būdu negalima ti
kėtis pasipelnyti iš skaudžios 
kaimynų nelaimės. O tokių 
pasiūlymų iš Rusijos jau pa
sigirdo. Atseit, gal krovinių 
srautus nukreipti per "drau
gišką" Lietuvą? Neilgas būtų 
išdavystės džiaugsmas. Tuo 
tarpu, jėgas suvienijus, impe
rijos kėslus galima sužlugdy
ti. Čečėnijos pavyzdys tai įti
kinamai liudija.

Baltijos valstybių kovos 
už tarptautinį pripažinimą 
pradžioje Lietuva buvo užsi
traukusi didelę gėdą. Tuome
tinė Aukščiausioji Taryba ne
išdrįso tvirtai paremti Estijos, 
priėmusios jai gyvybiškai 
svarbų nutarimą. Ryžtingu 
Baltijos valstybių vienybės 
parodymu ir pagalba kaimy
nei Lietuva gali ją nusiplauti.

• SMŪGIAI LATVIJOS ŪKIUI. Laikinai einančio 
Rusijos pirmojo vicepremjero pareigas Boris Nemcov sekre
torius spaudai Andrėj Peršin Interfax agentūrai pranešė, kad 
Rusija šių metų II ketvirtyje sumažins naftos eksportą per Lat
viją 610 tūkst t., palyginus su I-uoju ketvirčiu. Pasak A. Per
šin, "ekonominio poveikio" Latvijai priemonės parengtos, re
miantis prezidento B. Jelcin pavedimu. (BNS, INTERFAX)

• KAS NUKENTĖS PIRMIAUSIA? Penkios stambios 
Latvijos įmonės išplatino pareiškimą, kuriame sakoma, kad, 
naftos eksporto sumažininimas labiausiai pakenks rusakal
biams darbininkams, būtent tiems, kuriuos Maskva "stengiasi 
ginti". 80 procentų tų įmonių dirbančiųjų yra rusai. Sumažėjus 
naftos eksportui, jie gali netekti darbo. "Ventspilio nafta" 
kreipiasi į prezidentą, ministrą pirmininką ir Rusijos ambasa
dorių, skatindama ieškoti susitarimo. (REUTERS)

• KAS PLANUOJA PROVOKACIJAS? Latvijos Vi
daus reikalų ministerija pranešė, kad Liepojos žydų kapinėse

_ juodais dažais išteptas vienas kapinių paminklas. į Izraelio 
ambasadą Rygoje paskambino nežinomas asmuo ir pareiškė, 
kad ambasadoje padėta bomba. Policijos darbuotojai sprog
menų nerado. Rygos Ziepniekkalnio rajone, prie namo, kuria
me gyvena keletas Rusijos ambasados Latvijoje darbuotojų, 
nežinomi asmenys iškėlė vėliavą su svastika. Maskvos staty
bininkai balandžio 4 d. susirinko į mitingą prie Latvijos am
basados, protestuodami prieš "Latvijos valdžios savivaliavi
mą, šalyje šiurkščiai pažeidžiant žmogaus teises". Mitinge 
dalyvavo apie 400 žmonių, tarp kurių buvo pasaulio šachmatų 
eksčempionas Anatolij Karpov, grupė Dūmos deputatų. Jaros
lavlio srities gubernatorius A. Lisicin ragino boikotuoti Latvi
jos prekes ir paslaugas. (ITAR - TASS, INTERFAX, BNS)

♦ ESTIJOS PARAMA LATVIJAI. Estijos parlamento 
užsienio reikalų komisijos pirmininkas Einas Tammo pažy
mėjo, kad Estija turi padėti išaiškinti, jog Latvijoje nėra žmo
gaus teisių pažeidimų ir tautinės nesantaikos. Jis sakė, kad 
Latvijoje vyksta ne kokie nors principiniai politiniai įvykiai, o 
"iš išorės valdoma planinga veikla".

♦ LIETUVOS PAREIŠKIMAS. Lietuvos užsienio rei
kalų ministerija paskelbė pareiškimą, kuriame parėmė kaimy
ninę Latviją. Pareiškime teigiama, kad naujas sprogimas prie 
Rusijos ambasados yra bandymas pakenkti šalies reputacijai ir 
diskredituoti Latviją. Rusijos nacionalistai traktuoja Baltijos 
valstybes kaip natūralios Rusijos įtakos sferos regioną. Išve
dus iš Baltijos valstybių buvusios SSRS kariuomenę, Rusija 
neteko svarbių oro gynybos ir laivyno bazių. (REUTERS)

* SKUNDAS. Buvę Latvijos SSR KGB darbuotojai 
kreipėsi į Latvijos Seimo pirmininką Alfredą Cepanį, prašyda
mi apsaugoti jų žmogiškąsias teises ir apginti nuo savivalės. 
Pareiškime, kurį pirmininkui įteikė buvęs Latvijos SSR vi
daus reikalų ministras Bruno Šteinbrikis, tvirtinama, kad 
savivaliauja Latvijos generalinės prokuratūros totalitarinių re
žimų nusikaltimų tyrimų skyrius, kuris jau keleri metai tardo, 
krato ir areštuoja buvusius saugumo tarnybų darbuotojus, nai
kinimo batalionų karius ir agentus". Pasak B. Šteinbrikio, pa
gal Latvijos įstatymus iš buvusių saugumo tarnybų darbuotojų 
atimtos pilietinės, politinės ir profesinės teisės. (BNS)

♦ PASIILGO SSRS. Rusijos judėjimo "Darbo Rusija" 
vykdomajame komitete pranešė, kad svarbiausia Rusijos kai
riųjų protesto akcija šiais metais bus "žygis už SSSR". "Darbo 
Rusija" vadovas Viktor Anpilov sakė, kad "žygį" numatoma 
pradėti rugpjūčio 14 d. iš Sankt Peterburgo, Smolensko, Sa
maros ir kitų miestų. Tikimasi patraukti šimtus tūkstančių 
žmonių, tai pat ir Kaukazo gyventojus. (INTERFAX)

* AIŠKĖJA L. ROCHLIN SIEKIAI. Rusijos Valsty
bės Dūmos Saugumo komiteto pirmininkas Viktor Iljuchin ir 
Gynybos komiteto pirmininkas Lev Rochlin spaudos konfe
rencijoje Maskvoje pareiškė, kad pradėjo rinkti deputatų para
šus dėl prezidento Boris Jelcin nušalinimo iš savo posto. Jie 
apkaltino prezidentą "sąmoningo genocido politikos prieš Ru
sijos tautas vykdymu", "gyventojų finansiniu-ekonominiu nai
kinimu" ir paskelbė, jog įkuriamas štabas, kuris rinks medžia
gą tarptautiniam prezidento teismui Hagoje. (INTERFAX)

♦ ATIDĖTAS VIZITAS. Japonijos užsienio reikalų mi
nisterija pranešė, jog Rusijos prezidentas Boris Jelcin savaitei 
atidėjo vizitą į Japoniją, kuris turėjo įvykti balandžio 11-13 d., 
dėl "Rusijos vidaus padėties". (REUTERS)

* ENERGETIKA. Lietuvos energetikos ūkis šiandien 
tebelieka neatsiejamas nuo Rusijos. Šalies elektros energeti
kos sistema tebėra buvusios Sovietų Sąjungos energetikos sis
temos atšaka, kadaise vadinta Šiaurės Vakarų energetikos sis
tema. Lietuva tebepriklauso nuo Rusijos energijos šaltinių: 
būtent Rusijos kompanijos sprendžia, ar Lietuvos gamtinių 
dujų ir naftos vamzdžiai bus pilni. (ELTA)
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Kreipimasis į Lietuvos studentiją 
LIETUVIŲ STUDENTŲ KORPORACIJAI 

"JURA" - 60 METŲ

Algirdas Gustaitis

Daugelis Lietuvos uni
versitetų studentų linki sava
jai tautai viso ko geriausio. 
Siūlome lietuvių studentijai 
puoselėti domėjimąsi jūra. 
1938 m. balandžio 28 d. 
Lietuvos universitetuose ofi
cialiai pradėjo veikti Lietuvių 
studentų korporacija "Jūra". 
Atgaivinkime ir tęskime jos 
veiklą Lietuvos aukštosiose 
mokyklose.

Apie "Jūros" korporaci
jos idėjas ir tikslus daug kal
bėta, rašyta, girdėta radijo 
bangomis, matyta televizijo
je. Vienas iš aktyvių korpo- 
rantų Vladas Nasevičius, vė
liau tapęs Birželio 23-osios 
sukilimo metu sudarytos vy
riausybės ministru, yra pasa
kęs: "Mūsų Lietuvių studęptų 
korporacija "Jūra" yra nuošir
džių, taurių, darbščių ir vie
nas kitu pasitikinčių studijo- 
zų korporacija, ruošianti tau
toje masinį sąjūdį, kuris pa
skatins ne vieną, bet kelias 
lietuvių kartas jūriškam dar
bui. Šitas didelis darbas - vi

Kreipimasis į visuomene
PRAŠOME PARAMOS STEIGIAMAM 
žemės Ūkio ir miškininkystės 

CENTRUI AUKSUČIUOSE
Kalifornijos universitetų 

žemės ūkio specialistų grupė, 
norėdama nustatyti, kaip būtų 
galima padėti Lietuvos ūki
ninkams ir atkurti jų pasiti
kėjimą savimi, praėjusią va
sarą lankėsi Lietuvoje. Gru
pės nariai įsitikino, kad ūki
ninkams reikia skubios užsie
nio pagalbos, mokantis lais
vosios Vakarų rinkos metodų 
ir sukuriant privačią pelningą 
žemdirbystę. Grupės nariai 
taip pat mano, kad reikia su
pažindinti ūkininkus su gam
tos apsaugos principais, ypač 
siekiant sustabdyti savivališ
ką, šiuo metu labai paplitusį 
privačių miškų naikinimą.

Kalifornijos specialistai 
pasiūlė įkurti Lietuvos žem
dirbiams skirtą, vakarietiš
kais ūkininkavimo metodais 
pagrįstą mokymo ir tyrimų 
centrą, prie jo prijungiant ir 
miškų ekologinės priežiūros 

są tautą nukreipti en face į 
Baltijos Jūrą, pažadinti visoje 
tautoje - liaudyje ir šviesuo
menėje - didesnį domėjimąsi 
jūra ir Vakarų Lietuvos prob- 
lemomis.į...] "Jūros" korp! - 
kiekvieno iš mūsų pareiga. Ir 
tik šito siekdami, mes patei- 
sinam "Jūros" korp! egzisten
ciją ir nešiojamas korp! spal
vas. Tad šis didelis darbas 
riša mus nuoširdžion drau
gėn, artina, vienas kitą pama
čius, džiugina. Juk niekas 
žmonių taip nesuartina, kaip 
bendras, nuoširdus, idealisti
nis darbas.

Ak, bendro darbo broliai 
ir sesės, juk kiekviena nauja 
karta atranda palikta daugiau, 
kaip atrado prieš ją buvusioji 
karta: ir ji savo įpėdinių kar
tai turės palikti padidintą pa
likimą. Ir tai nėra savinaudos, 
egoizmo ar instinkto rezulta
tas, bet pasiaukojimo, nuošir
daus darbo savo tautos, vals
tybės laimingai ateičiai. į to
limą ateitį žvelgiantys ir pa
gal tai savo darbą vertinantys 
žmonės yra didžios dvasios.

Tad "Jūros" korp! ir jos 
korporantai negyvena tik sau. 
Prieš mums pradedant darbą, 
tautoje buvo mažiau jūriškos 
minties, jūriškos orientacijos. 
Po mūsų, mums peržengus, 
mirties slekstį, būsimas lie
tuvis, ateinanti lietuvių karta 
bus jūriškesnė. Ir tai bus mū
sų palikimas kitoms kartoms.

Mes žinom, dėl ko gyve
nam: lietuvių tautos ir vals

padalinį. Siekiant sumažinti 
valdymo išlaidas ir užtikrinti, 
kad finansinė parama atitektų 
tiesiogiai žemės ūkio ir miš
kų tyrimams, jie patarė įkurti 
pelno nesiekiančią, privačiai 
tvarkomą, savarankišką orga
nizaciją.

Kalifornijos specialistų 
patarimai buvo priimti. Toks 
centras jau kuriamas Šiaulių 
apskrityje, Auksučių kaime. 
Turime 51 ha (134 akrų) plo
to privatų ūkį, turintį pilną 
požeminę nusausinimo (dre
nažo) sistemą, su mišku, 
esančiu šalia didelio valdiško 
miško ploto. Lietuvos centri
nės ir rajono valdžios parei
gūnai pažadėjo atvesti elekt
ros liniją, sutvarkyti kelią bei 
išvalyti nusausinimo kanalų 
sistemą. Gruzdžių Žemdir
bystės mokykla nurodė, kad 
vasaros atostogų metu patal
kininkaus mokiniai. Kalifor

tybės gyvenime mūsų funk
cija yra ją jūrinti. Tai at
liekant niekas negali .mūsų 
pakeisti ar pavaduoti, nes 
mes esam ir būsim darbo 
žmonės, kiekvienas atliekąs 
jam pavestą darbą kuo są
žiningiausiai.

Mes žinome, kad tik mū
sų nuoširdus darbas, bet ne 
lepinančios filisterių protek
cijos ar bet kurios valdančios 
partijos malonės mus grūdina 
ir yra laidas šviesiai jūriškai 
Lietuvos ateičiai.

Mūsų pasisakymai, dar
bai įneša ir įneš daugiau di
namikos visose mūsų tautos 
ir valstybės kultūrinio, eko
nominio ir politinio gyveni
mo sritysna, daugiau sąžinin
gumo, daugiau lietuviškumo.

Tik būkime darbo ir jū
riškos galvosenos žmonės!"

Pritariantieji Lietuvių 
studentų korporacijos "Jūra" 
idėjai ir siekiams, minėkime 
jos įsteigimo 60 metų sukaktį 
1998 balandžio 28 d. Padi
dinkime veikiančias, įkurki- 
me naujas "Jūros" korporaci
jas Lietuvos universitetuose.

Netrukus Jūsų pagalbi
ninke taps jau spausdinama 
kelių šimtų puslapių, gausiai 
iliustruota knyga "Lietuvių 
studentų korporacija "Jūra" 
Lietuvos universitetuose.

Jei pageidausite, visada 
Jums talkinsiu. Mano adre
sas: 7946 W. 4th Street, Los 
Angeles, CA 90048, USA.

Gero vėjo!

nijos universitetų patyrę spe
cialistai atvyks ir padės įgy
vendinti projektą - patarti au
galų tyrimų darbuose ir tai
kant naujausius žemdirbystės 
metodus.

Iki šios vasaros numaty
tame pavyzdiniame Žemės 
ūkio ir miškininkystės centre 
reikia pastatyti pagrindinį bei 
pagalbinius pastatus ir įsigyti 
būtiniausias žemdirbystės 
mašinas. Tam užmojui įgy
vendinti pradžiai reikia bent 
150 tūkst. dolerių.

KREIPIAMĖS Į VISUS 
LIETUVIUS, jų organizaci
jas ir fondus, PRAŠYDAMI 
SKUBIOS PARAMOS, stei
giant pavyzdinį Žemės ūkio 
ir miškininkystės centrą Auk
sučiuose. Jei pajėgsime bend
romis jėgomis surinkti reikia
mą pinigų sumą, Lietuva įgys 
jai labai reikalingą žemės 
ūkio ir miškininkystės moky

mo centrą. Jeigu tokios para
mos negausime, labai nuvilsi- 
me jau ir taip sovietmečiu 
nualintus šiaurinės Lietuvos 
ūkininkus. Tokiu atveju pini
gai bus sugrąžinti aukoto
jams.

Kviečiame įsijungti į 
ŽEMĖS ŪKIO IR MIŠKI
NINKYSTĖS CENTRO 
AUKSUČIUOSE FONDO 
narių - steigėjų eiles. Pavie
niai asmenys arba organizaci
jos, paaukojusios 10 tūkstan
čių dolerių arba daugiau, bus 
pažymėti GARBĖS LENTO
JE kaip MECENATAI, paau
koję nuo 5 iki 10 tūkst. - 
kaip STEIGĖJAI, skyrę nuo 
1 iki 5 tūkst. - GLOBĖJAI, 
nuo 500 iki $1,000 - AU
KOTOJAI, o skyrę iki $500 
- RĖMĖJAI.

Fondo nariai-steigėjai ga
li nurodyti, kad jų aukos būtų 
nukreiptos į kurį nors konk
retų objektą, kaip pavyz
džiui, į vieną iš trijų reikiamų 
pastatų, kurių statyba kainuos 
nuo 30 iki 50 tūkst. dolerių. 
Aukas taip pat galima skirti 
laboratorijų įrengimui (po 
$15,000 - kiekviena), bend
rabučio kambarių arba moky
mui skirtų klasių įrengimui, 
pagrindinių žemės ūkio arba 
miško priežiūros mašinų įsi
gijimui ir t.t.

Mažesnės piniginės au
kos arba kitokia materialinė 
parama padės įsigyti ir pri

DĖL NUOSAVYBĖS GRĄŽINIMO 
LIETUVOJE

Spaudoje jau buvo apra
šytos mano pastangos, kaip 
dar pernai gruodžio mėnesį 
Vašingtone susitikau su Hel
sinkio komisijos nariais. Mes 
aptarėme Lietuvos valdininkų 
delsimą, išsisukinėjimus ir 
apgaudinėjimus, su kuriais 
tenka susidurti, bandant at
gauti sovietmečiu nacionali
zuotą nuosavybę. Susitikimo 
metu subrendo pasiūlymas 
sudaryti "Class Action Com- 
plaint", prie kurio iki šiol jau 
prisijungė virš dvidešimties 
skriaudžiamų lietuvių.

Helsinkio komisija ėmė
si konkrečių žygių pagelbėti 
tiems, kurie komisijai parašė 
skundus. Gavau kopiją ofi
cialaus laiško, kurį pasirašė 
Commission on Security and 
Cooperation in Europe pirmi
ninkai - senatorius Alfonse 
D'Amato ir kongresmenas 
Christopher H. Smith. Šis 
laiškas buvo pasiųstas Lietu
vos ambasadoriui. Jame iš
reiškiamas komisijos susirū
pinimas dėl karo metu nacio
nalizuotos nuosavybės negrą
žinimo savininkams arba jų 
įpėdiniams. Laiške išvardinti 
kai kurie nusiskundimai.

Komisija paprašė Amba

žiūrėti tyrimams skirtus lau
kus, šiltnamius, virtuvės įren
ginius, biblioteką, skaityklą, 
kompiuterius, kitus smulkes
nius ūkio reikmenis. Rėmė
jai, aukoj antys mažesnes su
mas, savo vardą gali įamžinti 
nusipirkdami pastatų statybi
nius blokus-plytas su įgravi- 
ruotais vardais arba parašais. 
Kiekviena įgraviruota plyta - 
$50.

Žemės ūkio ir miškinin
kystės centro Auksučiuose il
galaikei veiklai užtikrinti rei
kia ir pastovaus Rėmimo 
fondo (Endowment Fund). 
Kviečiame tam fondui užra
šyti testamentinius palikimus. 
Gautos pagrindinės palikimų 
sumos nebus liečiamos, nes 
Centro veiklos palaikymui 
bus vartojamos tik palūkanos 
ir dividentai. Taip bus įgy
vendintas kasmetinis finansa
vimo tęstinumas.

Tikime, kad tautiečiai 
dosniai atsilieps į šį prašymą. 
Aukas ir dovanas siųskite 
pelno nesiekiančiai organiza
cijai: AUKSUČIAI FOUNDA- 
TION FOR AGRICULTURAL 
AND FOREST DEVELOP- 
MENT, c/o Vytautas Šliūpas, 
P.E., 2907 Frontera Way, 
Burlingame, CA 94010. No
rintieji gauti išsamesnių ži
nių, galite kreiptis į inž. Vyt. 
Šliūpą minėtu adresu arba tel. 
(650) 692-6856.

sadorių perduoti Lietuvos 
valdžiai pageidavimą neati
dėliojant spręsti nuosavybės 
grąžinimo klausimus. Komi
sija taip pat paprašė atsakyti, 
kaip šias problemas Lietuvos 
valdžia žada išspręsti.

Helsinkio komisija mane 
informavo, kad planuojama 
pasiųsti žmones į Lietuvą to
liau tirti šį reikalą. Lietuviai, 
norintieji kad jų problemos 
būtų iškeltos, turėtų tuojau 
parašyti laiškus. Tie, kurie 
tokius laiškus jau yra parašę, 
bet nepateikę pakankamai 
žinių (kokia problema, kur ir 
kokia nuosavybė yra, kokios 
pastangos buvo daromos, sie
kiant ją atgauti, kokios kliū
tys tebėra atgavimui ir t.t.) 
turėtų tas žinias pateikti ko
misijai. Neužtenka vien pasi
skųsti, kad daromos kliūtys. 
Reikia jas išsamiai nurodyti.

Norintieji prie "Qass Ac
tion Complaint" prisijungti 
arba daugiau apie tai sužino
ti, galite man parašyti (pridė
dami atsakymui skirtą voką). 
Rašykite šiuo adresu:

Vytautas J. Šliūpas, PE 
2907 Frontera Way, 
Burlingame CA 94010
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ČIKAGOS LIETUVIŲ OPEROS
Čikagoje gyvuojantis 

Lietuvių Operos kolektyvas 
netrukus žada pradžiuginti 
.nauju pastatymu. Šį kartą tai 
bus Johann Strauss trijų 
veiksmų komiška opera "Či
gonų baronas". Tai jau 42-sis 
vienintelio užsienio lietuvių 
tokio pobūdžio grupės sezo
nas. Tuo Čikagos lietuviai 
tikrai gali didžiuotis.

Šiandien Čikagos Lietu
vių opera jau yra "įsipilieti- 
nusi" nepakartojama įžymy
bė, kurios reikšmę pilnai su
vokti gali tik šiame mieste ar 
jo apylinkėse gyvenantieji 
lietuviai. Nuo 1956 metų - 
jos įsteigimo datos jau spėjo 
užaugti dvi naujos kartos, ta
čiau net besikeičiant atlikė
jams, rėmėjams ir žiūrovams, 
noras šią Operą išlaikyti pa
siliko. Ir daugelis lietuvių te
besako: koks būtų pavasaris 
be naujos Lietuvių Operos 
premjeros!

Gal tik reikėtų paraginti 
mūsų tautiečius stipriau remti 
šią susitelkusią grupę, kurios 
dalis joje dalyvauja nuo pir
mųjų dienų. Kiti įsijungė vė
liau. Nemažą dalį jau sudaro 
neseniai iš tėvynės atkeliavę

42-ASIS SEZONAS: 
"Čigonų barono" premjera 

E. Šulaitis

ir čia panorėję tęsti ten pradė
tas muzikinės veiklos tradici
jas.

Čikagos Lietuvių operos 
pagrindą sudaro choras, ku
riame dainuoja 69 žmonės. Iš 
jų daugiau kaip trečdalis (27) 
yra neseniai iš Lietuvos atva
žiavusieji. Tarp jų yra ir čia 
dabar gyvenantis solistas Al
gimantas Barniškis, kurį iki 
šiol mes daugiau pažinojome 
kaip estrados dainininką.

Jeigu chorą sudaro mūsų 
vietiniai dainininkai, tai pa
grindiniai solistai vėl atvyks
ta iš tėvynės, kaip ir per visus 
praėjusius dešimtį metų. Ba- 
rinkajaus rolę dainuos Lietu
vos operos žvaigždė Virgili
jus Noreika, o jo partnere bus 
Romutė Tumuliauskaitė. Žu- 
pano rolę dainuos Arūnas 
Malikėnas, o Čipros rolėje iš
girsime klyvlendietę Aldoną 
Stempužienę. Taip pat pirmą 
kartą operoje išgirsime ir kitą 
klyvlendientę solistę Virgini
ją Bruožytę-Muliolienę.

Čikagiečiai gerai pažįsta 
ir svęčią iš tėvynės Vytautą 
Juozapaitį, kurį girdėsime 
grafo Homonajaus rolėje. Jau 
ne kartą gėrėjomės ir Vaido 
Vyšniausko balsu. Jis suvai
dins Otokaro rolę. Be jų dar 
bus ir vietinės jėgos: Lidija 
Majauskaitė-Rasutienė (Mi- 
rabela), Algimantas Barniškis 
(Kameras) ir Vaclovas Mom- 
kus (Pali).

Orkestrui, kurį sudaro 
amerikiečiai profesionalai, 
diriguos muzikas Alvydas 
Vasaitis. Režisierius - Eligi- 
jus Domarkas. Apšvietimą ir 
scenos priežiūrą tvarkys Lai
ma Šulaitytė-Day bei Thom 
Rusnak. Svečių solistų muzi
kiniu paruošimu pasirūpino 
dirigentas Vytautas Viržonis. 
Koncertmeisteris ir chormeis
teris - Mangirdas Motekaitis, 
chormeisteris - Alfonsas Se
niūnas, choreografas - Juozas 
Vansevičius. Beje, atskiro 
dailininko nebus, nes dekora
cijos ir rūbai, kaip ir ne kartą 

anksčiau, atkeliaus iš Niujor
ko.

Dera atskirai paminėti ir 
Lietuvių Operos valdybą. Tai 
žmonės, kurie tvarko visus 
organizacinius reikalus, rūpi
nasi finansais, kurių tik dale
lę tikimasi atgauti iš parduotų 
bilietų. Jiems reikia kreiptis į 
daugybę nuoširdžių rėmėjų, 
kurie savo šimtinėmis ar net 
dar didesnėmis aukomis pa
deda operos spektakliams iš
vysti dienos šviesą. Tų aukų 
kasmet vis daugiau reikia, 
nes išlaidos didėja, o aukoto
jai vis iškeliauja amžinybėn.

"Čigonų barono" premje
ra įvyks didžiulėje Morton 
East gimnazijos salėje (2423 
South Austin Avenue, Cicero 
IL), kurioje yra du su puse 
tūkstančio vietų. Taigi reikė
tų pasistengti, kad jos visos 
būtų užimtos. Ypač tai svar
bu dabar, kuomet yra ruošia
mas tik vienas spektaklis. 
Kaip žinome, anksčiau pri
reikdavo dviejų ar daugiau 

pasirodymų. Bilietų kainos - 
nuo 15 iki 35 dolerių. Tai, 
palyginus, nebrangu, žinant 
dideles pastatymo išlaidas. 
Gerai, kad dar atsiranda au
kotojų, kurie stengiasi pa
dengti premjeros išlaidas ir 
galimus nuostolius, tačiau ne
žinia, kaip ilgai jie tesės.

Bilietus galima užsisaky
ti paštu: "Lithuanian Opera 
Co, Ine." 3222 W. 66 Place, 
Chicago, IL 60629. Asmeniš
kai juos galima įsigyti Čika
gos "Seklyčioje", 2711 W. 71 
St., Chicago, IL.

Operos valdybos pirmi
ninkas Vaclovas Momkus, 
kuris yra ilgametis jos daini
ninkas - solistas, su savo tal
kininkais kviečia visus tautie
čius atvykti į šią didžiulę lie
tuvių muzikos puotą, pasigė
rėti bendrų pastangų vaisiais.

Tuoj po šio spektaklio 
bus pradėta ruoštis kitų metų 
premjerai. 1999-jų metų pa
vasarį pamatysime "Aidos" 
operą, kurią prieš daugelį 
metų Čikagos Lietuvių ope
ros kolektyvas jau buvo su
vaidinęs savomis jėgomis. Šį 
kartą ją matysime su žymiau
siais svečiais iš Lietuvos.

Tuojau po Velykų retas 
paukštis atskris į Šiaurės 
Amerikos lietuvių kultūrinę 
padangę. Tai "Suvalkų tri
kampyje" esančio Punsko 
miestelio dainos, šokio ir mu
zikos kolektyvas "Klumpė". 
Ši grupė žada linksminti ne 
tik čikagiečius, bet ir kitų lie
tuviškų telkinių narius.

Iki šiol Šiaurės Ameri
koje matėme tik vieną lietu
višką kolektyvą iš Punsko. 
Tai buvo choreografinis sam
būris "Jotga", dalyvavęs Ka
nadoje vykusioje Lietuvių 
tautinių šokių šventėje. Ne
žiūrint, kad Punske gausu lie
tuviškų dainos ir šokių sam
būrių, ilgai niekas nesiryžo jų 
kviestis. Šio darbo ėmėsi 
JAV LB Krašto Kultūros ta
ryba, kurios pirmininke nese
niai tapo energingoji Marija 
Remienė. Ji surizikavo pasi
kviesti šį gana gausų - 22 as
menų kolektyvą. Juk vien tik 
kelionės išlaidos lėktuvu yra 
gana didelės. Iškvietimo vos 
nesužlugdė JAV konsulatas 
Varšuvoje, kuris buvo atsisa
kęs išduoti įvažiavimo į 
Ameriką vizas septyniems 
muzikantams, be kurių ir 
"Klumpės" pasirodymas ne
būtų įmanomas. Gerai, kad 
JAV LB Krašto valdybos pir
mininkės Reginos Narušienėš 
rūpesčiu pavyko tą kliūtį nu
galėti.

Ši grupė į Čikagą at
skrenda balandžio 15 d. ir po 
poros dienų - balandžio 17-ą 
Pasaulio lietuvių centre Le- 
monte surengs savo pirmąjį

SVEČIUOSE - PUNSKO KAPELA "KLUMPĖ"

koncertą. Balandžio 18 d. 
punskiečiai pasirodys Mc 
Henry County kolegijoje 
Crystal Lake, IL. Balandžio
19 d., sekmadienį, Jaunimo 
Centre įvyks pagrindinis jų 
pasirodymas. Bilietai į šį 
spektaklį jau seniai pardavi
nėjami ir, kaip tikimasi, jų 
gali net pritrūkti.

Po koncerto Čikagoje 
"Klumpės" kolektyvas vyks į 
Filadelfiją ir ten koncertuos 
balandžio 26 d. St. Peters- 
burge jie pasirodys balandžio 
29 d., Klyvlende - gegužės 2 
d. Po šio koncerto punskie
čiai pajudės į Kanadą ir pa
linksmins Toronto, Hamilto
no bei Vasagos lietuvius. Iš 
Toronto oro uosto punskie
čiai išvyks į namus gegužės
20 d.

Kaip žinome, Punskas 
nuo senų laikų yra lietuviškas 
miestas. Net ir dabar jo apy
linkės kaimuose gyvena lie
tuviai. Ten yra ir Lietuvių 
kultūros namai, lietuviška 
gimnazija ir daug kitokių lie
tuviškų kultūros įstaigų. Tarp 
jų savo profesionalumu išsi
skiria "Klumpės" kapela, gy
vuojanti nuo 1966 melų. Šią 
grupę dabar turime progą pa
matyti ir mes. Galimas daly
kas, kad tai bus pirmas ir pas
kutinis šios grupės pasirody
mas mūsų krašte. Todėl ne- 
praleiskime progos pasigėrėti 
mūsų tautiečių iš tolimosios 
lietuviškos salos sugebėji
mais.

Aš gerai atsimenu, kaip 
Čikagos lenkai reklamuodavo 
Vilniaus miesto lenkiškąjį 
ansamblį, kurio narės, čia at
vykusios, savo tarpe lietuviš

Kapelos muzikantai ir dainininkai su S. Liupkevičiumi ansamblių sąskrydyje.

"Klumpės" kapela Medžiotojų ratelio šventėje Seinuose.

kai kalbėdavo, nes jos nebe
mokėjo lenkiškai. Tačiau len
kams jis vis tiek buvo prie 
širdies, nes, jų nuomone, at
vykęs iš "Wilno". Tuo tarpu 

mes turime tikrai lietuvišką 
miestą Suvalkų trikampyje ir 
privalome kuo gražiau sutikti 
tautiečius iš Punsko.

Edvardas Šulaitis
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Lietuvos ambasados pranešimai
SUSITIKIMAS SU IŠEIVIJOS 
ORGANIZACIJŲ VADOVAIS

Kovo 28 d. Lietuvos am
basadoje Vašingtone įvyko 
ambasados diplomatų susiti
kimas su Amerikos lietuvių 
visuomeninių bei politinių 
organizacijų vadovais. Jame 
dalyvavo Amerikos Lietuvių 
Tarybos (ALT) pirmininkas 
Dr. Jonas Račkauskas, JAV 
Lietuvių bendruomenės Kraš
to valdybos pirmininkė Dr. 
Regina Narušienė, Lietuvos 
Vyčių Vyriausios tarybos 
prezidentas John R. Mankus. 
į susitikimą taip pat atvyko 
Pasaulio Lietuvių bendruo
menės valdybos vykdomoji 
vicepirmininkė Milda Len
kauskienė, kiti minėtų orga
nizacijų atstovai.

Pirmojoje pasitarimo da

Amerikos Lietuvių visuomeninių ir politinių organizacijų vadovai susitikime su 
Lietuvos ambasados Vašingtone darbuotojais. R. Astrausko nuotr.

Mieli lietuviai, ar žinote, 
kad šiemet birželio 24 - lie
pos 5 dienomis Vašingtone 
Smithsonian Institution ren
giamo etnografinio festivalio 
programoje bus pristatyta ir 
Lietuvos programa?

Vašingtono gyventojus ir 
svečius linksmins Dzūkijos 
kaimo dainininkai ir šokėjai. 
Margučius marginti, juostas 
austi, kalvystės darbus dirbti

Retas mėnuo, kad atidarę 
pašto dėžutę nerastume bent 
vieno (o dažniausiai ir dau
giau) laiškų, kuriuose prašo
ma aukų ar kitokios paramos. 
Deja, lėšų telkimas, aukų rin
kimas yra neišvengiama tik
rovė ir didelis visų dirbančių 
visuomeninį darbą rūpestis.

Ne vienas savanoris, ap- 
siimdamas eiti bet kokias pa
reigas, puikiai supranta, kad 

lyje Lietuvos ambasadorius 
JAV-ose Stasys Sakalauskas 
išreiškė viltį, kad diplomatų 
ir Amerikos lietuvių organi
zacijų atstovų susitikimas pa
dės geriau susipažinti su vie
nas kito darbais, suteiks gali
mybę aptarti bendradarbia
vimo sritis. Susitikime daly
vavę lietuvių organizacijų va
dovai ambasados darbuotojus 
supažindino su savo organi
zacijų istorija, šiandienos 
veikla ir planais ateičiai. Sve
čiams diplomatai papasakojo 
apie ambasados darbą, skati
nant ryšius su JAV-mis po
litikos, ekonomikos, karinėje, 
kultūros, viešųjų ryšių srity
se.

Vėliau daugiausia dėme

LIETUVA - VAŠINGTONE
mokys patyrę Lietuvos meist
rai. Savo amato paslaptimis 
pasidalins medžio drožėjai ir 
gintaro meistras. Visi norin
tieji galės pasivaišinti gar
džiais lietuviškais valgiais. 
Ten pat bus galima įsigyti 
amatininkų rankų darbo daik- 
tų-

Kam važiuoti į Lietuvą, 
kai Lietuva dviems savaitėms 
atvažiuoja į Vašingtoną? At

AUKA NEJUČIOMIS
joms reikės paskirti ne tik 
daug laiko, bet ir savų - as
meniškų lėšų. Ypač šiandien, 
kai mūsų visuomeninio gyve
nimo darbo turinys taip išsi
plėtė.

JAV gyvenančios lietu
viškosios visuomenės dosnu
mas - tiek šioje Atlanto pu
sėje verdančiai veiklai, tiek ir 
suteikiant pagalbą Lietuvos 
žmonėms - yra sunkiai ap

sio buvo skirta Lietuvos - 
JAV politiniams ir saugumo 
santykiams, Lietuvos pastan
goms, siekant narystės NA
TO bei Amerikos lietuvių pa
ramai aptarti. Lietuvos amba
sados Vašingtone nuomone, 
pirmas tokio pobūdžio rengi
nys buvo labai informatyvus 
ir naudingas.

Vakare ambasados dar
buotojai ir Amerikos lietu
viškų organizacijų atstovai 
susitiko su į Vašingtoną at
vykusia Lietuvos Seimo dele
gacija, vadovaujama Seimo 
pirmininko pirmojo pavaduo
tojo p. Andriaus Kubiliaus.

Lietuvos ambasada 
Vašingtone

eikite, pasižiūrėkite, pasi
džiaukite kartu su Lietuvos 
delegacija.ir tūkstančiais Va
šingtono svečių.

Džiaugsimės, galėdami 
atsakyti į jūsų klausimus tel: 
(202) 234 5860.

Festivalio organizacinis 
komitetas

Lietuvos ambasada 
Vašingtone

skaičiuojamas. Nepavydėti
nos yra bet kokio organizuoto 
telkinio iždininko pareigos. 
Jo pašto dėžutėje, tarp aukų 
prašymų, vyrauja ir sąsskai- 
tos už organizacijos veiklą. 
Jas reikia apmokėti, norint 
šią veiklą puoselėti ir plėsti, 
siekti užsibrėžto tikslo.

JAV Lietuvių Bendruo
menės (LB) Krašto valdybos 
iždininkas Ramutis Piiūra, 

gerai suprasdamas, kad vi
suomenės kišenės vis tuštėja, 
ieško įvairiausių būdų, kaip 
sutelkti lėšų valdybos veiklai. 
Nuo 1997 m. rudens lietuviš
kajai visuomenei buvo prista
tyta JAV LB Master Card 
kredito kortelė. Susitarta su 
MBNA banku, kad už kiek
vieną asmenį, užsisakantį šią 
kortelę ir po to už kiekvieną 
vartojimą, JAV LB Krašto 
valdybai bus paskirta auka.

Šios kredito kortelės są
lygos yra ypač palankios: ne
reikia mokėti jokio metinio 
mokesčio, 5.9% APR perve
da balansą iš turimos korte
lės, o šeimos nariams korte
lės duodamos be jokių papil
domų mokesčių.

Kredito kortelių vartoji
mas yra virtęs mūsų gyveni
mo kasdienybe. Retas kuris 
asmuo jomis nesinaudoja. 
Taigi, jeigu mes vis tiek jas 
vartojame, kodėl nevartoti to
kios, kuri yra ne tik mums 
patogi, bet ir paremia mūsų 
lietuviškąją veiklą? Ypač 
jeigu tai mums nė cento dau
giau nekainuoja.

Telefonas, kaip ir kredito 
kortelė, jau seniai yra mūsų 
kasdienybės dalimi. Šiandien 
turime didelį pasirinkimą 
kompanijų, teikiančių tolimo
jo ryšio ("Long distance") pa
slaugas. Dažniausiai pasiren
kame tą, kuri tokias paslau
gas teikia pigiau ir geriau.

"Qwest Communications, 
Ine." siūlo lietuviškąjai vi
suomenei ypatingas tolimo 
telefoninio ryšio sąlygas: 
$0.109 už minutę, skambi
nant bet kur JAV-ose; telefo

SUSITIKIMAI 
"DRAUGO" KONCERTE

"Draugo" vyr. redaktorė Danutė Bindokienė kartu su premi
juotais dienraščio bendradarbiais - Aldona Zailskaite ir Ed
vardu Šulaičiu. M. Remienės nuotr.

Alma Adamkienė (dešineje) ir solistė Praurimė Ragienė, 
susitikusios Jaunimo centre per "Draugo" koncertą.

no sąskaita apskaičiuojama 
už kalbėtas 6 sekundes. Jei 
iškyla klausimų dėl patarna
vimų arba prireikia pagalbos, 
su šios telefono kompanijos 
darbuotojais galima susisiekti 
visas bet kuriuo metu: 7 die
nas per savaitę ir 24 valandas 
per dieną. Skambinant į už
sienį, kainos yra labai palan
kios.

JAV LB Krašto valdybos 
Vašingtono būstinės, Sociali
nių reikalų tarybos ("Sekly
čios") ir Krašto valdybos na
rių telefoninės išlaidos, perė
jus į šią telefono kompaniją, 
perpus sumažėjo.

"Qwest Communications, 
Ine." už kiekvieną skambutį 
skiria JAV LB Krašto valdy
bai auką. Tai dar vienas bū
das ne tik sumažinti savo iš
laidas, bet ir visai nejučio
mis suteikti paramą lietuviš
kajai veiklai.

Kai eina kalba apie pini
gus, būtina priminti, kad JAV 
LB Kraško valdybos nariai 
patys užsimoka už savo ke
liones ir padengia kitas, daž
nesnes, nei pagrindinių parei
gų išlaidas (pašto, telefono ir 
pan.).

Kviečiame Jus susipažin
ti su čia pristatytomis lėšų 
telkimo naujovėmis, kurios 
visai nejučiomis paremia lie
tuviškąją veiklą. Išsamesnes 
žinias apie JAV LB kredito 
kortelę ir tolimąjį telefono ry
šį jums gali suteikti Krašto 
valdybos iždininkąs Ramutis 
Piiūra, 1927 West Blvd., Ra- 
cine, WI 53403

Jūratė Budrienė

E. Šulaičio nuotr.



8 psl. • DIRVA • 1998 m. balandžio 14 d.

PASIVAIKŠČIOJIMAI
PO ŽALIUOSIUS RŪMUS

Orinoko avantiūra

Jonas Dunduras
21

Tai buvo Quito teritorijos 
gubernatorius Gonzalo Pizar
ro. Antruoju ekspedicijos va
dovu buvo Francisco Orella
na, Gonzalo giminaitis, karys 
profesionalas, vieną akį pra
radęs kovose su inkais. Eks
pedicijos dvasiniais reikalais 
rūpinosi dominikonas Fray 
Gaspar de Carvajal. Jis rašė ir 
ekspedicijos kroniką, išliku
sią iki šių dienų. Joje smul
kiai atvaizduojama ekspedici
jos eiga: vargai, karštis, ne
pritekliai, visokios nelaimės, 
kurios kaip neišsisklaidantis 
juodas debesis lydėjo keliau
tojų grupę. Andų aukštumų 
inkai, pripratę gyventi vėsia
me klimate - trijų kilometrų 
aukštyje, negalėdami pakelti 
karšto, drėgno oro bei sun
kaus darbo, kertant ekspedi
cijai taką per miškus, greitai 
išmirė. Kiaulės buvo suval
gytos. Netrukus tokia pat 
lemtis ištiko ir arklius, kurie 
tapo nenaudingais tropiniame 
miške.

Artėjant 1541 metų Kalė
doms, t.y. praėjus devyniems 
mėnesiams nuo ekspedicijos 
pradžios, bet nei cinamono 
miškų, nei EI Dorado krašto 
neradus, buvo nutarta, jog su
grįžti jau nebeįmanoma. Liko 
vienintelė viltis - slinkti pir
myn. Priėjus upę, kuri šian
dien vadinasi Rio Coca (joje 
jau esu plaukiojęs, iš dalies 
sekdamas tos ekspedicijos 
keliu), buvo nuspręsta statyti 
laivą arba didelį plaustą ir 
mažesnei ekspedicijos daliai 
juo leistis upe žemyn - ieško
ti indėnų kaimų ir maisto. 
Radus jo užtektinai, bus grįž
ta atgal prie likusios ekspedi
cijos dalies. Pastačius tą laivą 
ar plaustą, Francisco Orellana 
su grupe stipresnių vyrų iš
plaukė Rio Coca. Slinko die
na po dienos, tačiau jokių 
kaimų nesimatė. Rio Coca 
įtekėjo į dabartinę Rio Napo. 
Pagaliau, Naujųjų Metų nak
tį, jau plaukiant Napo upe, 
tolumoje pasigirdo būgnai, o 
po dienos pasirodė didelis in
dėnų kaimas. įvairaus maisto 
buvo daug. Po keletos puota
vimo dienų buvo prisiminta 
apie pažadą sugrįžti pas jų 
laukiančią likusią grupės dalį. 
Tačiau ruošiantis į kelionę 
paaiškėjo, jog įveikti tokį di

delį nuotolį - grįžti prieš 
greitą galingą srovę - bus ne
įmanoma. Teko vėl plaukti 
pirmyn, skaudaus likimo va
liai palikus laukiančiuosius.

Norėčiau priminti, jog 
šešioliktojo šimtmečio pir
mosios pusės gale, šiaurinės 
Pietų Amerikos ir Vakarų In
dijos geografinė padėtis buvo 
jau apytiksliai žinoma. Taip 
pat buvo žinoma, jog egzis
tuoja ta didžioji Pinzono rasta 
upė - Mar Dulce. Orellana 
galvojo, jog upė, kuria jie 
plaukia, kur nors turės įtekėti 
į tą didžiąją Mar Dulce. O iš 
jos bus galima pasiekti jūrą.

Apie vasario vidurį Napo 
įsiliejo į didžią, plačią, moli
no vandens upę, kuri ir buvo 
Mar Dulce. Pakeliui keliauto
jai praplaukė pro daug indėnų 
kaimų. Vieni juos sutikdavo 
kaip dievaičius, kiti - strėlių 
lietumi. Brolis Gasparas to
liau rašo, jog apie birželio vi
durį jie priplaukė didelę, tam
saus vandens upe, kurią Orel
lana pavadino Rio Negro. 
Bandydami surasti vietą, ku
rioje būtų galima apsistoti ir 
atšvęsti Švento Jono Krikšty
tojo dieną, kažkur, kaip spė
jama, tarp dabartinių Madeira 
ir Trombetas upių žiočių, jie 
buvo užpulti karingų indėnų, 
kuriems vadovavo aukštos, 
šviesi aodės moterys su ilgo
mis kasomis, apsuktomis apie 
jų galvas. Jos ne tik kovojo 
pirmose eilėse, bet ir buožė
mis grąžindavo vyrus, ban
dančius pasitraukti iš kovos 
lauko.

Gasparas savo kronikoje 
jas vadina amazonėmis. Be 
abejo, Gasparas dar Ispanijo
je buvo susipažinęs su graikų 
mitologija, kurioje kalbama 
apie karingas moteris - ama
zones, gyvenusias istorinėje 
Skitijoje, Juodosios jūros pa
kraščiuose, dabartinėje pietų 
Ukrainoje. Viename iš susirė
mimų broliui Gasparui strėlė 
pataikė į akį. Žaizda nebuvo 
mirtina, tačiau nuo tada eks
pedicija turėjo du vienakius 
vadovus - karinį ir dvasinį.

Pagaliau, Šventojo Liud
viko dieną - rugpjūčio 26-ąją 
Orellanos grupė įplaukė į At
lantą. Plaukdami žemyno pa
kraščiais į šiaurę, jie pasiekė 
Margaritos salą prie dabarti
nės Venecuelos krantų. Mar
garita jau buvo ispanų apgy
venta ir dažnai lankoma Ispa
nijos laivų. Taip baigėsi vie
na iš didžiųjų istorijos kelio
nių į visišką nežinomybę, at
vėrusi pasauliui jo didžiausią 
upę.

Gonzalo Pizarro, likęs 
Coca upės pakrantėse, nesu
laukęs Orellanos grįžtant, ap
kaltino jį išdavyste ir su men

kais suvargusios grupės liku
čiais po aštuonių mėnesių ke
lionės šiaip taip surado kelią 
atgal į Quito. Ten jis įsivėlė į 
pilietinį karą pralaimėjusiųjų 
pusėje ir 1548 metais buvo 
bajoriškai pasmaugtas.

Brolis Gasparas grįžo ne 
į Quito, bet į Limą, ten iškilo 
bažnytinėje hierarchijoje, iš
leido savo nuostabiosios ke
lionės kroniką ir, būdamas 
aštuoniasdešimties, 1584 me
tais užmerkė savo paskutinę 
akį. Jo knyga plačiai pasklido 
ne tik Ispanijos imperijoje, 
bet ir visoje Europoje, sukel
dama didelį susidomėjimą, 
daug spėliojimų ir kalbų, 
ypač apie kovas su amazo
nėmis.

Orellana, turbūt bijoda
mas galimų pasekmių, ne
grįžo į Quito, bet pasuko į Is
paniją. Ten išgarsėjo dėl tos 
nuotykingos kelionės istori
jos ir 1545 metuose vadova
vo naujai ekspedicijai į Mar 
Dulce, kuri tuo metu jau bu
vo vadinama Rio Orellana. 
Nežinia kodėl, bet 1546 m. 
lapkrityje Orellana ten mirė ir 
buvo palaidotas kažkur, jo 
vardu pavadintos upės krante. 
Jam buvo 35 metai.

Palaipsniui ir Rio Orella
na vardas buvo pakeistas į ro- 
mantiškesnį, labiau intriguo
jantį Rio Amazonas vardą, 
kuris ir po ketinių šimtų metų 
dar stebina visus, negalinčius 
atsispirti jo pagundai.

* * * * *
Neskaitant Andų kalnų 

grandinės, nusitiesusios va
karinių Pietų Amerikos pa
kraščiu, Amazonės upė ir jos 
teritorija yra svarbiausi kultū
rinės ir fizinės geografijos 
žymenys Pietų Amerikos že
myne. Bendru Amazonijos 
vardu vadiname didžiausios 
pasaulio upės baseiną, arba 
Pietų Amerikos žemyno plo
tą, kuri sausina į Amazonę 
įtekančių upių sistema, api
manti dalį Brazilijos, Peru, 
Kolumbijos, Ekvadoro, Boli
vijos, Gvijanos, Surinamo ir 
Venecuelos teritorijų.

Apie šio ploto dydį dar 
vis ginčinamasi: spėliojama, 
kad jis siekia tarp 2.7 ir 3.7 
milijonų kvadratinių kilomet
rų. Tačiau sausi milijoniniai 
skaičiai tikrai labai mažai 
kam padeda suvokti tikrąjį 
Amazonijos dydį. Tokio dy
džio samprata nepaprastai pa
lengvėtų, jei Amazonijos že
mėlapį palygintume su tokio
pat mastelio Europos žemėla- zoniniai temperatūros pasi- 
piu, Amazonės žiotis uždėję 
ant Maskvos. Tada į Amazo
nijos šiaurinę ribą įeitų Sankt 
Peterburgas, Stoholmas, Os
lo. Vakarinė riba apimtų veik 
visą D. Britaniją, Prancūziją

"Netrukus pasimatysime su indėnais", - prižadėjo autorius.

iki Pirėnų, o pietinė riba eitų 
per pietų Italiją, Graikiją, pie
tinius Juodosios Jūros kran
tus. Rytinė riba atsimuštų į 
Volgą. Taigi tai yra tikrai 
įspūdingo dydžio giria. Kitos 
tokios, panašios tiek didumu, 
tiek turiniu mūsų planetoje 
nėra.

Daugelį pastarųjų metų 
Amazonija ir jos džiunglės 
yra plačiai linksniuojamos 
pasaulio spaudoje, mokslinė
se konferencijose, rūpinantis 
jos ateitim, nes vis garsėja 
gąsdinantys šūkiai, siūlantys 
pasauliui pasirinkti beždžio
nes ar žmones.

Džiunglių, dar vadinamų demijos duomenis, Amazoni- 
tropinio lietaus mišku, vardą 
prieš šimtą metų nukalė vo
kietis botanikas A. F. W 
Schimpfer, įvesdamas termi
ną "Tropische Regenwald" ir 
nustatydamas tokio miško 
požymius. Miškas turi būti 
nuolat žaliuojantis, augantis 
drėgnoje aplinkoje. Medžiai 
turi būti bent virš 30 metrų 
aukščio, su daugeliu jiems 
negiminingų, bet ir ne para
zitinių augalų, kaip orchidėjų 
ir kitų bromelijadų ar epifitų, 
įsikūrusių jų šakose bei ka
mienuose.

Toks miškas turi gauti 
apsčiai metinių kritulių ir 
aukštą oro temperatūrą, kad 
visa tai sąlygotų reikalingą 
drėgmės laipsnį, būtina tropi
nės augmenijos klestėjimui. 
Pusiaujo platumose tropinio 
lietaus miško vidutinė metinė 
temperatūra būna maždaug 
80 laipsnių pagal Farenheitą, 
o metinis kritulių kiekis svy
ruoja tarp 160-400 colių. Se-

keitimai būna nereikšmingi. 
Tuo tarpu tropiniai miškai, 
esantieji toliau nuo pusiaujo, 
gauna mažiau lietaus - tarp 
40-160 colių per metus, turi 
ryškiai išreikštus sausros ir 

lietaus periodus ir šiek tiek 
svyruojančią sezoninę tempe
ratūrą. Tuos miškus botanikai 
linkę vadinti ne lietaus, bet 
drėgnaisiais miškais.

Aiškindamiesi tropinių 
miškų sąvokas, botanikai jau 
yra priskaičiavo apie ketu
riasdešimt jo rūšių. Bet galo 
dar nematyti, nes, atvirai kal
bant, Amazonija mokslui dar 
vos pradeda aiškėti, nežiūrint 
to, jog jos gyvūnija ir augme
nija (fauna ir flora) domimasi 
nuo devyniolikto šimtmečio, 
pradedant von Humboldt, 
Bates, Spruce ir Wallace. Kol 
kas, pagal JAV Mokslų Aka- 

joje, keturių kvadratinių my
lių plote, randama apytiksliai 
1,500 rūšių žydinčių augalų, 
750 rūšių medžių, 125 - žin
duolių, 400 rūšių paukščių, 
apie 2,000 rūšių žuvų upėse, 
per 100 rūšių roplių (gyvačių 
ir kt.), apie 150 - peteliškių. 
Didžiausia iš jų - Queen 
Aleksandra, yra pėdos pločio. 
Tame plote randama apie 60 
amfibinių sutvėrimų. Spėja
ma, jog Amazonijoje gali bū
ti apie 20 milijonų rūšių 
vabzdžių, nors Oksfordo 
universiteto zoologijos fakul
tetas tvirtina, kad tai - per 
mažas skaičius. 25 tūkstan
čiai vabzdžių rūšių jau sukla
sifikuota, bet net geros pra
džios nesimato. Amazonijoje, 
Harvardo universiteto išlai
komoje entomologijos labo
ratorijoje mačiau gal apie 
tūkstantį suklasifikuotų kark
vabalio išvaizdos vabzdžių, iš 
kurių kiekvienas buvo skir
tingas. Didžiausias buvo di
delės kriaušės dydžio. Jokia 
gamtos mokslų sritis dar ne
drįsta skelbti, jog apie Ama- 
zoniją jau surinko galutinius 
duomenis ir kad jau nieko 
naujo rasti nebesitiki.
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ATSILIEPIMAS ŠIMTAMETĖ CICERO LIETUVĖ 
JADVYGA JALMOKIENĖ

Vladas Vijeikis

Kiekvienas, kuris rašo, 
trokšta, kad kas nors atsiliep
tų. Nebūtinai su pagyrimais. 
Kai kurie žurnalistai išgarsėjo 
todėl, kad juos kritikavo, ko- 
liojo ir net piketavo. Jeigu 
niekas neatsiliepia, reiškia, 
kad tu be reikalo vartai savo 
smegenis ir eikvoji popierių. 
Taigi nemažai apsidžiaugiau, 
radęs A. Bagdžiūno atsiliepi
mą. Ir dar iš Kauno Žaliakal
nio, kur tiek pėdų įminta! Jis 
giriasi, kad jo komanda iš 
Radvilėnų plento duodavo į 
kailį Jankaus gatvei. Neatsi
menu. Tuo laiku nebuvau mi- 
litaristas. Bet į kailį gavau. 
Prie Petro Vileišio aikštės 
stypsojo buvę kariuomenės 
pastatai. Kažin kodėl ten bu
vo apsigyvenusi labai karinga 
visuomenė. Mes juos vadino
me "barakancais”. Tai tie ka
ringi asmenys atsibaladodavo 
iki Basanavičiaus alėjos. Vie
ną kartą ir aš gavau "į nosį". 
Ir taip gavau, kad reikėjo 
kreiptis į gydytoją. Nosį su
taisė. Jeigu tai būtų įvykę 
šiandien, nusikaltėlius pa
trauktų į teismą. Būčiau ga
vęs milijoną litų ar dolerių ir 
šiandien daug patogiau gy
venčiau. Bet anais laikais ne
buvo tokios mados. Labai 
gaila.

O apie Petro Vileišio 
aikštę daug galėčiau pasakyti. 
Ten jodindavo husarai su rau
donomis kelnėmis. Tada la
bai troškau tokių kelnių. Ka
žin kaip dabar? Ar galėčiau 
pasirodyti, pavyzdžiui, kad ir 
"Dirvos" baliuje ar koncerte. 
O kartą per metus rungty
niaudavo husarai su ulonais. 
Kas tai per vaizdas! Kokios 
drąsios išdaigos jojant! Net ir 
"kaubojai" neprilygdavo. Ma
čiau ir prezidentą Smetoną su 
karieta važiuojant. Nors man 
jis kaklaraiščio neužrišo, bet 
iki šios dienos jaučiu jam di
džiulę pagarbą. Mačiau jį ir 
Palangoje - skautų susitikime 
su Baden Powel. Pasikalbėti 
neteko, nors buvau skiltinin- 
kas.

Toliau A.Bagdžiūnas sa
ko, kad pamiršau mokytoją 
Birutę Vokietaitytę. Mat tais 
laikais visai nežvilgčiojau į 
moteris. Bet vieną prisimenu. 
Tai buvo husarų pulko kapel
meisterio duktė. Ji vadovavo 
taip vadinamai "vaikų aikšte
lei", veikusiai vasaros metu, 

kad mes per atostogas neiš- 
klystume iš pedagogikos nu
rodytų taisyklių. Buvo ten 
žaidimų, pamokymų. Nieko 
neatsimenu, tik tą kakavos 
kvapą, kuris pasklisdavo po 
kiemą. Mat gaudavome riekę 
baltos duonos ir puodelį šil
tos kakavos. Dar šiandien 
prisimenu tą puikų kvapą. 
Dabar tas gėrimas - visai ne 
toks.

A. Bagdžiūnas sako: "... 
tu pabėgai iš antro skyriaus į 
gimnaziją..." Labai protes
tuoju. Arba jis klysta, arba 
redakcija kažką sumaišė. Aš 
labai garbingai baigiau visus 
pradžios mokyklos skyrius. 
Mokytojas Bulgaris suskirstė 
mokinius į gerus ir šiaip sau. 
Gerieji buvo pavadinti "ber
neliais dobilėliais", o mergai
tės: "mergelėm rūtelėm". 
Mokyklos baigimo iškilmės 
buvo surengtos Kudirkos mo
kykloje, nes mūsų mokykla 
nebuvo tinkama tokioms di
delėms iškilmėms. Aš buvau 
dobilėlis.

Tad A. Bagdžiūno teigi
mas, kad aš nebaigiau net 
antro skyriaus, yra neteisin
gas ir dabar mažinantis mano 
išsimokslinimo vertę. Pra
džios mokykloje buvau vie
nas iš pirmųjų. Apie tolimes
nį mano pasiekimą mokslo 
srityje, nutylėsiu. Mano drau
gas Florijonas taip pat susi
laiko.

Ir dar Bagdžiūnas giriasi, 
kad turėjo ryšius su preziden
tu A. Smetona, o taip pat su 
dabartiniu Valdu Adamkum. 
Paklausyk. Prieš pat išren
kant prezidentu man teko su
sitikti su Valdu Adamkum. 
Aš jam sakau: "Gal man ko
kią ministeriją?" O jis atsakė: 
"Žinoma, jeigu reikės įsteig
sime. Dabar taip Lietuvoje 
daro". Taigi, kaip tas tau 
skamba? Jeigu Adamkus iš
laikys žodį, tai būdamas 
Švietimo ministeriu, Basana
vičiaus alėjoje Nr. 32 pa
statysiu didžiulę mokyklą su 
milžiniška virtuve, kur bus 
verdamas kakavos gėrimas.

P.S. Mielas skaitytojau, 
jeigu nori geriau suprasti ma
no padrikas mintis, paskaityk 
"Dirvos" Nr. 12, 9 pusi., 3- 
čią skiltį.

P. S. - J. Bagdžiūnui. Ne- 
sivėlink su prenumerata ir 
pridėk geroką sumą. Tas la
bai pakels mano vertę redak
toriaus akyse. O aš steng
siuos nesugadinti Žaliakalnio 
garbės. Nebuvo tai ištaigingi 
ir visko pilni laikai, bet mie
lai sugrįžčiau, Ir nieko nepa- 
keisčiau. Žinoma nenorėčiau 
gauti į nosį. Jau kuris laikas 
rengiu Žaliakalnio tarmės žo
dyną. Gal žinai kokių gerų 
žodžių?

Prieš daugelį metų gavau 
iš Lietuvos dokumentinį fil
mą, pavadintą "Šimtamečių 
godos", kurį ir pats žiūrėjau, 
ir kitiems rodžiau. Jame buvo 
vaizduojami Lietuvos šimta
mečiai žmonės. Teko tik ste
bėtis jų guvumu ir išmone.

Šiandien tokia stipri, iš
laikiusi aštrų protą mūsų šim
tametė gyvena Ciceroje prie 
Čikagos. Savo šimtąjį gimta
dienį ji atšventė šiemet, kovo 
2 d. Gimusi 1898 m. tuometi
nėje Kauno gubernijoje, 
Aleksandro ir Natalijos šei
moje, ji pradžios mokyklą 
baigė namuose, samdomo 
mokytojo priežiūroje, o gim
naziją lankė Kaune. Ten be
gyvendama susipažino su iš 
Vilniaus krašto kilusiu Juozu 
Jelmoku - tuometiniu Kauno 
miesto policijos vadu. Jiedu 
susituokė 1921 m. Vytauto 
bažnyčioje, kurioje moterys
tės sakramentą jiems suteikė 
kanauninkas Juozas Tumas - 
Vaižgantas.

1923 m. jos vyras buvo 
paskirtas Kėdainių apskrities 
viršininku, o ji pati paveldėjo 
tėvų - Antanavos dvarą, bu
vusį Josvainių valsčiuje, Kė
dainių apskrityje. Šiame dva
re jie išgyveno iki 1944-jų, 
kuomet dėl artėjančio fronto 
teko trauktis į Vakarus. Vo
kietijoje sulaukta karo pabai
gos ir tada apsistota pabėgė
lių stovykloje Kaselyje iki 
1949 m., kuomet pasitaikė 
proga išvykti į Ameriką.

Ciceroje prie Čikagos 
Jadvyga su vyru ir dviems 
dukromis - Natalija ir Olim
pija atsirado 1950 metais ir 
čia apsigyveno. Gaila, kad 
jos vyras anksti iškeliavo am-

SPORTO ŽINIOS
Kaip jau buvo skelbta 

anksčiau, šiemetinės Šiaurės 
Amerikos lietuvių krepšinio 
pirmenybės įvyks gegužės 
22, 23 ir 24 d.d., Toronte, 
Ont. Jas vykdo Toronto Lie
tuvių sporto klubas "Vytis". 
Šios varžybos yra pagrindinė 
48-jų metinių ŠALFASS-gos 
žaidynių dalis. Jos skiriamos 
paminėti Toronto LSK "Vy
čio" 50-mečio jubiliejų. Da
lyvauti kviečiame visus lie
tuvių sporto klubus ar kito
kius junginius, atlikusius me
tinę ŠALFASS-gos narių re
gistraciją.

Pranešame, kad jaunių A 
klasės žaidėjams yra leidžia
ma kartu žaisti ir vyrų A ar B 
klasėje, o mergaitėms - A 
moterų klasėje, jei tik sąlygos 
leidžia.

Apytikslis tvarkaraštis: 
gegužės 22 d., penktadienį, 
numatomos tik vyrų A ir B 
varžybos, kurių pradžia -

Jadvyga Jalmokienė (viduryje) kartu su dukromis Natalija 
Sodeikiene (kairėje) ir Olimpija Baukiene užpučia jos 100- 
mečiui skirto torto žvakutes. E. Šulaičio nuotr.

žinybėn - 1967 m. Dukros 
ištekėjo ir toliau čia gyvena. 
Ir dukros Natalijos vyrui ne
buvo lemta ilgėliau gėrėtis 
Dėdės Šamo žeme.

Su šimtametės Jadvygos 
Jelmokienės gyvenimo fak
tais plačiau buvo galima susi
pažinti per jos šimtmečiui 
skirtą pobūvį kovo 8 d. Su
kaktuvininkę susirinkusiems 
pristatė Cicero ir Amerikos 
lietuvių veikėjas dr. Petras 
Kisielius. Savo kalbos pabai
goje jis pabrėžė:

"Džiaugiamės, kad mes 
savo telkinyje jau 48 metus 
turime tokį išskirtinį asmenį. 
Tai mūsų lietuviškojo židinio 
pastovumo simbolis ir mums 
pavyzdys. Pagerbdami mie
los Jadvygos asmenį ir jos 
praeities istoriją, prašome 
mūsų Viešpatį jai juo geriau
sios sveikatos ir linkime jai 
dar ilgai pabūti Ciceroje!"

Sukaktuvininkė sulaukė 
daug sveikinimų bei linkėji
mų. Taip pat ją raštu pasvei
kino nemaža įžymių žmonių.

apie 5:00 vai. p.p. Moterų ir 
jaunių bei mergaičių A klasės 
varžybos vyks tik šeštadienį 
ir sekmadienį.

Galutinė komandų regis
tracija privalo būti atlikta iki 
1998 m. balandžio 25 d. imti
nai. Kreiptis į LSK "Vyčio" 

Krepšinio rungtynių tarp dviejų Toronto komandų 
ir "Vyčio" kovo 29 d. įvykusių Klyvlende, momentas.

V. Bacevičiaus nuotr.

"Aušros

J. Jelmokienę sveikino Po
piežius Jonas Paulius II, JAV 
prezidentas Bill Clinton, Lie
tuvos prezidentas Valdas 
Adamkus, Illinois gubernato
rius Jim Edgar, JAV Atstovų 
Rūmų narys William Lipins
iu ir kt. Be to gražus pasvei
kinimą paruošė Cicero mies
to prezidentė ir patikėtinių ta
ryba.

Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus sukaktuvi
ninkei rašė: "Nuoširdžiai 
sveikinu Jus garbingo ir gra
žaus gimtadienio proga. Jus 
nepaiūžote po sunkia gyveni
mo našta, iki šiol dalijate gėrį 
ir gerumą aplinkiniams. Lin
kiu geros sveikatos ir dar 
daug pavasarių žalių".

Daug pavasarių žalių bei 
geros sveikatos linki ir šių 
eilučių autorius, kuris ilgą 
laiką gyveno sukaktuvinin
kės kaimynystėje, mindžiojo 
tuos pačius takus bei kelius. 
O jos stropiai prižiūrimame ir 
mėgstamame gėlių darželyje 
težydi kuo gražiausios gėlės!

Edvardas Šulaitis

pirmininką Andrių Klimą, 
šiuo adresu: Andrius Klimas, 
21 Lamont Avė., Weston, 
Ont. M9N 2J9, Canada. Tel. 
416-245-7210; faksas: 416- 
394-6902;E-mail: 
vytis@vapour.net 
Web page: vapour.net/~vytis

mailto:vytis@vapour.net
vapour.net/%7Evytis
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DEIMANTINIS "AUŠROS" JUBILIEJUS

Pirmasis muziejaus pastatas tuometinėje Maišo (dabar - S. Nėries) gatvėje.
1998 m. kovo 11d. vie

nas seniausių Lietuvoje - 
Šiaulių "Aušros" muziejus 
paminėjo savo 75-ąjį gimta
dienį. Švenčiant pirmojo lie
tuviško laikraščio "Aušra" 40 
-mėtį, 1923 m. kovo 11-ąją 
Šiauliuose buvo įsteigtas mu
ziejus, pavadintas tuo pačiu 
vardu. Įkūrimo iniciatorius ir 
jo globėjas buvo teisininkas 
Peliksas Bugailiškis (1883 - 
1965). Muziejui paskirtas bu
vusios pirties pastatas tuome
tinėje Maišo gatvėje. Pir
muoju vedėju tapo Česlovas 
Liutikas (1903-1984).

Apie 1930 m. pradėtos 
organizuoti etnografinės eks
pedicijos. Jų metu surinkta 
apie 70% muziejaus ekspona
tų, sukauptas etnografinis ar
chyvas. Tuo metu muziejus 
turėjo apie 1800 eksponatų ir 
senose patalpose jau darėsi 
ankšta. Nutarta statyti mu
ziejaus rūmus. Tačiau pradėta 
statyba dėl lėšų trūkumo ne
trukus nutraukta. Muziejui 
paskirtos patalpos (antrasis 
aukštas ir palėpė) Aušros alė
joje pastatytoje mokykloje į 
kurias persikelta 1933 m. 
Surengtos parodos: 1863 m. 
sukilimo (1933 m.), senovės 
knygos (1934 m.), senovės 
meno (1936 m.), Vilniaus 
paroda (1939 m.) ir kt.

P. Bugailiškio iniciatyva 
pradėta leidybinė veikla. Nuo 
1930 m. leistas "Šiaulių met
raštis", periodinė informaci
jos, statistikos ir kraštotyros 
knyga. Per 1930-1938 metus 
išėjo 5 knygos. Nuo 1934 m. 
leistas kraštotyros žurnalas 
"Gimtasai kraštas", ėjęs iki 
1943 m. Suspėta išleisti 31 
numerį.

"Aušros" muziejus tuo 
metu Lietuvoje tapo gerai ži
nomas. Jame lankydavosi ir 
jo sukaupta medžiaga naudo
josi garsūs to meto Lietuvos 
ir užsienio mokslininkai. Mu
ziejaus eksponatai buvo ro
domi tarptautinėse parodose 
- Prancūzijoje, Trokadero 
muziejuje 1935 m. ir pasau
linėje parodoje Niujorke 
1939 m.

1940 m., įsikūrus Mokslų 
akademijai, "Aušros" muzie
jus kartu su "Gimtojo krašto" 
žurnalu buvo perduotas jos 
žinion. Jis tapo pavaldus Et
nologijos institutui, o 1942 
m. perduotas Švietimo valdy

bos aukštojo mokslo departa
mentui. Tačiau 1943 m. nacių 
karinė valdžia įsakė muzie
jaus pastatą perduoti karo li
goninei. Eksponatai buvo pa
slėpti daugiau nei 50-yje vie
tų Šiauliuose ir jų apylinkėse. 
Muziejaus evakuacija - neei
linis įvykis Lietuvos muzieji- 
ninkystės istorijoje. Jos pa
sekmės buvo skaudžios: kele
tas eksponatų slėptuvių buvo 
subombarduota, sudegė mu
ziejaus pastatas, žuvo beveik 
trečdalis eksponatų.

1950 m. muziejui paskir
ta liuteronų evangelikų baž
nyčia, į kurią iš laikinų san
dėlių ir slėptuvių buvo suga
benti eksponatai. 1955 m. 
jam buvo paskirtas S. ir K. 
Venclauskių namas (Vytauto 
g. 89), kur 1959 m. buvo 
įruošta pirmoji pokarinė eks
pozicija. 1966 m. muziejui 
sugrąžintas pastatas Aušros 
ai. 47. Šių rūmų salėse 
vykdavo parodos. 1978 m. 
čia atidaryta istorijos ir etno
grafijos ekspozicija: nuo se
niausių laikų iki šių dienų. 
1992 m. parengta Nepriklau
somos Lietuvos ekspozicija.

1986 m. "Aušros" muzie
juje atidaryta ir pirmoji jo is
torijoje dailės paroda. 1991 
m. Danutė ir Gražbylė Venc- 

Staigiai ir netikėtai šios žemės kelionę baigė 
ilgametis mūsų skyriaus narys

A. t A.
PRANAS KSAVERAS 

SKIRMANTAS
Drauge liūdėdami, užuojautą reiškiame 
Velionio giminėms ir artimiesiems.

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos 
Los Angeles skyrius

Mirus brangiai mamytei

A. t A.
STEFANIJAI RYDELIENEI

užjaučiame velionės sūnų EDVARDĄ ir jo 
žmoną - mūsų mielą sesę IRENĄ bei visus 
artimuosius.

Vyresniųjų skaučių "Židinys"

lauskaitės tėvų namą Vytauto 
gatvėje muziejui padovanojo.

Šiuo metu muziejuje yra 
6 specializuotų rinkinių sky
riai ir 10 ekspozicijų, o fon
duose - daugiau kaip 172 
tūkst. eksponatų. Muziejaus 
bibliotekoje yra apie 19,000 
leidinių. Turime 92 darbuoto
jus. Veikia filialas - "Žiem
galos" muziejus Žeimelyje.

Vienas pagrindinių mu
ziejaus uždavinių --rinkinių 
kaupimas. Tęsiamos senosios 
tradicijos - tyrinėjami ar
cheologijos paminklai, kraš
totyros ekspedicijų metu ren
kami etnografijos, istorijos, 
technikos eksponatai. Istori
jos skyriaus rinkinius 1990- 
1992 m. papildė gausus ir 
vertingas Putvinskių archy
vas.

Muziejininkai palaiko 
ryšius su kraštiečiais, gyve
nančiais JAV, Australijoje, 
Urugvajuje ir kitose šalyse. 
Muziejaus rinkiniai pasipildė 
Urugvajaus ir Klyvlendo 
(JAV) lietuvių bendruome
nių bei Amerikoje gyvenan
čių - V. Šliūpo, V. Bacevi
čiaus, J. Grimskio, A. Kašu- 
bienės, O. Šilėnienės, gyve
nančių JAV, perduotais ar
chyvais. Fotografijos sky
riaus darbuotojai bendradar

biauja su fotografu K. Dau
gėla (JAV), o Dailės skyrius 
- su dailininkais J. J. Janavi
čiais, gyvenančiais Australi
joje. Dailės skyriaus fondus 
gražiai papildė Lietuvos kul
tūros fondo Šiaulių krašto ta
rybos dovanoti dailės kūri
niai.

š. m. kovo mėn 31 d. staigi ir netikėta mirtis 
iš mūsų tarpo pasišaukė darbštų, paslaugų ir 
bičiulišką LTS-gos narį, buvusi “Vilties* d-jos 
valdybos bendradarbį ir įvairių “Dirvos" 
reikalų talkininką

A. t A.
VLADĄ BLINSTRUBĄ

Netekties ir liūdesio valandoje žmoną 
SALOMĖJĄ BLINSTRUBIENĖ, šeimą, Vlado 
brolius ir seseris Lietuvoje ir Rusijoje giliai 
užjaučiame.

Būvą "Vilties" d-jos valdybos nariai:

Dr. V. Stankus
V. Maurutis
M. Marcinkienė
M. Aukštuolis
J. Citulis

A. t A.
VLADUI BLINSTRUBUI

staiga ir netikėtai mirus, liūdesyje pasilikusią 
žmoną SALOMĖJĄ BLINSTRUBIENĖ su 
šeima, Vlado brolius ir seseris Lietuvoje bei 
Rusijoje, bičiulius ir artimuosius,.giliai 
užjaučiame ir kartu liūdime.

M. ir G. Aukštuoliai 
J. Balbatas
R. ir S. Baltušiai
V. ir N. Cečiai
J. Citulis
Z. Dučmanas
V. ir J. Januškiai
A. Jonaitis
Dr. J. Jasaitis
A. Kavaliūnas

PADĖKA
1998 m. kovo 31 d. Euclid Meridia ligoninėje 
mirė

VLADAS BLINSTRUBAS
palikęs Žemėje giliame skausme žmoną 
SALOMĖJĄ, gimines Lietuvoje, draugus ir 
lietuvių visuomenę.

Velionio žmona labai dėkinga mieliems 
Raimundui ir Stasei Baltušiams už rūpestį 
ligos metu, klebonui Gediminui Kijauskui už 
paslaugas ligoninėje ir laidotuvėse.

Visiems dėkoju už gražų atsisveikinimą. 
Karsto nešėjams: Raimundui Baltušiui, Jonui 
Cituliui, Jonui Balbotui, Jonui Rasteniui, 
Juozui Biliūnui, Kazimierui Palubinskui. Už 
maldas šv. Mišiose ir nulydėjimą į kapines.

Dėkui Vladui Bacevičiui už laidotuvių 
nuotraukas, kurias perduos broliams ir 
seserims Lietuvoje, negalėjusiems dalyvauti 
laidotuvėse.

Salomėja Blinstrubas

Muziejiniai eksponatai 
reikalauja nuolatinės priežiū
ros. Tuo tikslu įsteigtas Res
tauravimo centras, kur kon
servuojami popieriniai ir me
diniai eksponatai, atnaujina
mi archeologiniai radiniai. 
(Pabaiga - kitame numeryje) 

Virginija Šiukščienė

P. ir P. Mašiotai 
A. Matulionis 
E. Pranokus 
S. Pabrinkis 
J. Rastenis 
V. Sniečkus 
J. Stankus 
Dr. V. Stankus 
V. ir B. Taraška 
J. Verbyla



RENGINIŲ KALENDORIUS
• BALANDŽIO 19 d. - Šv. 

Jurgio parapijos Atvelykio 
stalas - parapijos salėje.

• BALANDŽIO 26 d. - Lie
tuvių namų akcininkų metinis 
susirinkimas.

• GEGUŽĖS 2 d. 7 vai. va
karo Dievo Motinos parapi
jos Didžiojoje salėje - Puns
ko lietuvių ansamblio "Klum
pė" koncertas. Rengia LB 
apylinkės valdyba.

• GEGUŽĖS 10 d. 11:30 v. 
ryto - Motinos Dienos prieš
piečiai - parapijos salėje. 
Rengia šv. Jurgio parapijos 
taryba.

• GEGUŽĖS 25 d. 8:30 v. 
ryto - Memorial Day: apei
gos, šv. Mišios, pusryčiai. 
Rengia Katalikų karo vetera
nų 613-asis postas Šv. Jurgio 
parapijoje.

• GEGUŽĖS 30-31 d. - At
eitininkų šeimos šventė Die
vo Motinos parapijos patal
pose. Šeštadienį - Bostono 
vyrų seksteto koncertas, sek
madienį - šv. Mišios ir aka
demija.
• BIRŽELIO 14 d. Pabal- 

tiečių tragiškojo birželio mi
nėjimas - šv. Jurgio parapijo
je.

•LIEPOS 19 d. 11:30 ryto- 
šv. Jurgio parapijos gegužinė 
šv. Jurgio parapijos sodyboje.

• RUGPJŪČIO 9 d., sek
madienį - "Dirvos" savait
raščio ir "Vilties" draugijos 
gegužinė.

• SPALIO 10 d. - Baltiečių 
draugystės vakaras. Rengia 
Klyvlendo (Cleveland, OH) 
baltiečių komitetas.

• SPALIO 17 d., šeštadienį, 
Dievo Motinos parapijos di
džiojoje salėje koncertuos 
Lietuvos partizanų ansamblis 
"Girios aidai".

• SPALIO 24 d. 7 v. v. - 
"Exultate" choro rudens po
kylis - Dievo Motinos para
pijos Didžiojoje salėje.

• LAPKRIČIO 15 d. - nuo 
11:30 iki 3:30 v.p.p. - šv. 
Jurgio parapijos rudens festi
valis.

• GRUODŽIO 19-20 d. - 
šv. Jurgio parapijos kalėdinių 
kepinių pardavimas.

• GRUODŽIO 24 d. 9:30 - 
Bendros Kūčios šv. Jurgio 
parapijos salėje.

•GRUODŽIO 31 d.-Nau
jųjų Metų sutikimas Lietuvių 
namuose.

"GUOS" sambūrio 
renginių kalendorius

•BALANDŽIO 19 d. 11:30 
v. r. - pokalbis emigracijos ir 
socialiniais klausimais Dievo 
Motinos parapijos konferen
cijų salėje. Konsultacinio 
tinklo steigimas. Rengia "Gi
ja", LR Generalinis Garbės 
konsulatas ir Dievo Motinos 
parapija.

• BALANDŽIO 19 d. 6:30 
v.v. - susitikimas su keliau
toju Jonu Dunduru Lietuvių 
namų apatinėje salėje. Pokal
bio tema: "Kelionės po Ame
rikos tropikus". Bus rodomos 
skaidrės. Teirautis tel. 481- 
7474.

• GEGUŽĖS 9 d. 7:30 v.v. 
- Vytauto Kernagio koncer
tas "Vėl su jumis" Lietuvių 
namų viršutinėje salėje. Bi
lietai: užsakius iš anksto - 
$10.00, vietoje - $12.00. 
Vaikams iki 12 metų - nemo
kamai. Dėl bilietų teirautis 
tel. 481-0011 arba sekmadie
niais po pamaldų.

• GEGUŽĖS 10 d. 7:00 v. 
v. - vakaronė su Vytautu 
Kemagiu Lietuvių namų res
torano salėje. Prie durų bus 
renkamos aukos.

• LIEPOS 25 d. - antroji 
"Gijos" gegužinė Degučių so
dyboje. Išsamesnės žinios tei
kiamos telefonu: 481-0011.

PRANEŠIMAS
APIE JAV LB

IR LIETUVOS SEIMO
KOMISIJOS VEIKLĄ

• DIRVA • 1998 m. balandžio 14 d. *11 psl.

KVIEČIAME DALYVAUTI

• Balandžio 19 d. - rengi
nys, skritas Žemės dienai - 
The Earth Day Coalition: 
Walk or Bike for the Earth. 
Registracija: 7:00 v.r, kelionė ~ 
nuo 9:00 v.r. iš Public Squa- 
re. Tel. 216/281-6468.

• Balandžio 19 d. - Že 
mės diena - The Earth Day 
Coalition: Earth Fest ’98-'98. 
9:00 v.r. - 5:00 v.p.p. Cleve 
Metroparks Zoo, 3900 Bro- 
okside Park Dr. Tel. 216/ 
281-6468.

• Balandžio 19 d. - Šiau
rės rytų Ohio menininkės 
moterys Cleve Artists Found: 
Past & Present Women artists 
of N.E. Ohio. 5:30-8:00 v.v. 
(nemokamai). Beck Center, 
17801 Detroit Avė. Tel. 216/ 
464-1902.

• Balandžio 21 d. - Natu
re Ctr. at Shaker Lakęs: Doan 
Brook, Understanding & Pro- 
tecting an Urban Watershed. 
7:30 - 9:00 v. v., 2600 South 
Park Blvd. Ciklas tęsiamas: 
4/28, 5/5 ir 5/12 d.d. Tel. 
216/321-5935.

• Balandžio 21 d. - semi
naras apie akcijų pasirinkimą 
- Nat'l Assoc of Investors 
Corp (NAIC) 7:00 - 9:15 v.v. 
Lakeland Community Colle- 
ge, 7700 Clock Tower Dr., 
Mentor. Tel. 440/953-7116,

Būtina užsisakyti iš anksto. 
Ciklas truks 5 sekančius ant
radienius.

• Balandžio 22 d. - Svei
ko nėštumo planavimas. 
Fairview & Lutheran Hospi- 
tals: Best Beginnings - Plan- 
ning a Healthy Pregnancy. 
7:00 v. v. Fairview Hosp. 
Conference Ctr. 18101 Lo- 
rain Avė. (nemokamai). Tel. 
216/476-2901.

• Balandžio 25 d. - 2.5 
mylių iškyla: gėlių ir paukš
čių stebėjimas. Hills in 
Bloom. 1:30-3:30 v.p.p. Hin- 
kley metropark. Susitikti prie 
Johnson's Picnic Area. Tel. 
440/525-1012.
(Pabaiga - kitame numeryje)

Gerardas Juškėnas

LIETUVIŲ NAMŲ 
AKCININKŲ 
DĖMESIUI

Jei nuo to laiko, kai pir
kote Lietuvių namų akci
jas, esate pakeitę adresą, 
labai prašome jį mums 
pranešti. Norime patiksli
nti akcininkų sąrašus.

Metinis akcininkų su
sirinkimas įvyks balandžio 
26 d. Lietuvių namuose.

Algis Penkauskas

"DIRVAI" AUKOJO:

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga
WilliamJ- Jakubs Sr. 
Willian) J. Jakubs Jr. 
Keppetb Scbnjidt ir 
Barbara Jakubs Scbrpidt

Llcenzkoti direktoriai it balzamsiotojai

936 East 185tb Street Cleveland, Obio 44119 
36000 Lakesbore Blvd. Eastlake, Obio 44095 

Telefonas: 531-7770

JAV Lietuvių Bendruo
menės ir Lietuvos Respubli
kos Seimo bendrosios komi
sijos nariai balandžio 24 d., 
penktadienį, 7:00 v.v., Die
vo Motinos parapijos konfe
rencijų kambaryje išsamiai 
papasakos apie neseniai įvy
kusią šios komisijos sesiją. 
Pagrindinį pranešimą per
skaitys iš Detroito atvykusi 
komisijos pirmininkė Liūda 
Rugienienė. Visus kviečiame 
gausiai dalyvauti.

Dalia Puškorienė 
LB komisijos narė

E.Jonušas, Omaha NE ...... 150
A.Valiulis, Los Angeles CA 100
L.Holop, Middleburg H. OH 65
Dr. J.Šalna, Juno B. FL ....... 50
A. Pintsch, w. Milford NJ .... 35
EJanulis, Cleveland OH ....  35
V.Urbaitis, Cleveland OH 35
P.Dirda, Oak Lawn IL ........ 25
Dr. V.Raulinaitis, Chast. CA 25
P.Griganavičius, St.PeteB.FL 15
V.Memėnas, Bloomfld H.MI 15
J.Miglinas, Chicago IL ....... 15
S.Strikaitis, Los Angeles C A 15
B. Masiokas, Aurora CO ....  15
B.Liaudanskis, Stanw., WA 15
A.Pavilionis, Lemont ............ 5

A.Byla, Pittston, PA ............. 5
Visiems aukotojams nuo

širdžiai dėkojame. E. Jo
nušo, A. Valiulio, L. Holop, 
dr. J. Šalnos ir kitų mūsų 
skaitytojų parama įparei
goja siekti, kad kiekvienas 
laikraščio numeris teiktų 
jums džiaugsmą.

Sveikiname visus mie
lus savo bendradarbius ir 
rėmėjus su Šventomis Ve
lykomis.

Redaktorius

Laidotūviūkoplyčia erdvi, vėsinama, 
teikianti jatekizatmosfera liūdesio valandoje. 
Didelė aikštė automobiliams pastatyti

L0WEST AlR FARES 
available worldwide £XPERTS 0N TRAVtt TO EAST EU ROPE 

passports * visas * prepaid tickets 

serVing our communitV 
FOR OVER 35 TEARS

Rita Staškutė-Žvirblienė

Bom To Travel
26949 Chagrin Blvd. #103 (Ohio Savings Building) 
CLEVELAND, OH 44122
Tel: (216) 831-5530 & (800) 366-9980
Fax: (216) 831-5028
LIETUVA-- 1998
Skrydžiai j Vilnių - geriausiomis kainomis
Atstovaujame FINNAIR, SAS ir kitas oro linijas. 
Bendradarbiaujame su Lietuvos avialinijomis

HS]

“LEADERSIN L0W COST TRAVEL”

Matas & Associates (fa?
F —i    „jum j,,.,uia normls.................................................  i -------------------------------------------------- NORMLS

RITA MATAS • Broker >G.R.I.« Liceijsed Real Estate Appraiser
17938 Neff Road 2412 Cedarwood Road 
Cleveland, 0H. 44119 Pepper Pike, 0b. 44124 
(216) 486-2530 (216) 473-2530

ADV. VYTAS MATAS teisinis patarėjas



DIRVA
POETAS BALYS AUGINĄS 

LIETUVIU SODYBOJE
Kovo 25 d. poetas Balys 

Auginąs nudžiugino gausiai 
susirinkusius klausytojus. 
Nors Sodyboje kiekviena die
na - užimta, rengiamos įvai
rios programos, tačiau bene 
pirmą kartą įvyko tokia nepa
kartojama kultūros popietė su 
išeivijoje ir Lietuvoje gerai 
žinomu, o mums visiems pa
žįstamu poetu Baliu Auginu.

Tai buvo tikra pavasario 
šventė. Poetą klausytojams 
pristatė Sodybos administ

Gegužės 2 d., šeštadienį, 6:30 v.v.
Dievo Motinos parapijos salėje

Punsko Lietuvių namų 
kaimo kapelos 
"KLUMPĖ"

koncertas
Nuostabus vakaras!

Motinos Dienai artėjant, 
pagerbsime ir Motinas

Bilietų kainos: $15,10, 7, 
o vaikams iki 13 metų - veltui 

Bilietai parduodami sekmadieniais po Mišių 
parapijos kavinėje. Juos galite užsisakyti, 

paskambiną Algiui Gudėnui 
tel. 216 481-0465

Rengia LB apylinkės valdyba

DARBO VALANDOS: aptradiepj, trečiadiepj
ir ketvirtadieni---------------------- 9:00v.r. - 4:00p.p.
pepktadiepi-------------------------- 9:00v.r. - 6:00p.p.
šeštadienį---------------------------- 9:00v.r. - 12:00p.p.
sekrpadiepį parapijoje---------- 11:00v.r. - 12:00p.p.

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

> $0.48
tik || už minutę

ĮGALIOTASIS TELEGROUP ATSTOVAS • SUSIKALBĖSITE LIETUVIŠKAI

ATLMįTIC 
Exprešš "Corp.
SIUNTINIUS GAVĖJUI TIESIAI Į 
RANKAS. SIUNČIAME LAIVU IR 

AIR CARGO Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, 
ESTIJĄ, RUSIJĄ, UKRAINĄ, 

LENKIJĄ IR KARALIAUČIAUS 
SRITĮ. PERSIUNČIAME PINIGUS. 
UŽSISAKYKITE AMERIKIETIŠKO 

MAISTO KOMPLEKTUS JŪSŲ 
GIMINĖMS LIETUVOJE.

PERSIUNČIAME IR PRISTATOME

PAČIOS ŽEMIAUSIOS 
TARPTAUTINIŲ

SKAMBUČIŲ KAINOS

ATLANTIC EXPRESS CORR ATSTOVAS CLEVELAND'e 
LITMA IMPORT-EXPORT, Ine. Skyrius dirba: 
639 East 185 Str., Cleveland, OH 44119 ll-V 10AM • 6PM 
Tel. 216-481-0011 VI 10AM-3PM

P.S. TIRE Ine.
Complete Front End Service

Mufflers, lube oil and Fitter
• Buy any 4 tires and receive a P.S. Tire hat!

New and used Tires, Brakes, Shocks, Struts,

OF»E1SI
Mon.-Fri.: 8 am to 6 pm 866 E. 200 th St.
Sat.: 8 am to 4 pm Cleveland, Oh. 44119

Paul Stefanac

ratorė Dana Cipkienė, savo 
trumpą pasisakymą užbaig
dama paties poeto dedikaci
jos žodžiais, įrašytais pas
kutiniame jo poezijos rinki
nyje "Kalėdų paukštė": "Vie
nintelė rožė be spyglių yra 
nuoširdi draugystė".

Publika susidomėjusi iš
klausė poeto darbų apžvalgą, 
kurią į garsajuostę buvo įra
šiusi "Tėvynės garsų" radijo 
valandėlių vedėja Aldona 
Stempužienė. Iš jos sužinojo-

me trumpą poeto biografiją, 
išgirdome, kad poetas savo 
darbą radijofone buvo pradė
jęs dar nepriklausomoje Lie
tuvoje. Jis taip pat buvo vie
nas iš pirmutinių "Tėvynės 
garsų" lietuviškųjų radijo va
landėlės kūrėjų Klyvlende. 
Tuo metu buvo juokaujama, 
kad Klyvlendas turi Kauno 
radijofoną, nes jame dirba tas 
pats diktorius. Beje, labai 
įdomi aplinkybė: šios garsa- 
juostės įrašą beveik tuo pat 
metu perdavė ir Lietuvos ra

Poetas Balys Auginąs dalija autografus jo knygų skaitytojams. Už jo: adm. Dana Cipkienė, 
LR Generalinė Garbės konsulė Ingrida Bublienė, Dievo Motinos parapijos klebonas Gedi
minas Kijauskas SJ ir kiti.

Balys Auginąs (pirmoje eilėje, antras iš dešinės) su literatūros popietės dalyviais.

| JUUl Litl^uapiai) Credit Upiop
Lietuvių Kredito Kooperatyvas

767 East 185tfr Street Cievelapd, Obio 44119 481-6677

Paskolos paipų rerpoptui puo 7% 
Dėl srpulkespės ipforrpacijos skarpbipkit TAUPAI 

Prieš perkapt naują rpašipą - pasiteiraukite TAUPOJE 
Naujorp rpašipoip - puo 7.0% Haudotorp rpašiporp - puo 8.5%

dijas.
Po šio labai įdomaus įra

šo perklausos, užtrukusios 
apie pusę valandos, poetas 
Balys Auginąs skaitė savo 
eilėraščius, o programą už
baigė feljetonais iš mūsų įsi
kūrimo Amerikoje laikų. Jai 
pasibaigus, poetas buvo ap
suptas klausytojų, kurie tuoj 
pat išgraibstė jo atsineštas 
knygas ir, sustoję eilutėje, 
laukė autografų. Po to dar i- 
lgai bendravome su mūsų 
mieluoju poetu, vaišinomės 

kavute ir saldumynais. Balys 
Auginąs yra išleidęs penkias 
knygas, o šeštąją jau baigia 
paruošti spaudai. Jo kūrybą 
dažnai matome ir "Dirvos" 
puslapiuose.

Šioje poezijos popietėje, 
nors ir vykusioje viduryje sa
vaitės, dalyvavo Dievo Moti
nos parapijos klebonas Gedi
minas Kijauskas SJ, LR Ge
neralinė Garbės konsulė In
grida Bublienė, skautininkė 
Nijolė Kersnauskaitė ir kiti 
visuomenės veikėjai.

Dana Cipkienė
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