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LIETUVIU TAUTINĖS MINTIES LAIKRAŠTIS

"Jauskitės, kaip namuose..."

Dr. Leonas Milčius

Lietuvoje gerai žinomas 
posakis, su kuriuo pasitinka
me lauktą svečią: "Jauskis 
kaip namuose." Bet aštrialie
žuviai linkę pridurti: "tačiau 
nepamiršk, kad esi svečiuo
se." Juo labiau apie tai derėtų 
priminti neprašytam svečiui. 
O tokių "svečių", kurie vos 
mūsų slenkstį peržengę, ima 
mokyti, kaip šeimininkas tu
rėtų gyventi ir su savo namiš
kiais elgtis, pastaruoju metu 
- nors vežimu vežk. Turime 
ir kaimynų, kurie savos, su- 
krypusios sodybos kieme sto
vėdami, ima rėkauti, kad mes 
ne pagal jų pavyzdį tvarko- 
mės.

Nesulaukdami mūsų ra
maus, bet pakankamai kieto 
atsakymo, kaip nedera elgtis 
nei svečiuose, nei kaimynys
tėje, neprašyti lankytojai ir 
patarėjai paskutiniuoju metu 
itin suaktyvėjo. Labai ryškiai 
matomas kai kurių svetimų 
valstybių (dar ne taip seniai 
neigusių net mūsų teisę gy
venti savo žemėje) įstaigų, 
organizacijų ar net diplomatų 
įžūlūs kišimasis į Lietuvos 
vidaus reikalus, primygtiniai 
reikalavimai ir nurodinėji
mai, kaip elgtis mūsų vykdo
majai valdžiai, teisinėms 
įstaigoms ir net savivaldy
bėms. Gal taip ir nebūtų dar
komas!, jei svetimieji nesiti
kėtų nuolaidumo iš mūsų val
dininkų, kurie vardan diplo
matinės "ramybės", o gal sto
kodami tautinio bei valstybi

Žiemos piešiniai Pennsylvania kalnuose. V. Kučo nuotr.

nio orumo, tokius išsišoki
mus pateisina arba nuolankiai 
nutyli.

Štai keletas pavyzdžių. 
1998 m. gruodžio 22 d. Ru
sijos ambasadorius Konstan
tinas Mozelis, "apsireiškęs" 
Lietuvos užsienio reikalų mi
nisterijoje, ima visai nediplo- 
matiškai priekaištauti, kodėl, 
girdi, neregistruojama aiškiai 
antilietuviška Rusijos piliečių 
asociacija "Rossija". Maža to, 
ambasadorius netgi šoka ginti 
už antivalstybinę veiklą Lie
tuvoje teistus arba teisiamus 
asmenis. Galima būtų many
ti, kad ambasadorius taip da
ro tik kažkieno verčiamas, iš
reikšdamas vis triukšminges- 
nius ir įžūlesnius dabartinės 
Rusijos Dūmos reikalavimus.

O, kad Rusijos Dūma 
taip rūpintųsi savo piliečių ir 
kitų tautybių, gyvenančių 
pačioje Rusijoje gerove, ne
gu, kaip jai įprasta, vis "rū
pinasi" kitais! Mūsų valdžio
je esantys politikai tą jiems 
bei jų pasiuntiniams ir galėtų 
pasiūlyti. Tačiau jie kažkodėl 
ne tik nepasiūlo, bet vis kar
toja, kokie nuostabiai puikūs 
mūsų santykiai su tokiu "kai
mynu", arba kokie ištikimai 
draugiški jam esame.

Pamiršęs bet kokį diplo
matinį etiketą, Izraelio amba
sadorius Lietuvai O. Ben Hur 
ultimatyvia forma jau visus 
metus reikalavo įamžinti Iz
raelio valstybės sukaktį Vil
niaus gatvių pavadinimuose. 
Kažin kaip sutiktų Tel Avivo 
valdžia, jei, pavyzdžiui, Lie
tuvos ambasadorius Izraelyje 
panašų reikalavimą ten pa
reikštų? Bet dabar lieka tik 
apgailestauti, kad Vilniaus 
miesto taryba pakluso sveti
mųjų spaudimui ir jų įgei
džius nuolankiai patenkino. 
Kiek gatvių Izraelyje pava

dinta, įamžinant daug dides
nes Lietuvos sukaktis?

Tarp mūsų kalbant, gal ir 
seniai reikėjo tą vietovę, kur 
žemę tebemindžioja Rainių 
žudynių organizatorius ir il
gametis KGB budelis Nach- 
man Dušanskij, pavadinti šio 
Žemaitijos miestelio arba nu
kankinto partizanų vado A. 
Ramanausko vardu. Ir ne tik 
pavadinti, bet ir pritvirtinti 
atminimo lentą, kurioje būtų 
surašytos šio išgamos aukos. 
Deja, kol kas kai tik kokia 
nors, net ir visai eilinė Izrae
lio delegacija pasirodo Lietu
voje, taip ir lauk, kad reikala
vimai bei pretenzijos Lietu
vai arba net šmeižikiški kalti
nimai tikrai bus išsakyti.

Ne pirmą kartą nepagrįs
tus priekaištus ir įžeidinėji
mus lietuvių tautai išrėkė S. 
Wiesenthalio centro Jaruza- 
lėje skyriaus vadovas Efraim 
Zuroff. Dar visai neseniai 
viešai platinės šovinistinius 
išvedžiojimus dėl žydų tautos 
rasinio grynumo bei išskirti
numo, prikaištavęs net dėl 
Vilniaus rabino Gaono 200 
metinių minėjimo ir bandęs 
sutrukdyti šį renginį, dabar 
jis jau kelintą kartą ima nu
rodinėti, kokį sprendimą Lie
tuvos teismas turi priimti ir 
kokios teisminio proceso ve
dimo tvarkos turi laikytis. 
Dar daugiau: šis net moksli
ninko vardu besididžiuojantis 
asmuo, gindamas minėtą N. 
Dušanskį, pareiškia, kad nie
kas Lietuvoje negali pateikti 
tam budeliui kaltinamųjų įro
dymų. Tai gal pats E. Zuroff 
ir jo centras saugo N. Du- 
šanskio "nekaltumą"?

Tačiau palikime šį kartą 
nuošalyje įvairius užgaulių 
reikalavimų, priekaištų bei 
kaltinimų autorius. Mums 
reikia tikrai apgailestauti, kad

Snaigė. R. Kisieliaus nuotr.

ŽIEMOS GĖLĖ

Išsiskleidė ir žydi 
snieguotoj pakelėj 
iš krištolo raižyta 
žiemos laukų gėlė...

Jos žiede spindi saulės 
auksiniai spinduliai...
O žiedlapių prižirę 
ilgi žiemos keliai...

nė viena Lietuvos valstybės 
institucija ar pareigūnas ne
rado reikalo viešai priminti, 
kur nedera kištis nei diploma
tams, nei įvairių svetimų or
ganizacijų atstovams. Gražia 
išimtimi reikėtų laikyti tik 
Seimo narių - profesoriaus 
Aloyzo Sakalo ir vicepirmi
ninko Romualdo Ozolo tie
sius tokių reikalavimų verti
nimus.

Taip pat tenka apgailes
tauti, kad Lietuvos gyventojų 
genocido ir rezistencijos tyri
mo centro vadovybė ponui E. 
Zuroffui pasiūlė naudotis 
Lietuvos archyvais lyg sava 
virtuve. Derėtų žinoti, kad to
kie leidimai ir susitarimai ga
li būti daromi tik tarpvalsty
binių sutarčių lygiu, aiškiai 
patenkinant abiejų valstybių, 
bet ne atskirų asmenų ar or
ganizacijų įnorius.

Galima neabejoti, kad 
dabartinis Izraelio diplomatų 
ir įvairių atstovų bei "centrų" 
aktyvumas nėra atsitiktinis. 
Tikroji priežastis yra ne na
cistinės Vokietijos tiek Lietu
voje, tiek kitose okupuotose 
valstybėse vykdyto žydų ge
nocido istorinis vertinimas. 
Daugiau kaip 50 metų tas 
centras, kurio vardu dabar šū

Romualdas Kisielius

SNAIGĖ

Iš vandens lašelio 
šaltis snaige pjausto... 
įdeda jai širdį, 
kad ji skausmą jaustų...

Juk ir jos gyvybė 
žemėj - keisto būdo: 
šaltis ją augina, 
saulė ją pražudo...

kauja E. Zuroff, šiuos reika
lavimus galėjo visiškai lais
vai reikšti Vokietijai ir buvu
siai Sovietų Sąjungai. Seniai 
buvo'galima iki vieno su
rinkti ir nuteisti visus nusi
kaltėlius. Kodėl to nepadary
ta tada, kai KGB paslaugiai 
teikė visokeriopą paramą, 
stengdamasi bet kokia kaina 
pateisinti Lietuvos okupaci
ją? Todėl visai absurdiška to
kius priekaištus kelti dabarti
nei Lietuvos valstybei. Gali
ma balčiausiu vualiu prideng
ti tokį šantažą, bet tikroji jo 
esmė anksčiau ar vėliau vis- 
vien bus atskleista.

Žydų, kaip ir bet kurios 
kitos pasaulio tautos, patyru
sios žiauriausią genocidą, pa
starojo šimtmečio istorija tik
rai yra labai skaudi ir verta 
kuo giliausios atjautos bei su
pratimo. Juo labiau, kad mū
sų tautoms teko kartu išken
tėti nužmogėjusių režimų te
rorą. Pagerbiant aukas, tarp 
kurių tikrai buvo Lietuvai nu- 
sipelnusių žydų tautos atsto
vų, jų vardais jau seniai pa
vadinta ne viena gatvė, o na
mai pažymėti atminimo len
tomis. Sis darbas ir dabar tę
siamas.

(Nukelta i 4 p.)
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Girdėta iš Vilniaus Tarptautinių įvykiu apžvalga

• PREZIDENTAS DOMISI ŽEMĖS REFOMA. Nuo 
žemės reformos pradžios Lietuvoje priimta 333,3 tūkst. spren
dimų sugrąžinti buvusiems savininkams žemų ar mišką 2,2 
mln. ha plote. Tai - tik 58 proc. pateiktuose prašymuose nuro
dyto ploto. Kompensacija pinigais apskaičiuota 74,8 tūkst. pi
liečių už 482,6 tūkst. ha. plotą. Iš viso kompensacijoms reikia 
724 mln. litų. V. Adamkus domėjosi, kokios yra galimybės 
sparčiau atlikti žemėtvarkos darbus. Dokumentų pateikimo 
terminas pratęstas iki gegužės 1 d.

• AUKŠTUOMENĖS GYVENIMAS. "Lietuva pusę 
dienos buvo be Vyriausybės vadovo", - rašo "Respublika". 
Premjeras su žmona didžiąją dviejų savaičių atostogų dalį pra
leido Indijos vandenyne esančioje Šri Lankoje (buv. Ceilone). 
Tuo pat metu tame viešbutyje poilsiavo "Stiklių" viešbučio 
bei restorano savininkai Romas Zakarevičius ir Aleksandras 
Ciupijus su šeima. Šri Lankoje su premjeru atostogavo ir 
dienraščio "Lietuvos rytas" vyriausiasis redaktorius Gedvydas 
Vainauskas su žmona.

• PARTIJOS. Lietuvos žmonės šiuo metu mažiausiai 
pasitiki politinėmis partijomis. Pasak "Kauno dienos", dėl to 
kalta ne vien slogi praeitis, bet ir pačios partijos, nesugebė
jusios įrodyti, jog tik joms dalyvaujant gali būti sukurta de
mokratinė, pilietinė visuomenė.

• KUR DINGSTA ŽMONĖS? Praėjusiais metais Lietu
vos kriminalistai surado 892 dingusius žmones, bet dar 403 - 
nesurasti. Du trečdaliai dingusių - vyrai. Kriminalinių nusi
kaltimų tyrimo tarnybos paieškos skyriaus komisaras Igoris 
Ksendzovas aiškina, kad vyrai dažniausia dingsta, išvykę ko
merciniais tikslais, gabendami prekes ar transporto priemo
nes. Pavojai Lietuvos vyrų tyko ir Rytuose, ir Vakaruose.

• ISTORIJOS DOKUMENTAI. Kaunietis Česlovas 
Kišonas naujausios istorijos tyrinėtojus aprūpino archyvine 
medžiaga, kurios turėtų pakakti ne vienam moksliniam dar
bui. Jis surado ir Ypatingajam archyvui perdavė daugiau kaip 
dešimt partizanų archyvų, kurie buvo paslėpti užkastuose bi
donuose. Lietuvos archyvų departamentui C. Kišonas padėjo 
surasti pakaunėje užkastas prieškarinio radiofono plokšteles.

• KOKS AUKŠTU PAREIGŪNU IŠSIMOKSLINI
MAS? Šiais mokslo metais pradėję studijuoti aukštuosius 
mokslus aštuoni parlamentarai, tarp kurių yra ir du ministrai, 
laiko pirmuosius egzaminus. Konservatorius M. Briedis, 
Konstitucinės teisės egzamine gavęs 5 (pagal 10-balę siste
mą), "Respublikai" sakė, jog darbas Seime sekina ir bukina.

• PAGERBIMAS. Sausio 19 d. Kūno kultūros ir sporto 
departamente 80-mcčio proga buvo pagerbta legendinė Lietu
vos lengvaatletė, I Tautinės olimpiados (1938 m.) aštuonių 
medalių (1 aukso, 4 sidabro ir 3 bronzos) laimėtoja Danutė 
Vitartaitė. Departamento direktorius Rimas Kurtinaitis apdo
vanojo sportininkę medaliu "Už nuopelnus Lietuvos sportui". 
Žvali ir pakiliai nusiteikusi jubiliatė užtikrino, jog rengiasi 
sportuoti iki šimto metų. D.Vitartaitė pastoviai mankštinasi 
Lengvosios atletikos manieže, dalyvauja veteranų varžybose.

• NAUJI PAŠTO ŽENKLAI. Valstybės įmonė "Lie
tuvos paštas" išleido pašto bloką, skirtą Mikalojaus Daukšos 
"Postilės" pasirodymo 400-osioms metinėms. Jo autorius - 
dail. Bronius Leonavičius. 60 tūkst. ženklų atspausdinta Bu
dapešto valstybinėje spaustuvėje.

• FILMAI APIE IŠEIVIJOS RAŠYTOJUS. Lietuvos 
rašytojų sąjungos klube pristatytas Sigito Parulskio autorinis 
darbas - "Orfėjaus medis". Jis skirtas poeto Alfonso Nykos- 
Niliūno gyvenimui ir kūrybai. Tai - trečiasis studijos "A pro- 
pos" filmas apie išeivijos rašytojus. Ankstesni filmai - apie 
prozininką Marių Katiliškį ir poetą žemininką Henriką Nagį.

• MINĖJIMĄ TEKO ATŠAUKTI. Justo Paleckio 100- 
mečio minėjimo atsisakyta, nes visuomenės dalis nelinkusi at
sieti J. Paleckio kūrybos nuo kai kurių jo politinių veiksmų. 
Kaip pranešė Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininkas Valenti
nas Sventickas ir Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas 
Rimgaudas Eilunavičius, minėjimo vakarą šios organizacijos 
ketino surengti, atsiliepdamos į J. Paleckio šeimos ir artimųjų 
pageidavimą. Po to, kai pasirodė pranešimai apie minėjimą ir 
buvo išplatinti kvietimai, pasipiktino kai kurie rašytojai, taip 
pat buvę politiniai kaliniai. Tarp svarbiausių prieštaravimo 
priežasčių minimas J. Paleckio vadovavimas "įgaliotajai ko
misijai", kuri 1940 m. nuvežė į Maskvą "Liaudies seimo" re
zoliuciją dėl Lietuvos "priėmimo" į Sovietų Sąjungą.

• PRATURTĖJIMAS. Vidaus tarnybos dalinių vyriau
siasis vadas generolas Arvydas Svctulevičius, kaip rašoma 
"Lietuvos ryte", patvirtino neteisėtą valstybinių vasarnamių 
pardavimą. Šis sandėris davė galimybę jam vėliau gauti dau
giau kaip 200 tūkstančių litų pelno. (Pagal Eltos pranešimus)

Seniau olimpinės žaidy
nės buvo ne tik sporto, bet ir 
įvairių tautų, rasių bei žemy
nų draugystės šventės. Olim
pinės penkių žiedų vėliavos 
simbolizavo įvairias spalvas. 
Pastaruoju metu, sumaišius 
profesionalų ir mėgėjų spor
tą, visi žiedai pasidarė žalios 
- dolerio spalvos.

Skandalas kilo dėl olim
pinių žiemos žaidynių 2002 
metais. Surengti šias žaidy
nes Tarptautinis olimpinis 
komitetas pavedė Salt Lake 
City (Utah valstija). Baigian
tis paskutiniam žiemos spor
tininkų susitikimui, 1998 me
tais vykusiam Japonijos Na
gano mieste, buvo paskelbta, 
kad kitos žaidynės įvyks šia
me JAV mieste. Olimpinė 
vėliava iškilmingai perduota 
miesto merei Deedee Corra- 
dini - 54 metų politikei, jau 
antrą terminą vadovaujančiai 
tam Utah valstijos miestui. 
Amerikos miestų merų są
junga ją yra išrinkusi savo 
pirmininke.

Sausio 11 d. ponia D. 
Corradini paskelbė, kad ji 
trečiam terminui nebekandi- 
datuos ir pasitrauks iš parei
gų. Pranešama, kad jau trys 
miesto politikai iškėlė į šią

• Prancūzija pasiūlė 
Jungtinių Tautų Saugumo ta
rybai nutraukti Irako naftos 
pardavimo sankcijas. Prancū
zijos pareiškime sakoma, kad 
tokios sankcijos yra neteisin
gas dalykas, nes baudžiami 
paprasti Irako gyventojai. 
Siūloma ieškoti kitų būdų ir 
priemonių, kurios užtikrintų, 
kad Irakas negamintų masi
nio naikinimo ginklų. Pran
cūzijos atstovai mano, kad 
dabartiniai tikrintojai nepasi
žymi nei profesionalumu, nei 
savarankiškumu. įdomu tai, 
kad Jungtinėse Tautose labai 
panašiai kalba Irako valdžia 
ir Rusijos diplomatai.

• JAV valstybės departa
mento atstovas James Rubin 
įspėjo Rusiją, kad gali pablo
gėti tarpusavio santykiai, jei 
Rusija toliau ir rems Irano 
balistinių raketų bei branduo
linio ginklo plėtotės progra
mas. į tai atsiliepė Rusijos 
Užsienio reikalų ministerija,

OLIMPINIS SKANDALAS
vietą savo kandidatūras. Rin
kimai įvyks šiemet, lapkričio 
mėnesį.

Iš Šveicarijoje veikiančio 
Tarptautinio olimpinio komi
teto šaltinių paaiškėjo, kad šis 
komitetas pasirinko Salt Lake 
City dėl didelių kyšių. Garbę 
organizuoti žiemos žaidynes 
norėjo gauti ir Kanados Kve
beko miestas. Tačiau Ameri
kos atstovai kai kuriems tarp
tautinio komiteto nariams pa
siūlė pinigines dovanas, o jų 
giminaičiams buvo suteiktos 
stipendijos, leidusios nemo
kamai studijuoti JAV mokyk
lose. Vienas įtakingas Afri
kos atstovas gavo galimybę 
labai pigiai nusipirkti kelis 
žemės sklypus, kuriuos par
davęs uždirbo nemažą sumą 
dolerių. Jis taip pat buvo ne
mokamai gydomas Utah ligo
ninėje. įvairūs komitetai da
bar aiškinasi, kas daugiau 
prasižengia etikai - ar tas, 
kuris kyšius siūlo, ar tas, ku
ris juos priima.

Skandalas palietė ir kelis 
žymius Utah valstijos visuo
menininkus, didelių verslo 
korporacijų savininkus, stam
bius aukotojus, kurie jau pa
sitraukė iš žaidynių komiteto. 
Tarptautinio Olimpinio komi
teto prezidentas Juan Antonio 
Samaranch sausio 14 d. pa
skelbė, kad žiemos žaidynės 
2002 metais įvyks, kaip ir nu
spręsta, Salt Lake City, tačiau 
devyniems jo vadovaujamo 
komiteto nariams teks pasi
traukti iš pareigų. Jis pats į šį 
skandalą nėra įveltas, nes ne
balsavo, pasirenkant žaidynių 
vietą. Jis yra gavęs iš Utah

Keliais sakiniais
sakydama, kad kalbos apie 
Amerikos sankcijas tik ap
sunkina abiejų valstybių san
tykius ir yra absoliučiai ne
priimtinos. Šis klausimas bus 
keliamas, kai Maskvoje sau
sio 27 d. lankysis valstybės 
sekretorė Madelaine Al- 
bright, sakoma Maskvos pa
reiškime.

• Kosovo provincijos 
laisvės kovotojai, spaudžiami 
JAV ir Europos diplomatų, 
paleido į laisvę anksčiau pa
imtus aštuonis Jugoslavijos 
kareivius. Serbijos valdžia 
pažadėjo už šį paleidimą atsi
lyginti, paleisdama 10 Koso
vo albanų.

• (Reuters pranešė, kad 
Kosove vėl prasidėjus serbų 
ir albanų mūšiams, žuvo ne 
mažiau kaip 15 albanų parti
zanų, be to, buvo sužeistas 
britų taikos stebėtojas ir jo 
padėjėjas. Tai pirmas kartas, 
kai neginkluoti tarptautiniai 
taikos stebėtojai Kosove bu

organizacinio komiteto dova
nų - medžioklinį šautuvą ir 
sportinį pistoletą. Tačiau J. 
A. Samaranch iš pareigų ne
pasitrauks iki savo termino 
pabaigos 2001 metais. Pirmi
ninkas pripažino, kad žaidy
nių vietos parinkimo sistema 
nėra tobula ir ją reikėtų pa
keisti. Jis jau sudarė komisi
ją, kuri turės pasiūlyti naujas 
žaidynių vietos parinkimo 
taisykles.

Spaudos pranešimuose 
apie šį Utah skandalą minimi 
olimpinio komiteto nariai iš 
Kongo, Svaziland'o, Libijos, 
Ekvadoro, Čilės, Olandijos ir 
Suomijos. Pirmininkas, už
klaustas apie spaudos prane
šimus, kad Utah veikėjai net 
parūpino komiteto nariams 
laisvo elgesio palydoves, pa
sakė, kad jis netiki, jog taip 
galėjo būti, nes jo vadovau
jamo komiteto nariai jau yra 
subrendę žmonės, kuriems 
intymūs reikalai mažai rūpi. 
Tačiau jis pripažino, kad iš 
114 komiteto narių gal apie 
25 bus spaudžiami pasitraukti 
iš savo postų.

Kaip žinoma, surengti 
olimpines žaidynes nėra la
bai lengvas uždavinys. Nors 
vietovė tikisi didelių pajamų 
iš suvažiavusių turistų, kores
pondentų ir dalyvių, tačiau 
ruošiantis žaidynėms tenka 
išleisti nemažai pinigų. Nors 
busimųjų žaidynių vieta, ne
žiūrint skandalo dėl kyšių, li
ko ta pati, kyla klausimas, ar 
organizatoriams bepavyks su
rinkti pakankamai lėšų, ypač 
po tokio negarbingo išgarsė
jimo.

vo sužeisti.
Jugoslavijos valdžia dėl 

45 etninių albanų žudynių su
silaukė griežto pasaulio vals
tybių protesto ir įspėjimų, ku
rie dar labiau sustiprėjo, kai 
sausio 18 d. Belgradas vėl 
apšaudė albanų kaimus ir pa
skelbė "persona non grata" 
ESBO misijos vadovą JAV 
diplomatą William Walker 
bei liepė jam išvykti per 48 
vai. Jugoslavija taip pat ne
įleido į šalį JT karo nusikal
timų prokurorės Louise Ar- 
bour ir jos komandos, atvy
kusios iš Makedonijos -red.)

• JAV karo lėktuvai iš 
savo bazių, esančių Turkijo
je, keturias dienas skraidė 
virš Irako teritorijos ir apšau
dė irakiečių priešlėktuvines 
patrankas bei raketų bazes.

• Kambodžos spaudoje 
kilo triukšmas dėl pasiūlytos

(Nukelta į 3 p.)
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Juozas Žygas

Redakcijos skiltis

Tautinės minties žmonės
Tokiais žmonėmis gali

ma laikyti visus, kurie pripa
žįsta tautos reikšmę, supran
ta, jog būtina saugoti ir puo
selėti gimtąją kultūrą, o pag
rindine šių uždavinių spren
dimo sąlyga laiko savos vals
tybės stiprinimą. Net ir da
bar, nežiūrint labai nepalan
kių istorinių aplinkybių ir vis 
stiprėjančios kosmopolitizmo 
propagandos, tautinės minties 
šalininkai tarp lietuvių sudaro 
absoliučią daugumą. Taip yra 
tiek Lietuvoje, tiek išeivijoje.

Kalbantis su žmonėmis, 
laikančiais save skirtingų po
litinių jėgų šalininkais, paaiš
kėja, kad jų požiūris į tautą ir 
jos reikšmę valstybės ateičiai 
arba visiškai sutampa arba 
yra labai panašus. Tačiau ne
susipratimai prasideda, vos 
tik paminėjus žodį "tautinin
kas". Nei iš šio, nei iš to ima
ma samprotauti apie kažko
kią "nacionalinę savi izolia
cijų", t.y. tautinį uždarumą, 
atsitvėrimą nuo pasaulio, pa
žiūrų atsilikimą, netgi taria
mą priešiškumą kitoms tau
toms. Aiškiai matosi, kad 
žmogus kalba jau ne savo 
protu, o jam kažkieno įkaltais 
standartiniais posakiais, ne
begalvodamas, kiek tuose tei
giniuose yra tiesos. Štai vie
nas bernaitis arogantiškai, 
neva remdamasis šiuolaikine 
filosofija, bandė man įrodinė
ti, kad tautininkai net apribo
ja asmenybės laisvę, nes "vi
suomenės interesus iškelia 
aukščiau už asmeninius". Kai 
pradedi klausti, kur tie intere
sai susikerta ir kuo tas susi
kirtimas pasireiškia praktiš
kai, paaiškėja, kad žmogus 
neturi nė vieno fakto, patvir
tinančio jo ką tik svaidytus 
posakius.

Tačiau jeigu atskiro as
mens susipainiojimas daro 
žalą tik jam pačiam ir jo arti
miesiems, tai panaši painiava 
yra visiškai neleistina aukš- 
čiausiems valstybės pareigū
nams. Tautinę savimonę pra
radusio pareigūno laikysena 
primena vaiką, gatvėje žai
džiantį su nešiojamu telefo
nu: atseit, žiūrėkite, koks aš - 
šiuolaikiškas. Pro šalį kėbli

nęs stambesnis paauglys stai
giu judesiu išplėšia tą telefo
ną, susigrūda sau į kišenę, 
dar įspiria vaikėzui į užpakalį 
ir švilpaudamas nužirglioja 
tolyn, nėmaž nesijaudinda
mas, kad pipiras klykia, nes 
gaus nuo tėvų į kailį. Skirtu
mas tarp lengvabūdžio vaiko 
ir tariamai moderniško parei
gūno yra tik toks, kad jo el
gesys gali sąlygoti labai sun
kias pasekmes visiems vals
tybės piliečiams: kita valsty
bė arba tarpvalstybinė kom
panija nedelsdama juo pasi
naudos. Ir nereikia manyti, 
kad pasinaudojusieji gerbs tą 
pareigūną arba valstybę, ku
riai jis atstovauja. Tokį susi
painiojimą, lengvabūdiškumą 
ir vienadienį elgesį labai daž
nai matome Lietuvoje nuo 
pat nepriklausomybės atkūri
mo. Belieka paklausti: jeigu 
tautiškumas nebėra vertybė, 
tai kuriam galui reikėjo, anot, 
sovietų ideologų, "atsiskirti"? 
Nejaugi tik tam, kad ištrūkę 
iš nutautinančio Rytų katilo, 
taptume kitų ryklių grobiu: 
tarnaitėmis, "palydovėmis", 
durininkais ir nešikais? O gal 
Sąjūdis buvo "istorinė klai
da" ir dabar reikia ją ištaisyti, 
iš pradžių ekonomiškai priri
šant prie buvusios imperijos? 
Juk pilna taip patarinėjančių 
ir Rytuose (pradedant J. Luž- 
kovu), ir Vakaruose (baigiant 
iki šiol nedaug ką tepajėgusiu 
suvokti G. Bush'u).

Kas trukdo susivienyti 
tautinės minties žmonėms? 
Nesugebėjimas suprasti, kad 
skirtingai save vadinantys, 
bet tėvynę mylintys žmonės 
pripažįsta tas pačias vertybes 
ir tuos pačius tikslus. įsivaiz
duojamas priešiškumas. Ne
sugebėjimas įveikti nepama
tuotas asmenines ambicijas ir 
dirbti kartu. Tačiau vieną 
kartą reikia nustoti įtikinėti, 
kad "viskas gerėja" ir "laikui 
bėgant susitvarkys". Nustoti 
ieškoti įsivaizduojamų kalti
ninkų. Kurti valstybės atsta
tymo programą, pasitelkus 
visos tautos jėgas. Konkreti 
veikla greit atsijos: kas moka 
tik rėkauti, o kas - dirbti sa
vos valstybės labui.

Ne tik šūkauja, bet ir li
kusį pasaulį "moko" demo- je, Karelija, Petsamo sritis iki 
kratijos ir humaniškumo. Lat
vius, lietuvius ir estus moko, 
kaip reikia elgtis su tautinė
mis mažumomis. Kalba taip, 
lyg visai nežinotų, kad tauti
nėmis mažumomis yra vadi
nami tie, kurie tam tikroje 
geografinėje vietoje nuo am
žių gyvena, tačiau yra apsupti 
gausesnės tautos arba atėjū
nų. Tačiau prie "mažumų" 
negali būti priskirti tie, kurie 
okupantų buvo atvežti, kad 
vietinius gyventojus "atskies
tų" ir ilgainiui užimtų jų vie
tą.

Krymo totoriai buvo tau
tinė mažuma. Bet, nepaisant 
to, rusiškojo imperializmo 
tarnų jie buvo masiškai iš sa
vo namų išvaryti. Tačiau ru
sai apie tai girdėti nenori. Jie 
sakosi nenorintys prisiimti 
jokios atsakomybės už sovie
tinius nusikaltimus.

Dabar pažiūrėkime į tai, 
kiek dabartinė Rusija yra ati
tolusi nuo sovietinės Rusijos 
mąstysenos ir laikysenos? Ji 
paveldėjo beveik visą Raudo
nąją armiją, su visais masinio 
naikinimo ginklais ir atomi
nėmis bombomis. Net iš Va
karų paskolas ir dovanas im
dama, ji visai nesivaržo savo 
jėgos rodyti. Rusija ne tik ne
atsisako nuo carų laikais už
grobtų žemių, tautų ir valsty
bių, bet nė negalvoja grąžinti

Tarptautinių įvykių apžvalga
amnestijos buvusiems komu
nistų valdžios veikėjams. 
Daug Kambodžos piliečių 
protestuoja prieš komunistų, 
kurie kalti dėl šimtų tūkstan
čių savo tautiečių mirties, 
"sutikimą su gėlėmis". Vis 
daugiau žmonių reikalauja 
komunistus teisti ir bausti.

• Rusijos vyriausybė pa
ruošė įstatymo, uždraudžian
čio rasinius, religinius ar tau
tinius kiršinimu.s, projektą. 
Rusijos Durnoje yra atstovų, 
kurie mėgsta savo kalbose 
puldinėti žydus ir juos kal
tinti dėl visų Rusijos nege
rovių. Premjeras Jevgenijus 
Primakovas nurodė minist
rams, kad antisemitinius pa
reiškimus turi pasmerkti vi
suomenė ir už juos bus bau
džiama. Teisingumo minist
ras Pavelas Krašcnnikovas 
pažymėjo, kad naujasis įsta
tymas laikys politines partijas 
atsakingomis dėl savo parti
jos narių išsišokimų. Jos pri
valės viešai atšaukti savo na-
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KUOMET VISI TYLI
- RUSIJA ŠŪKAUJA

to, ką per vakariečių žioplu- met apie nusikaltimus nepri- 
mą ir nuolaidumą, Stalinas 
praėjusio karo metu ir po jo 
užgrobė.

O tai nėra jau taip mažai.
Iš Suomijos atplėštos sritys: 
keturios salos Suomių įlanko-

buvusios sienos su Norvegija. 
Dabar ten yra atominių po
vandeninių laivų bazė, grasi
nanti net tiems, kurie Rusijai 
nuolaidžiavo ir pataikavo.

Iš Latvijos atplėšti 6 vals
čiai. Pasisavinta dalis Estijos 
teritorijos. Nors Lietuvos val
džia sakosi esanti patenkinta ■ 
ir vadina save labai draugiška 
Rusijai, tačiau Lietuva irgi li
ko apiplėšta. Iš Lietuvos at
imtos teritorijos, kurias pati 
Rusija (ne Sovietų Sąjunga!) 
buvo Lietuvai pripažinusi. Iš 
Lenkijos okupuotos teritori
jos Lietuvai tik vienas treč
dalis tebuvo grąžintas, o li
kusioji teritorija buvo Gudijai 
priskirta. Prie to reikėtų pri
dėti ir Rytprūsius. Juos pačia
me gale paminiu, kadangi 
abejoju, ar Lietuvos valdžia 
išdrįstų tai paminėti. Dar rei
kėtų nepamiršti ir iki šiol už
imtų ambasadų.

Karui besibaigiant, Rusi
ja iš Japonijos užgrobė keletą 
salų. Jų grąžinimas iki šiol 
nenumatytas.

Jeigu Rusija savinasi visą 
tai, ką Sovietų Sąjunga už
grobė, tai reiškia, kad ji yra 
pilna’Sovietų Sąjungos įpėdi
nė. Tuo pačiu ji yra atsakinga 
už Sovietų Sąjungos nusi
kaltimus. Neužtenka atsaky
mo, kad "mes to nedarėme, 
tai ir nesame atsakingi". Kuo-

(Atkelta iš 2 p.)

rių pareiškimus arba bus už 
tai baudžiamos ir net uždaro
mos.

• JAV vyriausybės statis
tikos biuras sako, kad Ame
rikos gyventojų skaičius per
nai padidėjo 2.5 milijonų. 
Sausio 1 d. Jungtinėse Ame
rikos Valstijose gyveno 271 
mln. 645 tūkst. 214 žmonių.

• Sausio 4 d. Europoje 
pradėjo veikti nauja valiutos 
sistema. Bankuose ir finansi
niuose centruose įvestas eu
ras (euro). Tai piniginis vie
netas, kurio naudojime daly
vauja Vokietija, Prancūzija, 
Italija, Ispanija, Olandija, 
Belgija, Austrija, Portugalija, 
Suomija, Airija ir Liuksem
burgas. Kol kas į euro siste
mą dar neįsijungė kitos ketu
rios Europos Sąjungos narės: 
Britanija, Švedija, .Danija ir 
Graikija.

• Rusija praėjusiais me
tais nesugebėjo sumokėti 

menama, tai Rusija vėl pra
deda teisėjų ir taikos apaštalų 
rolę vaidinti.

Rusija skundžiasi pa
sauliui dėl žmogaus teisių 
pažeidimų Lietuvoje:

"Maskva, sausio 13 d. 
(INTERFAX-BNS). Rusijos 
Dūma kreipėsi į Europos Ta
rybos Parlamentinę asamblė
ją dėl politinių teismo proce
sų, kurie dabar vyksta Lietu
voje."

Jie drįsta nekaltus avinė
lius vaidinti, kadangi tarptau
tiniu mastu jiems niekuomet 
nebuvo teisybė į akis pasaky
ta. Tokiu atveju Lietuva netu
ri nutylėti dėl šio šmeižto, bet 
Europos parlamentui pasiųsti 
raštą, atskleidžiantį tikrąjį 
Maskvos veidą.

Kaip jau buvo minėta, 
Maskva, kuri Stalino grobiu 
naudojasi, yra atsakinga ir už 
Stalino laikais padarytus nu
sikaltimus. Tačiau kol kas 
viskas yra atvirkščiai:

"Rusijos parlamentarai 
mano, kad artimiausiu laiku 
politinių kalinių Lietuvos 
Respublikoje gali padaugėti 
nuo 14 iki 17 žmonių." Rei
kėtų pažymėti, kad tuo atve
ju, jeigu Mykolo Burokevi
čiaus ir jo klikos su Maskvos 
žinia ir parama rengtas per
versmas būtų pavykęs, tai po
litinių kalinių per 24 valandas 
būtų atsiradę ne 17, bet daug 
tūkstančių. Perversmui pavy
kus, Lietuva vėl būtų pajung
ta Maskvos valiai. Pagal tą 
valią per 47 okupacijos metus 
buvo sunaikintas trečdalis 
lietuvių tautos!

procentų už savo skolas už
sienio bankams. Tai sukrėtė 
daugelį komercinių bankų 
Amerikoje ir Europoje.

• Sausio 8 d. Malaizijos 
premjeras, sudarydamas nau
ją kabinetą, pakeitė arba iš 
vienos vietos į kitą perkėlė 
13 ministrų.

• Irano valdžia ištrėmė 
atgal į Afganistaną tūkstan
čius pabėgėlių, tuo keršyda
ma Afganistano Talibano 
valdž.iai už vienuolikos Irano 
diplomatų nužudymą.

• Alžyro spauda skelbia, 
kad saugumo daliniai puolė 
kalnuose įrengtą slaptą re
liginės islamo sektos butinę ir 
sunaikino apie 40 teroristų.

• Kolumbijos prezidentas 
buvo suorganizavęs draugiš
ką susitikimą su ilgamečiu 
revoliucinės armijos vadu, 68 
metų Manuel Marulanda, ta
čiau šis neatvyko. Po kelių 
dienų buvo išžudyti keli kai
mai kairiųjų valdomoje teri
torijoje.

mailto:dirva@ix.netcom.com
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Nešiau kaip kryžių 
tavo vardą šventą...

Praeitų metų 35-ajame 
numeryje supažindinome 
skaitytojus su buvusios po
litinės kalinės ir tremtinės 
Nijolės Rimkienės poezijos 
rinkiniu '"Atmintis". Šian
dien pradedame spausdinti 
kiek sutrumpintus pačios au
torės pasakojimą apie savo 
pergyvenimus.

Gimiau Šiauliuose, advo
kato Mečislovo Markausko ir 
jo žmonos Liucijos šeimoje. 
Tėveliai - abu tikri žemaičiai, 
mosėdiškiai. Tėvelis buvo 
gabus mokslams, tad senelis, 
pasiturintis ir šviesių pažiūrų 
ūkininkas, nutarė leisti sūnų į 
mokslus. Baigęs Palangos 
progimnaziją, Mečislovas 
įstojo į Maskvos universitetą, 
sėkmingai baigė teisės fakul
tetą ir grįžo į Lietuvą. Jis kū
rė Nepriklausomą Lietuvą, 
aktyviai dalyvavo socialde
mokratų veikloje, redagavo 
keletą laikraščių. Galutinai 
apsistojo Šiauliuose, pasistatė 
ten namą ir rimtai užsiėmė 
advokatūra.

Senelė rekomendavo sū
nui gerą šeimininkę, kuri pri
žiūrėtų visą tvarką. Jaunajam 
advokatui, matyt, patiko jos 
šeimininkavimas. Netrukus 
jie susituokė, sukeldami dide
lį turtingų giminių nepasi
tenkinimą. Jie tikėjosi gausią 
į marčias mažiausiai dvari- 
ninkaitę, o čia - vargšė ir dar 
tarnaitė. Jie visą gyvenimą 
negalėjo atleisti mamai jos 
"akiplėšiškumo". Greitai į 
pasaulį atėjome mes, trys vai
kai: be manęs, gimė dar du 
broliai.

"Jauskitės, kaip namuose..."
(Atkelta iš 1 p.)

Galima tik nuoširdžiai 
pasirūpinti gražiu bendro at
minimo išsaugojimu. Bet yra 
visai kas kita, kai teisuolio 
kauke prisidengęs atvykėlis 
sviedžia šeimininkui: "Tu esi 
kaltas, todėl daryk taip, kaip 
aš noriu!". Paaiškėjus, kad 
"svečiui" visai nerūpi istorinė 
tiesa, tenka ieškoti nuolat iš
rėkiamo ir po visą pasaulį 
platinamo šmeižto tikrosios 
esmės.

Nežiūrint sunkios eko
nominės padėties Lietuvoje, 
jau dabar yra neslepiamai 
reiškiamos vis didesnės kai 
kurių žydų organizacijų turti
nės pretenzijos Lietuvai. Jau 
dabar tiesiami nagai net į 40 
proc. vien Vilniuje anksčiau 
iškilusių pastatų. O jei to pa
daryti būtų nebeįmanoma, ta
da reikalaujama išmokėti pi
niginę kompensaciją už šiuos 
pastatus. O kur dar kiti mies
tai ir miesteliai? Matant tie

Nijolė Rimkienė

Pirmieji mano prisimini
mai siejasi su namu Šiauliuo
se, kur nerūpestingai leidau 
vaikystės dienas su broliais ir 
draugais. Prisimenu pasi
vaikščiojimus po miestą su 
tėveliais, gausybę svečių, 
tarp-kurių būta labai žymių 
žmonių. Prisimenu, kaip 
1940 metais prigeso žmonių 
veidai. Ištuštėjo parduotuvės, 
ir tėvelis už bylų vedimą mo
kestį ėmė ne pinigais, bet 
produktais, kad apgintų mus 
nuo bado.

Šiauliai prigužėjo rusų 
kariškių su šeimomis. Tėvelis 
kažkur slapstėsi, nes prasidė
jo inteligentų areštai, o mes 
su mama tūnojom kaime, kur 
sovietų valdžia mažai jautėsi. 
Pasirodo, pačiu laiku pasi- 
traukėm iš Šiaulių, nes ten 
jau mūsų ieškojo. Nuo trėmi
mo išgelbėjo karas, kurį suti
kome kaip apsaugojimą nuo 
komunizmo šmėklos. Grįžo
me į nusiaubtus Šiaulius, kur 
jau šeimininkavo vokiečiai.

Karas! Jį ir težaidė mano 
broliai ir visi berniukai, o 
mes karpėme lėles iš popie
riaus, nes kitokių nebuvo. Ir 
šiaip gyventi darėsi vis sun
kiau. Maistas - pagal korte
les, atkuto spekuliantai. Nuo 
bado gelbėjo kaimiečiai, ku
rie bylinėjosi, nežiūrėdami 
karo, ir atsilygindavo produk
tais. Matėme su siaubu, kaip 
varo vargšų kolonas į getą. 
Užeidavo vienas kitas pažįs
tamas žydelis, mama ant 
greitųjų įduodavo, ką turėjo 

siog karštligišką valdžios sie
kimą bet kokia kaina įsiteikti 
Vakarų politikams, tokie Lie
tuvai nepakeliami šantažiniai 
reikalavimai gali tapti artima 
tikrove.

Matyt, kad siekiama ir 
dar daugiau: absurdiškais ir 
užgauliais reikalavimais su
kelti antisemitines nuotaikas, 
išprovokuoti kokią nors tauti
nę nesantaiką ir tuo pakenkti 
tarptautiniam Lietuvos presti
žui, besivystančiam dalykiš
kam bendradarbiavimui, nuo
sekliam įsijungimui į Vakarų 
ekonomines bei gynybines 
struktūras. Tačiau norėčiau 
priminti, kad panašių provo
kacijų planuotojams teks nu
sivilti, nes tautinės nesantai
kos Lietuvoje niekada nebu
vo ir būti negali. Buvo nusi
kaltėliai, buvo ir jų aukos, 
įvairių tautybių.

Galima tik džiaugtis, kad 
kaip anksčiau, taip ir dabar, 
Lietuvos žmonėms yra sveti

valgomo, ir vėl išskubėdavo 
vargšas, galbūt į mirtį... Ma- 
tydavom rusų belaisvius, gai- 
lėdavom ir jų, stengdavomės 
įbrukti duonos abišalę.

Ore tvyrojo įvairūs gan
dai: sugrįš rusai, išveš visus į 
Sibirą, sugrūs į lagerius... 
Naktimis vis kaukė sirenos, 
skelbdamos oro pavojų, ma
ma griebdavo mus mieguis
tus iš lovų ir tempdavo į rūsį. 
Bet lėktuvai praūždavo virš 
miesto, į frontą veždami savo 
baisų krovinį. 1944-ųjų birže
lyje tėvelis susodino mus į 
mašinas su ryšuliukais ir iš
gabeno į Palangą, kur turėjo
me nedidelį vasarnamį. Kas 
galėjo žinoti, kad nebegrįšim 
į Šiaulius ir keliai nuves toli, 
toli...

Vasara buvo nerami. Ru
sai jau buvo Vilniuje, girdė
josi kanonada. Rudeniop per 
Palanga patraukė pabėgėlių 
kolonos. Kelias gaudė nuo 
mašinų, arklių, pėsčių ir va
žiuotų gausybės. Vokiečiai 
atėmė mūsų vasarnamį, įren
gė ten radijo stotį, o mes įsi
kūrėme pas pažįstamą kunigą 
namelyje prie Rąžės. (Dabar 
ten "Vasaros" restoranas) Ra
gino jie mus trauktis į Vaka
rus, bet tėvas sakydavo, kad 
nieko blogo Tarybų valdžiai 
nėra padaręs, ko jam bijoti. 
Be to, Lietuva jam vienintelė 
žemė, kurioje norįs gyventi. 
Iš mažens ir mus mokė, kad 
žmogus turi mylėti tris daly
kus: Tėvynę, Dievą ir Tėvus. 
Prisimenu tai net dabar, žilo 
plauko sulaukusi.
(Tęsinys - kitame numeryje) 

mos šovinistinės idėjos, kitų 
tautų kaltinimas ar jų žemini
mas. Malonu, kad buvo ir yra 
siekiama tolerancijos, demo
kratijos, politinių jėgų sutari
mo svarbiausiais valstybės 
raidos klausimais. Klaidinga 
manyti, kad žmonėse nebeli
ko atsakomybės už lietuvių 
tautos ir Lietuvos valstybės 
likimą, kad bus leidžiama 
nuolat trypti mūsų tautos oru
mą ir primesti jai savo valią.

Galima sutikti, kad vals
tybės saugumas labai daug 
priklauso nuo išorės veiksnių, 
nuo priklausymo vienai ar ki
tai gynybinei struktūrai, nuo 
jos pačios gynybinio pasiren
gimo ir ekonominių galimy
bių. Tačiau jis dar daugiau 
priklauso nuo pačių šios vals
tybės piliečių, nuo tautos su
sitelkimo ir ryžto, nuo jos 
garbės suvokimo ir pasiryži
mo tą garbę apginti.

PASAULIS IR LIETUVA
* PARAMA. JAV Valstybės departamento atstovas Ja- 

mes Rubin JAV ir Baltijos šalių chartijos pasirašymo metinių 
išvakarėse pareiškė, kad JAV ketina didinti investicijas šiame 
regione, suteikti paramą visuomeninės integracijos procese, 
tęsti bendradarbiavimą aplinkosaugos, sveikatos apsaugos ir 
kitose srityse. Taip teigiama JAV Informacinės tarnybos pra
nešime. Jame sakoma, kad šių metų gegužės mėnesį Vašing
tone įvyks antrasis kasmetinis Bendradarbiavimo su Baltijos 
šalimis komisijos posėdis. "Prezidento Bilo Clintono teigimu, 
chartijoje pažymėta, jog NATO durys lieka atvertos bet kuriai 
šaliai kandidatei ir Amerika pilna ryžto sudaryti sąlygas, kad 
Estija, Latvija ir Lietuva galėtų vieną dieną įeiti pro šias du
ris", - sakoma pranešime. (BNS)

♦ ĮŽŪLŪS MELAS. NATO generalinio sekretoriaus Ja- 
vier Solana spaudos tarnyba atsiuntė laišką rusų kalba leidžia
mam Latvijos laikraščiui "Respublika", kuriame pareikalavo 
paneigti, kad Solana šiam laikraščiui davė interviu, - pranešė 
Latvijos URM atstovas Tomas Baumanis. Laikraščio straips
nyje Solanai priskirtos kritiškos pastabos apie Latvijos demo
kratiją ir įstatymus. Baumanis sakė, jog Solanos spaudos tar
nybos laiške patvirtinama, kad NATO generalinis sekretorius 
interviu niekada nedavė ir tai yra klastotė. Šio laikraščio 
žurnalistas Mihailas Mamilovas atsiprašė, tačiau nepaskelbė 
paneigimo. (REUTERS)

• ANTI-NATO LA VIJOJE. JAV paskelbtoje apžval
goje pažymima, kad, sprendžiant iš pastarųjų įvykių, kai kurie 
Latvijos politikai nori iš naujo apsvarstyti šalies saugumo 
politikos tikslus ir siekį tapti NATO nare. Dokumente nurodo
ma, kad, matyt, tai padaryti oficialiąją Rygą skatina verslinin
kai, suinteresuoti prekiauti su Rusija ir plėsti Rusijos prekių 
pervežimą. Apžvalgoje daroma išvada, jog Maskva mėgina 
atskirti Latviją nuo kitų Baltijos šalių, politiškai suskaldyti 
Baltijos regioną, kad tarp Estijos ir Lietuvos būtų neutrali 
teritorija. (INTERFAX, BNS, LETA)

• PRETENZIJOS. Maskvos meras Jurijus Lužkovas 
Stokholmo Tarptautinių santykių institute pareiškė, kad mask
viečių netenkina dabartinė nevietinės kilmės gyventojų padė
tis Baltijos valstybėse. (ITAR-TASS)

• VIENPUSĖS NUOLAIDOS. NATO pareigūnai ma
no, jog nepaisant ilgiau nei tikėtasi užtrukusių derybų dėl ka
rinių ryšių atstovybės statuso, tikimasi jog tokia atstovybė 
Maskvoje greitai bus atidaryta. Pagal 1997 m. pasirašytą Ru
sijos ir NATO sutartį, Rusija NATO būstinėje Briuselyje jau 
įkūrė karinę ir diplomatinę atstovybes. Tačiau atidaryti 
NATO karinių ryšių atstovybę Maskvoje trukdo dar neiš
spręstas jos personalo diplomatinio statuso klausimas. Briuse
lyje Rusijai atstovaujantys karininkai turi diplomatinį 
imunitetą ir privilegijas. (REUTERS)

• RUSIJA TERŠIA BALTIJOS JŪRĄ. Jau dvi sa
vaites Ivangorodo miestas kasdien išleidžia į upę 8,000 kubi
nių metrų nevalytų nuotėkų, kurios patenka į Suomių įlanką. 
Pasak Estijos gamtosaugininkų, jei taip tęsis toliau, iškils di
delis pavojus žuvų telkiniams Baltijos jūros rytiniame pakraš
tyje. Estijos Narva ir Rusijos Ivangorodas nuo seno naudojosi 
viena vandentiekio ir kanalizacijos sistema, tačiau Ivangoro- 
dui smarkiai įsiskolinus Estijai, šiemet sausio 2 d. nuotėkų 
priėmimas ir valymas buvo nutrauktas. (DPA)

♦ TIKĖJIMAS. Pasaulio banko prezidentas James Wol- 
fensohn, sakydamas kalbą tradiciniame Amerikos ir Rusijos 
simpoziume investicijų klausimais pareiškė, kad jis tiki Rusija 
ir tuo, kad ji nepasuks iš reformų kelio. Jis pripažino, kad Ru
sijos ekonomika dabar gyvena nelengvus laikus. Pasaulio 
banko vadovas įsitikinęs, kad stipri, ekonomiškai klestinti Ru
sija - tai taiki Rusija. Todėl visas pasaulis nori padėti Rusijai 
pereiti į atvirą rinkos ekonomiką. Pasaulio bankas pasiryžęs 
suteikti jai visokeriopą pagalbą. (ITAR-TASS)

♦ REIKALAUJAMA A. LUKAŠENKOS ATSISTA
TYDINIMO. Baltarusijos opozicinė Socialdemokratų partija 
sausio 17 d. Minske surengė demonstraciją ir mitingą šalies 
suverenitetui apginti. Juose dalyvavo ir kitų opozicinių partijų 
bei judėjimų atstovai. Demonstracijos dalyviai pražygiavo 
centriniu sostinės prospektu su plakatais, reikalaujančiais pre
zidento Aleksandro Lukašenkos atsistatydinimo. Po eitynių 
surengtame mitinge buvo reiškiamas nepritarimas A. Luka
šenkos politikai. (BelaPAN)

♦ PALIKIMAS. Šveicarijos policija netoli sostinės Ber
no aptiko sovietų KGB radiotechninį įrenginį, kuris buvo "ap
saugotas" minų laukeliu. (ITAR-TASS)

* RAKETOS PRIEŠ ČEČĖNIJĄ? Čečėnijos saugumo 
vadovas Ibrahim Chultygov žurnalistams Grozne pranešė, kad 
Rusijos generalinis štabas parengė kai kurių Čečėnijos vie
tovių raketinio bombardavimo planą. (INTERFAX)
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APDOVANOJIMAS

Lietuvos ambasadoriaus 
Pietų Amerikoje Vytauto An
tano Dambravos nuopelnai 
įvertinti garbingu Venesuelos 
valstybės apdovanojimu. 
Diplomatui įteiktas aukščiau
sias Venesuelos garbės ženk
las - Simono Bolivaro pirmos 
klasės ordinas.

LABDAROS POKYLIS

Europos šalyse rengiamų 
aukštuomenės pokylių pavyz
džiu gruodžio 23 d. Vilniuje 
surengtas "Vienos valsų" va
karas . Labdaringą Vienos 
pokylį Vilniuje surengti pa
siūlė antrus metus Lietuvoje 
dirbantis Austrijos Respubli
kos ambasadorius. Pokylio 
komiteto garbės narėmis tapo 
pirmosios valstybės damos - 
ponios Alma Adamkienė, 
Gražina Landsbergienė ir 
Nijolė Vagnorienė. Pirmosios 
šalies ponios buvo ir šio po
kylio šeimininkės.

Vienos pokylių pagrindas 
- šokiai. Vilniuje šokančioms 
poroms buvo numatyti du ne
dideli orkestrai: specialus or
kestras iš Vienos ir Jaroslavo 
Cechanovičiaus vadovauja
mo Lietuvos radijo ir televi
zijos lengvosios muzikos or
kestro grupė. Pertraukose 
tarp šokių dainavo solistai. 
Bilietai pokylio dalyviams 
kainavo po 300 litų - pagrin
diniam asmeniui ir po 150 li
tų lydinčiajam. Dalyvauti po
kylyje panorusiems studen
tams bilietai atsiėjo po 100 li
tų. Visas pokylio pajamas 
planuojama skirti Vilniaus 
universiteto Santariškių kli
nikų Onkologijos centro vai
kų skyriui.

KREPŠINIS

"Eurolygos" E grupės 
rungtynėse Kauno "Žalgirio" 
krepšininkai Krotijoje 79:71 
nugalėjo Zagrebo "Cibonos" 
komandą. Žalgiriečiai ir to
liau pirmauja E grupėje, per 
trylika rungtynių iškovoję 10 
pergalių.

Arvydas Sabonis savo at
eitį dar trims sezonams susie
jo su NBA klubu "Portland 
Trail Blazers". 34 metų 220 
cm ūgio Lietuvos krepšinin
kas pasirašė sutartį trims me
tams.

RINKIMAI

Kovo 21 d. numatyti pa
kartotiniai rinkimai Nevėžio, 
Naujosios Vilnios ir Vilniaus 
Trakų apylinkėse. Pasiryžimą 
dalyvauti šiuose rinkimuose 
jau pareiškė socialdemokra
tai, krikščionys'demokratai ir 
LDDP. Apie tai tarėsi Centro 
sąjunga. Kol kas dar neapsi
sprendė konservatoriai.

Naujausių įvykių apžvalga

-K. VARNELIO NAMAI - 
MUZIEJUS

Garbingiems svečiams 
sausio 21 d. parodyti daili
ninko Kazio Varnelio namai- 
muziejus Lietuvos sostinės 
Didžiojoje gatvėje. Apžiūrėti 
naujojo muziejaus atvyko 
Lietuvos Seimo Pirmininkas, 
Ministras Pirmininkas, Kul
tūros ir Teisingumo ministrai, 
Dailės akademijos rektorius. 
Savo surinktą antikvarinio 
meno kolekciją svečiams pri
statė pats dailininkas K. Var
nelis.

Jungtinėse Valstijose gy
venantis menininkas yra su
kūręs nemažai bažnytinio 
meno darbų - vitražų, mozai
kų, altorių, monstrancijų, 
žvakidžių, puošęs šventoves. 
K. Varnelio kolekcijoje su
kaupta per 300 tapybos dar
bų, keli tūkstančiai vertingų 
knygų, marmuro ir bronzos 
skulptūrų, terakotos rinkinys, 
cinko lydiniai, XVI-XX a. 
baldai. Seniausi meno kūri
niai siekia XIV amžių. Be to, 
K. Varnelis sukaupė didelį 
savo dailės darbų rinkinį.

K. Varnelio namai-mu- 
ziejus - įsikūrė buvusiame 
Vilniaus pirklių gildijos na
me. Iš viso čia yra 101 pa
talpa. Visos jos tinkamos ro
dyti, bet netinkamos ekspozi
ciją lankyti. Namų-muziejaus 
administratorė architektė 
Gražina Pajarskaitė sakė, jog 
patalpose labai drėgna, ne
įrengtas apšvietimas. Reikia 
sutvirtinti pamatus, sutaisyti 
stogą. Būtina sutvarkyti rū
sius, kur išlikę senosios sie
ninės tapybos pavyzdžiai. 
Šiems darbams prireiks pusės 
milijono litų. Pritaikius vals
tybės žinioje esantį pastatą 
muziejaus reikmėms, tikima
si pirmųjų lankytojų sulaukti 
šį rudenį.

KUPIŠKIO 
GIMTADIENIS

Sausio 23 d. sukako 470 
metų, kai pirmą kartą metraš
čiuose paminėtas Kupiškio 
vardas. Miesto gimtadienis 
bus minimas ateinančią vasa
rą. Iki to laiko numatyta ke
liomis kalbomis išleisti iliust
ruotą apžvalginį leidinį "Ku
piškis". Jame bus pateiktos 
svarbiausios žinios iš miesto 
ir jo apylinkių istorijos, pasa
kojimai apie kultūros verty
bes, žymiausius šio krašto 
žmones.

Kupiškis yra 40 km į 
šiaurės vakarus nuo Panevė
žio, Lėvens ir Kupos santa
koje. Miesto apylinkėse esan
tys septyni piliakalniai rodo, 
kad senovėje Kupiškis buvęs 
svarbus Lietuvos gynimo 
punktas. 18-ame amžiuje Ku
piškio dvaras priklausė Ty

zenhauzams ir Čartoriskiams. 
1616 metais čia buvo pasta
tyta pirma medinė bažnyčia.

Iš Kupiškio ir jo apylin
kių yra kilęs visas būrys Lie
tuvai daug nusipelniusių 
žmonių. Jų sarąše pirmuoju 
visada minimas architektas 
Laurynas Stuoka-Gucevičius. 
Yra žinoma, kad šis gražiau
sių bažnyčių ir kitų pastatų 
projektų autorius mokėsi Ku
piškio mokykloje^,Spaudos 
draudimo metais ties Kupiš
kiu kryžiavosi knygnešių ke
liai, čia veikė ir Jurgis Bie
linis. Kupiškyje gimė garsu
sis miškininkas prof. Povilas 
Matulionis. Šiame krašte sa
vo gyvenimo kelius pradėjo 
žymus valstybės veikėjas, ge
nerolas majoras Jonas Čer
nius, moderniosios akušerijos 
ir ginekologijos tėvas akade
mikas Pranas Mažylis, che
mijos profesorius akademikas 
Antanas Purėnas, visų myli
mas tapytojas Kazys Šimo
nis, daug kitų garsių žmonių.

KARO VETERANU 
TAPO DAR NEGIMĘS

Rusija "labai susirūpinu
si" dėl to, kad "pastaruoju 
metu vis dažniau tarp teismo 
persekiojamų asmenų pasi
taiko buvusių karių, Antrojo 
pasaulinio karo metais ka
riavusių antihitlerinės koali
cijos pusėje". Taip pareiškė 
oficialus Rusijos Užsienio 
reikalų ministerijos (URM) 
atstovas Vladimiras Rachma- 
ninas. Paprašytas paaiškinti 
savo pareiškimą, V. Rachma- 
ninas sakė, jog karo vetera
nais Rusijos URM laiko Va
lerijų Ivanovą, Stanislovą 
Mickevičių ir Aleksandrą 
Smotkiną. Bet V. Ivanovas 
yra gimęs 1947 metais, o ka
ras baigėsi 1945-aisiais!

A. BRAZAUSKO 
FONDO VALDYBA.

Konservatorius Rimantas 
Pleikys tapo kadenciją baigu
sio Prezidento Algirdo Bra
zausko fondo valdybos nariu. 
Apie tai pranešė "Kauno die
na". Fondo metiniame steigė
jų susirinkime sausio 22 d. 
buvo atnaujinta jo valdyba. 
Vietoj savo veiklą fonde su- 
stabdžiusio Valstybės saugu
mo departamento direkto
riaus Mečio Laurinkaus, val
dybos nariu tapo Seimo na
rys, buvęs Ryšių ir informati
kos ministras R. Pleikys. Be 
A.Brazausko, kuris vadovau
ja šiam fondui, ir R. Pleikio, 
valdybos nariai yra Seimo 
nariai Vytenis Andriukaitis, 
Juozas Bernatonis, Egidijus 
Bičkauskas, Povilas Gylys, 
verslininkai Juozapas Budri
kis ir Bronislovas Lubys, Vil
niaus universiteto Tarptauti
nių santykių ir politikos 
mokslų instituto direktoriaus 

pavaduotojas Algimantas 
Jankauskas.

KEISTA VAGYSTĖ

Naktį iš sausio 19-os į 
20-ąją Vilniuje buvo įsibrau
ta į "Lietuvos ryto" advokato 
Sigito Židonio bei jo bendra
darbio Algimanto Mesonio 
įstaigą Pamėnkalnio gatvėje. 
Ir nukentėję advokatai, ir po
licininkai įsitikinę, jog tai nė
ra įprastas apiplėšimas. įsi
laužėlius domino ne materia
linės vertybės, o "Lietuvos 
ryto" advokato dokumentai, 
užrašai bei kompiuteryje 
esanti informacija. Išverstos 
knygos, dokumentų segtuvai, 
išlaužtas seifas. Vagys išsi
nešė visus su buvusio vidaus 
reikalų ministro Vidmanto 
Žiemelio, kuris bylinėjosi su 
"Lietuvos rytu" dėl garbės ir 
orumo, veikla susijusius do-

"ALMOS FONDAS"
- LIETUVOS VAIKAMS

Aldona Šmulkštienė

(spausdinama sutrumpintai)
1998 m. sausio pabaigo

je, atsisveikinant su p. Alma 
Adamkiene, išvykstančia į 
Lietuvą, Čikagos lietuvių 
moterų klubas jai įteikė 500 
dol. čekį, duodamas pradžią 
fondui. Jį administruoti klubo 
valdyba pakvietė JAV LB 
Socialinių reikalų tarybos 
pirmininkę Birutę Jasaitienę, 
kuri yra ir Lietuvos našlaičių 
globos komiteto pirmininkė. I 
"Almos fondą jau paaukota 
per 50 tūkst. dolerių.

A. Adamkienės tikslas - 
padėti vargstantiems vai
kams, ypač - mažuose mies
teliuose ir kaimuose. Para
mos labai reikia tiems vai
kams, kurie neturi užuovėjos 
šeimoje arba yra našlaičiai. 
Alma 1998 metais Čikagoje 
lankėsi keletą kartų. Susiti
kusi su Lietuvos Našlaičių 
globos komiteto nariais, ji 
aptarė savo planus. Lietuvos 
Prezidento žmona Lietuvoje 
globoja nemaža organizacijų 
ir draugijų, yra tarptautinio 
vaikų meno fondo "Child 
Art" komiteto garbes narė.

Nuo pirmųjų atvykimo į 
Lietuvą dienų, A. Adamkienė 

i • . ■
Lietuvos Prezidentas Valdas Adamkus ir ponia Alma Adam
kienė. (Nuotrauka iš knygos "Likimo vardas - Lietuva")

kumentus. Pagrobti ir kai ku
rie "Lietuvos ryto" krepšinio 
komandos dokumentai. Iš vi
sų kontoroje buvusių telefonų 
aparatų pavogtas tik tas, į ku
rio atmintį galima įvesti rei
kalingus numerius. Pagrobtas 
net S. Židonio praėjusių metų 
stalo kalendorius, ant kurio 
advokatas užsirašydavo įvai
rias pastabas, telefonų nume
rius ir kt.

TRŪKSTA VIETŲ

Dabar Lietuvos įkalinimo 
įstaigose yra 14,400 asmenų, 
iš jų 47 nuteisti kalėti iki gy
vos galvos. Panaikinus mir
ties bausmę, jų padaugėjo dar 
9. Pataisos reikalų departa
mento direktorius Jonas Bla
ževičius "Lietuvos aidui" sa
kė, kad tardymo patalpos, ko
lonijos ir kalėjimai - perpil
dyti. (Iš Eltos pranešimų) 

labai stropiai įsijungė į labda
ros veiklą. Jos iniciatyva bu
vo surengta Atvelykio šventė 
Vilniaus miesto ir rajono vai
kų namų auklėtiniams. Pa
nevėžio vaikų namų našlai
čiams buvo sudarytos sąlygos 
ilsėtis vasaros stovykloje "Ši
lelis", daugiavaikių šeimų 
vaikai nuvežti į Palangą, kur 
jie pirmą kartą pamatė jūrą.

Paskutiniame susitikime 
su Lietuvos Našlaičių komi
teto atstovais 1998 m. gruo
džio 7 d. A. Adamkienė pa
pasakojo, kas jau padaryta. 
Vykdant užsienio lietuvės 
Agotos Tiškus norą, Šilalės 
rajono Upynos vidurinei mo
kyklai padovanotas "Canon" 
kopijavimo aparatas. Lietu
vos Prezidento žmona ap
lankė Radviliškio viešosios 
bibliotekos žaisloteką ir pa
dovanojo žaislų bei muziki
nės įrangos. Ji sakė, kad jau 
parengtas projektas dėl pra
ilgintos dienos klasės įren
gimo, susitarta kurti popamo- 
kinio ugdymo centrus. To
kiuose centruose vaikai po 
pamokų galės pavalgyti, pa
žaisti, paruošti pamokas arba 
užsiimti kita naudinga veikia.
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Gana dažnai tokiose kny
gose, kuriose apžvelgiama vi
suomeninės organizacijos 
veikla, randame chronologine 
tvarka pateiktą tos veiklos 
santrauką. Ten nurodomos 
pagrindinės veiklos kryptys, 
pridedamas ilgas dokumentų 
sąrašas. Labai retai pavyksta 
už tokių knygų puslapių iš
vysti gyvus žmones, pajusti 
jų siekius ir pergyvenimus. 
Sunkoka jausti aplinką, ku
rioje rutuliojosi organizacijos 
veikla. Skaitai lyg akademi
nės istorijos veikalą: daug 
skaičių, pavardžių, datų, bet 
labai sunku įsivaizduoti to 
laikotarpio atmosferą.

Visai kitokia knyga pate
ko į rankas šį kartą. Daug va
landų praleista, nagrinėjant 
joje aprašomus įvykius, vėl 
sugrįžtant prie perskaitytos 
dalies. Prieš akis vėrėsi nepa
prastai spalvingas, nepakarto
jamas, iki šiol nepakankamai 
pažintas-gyvenimo laikotar
pis. Ne kartą tardavau sau: jei 
tokia knyga būtų patekusi ge
rokai anksčiau, gal daugelį 
darbų būtų pavykę padaryti 
žymiai tiksliau. Būtų mano 
valia, padėčiau ją kiekvie
nam, neseniai čia atvyku
siam, ir patarčiau labai ati
džiai išstudijuoti. Ne šiaip 
pavartyti, bet širdimi pajausti 
likimus tų, kurie yra tapę šio 
veikalo herojais. Būtų daug 
daugiau tarpusavio suprati
mo, mažiau klaidų ir bepras
miškų abipusių kaltinimų.

Lietuvių tautininkų sąjungos vadovybė 1934 metais. Pirmoje eilėje sėdi (iš kairės); J. Gudaus
kas, A. Merkys, J. Tūbelis, Prezidentas A. Smetona, B. Masiulis, A. Dubinskas, Iz. Tamošaitis. 
Antroje eilėje: L. Vaitiekūnas, K. Masiliūnas, J. Indrišiūnas, J. Kubilius, V. Rastenis, M. Kavo
lis, P. Gudavičius ir Drevinskas. (Nuotrauką atsiuntė Juozas Taoras)

"Dirvos" 50-mečio minėjime Los Angeles skyriaus valdyba su Tautinės sąjungos pirmininku 
(iš kairės): Alfas Latvėnas, dr. Juozas Jurkūnas, ALTS pirm. inž. Jonas Jurkūnas, A. Nausė
dienė, inž. Antanas Mažeika ir Juozas Raibys. L. Kančiausko nuotr. (Atsiuntė Juozas Taoras)

Amerikos Lietuvių Tautinėje są jungoje
TAUTINĖS VEIKLOS METRAŠTIS

ALTS Los Angeles skyrius

Tegu nieko neapgauna 
pirmasis, neretai paviršutiniš
kas žvilgsnis. Atrodo, kas čia 
nuostabaus gali būti vieno 
Tautinės sąjungos skyriaus 
aprašyme. Sudėtos ištraukos 
iš spaudos, pailiustruota nuo
traukomis. Tačiau tokios iš
vados būtų labai klaidingos. 
Ne tik istorikui, bet ir kiek
vienam, nuoširdžiai pasiryžu
siam suvokti tos kartos žmo
nių, pokaryje atsidūrusių už 
jūrų marių, likimą, reikėtų 
pradėti nuo šios knygos. 
Anot vieno, šiaip jau gana 
gabaus, bet susipainiojusio 
sudėtingame laikmetyje rašy
tojo, ta knyga yra tikras pasi
vaikščiojimas tėvų ir brolių 
takais.

Būtų beprasmiška bandy
ti atpasakoti šios knygos turi
nį. Ją reikia tiesiog išgyventi, 
pabūti su tais, kurie atvyko 
čia, nežinodami, ar dar kada 
nors lemtis leis sugrįžti į 
gimtinę. Iš nuotraukų žvelgia 
vis didėjantis lietuvių būrys: 
dar neseniai Lietuvoje žinomi 
mokslininkai, menininkai, in
žinieriai, mokytojai. Daug 
jaunų veidų. Daug ir tų, ku
riems šiame krašte gyventi 
teko nebeilgai: tėvynės ir mė
giamo darbo jos labui netek-

(1949 - 1998)
tis, prisitaikymo nepažįsta
moje aplinkoje sunkumai per 
anksti juos palaužė. Nuo pir
mųjų puslapių sutinkame ir 
tuos, kuriuos šioje patriotinė
je veikloje dalyvauja iki šių 
dienų. Dirba taip, lyg ir ne
būtų penkiasdešimtmečio 
naštos.

Tvirtos tautinės organiza
cijos sukūrimas, atsidūrus už 
tūkstančių mylių nuo Lietu
vos, buvo neįsivaizduojamai 
sunkus uždavinys. Reikėjo 
tiesiog degte degti meile savo 
tautai, kad už Ramiojo van
denyno tolių pajustum skaus
mingą okupantų sukruvintos 
Baltijos alsavimą, kad žvelg
damas į palmėmis apsodintas 
gatves, išvystum svetimųjų 
užgrobtos tėviškės beržynus.

Šio metraščio puslapiuo
se išvystame žmones, kūru
sius Nepriklausomą Lietuvą 
ir atstovavusius ją užsieniuo
se. Ne vienas skyrius pašvęs
tas Lietuvos Prezidento A. 
Smetonos asmenybei. Įtikina
mai išsklaidoma daugybė mi
tų (negeranoriškų, iki šių die
nų dar kartojamų Lietuvoje), 
atsakoma į visus klausimus, 
dėl kurių ir dabar ten tebesi
ginčijama. Belieka pasakyti: 
paskaitykite ir sužinosite, 

kaip buvo iš tikrųjų, 
įsivaizduokime milžiniš

ką, visai svetimą, įvairiakalbį 
miestą, kuriame vis glaudžiau 
susitelkia būrelis lietuvių. 
Kiek jų, lyginant šio miesto 
masteliu? Sakytum, saujelė... 
Bet kokio dydžio darbai at
liekami! įkuriami Tautiniai 
namai. Jau yra kur susirinkti, 
tartis ir veikti. Susitikimai, 
minėjimai, darbas spaudoje, 
dalyvavimas ALTS seimuo
se, protesto prieš okupaciją 
žygiai. Los Angeles skyriaus 
metraščio puslapiuose - Lie
tuvos atstovai: Dr. J. Biels
kis, J. Rajeckas, S. Lozorai
tis; visuomenės veikėjai: J. 
Bačiūnas, E. Čekięnė, P. Pa
mataitis, V. Aleksandrūnas, 
A. Laikūnas, L. Kriaučeliū
nas, P. Švarcas, E. Bartkus, 
Jonas Jurkūnas; poetai, rašy
tojai, publicistai ir kompozi
toriai: Bernardas Brazdžio
nis, J. Švaistas, J. Gliaudą, K. 
Karpius, A. Mironas, M. Tū- 
belytė-Kuhlmann, B. Budriū- 
nas, G. Gudauskienė, B. Rai
la, P. Orintaitė, Alė Rūta, en
ciklopedijų leidėjas Juozas 
Kapočius... Nesuskaičiuo
jama gausybė vardų, be kurių 
šiandien jau nebegalima įsi
vaizduoti nei Lietuvos istori
jos, nei jos kultūros lobynų.

Metai po metų stiprėja 
ALTS Los Angeles skyrius. 
Vis didesni ir įspūdingesni 
renginiai, vis daugiau žmo
nių vienaip ar kitaip dalyvau
ja jo veikloje. Petras Žilins
kas, Alfas Latvėnas, Bronius 
Dūda, dr. Juozas Jurkūnas, 
Vanda ir Antanas Mažeikos, 
Rūta ir Petras Sakai, Edvinas 
Balceris, Bruno Gediminas, 
Jonas Mockus, Liucija Ma
žeikienė, Janina ir Vytautas 
Čekanauskai, Irena ir Ramū
nas Bužėnai, Ema ir Vincas 
Dovydaičiai, Gražina ir Juo
zas Raibiai, Ambrozė Žatkus, 
Vytautas Šeštokas, Kazimie
ras Karuža, Feliksas Masai- 
tis, Vincas Juodvalkis, Ona ir 
Pranas Dovydaičiai, Jonas ir 
Julija Petroniai, Karolis Mil- 
kovaitis ... Visi jie, tiek į am
žinybę išėjusieji, tiek ir šian
dien besidarbuojantieji - ak
tyvūs visuomeninkai, be ku
rių neįsivaizduojama daugia
planė tautinė veikla Ameri
koje. Neveltui Los Angeles 
mieste kurį laiką buvo visos 
Amerikos Lietuvių Tautinės 
sąjungos vyriausioji būstinė - 
Centro valdyba. Čia vyko jos 
suvažiavimai ir kiti renginiai, 
buvo gyvai atsiliepiama į vi
sus Lietuvos Atgimimo įvy
kius, su neapsakomu džiaugs
mu pasveikintas Nepriklauso
mybės atkūrimas, išreikštas 

susirūpinimas dėl jos pirmųjų 
sunkumų, klaidų ir nesėkmių.

Metams bėgant, vis daž
niau šmėkšteli skaudus žodis: 
"atsisveikinome". Abėcėlinė 
tvarka sudarytame sąraše net 
101 pavardė. Nepermaldauja
mi mūsų būties dėsniai. Los 
Angeles skyriaus metraštyje 
matyti ryškūs daugelio jų 
veiklos pėdsakai. Tačiau sky
rius didžiuojasi ne tik ypatin
gai gražia savo istorija. Jis ir 
šiandien rodo pavyzdį dauge
liui - tiek čia, išeivijoje, tiek 
ir Lietuvoje. Iš jo galima pa
simokyti, kaip puoselėti tauti
nę veiklą, kokie sunkumai ir 
pavojai tyko, dalyvaujant šio
je veikloje per ilgus dešimt
mečius, ką gal būt įmanoma 
daryti ir kiek kitaip.

Turi ši knyga dar vieną 
nepaprastą bruožą. Beveik 
prie visų aprašymų matome 
užrašą "Dirva". Taigi per vie
no iš veikliausių ALTS sky
rių istoriją atsiskleidžia ir 
tautinės minties laikraščio 
gyvenimas. Ne vieną straips
nį, atėjusį iš Los Angeles lie
tuvių telkinio, dabar įtrauktą į 
šią knygą, teko ruošti spaudai 
ir šių eilučių autoriui.

Bet užvertęs paskutinius 
knygos puslapius jautiesi, lyg 
būtum dar kažko nepastebė
jęs. Tarsi matytum, kaip šios 
nepaprastos knygos sudaryto
jas - Amerikos Lietuvių Tau
tinės sąjungos Garbės narys 
Antanas Mažeika ir toliau 
renka mielų bendražygių 
nuotraukas, sistemina doku
mentus ir kviečia talkon, sa
kydamas: "Ačiū visiems ir iki 
pasimatymo..." (žr. 384 p.)

Amerikos Lietuvių 
Tautinės sąjungos Los An
geles skyrius, 1949-1998. 
Kūrimosi ir veiklos bruožai. 
Medžiagą surinko ir paruošė 
Antanas Mažeika. ALTS 
Los Angeles skyriaus leidi
nys, 1998, Los Angeles, C A.

Jonas Jasaitis

SVARBUS 
PRANEŠIMAS

Amerikos Baltų laisvės 
lyga (ABLL) praneša, kad 
susitarta su senatoriumi R. 
Durbin ir atstovu J. Shimkus 
pateikti Kongresui rezoliuci
jas, kuriose prašoma JAV ad
ministraciją imtis priemonių, 
kad Baltijos valstybės - Esti
ja, Latvija ir Lietuva - būtų 
pakviestos NATO narėmis.

ABLL yra pasirengusi vi
somis jėgomis remti šias re
zoliucijas JAV Kongrese ir 
skatina visus baltijiečių kil
mės JAV piliečius kreiptis į 
savo atstovus Kongrese. Pra
šykime, kad jie paremtų šias 
rezoliucijas.

P. Algis Raulinaitis 
Amerikos Baltų Laisvės 

lygos viceprezidentas 
ir direktorius
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Jaunimo puslapis
Skyriaus vedėja - Rita Augienė

9{ęsemai atvijusiems j Ąmerifa.
IMIGRANTAI IR PABĖGĖLIAI

"AUŠROS" AUKŠTESNIOJOJE 
LITUANISTINĖJE MOKYKLOJE

"Aušros" aukštesniosios 
lituanistinės mokyklos 9-ojo 
skyriaus mokinės pasakoja, 
ko mokėsi pirmąjį pusmetį.

Lietuvių kalba

Mokomės rašyti taisyk
lingai, be klaidų. Reikia žino
ti, kur rašyti nosines balses, 
kur dėti skyrybos ženklus, 
kur rašyti didžiąsias raides, 
kaip žodį perkelti į kitą eilu
tę. Mokomės taisyklingai kal
bėti: neversti pažodžiui iš ki
tų kalbų, nevartoti svetimžo
džių. Išmokstame, ką reiškia 
kasdieninėje kalboje rečiau 
vartojami žodžiai. Taip pat 
mokomės gramatikos. Pakar
tojome garsus, žodžių dalis, 
linksniavimą, pasimokėme 
apie kirčius ir priegaidės.

Žavinta Maleckaitė

Literatūra

Mes per literatūros pa
mokas šį pusmetį mokėmės 
apie tautosaką. Tautosaka yra 
lietuvių tautos žodinė kūry
ba. Dabar mes mokomės apie 
įvairias tautos dainas ir ap
tariame jų simbolinę reikšmę. 
Mes išmokome, kad iš tauto
sakos daug sužinome apie sa
vo protėvių būdą, gyvenimą. 
Mes dar lyginame lietuvių 
kūrybą ir būdą su kitų tautų. 
Pavyzdžiui, iš tautosakos su
žinome, kad senovės lietuviai 
vertino vedybinę ištikimybę, 
teisingumą, pažadų išlaiky
mą, paklusnumą vyresnie
siems, darbštumą, gailestin
gumą, kuklumą, gerbė senus 
ir paprastus žmones, nemėgo 
žiaurumo. Ir taip pat kartu su 
tautosaka mokomės apie lie
tuvių papročius.

Vesta Dvareckaitė

"Aušros" aukštesniosios lituanistinės mokyklos devintokės (iš kairės): Teresė, Aurelija, Vesta, 
Žavinta ir Vaiva. Jos klausia: "Ir kodėl berniukai nenori mokytis?" V.Bučmienės nuotr.

Lietuvos istorija

Šį pusmetį mokėmės, 
kaip susidarė baltų gentys, 
lietuvių tauta ir Lietuvos 
valstybė ir kaip ji tapo viena 
iš didžiausių Europos valsty
bių. Pagalvojam, kiek daug 
iškentėjo mūsų protėviai - 
kunigaikščiai ir kiti lietuviai 
- kurie senovėje gyveno. Kai 
kurie nepagailėjo gyvybės ir 
už Lietuvą žuvo.

Namuose skaitome vado
vėlį ir rašome atsakymus į 
mokytojos surašytus klausy
mus. Klasėje kalbame apie 
svarbius įvykius, ir mokytoja 
labai stengiasi taip mokyti, 
kad mes ilgai atsimintumėm, 
ką išmokom. Aptariame svar
bių įvykių priežastis, prasmę, 
pasekmes ir kas būtų galėję 
įvykti, jei vadai ar valdovai, 
būtų kitaip padarę. Taip pat 
mokomės, kas ir kada įvyko 
kituose kraštuose, kad geriau 
suprastumėm Lietuvos istori
ją

Aurelija Maleckaitė ir 
Vaiva Bučmytė

Lietuvos geografija

Geografija yra įdomus 
mokslas. Geografijos pamo
kose mes daug išmokome. 
Šiais metais mes palyginome 
Lietuvą su Ohio. Sužinojo
me*, kad jų klimatas nėra la
bai skirtingas, nors Lietuva 
yra gerokai toliau į šiaurę, 
negu Ohio. Lyginome ir jų 
augmeniją.

Šiemet irgi sužinojome, 
kur mūsų tėvai ir seneliai gi
mė ir kur mūsų giminės da
bar gyvena Lietuvoje.

Taip pat susipažinome su 
oro ir vandens taršos proble
momis: kaip Lietuvą teršia 

žmonės, jėgainės, automobi
liai, gamyklos ir žemės ūkio 
chemikalai. Kalbėjome, kaip 
būtų galima Lietuvą padaryti 
švaresnę.

Mes naudojame septy
nias geografijos knygas (nau
jausius Lietuvos 9-sios klasės 
geografijos vadovėlius bei 
pratimus ir du, išleistus Ame
rikoj), bet daug žinių randa
me ir kitur.

Teresė Paškonytė

Tikyba, tautinių šokių 
teorija, dainavimas

Šios pamokos vyksta ne 
kiekvieną savaitę-. Per tikybos 
pamokas pradžioje metų mo
kėmės apie senovės lietuvių 
pagonišką tikėjimą ir lietuvių 
krikštą. Vėliau mokėmės apie 
protestantizmo atsiradimą, 
plėtimąsi ir silpnėjimą, o ka
talikybės stiprėjimą Lietuvo
je.

Per tautinių šokių pamo
kas mokėmės apie tautinių 
šokių rūšis, kuo kiekviena 
pasižymi. Lyginome lietuvių 
šokius su kitų tautų šokiais. 
Mes sužinojome, ką šokimo 
būdas sako apie tautą. Pavyz
džiui, jei daug šokių šoka su 
pilna pėda ant žemės, tai gy
vena lygumoje...

Kai literatūros pamokose 
mokomės apie dainas, kai ku
rias ir padainuojame. Vieną 
kartą mus dainuoti mokė p. 
Širvinskienė ir p. Majorovic- 
nė. Labai laukiam kitos sma
gios pamokos su jomis.

Vaiva Bučmytė

Kviečiame ir kitų li
tuanistinių mokyklų moks
leivius bei mokytojus rašy
ti "Jaunimo puslapiui".

"Dirvos" redakcija

Raimonda Mikatavage
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sia išgirsite į garsajuostę įra
šytą prašymą pasakyti savo 
pavardę ir adresą. Jeigu su ju
mis kalbėtų SSA atstovai, pa
prašykite, kad atsiųstų prane
šimą apie būsimą asmeninių 
pajamų ir. pensijos (Personai 
Earnings and Benefit Estima- 
te Statement). Nusiuntę už
pildytą formą, gausite prane
šimą, kuriame bus nurodyta, 
kiek sumokėjote socialinio 
draudimo sistemai ir kokia 
apytiksliai turėtų būti jūsų 
pensija.

Taip pat paprašykite, kad 
SSA atsiųstų tokius jums pri
klausančius bukletus: lęidinį 
Nr. 05-10024 "Socialinis 
draudimas - ką turite žinoti 
apie pensiją" (Sočiai Security 
- Understanding the Bene- 
fits), leidinį Nr. 05-10035 
"Pensija" (Retirement), leidi
nį Nr. 05-10084 "Paveldėto
jai" (Survivors) ir leidinį Nr. 
05-10029 "Nedarbingumas" 
(Disability). Jeigu jums ne
trukus sukaks 65-ri arba esate 
nedarbingas, jus gali sudo
minti leidinys Nr. 05-10043 
"Valstybinis sveikatos drau
dimas" (Medicarc), kuriame 
aprašyta pirminio sveikatos 
draudimo programa.

Jeigu sulaukėte pensiji- 
nio amžiaus, įstokite į Ameri
kos pensininkų draugiją 
(Amcrican Association of 
Retired Persons - AARP). 
Paskambinę į šią draugiją tel. 
1-202-434-2277, gausite 
daug nemokamų leidinių, ku
riuose rasite patarimų apie 
gyvenamąjį būstą, investici
jas, pensijų planavimą bei jus 
dominančius teisės klausi
mus. Būdami AARP nariais, 
galėsite pasinaudoti įvairiose 
įstaigose taikomomis nuolai
domis.

KREDITO ISTORIJA

Gera kredito istorija - tai 
viena iš didžiausių vertybių 
Amerikoje. Jeigu nuolatos 
laiku apmokate sąskaitas, 
lengviau gausite papildomą 
kreditą - banko paskolą ar 
kreditinę kortelę.

JAV yra trys pagrindinės 
kredito istorijas registruojan
čios agentūros: "Experian" 

(tel. 1-800-682-7654), "Equi- 
fax" (tel. 1-800-685-1111) ir 
"Trans Union" (tel. 1-800- 
916-8800). Šios kompanijos 
kaupia duomenis apie gyven
tojų patikimumą kredito tei
kimo požiūriu ir parduoda šią 
informaciją kreditoriams, 
prašantiems tokių duomenų. 
Jeigu išsiėmėte kreditinę 
kortelę, gavote paskolą studi
joms ar norėdami nusipirkti 
automobilį arba namą, žinios 
apie tai tampa jūsų kredito is
torijos dalimi. Finansinės ins
titucijos, parduotuvės ir darb
daviai turi galimybę susipa
žinti su jūsų kredito istorija.

Jeigu manote, kad jau 
pradėta kaupti informaciją 
apie jūsų kredito istoriją, ga
lite gauti pranešimo kopiją, 
paskambinę aukščiau nurody
tais telefonais. Jums bus pa
aiškinta, kaip gauti šį prane
šimą. Nusiųskite pageidavi
mą raštu, nurodydami vardą 
ir pavardę, sutuoktinio vardą 
ir pavardę, pastarųjų penke- 
rių metų gyvenamosios vie
tos adresą, socialinio draudi
mo numerį, gimimo datą ir 
vairuotojo pažymėjimo kopi
ją arba bet kurį kitą doku
mentą, patvirtinantį jūsų gy
venamosios vietos adresą. 
Pasirašykite šį pageidavimą 
ir išsiųskite adresu: Experian, 
Atth: NCAC, P.O. Box 949, 
Alien, Texas 75013-0949. Ši 
agentūra turi parengusi bro
šiūras anglų ir ispanų kalbo
mis, kuriose paaiškinta, kaip 
veikia kredito istorijas kau
piančios tarnybos. Bet kurį 
neigiamą finansinė informa
cija saugoma ir pateikiama 
septynerius metus. Informa
cija apie bankrotus saugoma 
dešimt metų.

Venkite kompanijų, ku
rios reklamuoja "paskolas ne
delsiant, nepriklausomai nuo 
ankstesnės kredito istorijos". 
Dažniausiai tai būna menkos 
reputacijos įstaigos. Kad pra
dėtumėte kurti savąją kredito 
istoriją, turite gauti paskolą iš 
gerą reputaciją turinčios 
kompanijos ar banko, siun
čiančio pranešimus didžiau
sioms kredito istorijas regis
truojančioms agentūroms. 
Pasistenkite įsigyti vietinės 
universalinės parduotuvės 
mokėjimų kortelę.

Raimondos Mikatavage 
knyga šiemet bus platinama 
net penkiomis kalbomis: 
anglų, lietuvių, rusų, ispanų 
ir bosnių! Lietuvoje jų jau 
išleido "Šviesos" leidykla, 
esanti Kaune. Sveikiname 
autorę!

Immigrants and Refu- 
gees/ by Raimonda Mikata
vage. Tel: (410) 374-3117. 
Fax:'(410) 374-3569. E-mail: 
books @ melodij a.com 
http://www.melodija.com

a.com
http://www.melodija.com
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Jau daugiau kaip dešimt 
metų JAV LB Švietimo tary
ba skelbia piešinių ir rašinių 
konkursą lituanistinių mo
kyklų mokiniams. Laimėto
jams įteikiamos piniginės 
premijos ir pažymėjimai. Pre
mijų mecenatas - prel. Juo
zas Prunskis, įsteigęs specia
lų skyrių Lietuvių fonde. Šių 
mokslo metų konkursas pra
sidėjo sausio 3 d.

PIEŠINIU KONKURSAS

Vaikų darželio ir pirmojo 
skyriaus mokiniams šių metų 
tema - Justino Marcinkevi
čiaus eilėraštis "Sapnas". 
Mokiniai turi ant nustatyto 
dydžio balto arba kartoninio 
popieriaus (poster-board") 
nupiešti, kaip jie įsivaizduoja 
šio eilėraščio turinį.

Antrojo, trečiojo ir ket
virtojo skyrių mokiniams pa
teikta pasaka "Lašeliai", ku
rią jie turi iliustruoti. Piešinio 
technika: spalvotais pieštu

JAV LB Švietimo taryboje
KONKURSAI 

LITUANISTINĖSE MOKYKLOSE
kais, kreida, pastelėmis ("cra- 
yons"), flamasteriais ("mar- 
kers”) ir akvarele. Piešiniai 
bus premijuoti pagal išreikštą 
pasakos mintį ir piešinio gro
žį.

Penktojo ir šeštojo skyrių 
mokiniams reikia sukurti vir
šelį pasakų knygai. Knygoje 
bus įvairios pasakos apie žy
mesnes Lietuvos vietoves. Tų 
pasakų autoriai - šių metų 5, 
6, 7 ir 8 skyriaus rašinių kon
kurso dalyviai. Knyga skirta 
1 ir 2 skyriaus mokiniams. 
Knygų viršeliai taip pat bus 
premijuojami pagal temos iš
reiškimo tikslumą ir grožį.

Septinto ir aštunto sky
riaus mokiniai rašo knygeles: 
sukuria pasaką ir ją išreiškia 
piešiniuose. Knygeles kietais 
viršeliais galima gauti Švieti
mo taryboje (134648 Kicka- 
poo Trail, Lockport IL 60441 
8680). Turi būti bent 4 iliust-

Regina Kučienė

racijos: pasaka turi būti tęsia
ma per visą knygelę - nuo 
pirmoję iki paskutiniojo pus
lapio. Neatitinkanti taisyk
lėms knygutė nebus vertina
ma.

RAŠINIU KONKURSAS

Trečiojo ir ketvirtojo 
skyriaus mokiniams pateiktas 
piešinys, pagal kurį jie turi 
parašyti pasaką. Kad skaity
tojas ją suprastų, būtina para
šyti: kas, kur ir kada įvyko, 
kas dalyvavo, kaip viskas 
vyko.

5-6-7-8 skyrių mokiniai 
suskirstyti į 2 grupes. Pirmoji 
grupė - penktas ir šeštas sky
rius, antroji - septintas ir aš
tuntas skyrius. Tema: parašy
ti pasaką pirmojo ir antrojo 
skyriaus mokiniams (6-8 m.) 

Pasakos tikslas - supažindinti 
su žymesnėmis Lietuvos vie
tovėmis. Pasaką reikia para
šyti taip, kad skaitytojas su
prastų, kas, kur, kada ir kaip 
vyksta. Nereikia rašyti apie 
Vilnių. Lietuvoje yra labai 
daug kitų įdomių vietovių. 
Pirmosios grupės dalyviai pa
rašo ranka ne mažiau, kaip 
vieną puslapį, antroji grupė - 
ne mažiau kaip pusantro pus
lapio.

Konkursui skirtus pieši
nius ir rašinius reikia išsiųsti 
Švietimo tarybai ne vėliau, 
kaip iki š.m. kovo 31 d.

RAŠINIU KONKURSAS 
AUKŠTESNIOSIOMS 

MOKYKLOMS

Švietimo taryba skelbia 
trijų temų rašinių konkursą 
aukštesniosios mokyklos visų 
keturių klasių mokiniams.

PIRMOJI TEMA: "Dr. 
Vinco Kudirkos svarbus pali
kimas Lietuvai"

Minime dr. Vinco Kudir
kos šimtąsias mirties metines. 
Reikia parašyti autoriaus bio
grafiją ir apibūdinti jo svar
biausius darbus Lietuvos la
bui: Lietuvos himną, "Varpą" 
ir t.t.

ANTROJI TEMA: "Toks 
paslaptingas pasaulis"

TREČIOJI TEMA:"Kas 
aš esu"

Konkurso laimėtojams 
skiriamos premijos: I vieta - 
35 dol., II vieta - 25 dol., III 
vieta - 15 dol.

Rašinio apimtis turi būti 
ne mažiau kaip 400 mašinėle 
rašytų žodžių. Rašinius reikia 
pasirašyti slapyvardžiu, įdėti 
į atskirą vokelį su vardu, pa
varde, adresu, telefonu, mo
kykla, klase. Viską siųskite 
Reginai Kučienei šiuo adre
su: 13648 Kickapoo Trail, 
Lockport, IL 60441. Rašinius 
reikia atsiųsti ne vėliau, kaip 
iki š.m. kovo 31 d.

VYSKUPO F. HODUR DRAUGYSTĖ
Kalėdų švenčių proga ga

vau laišką iš 87 metų am
žiaus vienuolės - seselės Vir
ginijos Vyteli CJC, gyvenan
čios "Our Lady of Sorrows" 
vienuolyne, Brockton, Mas- 
sachusetts. Jos laiškas ir kitas 
sutapimas paskatino mane 
parašyti šį straipsnelį ir pa
teikti kai kurių mažai žinomų 
istorinių faktų. Kai kurie 
skaitytojai gal ir prisimena, 
kad sesuo Virginija yra para
šiusi ilgą, išsamų straipsnį 
"Dr. Jonas Šliūpas (1861- 
1944)", atspausdintą žurnale 
"Lietuvių dienos", 1989 m. 
vasario-kovo mėn. ir "Litua- 
nus" 1991 m. I-ame numery
je.

1989 m. lapkričio 19 d., 
Pennsylvania Anthracite He- 
ritage (Scranton) muziejuje 
skaičiau paskaitą apie savo 
tėvą: "Aušrininkas dr. Jonas 
Šliūpas - jo šeima, gyveni
mas ir darbai". Paskaitos ren
gėjai buvo muziejaus kurato
rius Chęster Kulesa ir jau mi
nėta Amerikos lietuvaitė, se
selė Virginia, tuo metu buvu
si "Sister of lesus Crucified, 
Saint Marys Vilią" vienuoly
ne, Elmhurst, PA. Vakaro 
programą sudarė: manoji 40 
minučių paskaita; dr. J. Šliū
po knygų, raštų, rankraščių, 
fotografijų ir laiškų sieninė 
parodėlė (kuri vėliau buvo 
rodoma ir 6-ajame Pasaulio 
lietuvių mokslo ir kūrybos 
simpoziume Lemonte, IL); 
lietuviškų kalėdinių papuo
šalų parodėlė ir meninė dalis, 
kurią atliko Šiluvos Marijos 
bažnytinis choras iš Maise- 
ville, PA, vadovaujamas Eu
genijos Strakienės. Tarp dau

SU DR. JONU ŠLIUPU
giau kaip 50 klausytojų buvo 
keletas vietos lenkų. Vienas 
iš jų - Stanley Chimel viešai 
užklausė apie lenkų vyskupo 
Francis Hodur ir mano tėvo 
draugystę 1897-1905 metais. 
Turėjau prisipažinti, kad apie 
tokį bendradarbiavimą nebu
vau girdėjęs, nes nei tėvas, 
nei mūsų istorikai apie tai ne
rašė.

Nuo to laiko Stanley Chi
mel siuntinėja man Pennsil- 
vania lenkų laikraščio "Straz" 
(lietuviškai - "'Sargas'") senų 
numerių iškarpas. Iš jų pra
dėjau susidaryti vaizdą, kad 
iš tikrųjų tokia Hodur ir Jono 
Šliūpo draugystė klestėjusi 
prieš šimtą metų. Gavau ir ki
tą įrodymą: jis prisiuntė 1998 
metais lenkų išleistą anglų 
kalba 312 puslapių knygą 
"Bishop Franbcis Hodur: 
Biographical essays". Ją pa
rašė Joseph Wieczerzak; re
dagavo Theodore L. Zawis- 
tovvski; išleido Centrai Dio- 
cese, Polish National Catho- 
lic Church, Scranton, PA.; 
išspausdino Columbia Uni- 
versity Press, NY. Knyga iš
leista šimtas pirmųjų metinių 
proga nuo "Lenkiškosios tau
tinės katalikų bažnyčios” 
(Polish National Catholic 
Church - PBCC) įkūrimo. 
Apie kai kuriuos knygoje mi
nimus lietuvius, o ypač apie 
mano tėvą liečiančius faktus 
noriu Čia papasakoti skaityto
jams.

1893 m. sausio 23 d. ku
nigas Franciszck (Francis) 
Hodur, būdamas 27 metų am
žiaus, atvyko į Ameriką ir

Vytautas J. Šliūpas

greitai tapo žinomas kaip 
"The Martin Luther of Polish 
American History". Jo pasky
rimas Šv. Stanislovo lenkiš
kos parapijos (Scranton, PA) 
kunigu (1897 m. kovo mėn.) 
laikomas ir lenkiškosios tau
tinės katalikų bažnyčios 
pradžia. Kun. F. Hodur, lai
komas tos bažnyčios įkūrėju, 
vėliau tapusiu ir jos pirmuoju 
vyskupu.

1897 m. rugsėjo mėn. 
įvyko Pennsilvania angliaka
sių streikas ir susirėmimas su 
streiklaužiais bei apskrities 
policija, Amerikos istorijoje 
žinomas kaip "The Lattimer 
Massacre”. Jo metu netoli 
Hazelton miesto žuvo nema
ža beginklių slavų ir lietuvių 
angliakasių. Kunigas F. Ho
dur rugsėjo 15 d. sušaukė su
sirinkimą. Jame kalbėjo ir 
lietuvis gydytojas John 
Szlupas. Rugsėjo 19 d., sek
madienį, buvo sušauktas ma
sinis protesto susirinkimas 
Šv. Stanislovo parapijos 
(Nanticoke, PA) salėje. Tame 
susirinkime antrasis kalbėjo 
Dr. John Szlupas, kunigo Ho
dur lietuviškasis draugas, vie
nu metu buvęs socialistų kan
didatu į Scranton vietos val
džios postą. Tarp lietuvių jis 
žinomas kaip Dr. Jonas Šliū
pas. Jis pasakė uždegančią 
kalbą, pareikšdamas, kad 
"beginklių žmonių skerdynės 
- tai simptomas darbo žmo
nių kovos su kapitalistais" ir 
viešai kvietė lenkus, slovakus 
ir lietuvius sukurti bendrą 

Darbo žmonių partiją. Laik
raštis "Straz" pakartojo tą J. 
Šliūpo kvietimą savo pagrin
diniame straipsnyje ir ragino 
slavus nusimesti jiems sveti
mųjų įskiepytą menkavertiš
kumo jausmą.

Nuo pat ankstyvųjų 1897 
m. "Straz" numerių ten bū
davo teigiamai rašoma apit J. 
Šliupą. To laikraščio komer
cinėje dalyje skelbėsi ”J(an) 
Szlupas, Polski Doktor", nors 
jis visiems buvo gerai žino
mas kaip ugningas Lietuvos 
ir lietuvių reikalų gynėjas.

Jaunas, vos 31 metų, Šv. 
Stanislovo parapijos kunigas 
Hodur viešai reiškė nepasi
tenkinimą tuometine Romos 
Katalikų bažnyčios Ameri
koje valdžia. Jis matė, kad 
bažnyčiose vyrauja airių ir 
vokiečių kilmės vyskupai, 
kurie išnaudoja iš Rytų Euro
pos atvykusius emigrantus ir 
pasisavina jo tautiečių (lenkų 
ir kitų) sukrautus bažnytinius 
turtus. Kun. Hodur reikalavo 
ateiviams lygių teisių ir lenkų 
kilmės vyskupų paskyrimo. 
Tuo tikslu kun. Hodur nuvy
ko į Vatikaną, kur 1898 m.
vasario 16 d. įteikė taikiai su

"LIETUVOS AIDAS" - Vilniuje leidžiamas patriotinės 
minties ir plačios informacijos dienraštis, siuntinėjamas 
oro paštu kas savaitę po 5 numerius voke, skaitytoją 
pasiekia per 6 dienas. Lietuvos paštui nuo 1998.06.01 
jo siuntimo kainą pakėlus 43%, arba 40 dol. per metus, 
dabar "Lietuvos aido" prenumerata JAV kainuoja: me
tams - 170 dol.; pusei metų - 90 dol; ketvirčiui metų - 
46 dol. Čekiai rašomi "Lietuvos aido" vardu ir su pre
numeratoriaus adresu siunčiami "Lietuvos aido" įgalio
tiniui JAV Broniui Juodeliui - 239 Brookside Lane, Wil- 
lowbrook, IL 60514-2914, USA. Tel. 630 986-1613.

rašytą peticiją trijų Pennsil
vania parapijų vardu. Jis pra
šė leidimo oficialiai įkurti 
lenkišką "tautinę bažnyčią" 
Romos Katalikų bažnyčios 
prieglobstyje. Vatikanas šią 
peticiją atmetė ir po kurio lai
ko patį kun. F. Hodur už jo 
keliamus reikalavimus eksko- 
munikavo.

Po nepavykusios kelio
nės į Vatikaną, kun. Hodur 
sušaukė masinį susirinkimą, 
kuriame aiškino apie savo ke
lionę ir prašė žmonių, kad jie 
ir toliau rašytų peticijas. Su
sirinkimui vadovauti jis pasi
kvietė jau tada žinomą gerą 
organizatorių Dr. J. Szlupą, 
kuris susirinkimo pabaigoje 
vėl pakvietė susirinkusius 
įkurti Darbo žmonių partiją. 
Tuolaikinė "Straz" laida ne
mini, ar kun. Hodur pritarė 
tokiai Šliūpo siūlomai orga
nizacijai, bet tas faktas, kad 
jis dalyvavo ir antrame vieša
me susirinkime su J. Šliūpu, 
leidžia manyti, jog kun. Ho
dur tokios pažJūros patiko.

1901 m. gruodžio 21 d. 
"Straz" paskyrė visą puslapį 
J. Šliūpo straipsniui "Glos 
Litwina" ("Lietuvio balsas"). 
(Pabaiga - kitame numeryje)
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Vladas Vijeikis

Labai dažnai iš Lietuvos 
patiriame stebinančių žinių. 
Nors po tokios žinios, kad 
Lietuvos komunistų partijos 
sekretorius tapo prezidentu, 
menkai begalima ką nors nu
stebinti. Bet atsitinka. Štai 
skaitau, kad Premjeras Gedi
minas Vagnorius pusę savo 
algos atiduoda beturčiams. 
Taip pat ir reprezentacijai 
skiriamus pinigus. Algos 
gauna 4,941 litą, o reprezen
tacijai - 3,075 litus. Ameri
kietišku matu matuojant, tai 
gana kuklios pajamos. Ir iš tų 
pusę atiduoda nepasiturin
čioms šeimoms. Ar tai ne 
nuostabi žinia? Paaiškėja, ko
dėl biurokratai jo nemyli ir 
kiekviena proga stengiasi 
įkasti. Nuostabu.

Buvęs komunistų partijos 
sekretorius spaudai pareiškė, 
kad dabar Lietuvos ūkyje vy
rauja partinio pavaldumo 
principas. O dar sakoma, kad 
šiais laikais nėra stebuklų. 
Štai jums akis rėžiantis ste
buklas. Komunistų partijos 
vadas pasipiktino pąftįjos pa
valdumu. Stebuklingas atsi
vertimas iš proletariato dikta
tūros į demokratiją. Nuosta
bus dalykas. Jis ir daugiau 
pripliurpia keistenybių, bet 
tai jau mažai stebina, žinant 
jo demagogiškus polinkius. 
Jis žino, kad geriausias gy
nimasis yra puolimas. Tad ir 
puldinėja, tuo būdu nukreip
damas dėmesį nuo savo dar
belių.

Lenkijos spaudai jis pa
reiškė: "Esu laisvas, gerbia
mas, populiarus, galiu ramiai 
padėti žmonėms". Koks pasi
tenkinimas savimi! Ir "popu
liarus" ir "gerbiamas". Senais 
laikais jo partija padėjo žmo
nėms persikelti į vėsesnius 
kraštus, o kaip dabar padeda? 
Tiesa, labai stengėsi padėti 
savo bendraminčiui A. Pau
lauskui, bet nepavyko, ačiū 
Dievui. Ar ne geriau būtų, 
kad nusiramintų ir važiuotų į 
Afriką dramblių medžioti. 
Nuostabu.

Girdėta tokia žinia. Lie
tuvoje piliečiui pavogė auto
mobilį. Natūralu, kad reikia 
kreiptis į policiją. Tą jis ir pa
darė. Policija buvo labai pa
slaugi ir patarė paskelbti lai

kraštyje. Pilietis taip ir pada
rė. Policijos reikia klausyti. 
Paskelbė laikraštyje ir gavo 
atsiliepimą: automobilį grą
žins, jeigu sumokės 700 dole
rių. Dabar pilietis paklausė 
mafijos, išpildė jos reikalavi
mą ir atgavo automobilį. Pa
sirodo, kad mafija - kilni or
ganizacija ir pažadus vykdo.

Kokia iš to viso moralinė 
išvada? Policija žino, ką da
ro. Nereikia ieškoti ir eikvoti 
brangų laiką. Reikia stebėtis 
policijos išsimokslinimu ir 
gyvenimo pažinimu. Nenuva
giamas laikas nuo paradų, re
prezentacijos ir kitų esminių 
reikalų. Laikraščiui irgi gerai: 
gauna apmokėtą skelbimą. 
Pilietis, kad ir keikiasi, bet 
patenkintas, kad atgavo auto
mobilį. Tik rūpestis, kad kitą kanos: susmegęs žemėn api- 
kartą nepavogtų. Ir jo galvoje 
šmėkšteli mintis: ar tik jie vi
si nedirba išvien? Mafija, po
licija, laikraščiai. Vienybėje - 
galybė. Nuostabu.

••••••••••
Yra tokių optimistų, ku

rie norėtų atgauti savo tėvo 
žemę. O ten gyvena buvęs 
stribas. Jis taip gerai jaučiasi, 
kad veja apsilankiusį bent pa
žiūrėti. Pagaliau, ką su juo 
ginčysies. Gali nušauti. Jis 
įpratęs. Ką valdžia daro? 
Kaip tu perkopsi per biuro
kratiją, jeigu ten tokie patys 
minkštose kėdėse susėdę? 
Nuostabu.

Džiaugsminga žinia pra
skriejo per Lietuvą, kad ge
riausias Lietuvos krepšinio 
žaidėjas grįžta į Lietuvą ir 
kovos už Lietuvos spalvas. 
Bet neilgam. Geroms aplin
kybėms susiklosčius, jis vėl 
grįžo į Ameriką. Šitos žinios 
visai negalima priskirti prie 
nuostabios. Visiems žinoma, 
kad sportininkai yra daltoni
kai ir neatpažįsta spalvų. Ar 
tai būtų lietuviška trispalvė ar 
kitokia. Jie puikiai atskiria tik 
vieną - žalią. Tai ta spalva, 
kuri puošia vieną dolerio pu
sę. Nuostabu.

Dar viena, kad ir nenuo
stabi, bet įdomi žinia iš Lie
tuvos. Sveikatos ministeris 
pareiškė, kad per artimuosius 
13 metų alkoholio suvartoji
mas sumažės 25 proc., o mir
tingumas nuo alkoholio - 15- 
25 proc. Taigi apie 10 nuo
šimčių galės girtuokliauti be 
pavojaus gyvybei. Ministeris, 
be kita ko, teigia, kad tuos re
zultatus galima bus pasiekti, 
įdiegiant alkoholio gaminių 
kokybės ir higienos kontrolę. 
Tai vėl - nauja biurokratija. 
Šimtai valdininkų pasklis po 
Lietuvą aiškindami, kaip rei
kia pasigaminti sveiką nami
nę. Nuostabu.

Žydai primygtinai reika-

lauja, kad Lietuvoje būtų tei
siami karo nusikaltėliai, bet 
kada Lietuva kreipiasi į Izra
elį nurodydama ten gyvenan
čius nusikaltėlius Lietuvai,

Jaunystėje jos būta labai 
gražios ir nepaprastai išdi
džios. Nors piršosi daugelis, 
neatsirado nė vieno jaunikio, 
kuris būtų jai tikęs. Sodyba, 
kurioje ji gyvena ir šiandien, 
stovi gražioje vietoje. Pro se
ną sodą srūva upokšnis sta
čiais krantais, jungiantis du 
ežerus. Erdvi troba, regis, 
skirta gyventi didelei šeimy
nai, stūkso beveik tuščia.

Dar ir šiandien sodybos 
kieme matyti seno šulinio lie- 

puvęs medinis rentinys, ir jo 
viduje - duobė. O būta gero 
šulinio. Žmonės, užsukę atsi
gerti, sakydavo, kad vanduo 
labai skanus. Gilus, tiesa, ne
buvo, tad pasisemti kibirą 
Aneliukei vargo nesudaryda
vo, nors svirtis jau seniai pa
puvusi ir nuvirtusi.

Kitame kaimo gale taip 
pat vienišas gyveno toks Juo
zelis. Atrodytų, visai nežy
mus žmogelis, jei ne vienas 
įvykis, kuris ne tik kaime, bet 
ir visoje apylinkėje išgarsino 
Aneliukę, o drauge ir jį patį. 
Visi žinojo, kad Juozelis, kad 
ir kur eitų, galiausiai būtinai 
atsiduria pas Aneliukę. Pra
kiurusį stogą užlopys, malkų 
priskaldys, kitą sunkesnį dar
bą atliks. Gera moteriai tokį 
padėjėją turėti, todėl Aneliu
kė neužmiršdavo jo pavaišin
ti kuo nors stipresniu. Juoze
liui to tereikėdavo.

Užeidavo, tiesa, Juozelis 
ir pas kitus - kaimynus ar to
limesnius. Ypač nujausda
mas, kad gali pasitaikyti pro
ga nuryti "lašelį".

Kartą, vėlų rudens vaka
rą, įkaušęs ėjo pro Aneliukės 
sodybą. Tai kaip gi neužsuks 
pas šeimininkę, kuri tikriau
siai taip pat taurelės nepagai
lės? Kaip tyčia ėmė dulkti 
lietus, tad rūpėjo kuo greičiau 
palįsti po stogu. Kad nereikė
tų daryti lanko, Juozelis pa
traukė tiesiai per pievą ir 
Aneliukės kiemą pasiekė iš 
kitos pusės, kur pro langus 
neskrido joks šviesos spindu
lys. Ta kiemo dalis skendėjo 
visiškoje tamsoje...

Aneliukė, prieš eidama 
gulti, visada sukalbėdavo po
terius. Vos pradėjo "Sveika 
Marija", kai pasigirdo tęsia
mas žmogaus balsas, lyg pa
galbos šauksmas. įsiklausė. 
Šauksmas pasikartojo. Išeina 
su žibintu į kiemą - ogi kaž
kas kad sušuks vėl! Balsas 
lyg būtų Juozelio, rodos šau
kia čia pat, bet niekur jo ne
matyti. Šauksmas eina, šaky- 

atsimuša į Jeruzalės sieną. 
Jokio atsakymo. Nuostabu.

Prie prezidento gynėjų 
prisidėjo pornografinio žur-

"Dirvai" - iš Kauno
ANELIUKE

(Novelė)
Vytautas Leščinskas

tum.iš po žemės. Pagaliau 
Aneliukė susiprotėjo: bene 
Juozelis bus į šulinį pataikęs? 
Pakėlė žibintą virš rentinio, 
pažvelgė žemyn - žmogaus 
galva iš vandens bekyšanti.

- Aneliuke, gelbėk, pri-> 
gersiu! - pasigirdo dabar jau 
tikrai Juozelio riksmas.

Aneliukė nuplasnojo pa
kluonėm atvilkusi kartį pada
vė Juozeliui, ir tas šiaip taip 
išsikabarojo.

Stovėjo priešais savo gel
bėtoją, kalendamas dantimis, 
o iš permirkusios "šimtasiū
lės" čiurkšlės liejosi. Švirkštė 
vanduo net pro senų kerzinių 
batų plyšius. Žiūrėjo Aneliu
kė, kaip Juozelis trypčioja 
vietoje lyg šlapia višta, ir jau
tė kylant vis didesnį piktumą: 
jo palaikis apavas, kad šuliny 
kiek ir apiplautas, vis tiek 
tirštai nešvarumais aplipęs. Iš 
mėšlavežio talkos nenaudėlis 
skubėjo, ne kitaip, nes ir tren
kė nuo jo, kaip iš kiauliatvar
čio.

- Koks velnias tave į tą 
šulinį įnešė? - pagaliau pra
trūko. - Visą vandenį pra- 
smardinai! - Ir pravirko balsu 
iš širdgėlos.

O Juozelis patrypčiojo, 
pamindžikavo ir daugiau 
dantimis nei liežuvių iškale
no:

- D-d-dė-k-kui. k-kad 
ištr-tr-tr... O d-da-b-bar -t-tu 
m-m-man p-papterk! - ir ap
sisukęs išraiškingai paplojo 
sau per šlapią užpakalį, reng
damasis nerti šalin. 

Vytautas Cinauskas
TAI KAIP, SŪNAU, TEN

LIETUVOJ...
Ir nieks tos valandos nesulaikys - 
Liks čia arimai, ežerai ir girios... 
Bet kaip pažvelgsiu broliams į akis, 
Sava mirtim - ne nuo žaizdų numirgs.

Ką atsakysiu Tėvui, kai paklaus:
- Tai kaip, sūnau, ten Lietuvoj, anapus?.. 
Supras iš mano žvilgsnio nebylaus, 
Kad Lietuva laisva - laisva netapus... 

Kad po gimtiną melas ir klasta 
Susikabiną už parankių šlaistos, 
Kad prarasta per vandenis brasta 
Ir vėl akivarais žiojėja raistas.

Kad nugalėjo kūnas, o dvasia
Vėl nustumta j tolimiausią kampą,
Kad pažadai ištirpo dausose
Ir žodžiai su darbais nebesutampa. 

Kad vėl riaumoja Sibiro lokys, 
Sugirgžda kameros kraujuotų durų vyriais... 
... Kaip pažiūrėsiu sesėms į akis, 
Ne nuo žaizdų - sava mirtim numirąs...

1993, balandis

nalo leidėjas. Jis čia numato 
didelę dirvą pornografijai. 
Apsaugok Viešpatie nuo to
kių gynėjų. Nuostabu? Ir taip, 
ir ne.

Aneliukei kraujas mušė 
galvon.

- Ak, tu šunie! - suriko, 
suleisdama nagus jam į pa
kaušį.

Sugniaužė susivėlusius 
gaurus ir, visa jėga truktelė
jusi į save, pavedė atatupstą 
prie šulinio. Stumtelėjo. Juo
zelio kojos užkliuvo už renti
nio, kurio kraštas buvo ne ką 
aukščiau kelių ir, siaubingai 
surikęs, jis nubildėjo į tamsią 
kiaurymę.

Kurį laiką nieko nebuvo 
girdėti, bet netrukus iš apa
čios atsklido lyg ir teliūškavi
mas. Vėl nuaidėjo riksmas:

- G-gelbėkit!
- Sėdėsi, gyvate, čia iki 

ryto! - įsitikinusi, kad Juoze
lis neprigėrė, atgavo visą iš
didumą Aneliukė.

Ir spjovusi į šulinį nuėjo 
trobon.

Šaltame vandenyje Juo
zelis gal būtų ir nusibaigęs, 
bet po vidurnakčio pro Ane- 
liukės sodybą traukė jauni
mas iš šokių. Išgirdę šauks
mus ir dejones, pasišviesdami 
žibintuvėliais, kuriuos kaime 
vadina "batareikėmis", vaiki
nai vargšą aptiko ir iš šulinio 
ištraukė.

Nuo to laiko Juozelis 
Aneliukės sodybą ėmė lenkti 
iš tolo.. O Aneliukė tą pačią 
dieną susikvietė kaimo vyrus 
užkasti išniekinto šulinio. Ir 
jau dvidešimt metų vandenį 
semiasi artimiausio kaimyno 
kieme. Gerai, kad jų sodybos 
viena nuo kitos tik per kokį 
šimtą metrų.

(Atsiuntė Nepriklausomų 
rašytojų sąjunga)
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SLIDINĖJIMO 
PIRMENYBĖS

Šių metų Šiaurės Ameri
kos lietuvių kalnų slidinėjimo 
pirmenybės įvyks vasario 20 
d., šeStadienį, Mount Sutton, 
Que., Kanadoje, už apytiks
liai 60 mylių į pietų rytus nuo 
Montrealio. Varžybos vyks 
Montrealio lietuvių slidinin
kų tradicinės iškylos - karna
valo forma. Pirmenybes tech
niškai vykdo ŠALFASS-gos 
Kanados sporto apygarda, o 
globoja Montrealio lietuviai 
slidininkai.

Programa: didysis sla
lomas ir slalomas. Klasės: 
berniukams ir mergaitėms - 9 
m. ir jaunesniems; 10-12 m. 
ir 13-16 m.; vyrams ir mote
rims 17-34 m.; vyrams 35-49

SPORTO ŽINIOS
(Skyriaus vedėjas - Algirdas Bielskus)

m.; moterims 35 m. ir vyres
nėms; vyrams 50-64 m.; 
vyrams 65 m. ir vyresniems. 
Taip pat bus paskelbti vyrų ir 
moterų absoliutūs laimėtojai, 
nežiūrint amžiaus.

Varžybų pradžia - 12: 30 
po pietų. Registracija nuo 
11:00 ryto.

Dalyvių registracija 
vykdoma iki 1999 m. vasa
rio 13 d. imtinai. Registruoja 
varžybų vadovas, ŠALFASS 
Slidinėjimo komiteto pirmi
ninkas Rimas Kuliavas. Jo 
adresas: 297 Kennedy Avė., 
Toronto, Ont. M6P 3C4, Ca- 
nada. Tel. 416-766-2996; 
Faksas: 416-766-5537; E- 

mail: kuliavas@compuserve. 
com

Žinias apie nakvynę, ren
ginius ir kt. gali suteikti Ale
nas ir Rasa Pavilaniai, tel. 
414-489-0410 arba Rytis ir 
Vilią Bulota, tel. 514-344- 
8256.

Papildomų informaciją 
galima gauti, ypač JAV-bių 
slidininkams, iš ŠALFASS 
slidinėjimo komiteto vicepir
mininko Vytenio Čiurlionio: 
19755 Upper Terrace Dr., 
Euclid, OH 44117, tel. 216- 
481-1525. Visus lietuvius sli
dininkus kviečiame dalyvau
ti. ŠALFASS -gos

Slidinėjimo komitetas

DĖMESIO, TENISO 
ŽAIDĖJAI!

Po sėkmingai praėjusio 
1998 m. Pirmojo Floridos lie
tuvių kviestinio teniso turny
ro, visi vėl kviečiami į šių 
metų vasario 27-28 dieno
mis ruošiamą Antrąjį Flori
dos lietuvių kviestinį teniso 
turnyrą. Be to, šis turnyras 
gali būti ypatingas ir tuo, kad 
jame gal dalyvaus ir Lietuvos 
tenisininkai, kuriuos pakvietė 
sąjungos Rytų apygardos pir
mininkas Pranas Gvildys.

Turnyras vyks, kaip ir 
pernai, St. Petersburg Tennis 
Center, 650 18th Avė. S. St. 

Petersburg, FL 33705. Tel. 
727-344-1990. Aikštynas yra 
St. Petersburg miesto centre. 
Bus žaidžiama jaunių, (18 m. 
ir jaunesni), vyrų ir moterų 
įvairiose klasėse. Seniorų 
klasės bus nustatytos, atsi
žvelgiant į dalyvių pageidavi
mus. Registracijos mokestis 
$25.00. Čekis rašomas Elvy
rai Vodopalas.

Registruoja Elvyra ir Jur
gis Vodopalai. Jų adresas: 
5822, 18th Avė. South, Gulf- 
port, GL 33707. Tel.:727- 
344-1990. Pageidaujame, kad 
užsiregistruotumėte iki vasa
rio 20 d.

Dėl nakvynės kreipkitės 
tiesiai į viešbutį "Valley For- 
ge Motei", 6825 Centrai Avė. 
St. Petersburg FL 33707.

(Nukelta į 12 p.)

Musu parapijose

Šv. Jurgio parapijoje
Sausio 10 d. Šv. Jurgio 

parapijos tarybos posėdyje 
buvo išrinkti šios tarybos na
riai 1999 metams: pirminin
kas Antanas Bacevičius, vi
cepirmininkė Liucija Tamo
šiūnienė, sekretorė Virginija 
Rubinski ir iždininkas - Al
girdas Matulionis. Kiti tary
bos nariai yra: Petras Bacevi
čius, Steven Kristoff, Peter 
Rekstis, Kęstutis Tamošiū
nas, Vilius Salaikas ir Debra

Zeledonis. Tarybos posėdžiai 
šaukiami kiekvieno mėnesio 
pirmąjį sekmadienį, išskyrus 
liepos ir rugpjūčio mėnesius. 
Ši taryba atstovauja visiems 
parapijos nariams. Skatiname 
parapijos reikalais kreiptis į 
bet kurį tarybos narį.

Dar yra laisvų dienų šių 
metų Mišioms. Norinčius už
sakyti Mišias, prašome kreip
tis į kleboniją.

Jurginei reikia daugiau

talkininkų prie Bingo lošimų 
ketvirtadieniais. Būtų gerai, 
kad kuo daugiau parapijiečių 
dalyvautų šioje talkoje.

Kol žvarbi žiema tęsėsi, 
dalis parapijiečių neįstengė 
atvykti į Šv. Jurgio bažnyčią. 
Tiems, kurie kas savaitę pasi
ima parapijos biuletenius, 
priebažnytyje ant stalelio pa
liekami ir pastarųjų poros sa
vaičių biuleteniai. Ger.J.

Vaizdajuostė 
apie kun. Juozą Zdebskį

bus rodoma sausio 31 d., sekmadienį, 
11:30 v.r. Dievo Motinos parapijos 
Konferencijų kambaryje. Visus maloniai 
kviečiame pamatyti šį, 46 min. trukmės 
filmą apie drąsų kovotoją, pasišventusį 
kunigą, kilnios dvasios žmogų.

"Ateities klubas"

Šv. Jurgio parapijos choristai su jaunaisiais muzikantais. E. Klimo nuotr.

A.fA.
Inž. STEPUI LEVECKIUI

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame velio
nio žmonai PELAGIJAI, dukrai DANUTEI ir 
sūnui ALGIUI su šeimomis bei kitiems gimi
nėms ir artimiesiems.

Aldona ir Klaus Pintsch

Šv. Jurgio parapijos klebonas kun. Juozas Bacevičius su vaikučiais prie prakartėlės 
po šeimų Mišių Kūčių dieną. E. Klimo nuotr.

A.fA.
ALFONSUI PLEPIUI

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame velio
nio žmonai ROZALIJAI, sūnui Dr. RIMUI, jo 
žmonai DALIAI, vaikaičiams ir kitiems gimi
nėms. Liūdime kartu su jumis.

Ona Armonienė 
Adelaida Balbatienė

Aniceta ir Vladas Gedmintai 
Stasė ir Povilas Jančauskai 

Antanas Jonaitis 
Jonas Kaspariūnas 

Petrė Kasperavičiūtė 
Julija ir Juozas Navakai 

Lilija ir Bonaventūras Tautvaišai 
Alė Velbasienė 

Matilda ir Petras VValles 
Irena ir Algis Žemaičiai 

St. Petersburg, FL
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Lietuvos nepriklausomybės
81-ųjų metinių minėjimas

• VASARIO 13d., šešta
dienį, 6:30 v.v. - Vasario 16- 
osios minėjimas ir banketas - 
Dievo Motinos parapijos di
džiojoje salėje. Rengia LB 
apylinkės valdyba ir ALT 
skyriaus taryba.

• VASARIO 14 d. - Va
sario 16-osios - Lietuvos Ne
priklausomybės šventės Mi
šios šv. Jurgio parapijoje.

• VASARIO 28 d., Dievo 
Motinos parapijos salėse - 
Kaziuko mugė. Rengia Klyv
lendo (Cleveland, Ohio) lie
tuvių skautija.

• KOVO 6 d., šeštadienį, 
LSK "Žaibas" diena-99 - me
tinis renginys - pokylis Lie
tuvių namuose. Sporto dalis: 
metinės Šiaurės Amerikos 
lietuvių šachmatų ir stalo te
niso žaidynės.

• KOVO 27-28 d. - šv. 
Jurgio parapijos velykinių 
kepinių pardavimas.

• BALANDŽIO 11 d., 
11:30 - Atvelykio stalas šv. 
Jurgio parapijos salėje.

• BALANDŽIO 17 d., 
Lietuvių namuose - abitu
rientų pristatymo pokylis. 
Rengia skautai ir ateitininkai.

PENSININKU KLUBO 
ŽINIOS

Lietuvių pensininkų klu
bo suėjimas įvyks vasario 4 
d. Lietuvių namų viršutinėje 
salėje 2:00 p.p. Šio susirinki
mo metu bus paminėta Vasa
rio 16 d. šventė ir jos svarba 
mūsų valstybei. Žodį tars Al
gis Rukšėnas. Sausio 7 d. su
ėjime dalyvavo labai nedaug 
narių, todėl valdybos rinki
mai buvo atidėti kitam kartui 
- vasario 4 d.

Sveikiname pensininkų 
klubo narius, mininčius savo

EUROPA TRAVEL 692-1700
lt
B

I

II10

LOWEST AIR FARES 
available worldwideEIPEBTS ON TRAVELTO EAST EUBOPE 

passports * visas * prepaid tickets 

serVing our COMMUNITY 
for oVer 35 Tears

• GEGUŽĖS 1-2 dieno
mis - Šiaurės Amerikos lie
tuvių jaunučių metinės krep
šinio žaidynės Klyvlende. 
Rengia LSK "Žaibas".

• GEGUŽĖS 9 d. - šv. 
Jurgio parapijos Pirmos ko
munijos ir Motinos dienos 
apeigos.

• GEGUŽĖS 15 d. - lote
rija (Reverse Raffle) Lietuvių 
namuose. Pelnas skiriamas 
Lietuvių namų remontui.

• GEGUŽĖS 31 d., 8:30 
vai. ryto - Atminimo dienos 
(Memorial Day) apeigos, Mi
šios, pusryčiai. Rengia šv. 
Jurgio parapijos Katalikų ka
ro veteranų 613-asis postas.

• LIEPOS 18 d., 11:30 
vai. ryto - šv. Jurgio parapi
jos gegužinė šios parapijos 
sodyboje.

• RUGSĖJO 11 d. - "Tė
vynės garsų" radijo progra
mos 50 metų jubiliejus: ban
ketas, minėjimas, koncertas.

• LAPKRIČIO 14 d., nuo 
11:30 v.r. iki 3:30 v.p.p. - šv. 
Jurgio parapijos rudens festi
valis.

gimtadienį vasaryje. Linkime 
jiems malonaus gimtadienio. 
Tai Albina Bakūnienė, Agnė 
Balaišienė, Kazimieras Gai
žutis, Jadvyga Ilendienė, Ig
nas Janavičius, Ona Maželie- 
nė, Kazimieras Palubinskas, 
Aleksas Petrauskis, Vacys 
Rociūnas, Elena Šarkauskie- 
nė, Ona Skardienė, Valerija 
Spirikaitienė, Stasė Vyšnio- 
nienė.

Jonas Kazlauskas

H

Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo 81-erių metų 
sukaktis Klyvlende bus mini
ma vasario 13-14 dienomis:

Vasario 13 d., šeštadie
nį, 6:30 v. v. Dievo Motinos 
parapijos salėje. Šventė vyks 
banketo forma. Prie stalų - 
po 10 asmenų. Iškilmingoje 
dalyje kalbą pasakys Jungti
nio Amerikos baltijiečių ko
miteto pirmininkas ir ALT at
stovas (Washington, D.C.) 
Algirdas J. Rimas. Meninę 
dalį atliks Lietuvių tautinių 
šokių ansamblio "Grandinė
lės" veteranų ir jaunųjų vete
ranų grupės, vadovaujamos 
E. Laniauskienės ir R. Booth. 
Solistė - Kerelytė.

Po meninės dalies - ban
ketas. Veiks baras, bus gro
jama šokių muzika. įėjimas į

IŠ SUSITIKIMU 
SU POLITIKAIS 

SUGRĮŽUS

•GRUODŽIO 18-19 d.- 
šv. Jurgio parapijos kalėdinių 
kepinių pardavimas.

• GRUODŽIO 24 d., 
9:30 v.v. - bendros Kūčios 
šv. Jurgio parapijos salėje.

Lietuvių delegacija įteikia dovaną žinomam Baltijos šalių rėmėjui - kongresmenui iš Ohio 
valstijos Dennis Kucinich. Iš kairės: A. Stungienė, dr. V. Stankus, LR konsulė I. Bublienė, 
kongr. D. Kucinich įstaigos viršininkas John Edgell, Dr. S. Matas. S. Al-Jadda nuotr.

Rita Staškutė-Zvirblienė

B o r n To T r a ve t
26949 Chagrin Blvd. #103 (Ohio Savings Building) 
CLEVELAND, OH 44122
Tel: (216) 831-5530 & (800) 366-9980
Fax: (216) 831-5028
KELIONĖS 1 LIETUVĄ - 1999
Visi skrydžiai - geriausiomis kainomis 
Atstovaujame FINNAIR, SAS ir kitas oro linijas. 
Bendradarbiaujame su “Lietuvos avialinijomis".

Matas Realty rt

Rita P. Matiepė • Broker • Savipipkė 1—
Statė Certified Real Estate Appraiser - |kaipuotoja

® \ Profesionalus patarpavirpas perkapt-parduodapt parpus ir

V. R. MATAS Vytas R. Matas-Attorpay-at-U

B
LTO«® MLS

NORMLS
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Visi teisiniai patarpaviipai 17938 Neff Rd. Cleveland, 0H 44119 2412 Cedarwood Rd. Pepper Pike, 0H 44124
(216) 486-2530 (440) 473-2530

Jungtinio Amerikos baltijie
čių komiteto pirmininkas 

Algirdas J. Rimas

šventę ir vakarienė - $18.00 
asmeniui, $ 12.00 - vaikams, 
sėdintiems prie stalų. įėjimas 
be vakarienės - $5.00 asme
niui. Užkandžiai jaunimui 
bus veltui. Norinčius sudaryti 

Ohio valstijos naujojo gubernatoriaus Bob Taft priesaika. 
L Bublienės nuotr.

atskirus stalus ar užsisakyti 
vietą prašome iš anksto (pa- 
geidautjna iki vasario 6 d.) 
kreiptis į V. Šilėną, tel. 531- 
8207 ar A. Pautienį, tel. 383- 
8225.

Vasario 14 d., sekma
dienį - iškilmingos šv. Mi
šios: 10 v. r. - Dievo Moti
nos bažnyčioje. Prieš Mišias
- vėliavų pakėlimas prie 
Laisvės paminklo; 10:30 v. r.
- Šv. Jurgio lietuvių parapi
jos bažnyčioje.

Organizacijas prašome 
dalyvauti Mišiose su vėlia
vomis. Šeštadienį (vasario 13 
d.) atneškite savo vėliavas į 
Dievo Motinos parapijos salę 
iki 6:00 v. v.

ALT skyrius 
ir LB apylinkė

“LEADERS IN L0W COST TRAVEL”
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JUOKO STRĖLĖS
K. Baiauginas

PSICHIATRIJOS 
PAGALBA

Virvelis kamavo visokie 
rūpesčiai. Nuėjęs pas psi
chiatrą, jis tikėjosi gauti pa
tarimą, kaip išsigydyti nors 
nuo baimės. Kai gydytojas 
užklausė, kas jį labiausiai 
vargina, Virvelis išdėstė:

- Vienas dalykas, kuris 
mane persekioja beveik visą 
gyvenimą, nors jau esu vidu
jinio amžiaus, yra žaibų ir 
griaustinio baimė. Ką aš tu
rėčiau daryti, daktare?

- Daryk taip, kaip ir aš: 
pakišk galvą po pagalve!

IR BLOGA, IR GERA 
NAUJIENA

- Mieli keleiviai, mes tu
rime pranešti blogą naujieną: 
lėktuvą užgrobė teroristas. 
Bet pranešame ir gerą naujie
ną: jis žada nukreipti lėktuvą 
į Meksikos kurortą Cancun.

DŽIUGI ŠVENTĖ 
DANGUJE

Dangus buvo labai iš
puoštas. Visur tik spalvoti 
balionai, gražiausių hibiskų ir 
orchidėjų žiedų vainikai. An
gelų chorai giedojo psalmes, 
orkestrai trenkė maršus ir 

Complete Front End Service

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

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

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

Paul Stefanac

JAKUBS AND SON
Laidojinjo Įstaiga
VViIliam J. Jakubs Sr. 
VViliiam J. Jakubs Jr. 
Kenneth Schmidt 
Barbara Jakubs Schmidt

Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotojai
936 East 185tb Street Cleveland, Obio 44119 
36000 Lakesbore Blvd. Eastlake, Obio 44095 
telefonas: (216) 531-7770

Laidotuvių koplyčia erdvi, vėsinama, 
telkianti jaukią atmosferą liūdesio valandoje. 
Didelė aikštė automobiliams pastatyti.

himnus. Žodžiu, dangus buvo 
nekasdieniškai iškilmingas. 
Vienas dangaus gyventojas 
sako kitam:

- Aš girdėjau, kad suti
kimo komitete be šv. Petro ir 
Mozės bus dar daug šventųjų. 
Tai kas čia per svarbus įvy
kis? Ar kokia nauja šventė?

- O, taip, aš jau esu senas 
dangaus gyventojas ir tokių 
iškilmių dar neregėjau.

- Tai, sakyk greičiau, ko
kia proga?

- Argi tu negirdėjai, kad 
gausime naują gyventoją? 
Tai bus pirmasis advokatas, 
patekęs į rojų.

ATSARGUMAS

-Ar tu žinai, kad Marytė 
niekad neužmerkia akių, kai 
ja bučiuoji?

- Žinau. Ji sakėsi taip da
ranti iš atsargumo, kad jos 
vyras staiga nepasirodytų!

PAGAL LEIDIMĄ

Ji:
- Daktare, ar po mano 

apendicito operacijos galima 
bus matyti žymę?

Daktaras:
- Tai priklausys tik nuo 

jūsų leidimo, panele.

SPORTO 
ŽINIOS
(Atkelta iš 10 p.)

SLIDINĖJIMO 
VARŽYBOS

"Žaibo" slidinėjimo sek
cija ruošia metines Klyvlen
do lietuvių didžiojo slalomo 
varžybas vasario 16 d., ant
radienį, Alpine Valley Ski 
Area, 10620 Mayfield Rd., 
(Rt. 322), Chardon, Ohio - 
už apytiksliai 10 mylių į ry
tus nuo 1-271. Tel 440-285- 
2211 (office); 440-729-9775
- "Snowline Report". Sekite 
ženklus prie kelio.

Registracija - nuo 6:00 
iki 7:00 p.m. Varžybų pra
džia 7:15 p.m. punktualiai! 
Varžybos vyks "Citizen Ra
če" programos rėmuose, įvai
raus amžiaus klasėse, išren
kant lietuvius iš bendrų pa
sekmių.

Kviečiame dalyvauti vi
sus Klyvlendo ir jo apylinkių 
bei tolimesnių vietovių slidi
ninkus. Išsamesnes žinias tei
kia slidinėjimo sekcijos va
dovas Petras Taraška - 440
- 585-1521, Vytenis Čiurlio
nis - 216-481-1525 arba Al
girdas Bielskus - 216-486- 
0889.

"Citizen Rače" varžybų 
dalyviai registruojami vieto
je, tačiau lietuvius prašome 
apie savo dalyvavimą mums 
pranešti iki vasario 13 d., ka
dangi norime žinoti bent apy
tikslį lietuvių skaičių. Tai 
leistų geriau pasiruošti.

"Citizen Rače" vyksta 
kiekvieną antradienį tuo pa
čiu laiku - iki sezono pabai
gos. Norinčius rungtyniauti 
arba pasitreniruoti bei susipa
žinti su sąlygomis, siūlome 
nuvykU. LSK "Žaibo" 

slidinėjimo sekcija

LITHUANIAN GKLDI l UNIUN

TELEFONAS 216.481.6677 <> E-MAIL TAUPA@AOL.COM
767 EAST 185th STREET CLEVELAND OHIO 44119 

DARBO VALANDOS: aptradieni, trečiadiepj
ir ketvirtadieni---------------------9:00v.r. - 4:00p.p.
penktadienį------------------------ 9:00v.r. - 6:00p.p.-
šeštadieni------------------ - — 9:00v.r. - 12:00p.p.
sekipadieni parapijoje--------- 11:00v.r. - 12:00p.p.

Kiekviepa tauporpoji sąskaita, tedera Upės valdžios (NCOA) apdrausta iki $100,000

”DIRVAI”
AUKOJO:

K.Trečiokas, Union, NJ .... 100
G.šiliūnas, Flushing, NY....  50
V.Vidugiris, Rancho P, CA 50
J.Ardys, Fairview, PA ........ 30
Dr.P.Švarcas, Thous. O., CA 25
V.Graužinis, Elgin, IL ........ 20
V.Misiūnas, Clark, NJ ........ 20
A.Simutis, E. Rockavv., NY 17
SJurgelevičius, Dudl., MA 15
J.Linkus, Oak Lawn, IL ...... 15
Dr.B.Mikonis, Mashp., MA 15
E.Nainys, Cleveland, OH .... 15
S.Pangonis, Omaha, NE ..... 15
L.Pliura, Racine, WI ........... 15
J.Raibys, Oak Park, CA ...... 15
O.Ralys, Cleveland, OH ....  15
A.Regis, Chicago, IL .......... 15
V.Rugienius, Livonia, MJ ... 15
J. Stankūnas, Juno B„ FL .... 15
V.Zdanys, W. Hartford, CT 15
K. Damijonaitis, Deerfd., .FL 10
J.Dunčia, Wilmington, DE 10
P.Paliulis, Cambridge, MA 10 ja, klesU ir yra labai laukia- 
A.Pintsch, W.Milford NJ .... 10 ma Vytautas Vidugiris, CA 
H.Stasas, Cleveland, OH .... 10 * * *

George Voinovich žada sekU G. Washington pavyzdžiu. 
Šalia - Janet Voinovich. V. Stankaus nuotr.

B.Urbanas, Cicero, IL ......... 10
B.Vembrė, Brockport, NY 10
V.Cečys, Cleveland, OH .... 10
E. Janušauskienė, Clev., OH 10
M.Bujokas, S.Euclid, OH ....  5
A.Gverzdys, Canada .............  5
E.Litvinas, Chicago, IL ........ 5
A.Šiaučiūnas, Canada ........... 5

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame 

* * *
3-ame "Dirvos" numeryje 

netiksliai parašyta aukotojo 
pavardė. Turi būh: Č. Šatkas. 
Atsiprašome. Prašome pra
nešti apie visus pastebėtus 
nedkslumus.

EILUTĖS IŠ LAIŠKU

Noriu palinkėU redakcijai 
ir administracijai daug kūry
bingų ir darbingų metų. Jūsų 
redaguojama "Dirva" tobulė'-

mailto:TAUPA@AOL.COM
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