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TAUTA CIVILIZACIJOS
SKERSVĖJUOSE
Prof. Romualdas Grigas
Ir šiapus, ir anapus At
lanto tebėra gana paplitusi
nuostata: vos ne visas sociali
nes negeroves, visus pagrin
dinius iškrypimus ir negan
das, kurios yra apnikusios
lietuvių tautą, suversti vie
nam adresatui - okupaciniam
sovietiniam režimui. Apie tai
prirašyta ir prikalbėta ganė
tinai daug.
Iš esmės tokie kaltinimai
yra teisingi ir nenuginčijami.
Tačiau ši tiesa yra tik dalinė.
Ir dar tenka pridurti: asmuo,
kategoriškai besilaikantis to
kios pozicijos, tarsi pats save
įstato į rėmus, kurie jam ne
leidžia skvarbesniu, atidesniu
žvilgsniu giliau pažvelgti į
istorines erdves bei socialines
lietuvių tautos egzistencijos
sąlygas.
Man regis, kad mes - lie
tuvių tauta - lygiai kaip ir ki
tos panašaus likimo tautos
esame atsidūrę ne tik išties
labai slogaus posovietinio pa
likimo ir atviro, demokratinio
pasaulio sandūroje. Šis dviejų
skirtingų kultūrų susidūrimas
ne tik gydo mūsų paliegusį
kūną, bet sukelia ir aibę ne
reikalingų, net nuostolingų
įtampų, pradedant nuo sava
naudiškos politiko ar valdi
ninko elgsenos, nuo apsileidusio, nemokančio ūkinin
kauti kaimiečio ir baigiant pi
liečių nesugebėjimu burtis
draugėn, ginant savus intere
sus.
Mes, lietuviai, esame at
sidūrę dar ir trijų kokybiškai
skirtingų epochų (civilizaci
jų) sankirtoje. Sąlygiškai tas
epochas būtų galima pava
dinti daugiau ar mažiau įpras
tais: agrarinės, pramoninės-

industrinės ir poindustrinės
(arba postmoderniosios) var
dais. Pirmoji iš jų atitiktų kai
mo suformuotą žemdirbiškąją
mąstyseną ir senąją, įvairiau
siais simboliais išmargintą
lietuvių etninę kultūrą. Ant
roji atstovauja išaugusius
miestus, pramoniniu būdu or
ganizuojamą žemės ūkio ga
mybą, suklestėjusias mokslo
ir kiek susilpnėjusias bažny
čios pozicijas. Deja, šios epo
chos raiška Lietuvoje sutapo
su sovietine okupacija. Toks
sutapimas lietuviams (jų tau
tinės tapatybės išsaugojimo
požiūriu) buvo bene dvigubai
nuostolingesnis.
Trečiosios epochos api
būdinimas yra daug sudėtin
gesnis. Poindustrinės epo
chos visuomenės bruožai yra
labai įvairūs ir dėl jų tebesiginčyjama. Čia ir patogios
gyvenimo sąlygos, ir nuolat
pabrėžiamos žmogaus teisės,
laisvės bei jo kūrybinė saviteiga (apie pareigas kažkodėl
kalbama mažiau), žmogaus
materialinių ir juslinių porei
kių tenkinimas bei ir visuo
menės (tautos) išsibarstymas
į atskirus, tarp savęs nebesusikalbančius darinius. Prie
šios epochos bruožų priskirti
nas ir informacijos, tame tar
pe, "piktos", sprogimas - jos
primityvus atvirumas, ypač
žalojantis vaiko ar paauglio
psichiką. Pastebimas ir pa
saulio galingesniųjų kultūri
nis imperializmas (pavyz
džiui, JAV) bei ryškėjantis
bendros socialinės tvarkos
stygius.
Lietuvis, kuris sovietinės
okupacijos metais bet kokia
kaina siekė išsaugoti savo ta-

Dž. G. Barysaitės nuotraukoje: Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus susi
tikimas (1998 m.) su "Vilties partnerystės" grupe iš Cleveland, Ohio, kasmet dirbančia
Klaipėdoje. Prezidentas dėkoja grupės koordinatoriui - dr. G.Sabataičiui. "Vilties partne
rystės" grupė netrukus vėl išvyks į Lietuvą. (Plačiau apie tai - sekančiame numeryje)
patybę, daugiau ar mažiau
įsisąmonintai laikėsi tų sim
bolių ir tos istorinės-kultūrinės atminties, kurią galėtume
priskirti agrarinės (praeities)
epochos dvasiai. Etnokultūra
jam buvo savigynos būdas.
Bet ją negailestingai traiškė
ne tik bolševizmas ir rusifi
kacija. Ją taip pat ardė ir isto
riškai neišvengiama, palygi
nus, gana staigi, ir apmau
džiausia, kad su lietuviui sve
timu kvapu bei metodais pri
mesta urbanizacija bei pra
monės augimas. Šalia poka
rio ginkluotos kovos ir šimta
tūkstantinių trėmimų bei įka
linimų kalėjimų, naikinusių
lietuvių tautos genetinį elitą,
būtent spartus pramonės įmo
nių ir miestų augimas, susiur
bęs tūkstančius energinges
nių, gyvybingesnių vakarykš
čių kaimiečių, jau beveik pa
laidojo agrarinės epochos iš
puoselėtą lietuviškąją etno
kultūrą.
Žinoma, agrarinės epo
chos dvasia ir jos simboliai
nėra numirę. Jie tebegyvi, te
berusenantys vyresniosios

kartos žmonių širdyse. Bet
juk visi matome: įvairiausiais
pavidalais iš Vakarų pasau
lio, ypač iš JAV, veržiasi
postindustrinės, postmoder
niosios gyvensenos įtaka.
Kaip ir kiekviena sraunesnė
srovė, taip ir postmoderniz
mas savo paviršiuje neša ne
spėjančias nusėsti nuosėdas,
t.y. tiesiog šlamštą. Nusilpu
sios kultūros ir pakirsto tau
tinio bei dorovinio atsparumo
sąlygomis tokios nuosėdos,
toks šlamštas kur kas leng
viau užkliūna ir pasilieka,
vykdydamas savo blogąją
misiją. Nuodingos nuosėdos
prasiskverbia į visas tautos
ląsteles: politiką, ekonomiką,
profesionalųjį meną, šeimą,
ypač į vaikų, paauglių ir jau
nuolių širdis, neapsaugotas
nuo istorinių kultūrinių ir ki
tokių skersvėjų.
Tokia ar labai panaši ir
dabartinės Lietuvos, lietuvių
tautos gyvenimo tikrovė. Dėl
istorinių ir kultūrinių aplin
kybių bei dėl spartėjančių po
kyčių atsiradęs šurmulys, toji
tradicinių ir moderniausių
vertybinių orientacijų maiša
tis yra puiki dirva tarpti amo
ralumui, nusikalstamumui,
socialinei netvarkai ir net val
dininkų ar politikų egoizmui.
Tai, ką lietuvių tauta iš
gyveno ir išgyvena pastarai
siais dešimtmečiais, manau,
visai teisėtai gali būti įvar
dinta kaip socialinis katak
lizmas. Taip apibūdinu istori
nę situaciją, kada sena (sava)
bei sena (svetimųjų užnešta)
griūva su trenksmu, kada ne

įtikėtinu istoriniu greičiu va
loma erdvė, kurioje... kažkas
suvešės, duos neabejotinus
želmenis. Bet kokio pobūdžio
bus tie želmenys, šiandien
dar sunku pasakyti. Viena
aiškiai matome: blogis gru
miasi su gėriu, netvarka su
tvarka, "virštautiškumas" ar
net atviras antitautiškumas su
lietuvybe. Deja, matome, kad
daugelyje vietų laimi pirmo
sios įvardintų priešpriešų pu
sės ir pralaimi antrosios. Tos
kovos įkarštį palaiko dar ir
šiuolaikinės civilizacijos
bendrosios blogybės, apie ku
rias iš dalies jau esame užsi
minę.
Panašius samprotavimus
lengva ranka galima priskirti
vyresniojo amžiaus žmogaus
išvedžiojimams ir vertinti
juos kaip jo asmeninių išgy
venimų rezultatą. Betgi šiuo
atveju turime ir objektyvesnį,
nešališkumu alsuojantį krite
rijų - dešimt Dievo įsakymų.
Ar ne jų - šitų universaliųjų
dorovės kriterijų, tų visuoti
nių principų laikymasis ga
rantavo ir civilizacijoms, ir
kultūroms, ir tautoms, ir šei
moms, ir, pagaliau, kiekvie
nam žmogui jo išlikimą, jo
gyvenimo prasmę?
Šiuos ne itin optimistiš
kus samprotavimus noriu už
baigti tokiais žodžiais: taip,
istorinė lietuvių tautos drama
tebesitęsia. Betgi ar tokia pa
dėtis kartu nesuteikia ir ga
limybės lietuviams tapti gyvybingesniais, išmintingesniais ir prasmingiau gyvenan
čiais?

Šiame numeryje:
Lietu viškos... Nobelio premijos

Los Angeles lietuvių politinių studijų svečiai ir šeimininkai. Pirmoje eilėje (iš kairės): poetas
Bernardas Brazdžionis, adv. Žibutė Brinkienė, Užsienio reikalų ministras Algirdas Saudargas.
Antroje eilėje: amb. Vytautas Dambrava, Elena Vidugirienė, Birutė Varnienė, Seimo narys Al
girdas Patackas, Rita Bureikienė, amb. Stasys Sakalauskas, (žr. 5 p.)
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• DIRVA • 1999 m. kovo 16 d.

Girdėta iš Vilniaus
• SVEIKINIMAI. Lietuvos Prezidentas Valdas Adam
kus kovo 12 d. pasveikino Lenkiją, Čekiją ir Vengriją, įstoju
sias į Šiaurės Atlanto sutarties organizaciją - NATO. Telegra
mose Lenkijos Prezidentui Aleksander Kwasniewski, Čekijos
Prezidentui Vaclav Havel ir Vengrijos Prezidentui Arpad
Goencz Lietuvos vadovas pažymėjo, kad trys naujosios
NATO narės, gaudamos galimybę naudotis saugumo garanti
jomis ir prisiimdamos atitinkamą įsipareigojimų dalį, praplėtė
stabilumo erdvę Europoje. Prezidentas V. Adamkus užtikrino,
kad Lietuva taip pat yra pasiruošusi įnešti svarų indėlį į Šiau
rės Atlanto sutarties organizacijos veiklą.
• IŠKILMINGAS POSĖDIS. Kovo 11 d. Lietuvoje pa
minėta Nepriklausomybės atkūrimo diena. Seime įvyko šiai
progai skirtas iškilmingas posėdis. Jame kalbėjo Seimo Pirmi
ninkas, Aukščiausiosios Tarybos - Atkuriamojo Seimo Pirmi
ninkas Vytautas Landsbergis, Atkuriamojo Seimo Prezidiumo
sekretorius Liudvikas Sabutis, Konstitucinio Teismo pirmi
ninkas Juozas Žilys. į parlamentinę tribūną pakviesta ir daug
kitų žinomų žmonių. Iškilmingame parlamento posėdyje daly
vavo Prezidentas Valdas Adamkus, Ministras Pirmininkas
Gediminas Vagnorius, Vyriausybės nariai;
• IŠVADOS. įrašas kalendoriuje "Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo diena" tarytum privalėtų skatinti optimisti
nes mintis, žadinti džiugius jausmus ir šviesias viltis. Deja,
neprisieina kalbėti apie optimizmo statinę. Be to, ir deguto į ją
įdrėbta anaiptol ne šaukštas, o visas samtis..." Taip rašo "Kau
no diena", kreipdamasi "ne į nihilistus, o į tuos, kurie supran
ta, kad Laisvė pati savaime nei materialinių gėrybių, nei dva
sinių vertybių nekuria". "Sąjūdžio laikų pakilimas atsitrenkė į
gyvenimo ir laisvosios rinkos tikrovę, - tęsia "Lietuvos rytas".
- Pasirodė, kad laisvasis pasaulis nelaukė Lietuvos su išskės
tomis rankomis. Pasauliui ir Europai Lietuva tapo tik dar vie
nu konkurentu, pretenduojančiu į prekių pertekliumi užverstas
rinkas". "Respublika" įžvelgia "paprastą ekonominių nesklan
dumų esmę: Lietuvoje taip ir nevaldė dešinioji Vyriausybė".
• SUKAKTIS. Prieš 20 metų popiežius Jonas Paulius II
paskelbė savo pirmąją encikliką "Redemptor Hominis", kurio
je perspėjo, kad vis didėja praraja tarp turtingųjų ir vargšų.
• ATSIRIBOJIMAS. Valdančiosios koalicijos partne
riai krikščionys demokratai (LKDP) atsiribojo nuo konserva
torių įsipareigojimų pramonininkams ir pareiškė neprisiimą
atsakomybės "už tokių įsipareigojimų sukeltus padarinius".
LKDP valdyba reiškia susirūpinimą nepatenkinama padėtimi
energetikoje", - tvirtinama partijos pareiškime.
• SUSITARIMAS. Kovo 10 d. Lietuvos Vyriausybė
pritarė britų energetikos kompanijos "National Power" siūly
mui sudaryti naują tarptautinį Lietuvos elektros energijos
tinklų įsijungimo į Centrinės ir Vakarų Europos rinkas pro
jektą, kuriame dalyvautų Lietuva, Lenkija ir Vokietija. į tą
projektą kaip Lietuvos dalį siūloma įtraukti Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę.
• ŽALA IR BAIMĖ. "Atlyginimo už SSRS ir Rusijos
kariuomenės padarytą žalą dar teks palaukti", - teigia "Lietu
vos aidas". Prieš porą metų sudaryta vyriausybės komisija nu
statė žalą, kurią Lietuvos Respublikai 1940-1991 metais pada
rė SSRS, taip pat žalą, 1991-1993 metais padarytą Rusijos ka
riuomenės. Skaičiuojant pagal SSRS centrinės statistikos val
dybos metodiką, ji siekia beveik 280 milijonų dolerių. Šie
duomenys, pasak dienraščio, jau porą metų guli politikų stal
čiuose ir nė neužsimenama apie sąskaitos pateikimą Rusi
jai, kaip Sovietų Sąjungos teisių ir įsipareigojimų perėmėjai.
Atvirkščiai - bet kokia užuomina ne vienam politikui kelia
baimę. Esą dabar netinkamiausias laikas apie tai kalbėti, juk
didžiosios kaimynės padėtis labai sunki. "Rusija doleriais ne
sišvaisto, bet derėtis galima. Delsiant tinkamo momento gali
ir nepasitaikyti", - ragina "Lietuvos aidas".
• KAIMO ATEITIS. "Kaime liks bedarbiai ir beraš
čiai", - įspėja "Kaune diena" pirmajame puslapyje. Vis daugė
ja vaikų, kurių tėvai neišgali jų leisti net į Čia pat, gyvenvietė
je, esančią mokyklą. O jeigu mokykla nutols per kelioliką ar
keliasdešimt kilometrų? Apie tai susimąstyti verčia šių metų
vasario 14-osios švietimo ir mokslo ministro 150-asis įsaky
mas "Dėl bendrojo lavinimo švietimo įstaigų tinklo pertvar
kymo gairių". Dar kartą "nugairinta" kaimo žmonių nenaudai.
• POTVYNIS. "į potvynio gniaužtus pateko 2 000 žmo
nių", - rašo "Lietuvos rytas". Šilutės seniūno Algimanto Kungio nuomone, žmonės potvyniui buvo visiškai nepasiruošę.
Seniūnas sakė tikrai nesuprantąs tų, kurie naiviai tikėjosi ste
buklo, galvodami, kad potvynio grėsmė jų visiškai neliečia.
Kol vanduo nepradėjo veržtis į gyvenamuosius namus ir tvar
tus, niekas iš gyventojų neskubėjo evakuoti gyvulių, pakelti
kambariuose baldų. (Pagal Eltos pranešimus)

Tarptautiniu įvykiu apžvalga

DAUG NORINČIŲ
TAPTI PREZIDENTU

Algirdas Pužauskas

Amerikoje jau prasidėjo
rinkiminė kampanija, nors iki
prezidento rinkimų dar toli.
Pirmą sykį JAV prezidente
panoro tapti moteris. Tai res
publikonų partijos paskuti
niojo kandidato į prezidento
vietą žmona - 62 metų am
žiaus ponia Elizabeth Dole.
Primiausia ji bandys pasiekti,
kad respublikonų partiją ją
įvardintų kaip pagrindinę
kandidatę. Savo kalbose ji vi
sur pabrėžia, kad ji yra R.
Reagan stiliaus respublikonė,
pasisakanti už šalies gynybos
stiprinimą, mokesčių mažini
mą ir centrinės vyriausybės
nesikišimą į švietimo reika
lus, paliekant tą rūpestį atski
roms valstijoms ir vaikų tė
vams. E. Dole sako, kad pra
eityje eidama atsakingas pa
reigas, ji įgijo pakankamai
patyrimo. Prezidentų R. Rea
gan ir G. Bush kabinetuose
ponia E. Dole buvo darbo ir
transporto ministrė. Po to ji
sėkmingai vadovavo Ameri
kos Raudonajam Kryžiui.
Kandidatė jau sudarė patyru
sių politinių veikėjų komite
tą, kuris padės jai rinkti kam
panijai reikalingas lėšas ir
bandys pasiekti, kad respubli
konų partija ją pasirinktų. Šis
komitetas padėtų jai vesti rin
kiminę kovą prieš demokratų
kandidatą.
Dar neaišku, kurie res
publikonų kandidatai trukdys
poniai E. Dole jos žygyje į
Baltuosius Rūmus. Labai
daug rėmėjų turi respubliko
nas, 52 metų amžiaus Tcxas
gubernatorius George W.
Bush - buvusio JAV prezi
dento G. Bush sūnus. Jis jau
yra suorganizavęs politinių
draugų komitetą, kuris tyrinę-

ja jo galimybes tapti partijos
kandidatu.
Partijos veikėjai tvirtina,
kad svarbiausia kandidato sa
vybė turi būti jo galimybė
laimėti. Abu šie kandidatai
yra padorūs, patyrę politikai.
Tačiau šiandien dar sunku at
sakyti į klausimą, kuris iš jų
turi daugiau galimybių įveikti
neabejotiną demokratų kan
didatą - dabartinį viceprezi
dentą Al Gore. Gubernatorius
G.W.Bush kalba apie nuosai
kų respublikonų konservato
rių politinį sparną, kuris de
rintų "konservatizmą su gai
lestingumu". Jo pažiūroms
pritaria daug Kalifornijos res
publikonų. 26 Kalifornijos
seimelio nariai respublikonai
pasiuntė savo pasirašytą pra
šymą G.W.Bush tapti partijos
kandidatu. Vasario pabaigoje
daugiau kaip pusė respubli
konų gubernatorių irgi prašė
gubernatorių G. W. Bush su
tikti kandidatuoti. Kaliforni
jos respublikonų žiemos su
važiavime, įvykusiame vasa
rio 28 d. Sacrament mieste
nutarta, kad geriausias parti
jos kandidatas būtų Texas gu
bernatorius George W. Bush.
Nors jis buvo kviečiamas į tą
suvažiavimą, tačiau nedalyvavo. Suvažiavime kalbėtojai
tvirtino, kad Texas guberna
toriaus asmenyje partija turi
antrąjį R. Reagan.
Kandidatu į prezidento
vietą jau pasiskelbė ir televi
zijos svarstybų rengėjas, žur
nalistas Pat Buchanan. Jis ne
slepia esąs kraštutiniu, nenuolaidžiu konservatoriumi.
Jau du kartus jis bandė laimė
ti partijos pasirinkimą, tačiau
jo negavo. P. Buchanan tvir
tina, kad jam nepakeliui su
"globaline" ekonomika. Jis
nemėgsta visokių pasaulinio
masto organizacijų, kaip
Jungtinės Tautos. Kandidatas
P. Buchanan siūlo mažinti
imigrantų skaičių, pasisako
prieš abortus, "prieš silpną
Ameriką". Tapęs prezidentu
jis žada būti doroviniu vado-

vu - pavyzdžiu kitiems.
Neatsilieka savo pažadais
ir kitas partijos kandidatas
Steve Forbes. Tai vienintelis
iš respublikonų, jau gimęs
milijonieriumi. Jis ketina iš
leisti nemažą sumą pinigų,
piršdamas partijai savąją
"Amerikos ateities strategi
ją". Jis siūlo panaikinti "gai
lestingas" sveikatos ir senelių
pensijų programas, o jų vie
toje įvesti individualaus tau
pymo sistemą. Jis taip pat
siūlo įvesti visiems vienodą
17 % pajamų mokestį.
Šalia minėtų asmenų res
publikonų kandidatais į pre
zidento vietą jau pasiskelbė
buvęs gubernatorius Lamar
Alexander, buvęs viceprezi
dentas Dan Quayle. Paren
giamąjį komitetą jau sudarė
Gary Bauer, Ohio kongres
menas John Kasich, senato
rius iš Arizonos John McCain
ir New Hampshire valstijos
senatorius Bob Smith. Labai
tikėtina, kad savo kandida
tūras iškels ir Wisconsin
valstijos gubernatorius Tommy Thompson ir juodųjų pa
mokslininkas, pastorius Jesse
Jackson. Tiesa, šis politikas
siektų demokratų paramos
savo kandidatūrai, nes toje
partijoje šalia viceprezidento
Al Gore liko tik vienas gali
mas konkurentas - buvęs
garsusis krepšininkas, New
Jersey senatorius B iii Bradley.
Baigiant rinkimų temą,
dar tenka paminėti dabartinio
prezidento Bill Clinton žmo
ną Hillary, kurią demokratų
partijos veikėjai spaudžia
tapti kandidate į Senatą Niu
jorko valstijoje. Kaip jau esa
me minėję, ten iš pareigų pa
sitraukia ilgametis senatorius
Dan Moynihan. Jo vietą pa
noro užimti dabartinis Niu
jorko miesto meras Rudolph
Giuliani. Jį nugalėti bus ne
lengva net ir populiariai po
niai Hillary. Ji vis atidėlioja
savo sprendimą tapti kandi
date.

Keliais sakiniais
• Nigerijoje vykusiuose rus juodasis amerikietis, bu
rinkimuose sėkmė lydėjo bu vęs JAV kariuomenės štabo
vusį šalies prezidentą, gene viršininkas gen. Colin Porolą O. Obasanjo. Jo vado well.
vaujama partija gavo 37 vie Dabartinis Nigerijos dikta
tas Senate, turinčiame 109 torius pažadėjo perduoti val
narius. Žemuosiuose parla džią naujajai vyriausybei ge
mento rūmuose, kuriuose yra gužės 29 d. Rinkimuose pra
360 narių, busimojo prezi laimėjusios partijos kaltina
dento partija gavo 130 vietų. laimėtojus, kad jie balsavi
Rinkimus stebėjo tarptautinė muose sukčiavę ir vogę bal
stebėtojų grupė, kurioje daly- dus. Muštynėse žuvo aštuoni
vavo ir buvęs JAV preziden- asmenys.
tas Jimmy Carter bei populiaŠį kraštą nelengva valdy-

ti, nes jo visuomenė - labai
susiskaldžiusi. Šiaurėje gyve
na musulmonų tikėjimą išpa
žįstančios gentys, o pietuose
daugumą sudaro krikščionys.
108 mln. Nigerijos piliečių
gyvena 36-ose apygardose ir
vartoja apie 200 kalbų.
• Kinijoje baigėsi metinis
I iaudies Kongreso suvažiavi
mas. Jame pagrindinę kalbą
pasakė vyriausybės vadovas
(Nukelta į 3 p.)
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Redakcijos skiltis

Ar susitelks?
1995-ųjų pavasariui bai
giantis, vieną popietę į Lietu
vos Seimo trečiuosius rūmus
rinkosi tautininkų, demokra
tų, policinių kalinių ir tremti
nių frakcijų atstovai. Jie tu
rėjo susitikti su Valdu Adam
kumi, tuo metu dar nepaskel
busiu apie savo apsisprendi
mą, bet visuomenėje jau lai
kytu tinkamiausiu kandidatu į
Lietuvos prezidentus. Išgirdę
apie būsimąjį susitikimą, at
skubėjo keletas mokslininkų,
minėtų partijų spaudos dar
buotojų. Vienas iš svečių, ap
žvelgęs Seimo narių grupelę,
lyg tarp kitko prasitarė: "Kiek
nedaug atėjo tų - nekorumpuotų..."
Žinoma, tai nereiškia,
kad visi nedalyvavusieji jau
buvo paskendę korupcijoje.
Tačiau faktų logika aiškiai
rodė, kur veda "interesų" gi
jos. O kiti tebetūpčiojo apie
savo grupuočių "lyderius" ir
nerišliai vapėjo apie ateivius,
gal net "masonus".
Praūžė abi rinkimų kam
panijos. Ypač keisti dalykai
buvo matomi pirmojoje, ren
kant Seimą, kai toje pačioje
apygardoje kandidatai, vadi
nę save "Tėvynės sąjungos"
atstovais, įnirtingai ir anaip
tol ne korektiškai kovėsi su
būsimaisiais koalicijos na
riais - krikščionimis demo
kratais, su tautininkais ar po
litkaliniais. Iš minėtame su
sitikime su busimuoju Prezi
dentu dalyvavusių į naująjį
Seimą beveik niekas nebepa
teko. Sutrukdė ne tik įžūli di
džiųjų partijų demagogija,
bet ir nesugebėjimas susitelk
ti. Žmonės su nusistebėjimu
klausėsi garsių, bet visiškai
nekonkrečių pažadų: "Per
pusmetį įveiksime nusikals
tamumą!" arba "Nusipelnėme
gyventi geriau!!!". Toje su
maištyje kai kur pergales
skynė įrodinėjusieji, kad jie "nei dešinėje, nei kairėje".
Nepermaldaujami eko
nomikos dėsniai verčia val
džią jų laikytis. Ekonomikoje
nepriimtini primityvūs, vie
nadienės svarbos sprendimai:
papildomo akcizo mokesčio
įvedimas, naujos tikrintojų

įstaigos įkūrimas, "žiaurios
akcijos", stebuklingų investi
torių ieškojimas. Išeitį iš da
bartinės, tikrai sunkios ūkio
padėties galima rasti, tik pa
sikliaujant savo valstybės
protu. Būtinai reikia ilgalai
kės, visas ūkio šakas apiman
čios programos, kuri padėtų
įveikti nuosmukį ir vis labiau
augančią bedarbystę. Lietuva
dar turi galingą mokslininkų
ir aukštos kvalifikacijos spe
cialistų būrį. Protinga valdžia
suvokia, kad juos būtina pasi
telkti, nežiūrint vienpartinių
ambicijų. Juo labiau, kad da
bartinių dešiniųjų partijų pro
gramos Lietuvoje yra tokios
panašios, jog susitarti dėl
bendrų uždavinių sprendimo
tikrai nebūtų sunku.
Šalia dėmesio ekonomi
kai visada turi eiti teisėsau
gos, kultūros ir dorovės stip
rinimas, valstybinio ir tauti
nio patriotizmo ugdymas.
Profesinis kūrybiškumas,
darbštumas ir sąžiningumas svarbiausi bruožai, kurie tu
rėtų lemti specialistų atranką
į valdžios įstaigas. Deja, kol
kas tiek Vyriausybės, tiek
Seimo vadai niekaip nepajė
gia įveikti "vienpartinio bar
jero". Bene ryškiausiai apie
tai liudija bandymai partiniukosmopolitiniu principu va
dovauti švietimui. Kai kurių
sprendimų pasekmės gali būti
itin skaudžios. Jei mažesnės
kaimo gyvenvietės liks be
mokyklų, prireiks naujų poli
cijos nuovadų ir kalėjimų. Jei
nebus galvojama apie moki
nių perkrovimą, teks statyti
naujus invalidų namus. Jei
tautiškumas mokykloje bus
posūnio vietoje, gaus naujų
bylų ne tik Londono teismai.
Kovo 20 d. įvyks Lietu
vių tautininkų sąjungos suva
žiavimas. Ar savo atkūrimo
dešimtmetį mininti sąjunga
sugebės į tai atkreipti visuo
menės dėmesį, ar ten ir toliau
garsiai skambės nuolat kaž
kuo nepatenkintų rėksnių bal
sai ir bus aiškinamasi, kodėl
asmuo, neseniai palikęs są
jungą likimo valiai "dėl svei
katos", šiandien vėl siūlosi
būti jos pirmininku?

Juozas Žygas

Elektros energijos per
teklius, atrodo, turėtų būti pa
laima. Deja, taip nėra! Eks
portuoti elektros energiją pu
siau veltui, yra ne tik įtarti
nas, bet ir žalingas "biznis".
Iki šiol nebuvo kreipiama dė
mesio į rašinius spaudoje ir
įvairius pasisakymus. Atrodė,
kad viskas yra gerai, iki "pri
ėjo ožys liepto galą". Tuomet
su dideliu triukšmu iškilo
Gudijos 500 mln. litų skola
už elektrą ir įtartini suokal
biai dėl elektros eksporto į
Vakarus. Be to pradėjo aiškė
ti, kad elektros eksportu į Gu
diją daugiausiai yra suintere
suoti tarpininkai. Kuomet tar
pininkų rolė iškilo, tai dabar
pradėta kalbėti, kad tarpinin
kų bus atsisakyta. Tik įsivaiz
duoti reikia: Ignalinos elekt
rinė yra gal už 3 km nuo Gu
dijos sienos, o elektros srovei
tiekti jau reikia tarpininkų!
Dabar net vyriausybės
kėdės pradėjo braškėti, kuo
met iškilo stambių Lietuvos
pramoninkų interesai, aukš
tos įtampos linijos statybai į
Vakarus. Savaitraštis "Dieno
vidis" 1999 vasario 19-25 nu
meryje taip rašo: "Reikia pri
pažinti, kad ūkio ministras
Vincas Babilius labai ryžtin
gai ėmėsi energikos ūkio per
tvarkos. Jei nors pusę visų
savo sumanymų įvykdys, V.
Babiliui bus galima paminklą
statyti", manė konservato
riai". Tačiau paskui ėmė bai
siai nesisekti. Ir dabar ant V.
Babiliaus pečių baudžiamoji

byla dėl elektros pardavimo
Baltarusijai. (1999 m. kovo
12 d. Elta pranešė, kad Lietu
vos prokuratūra minėtą bylą
nutraukė-red.). Be to, jam
tenka atsakomybė už tai, kad
iki šiol JAV kompanija "Williams" tebedelsia: nei sumo
ka už 33 proc. "Mažeikių naf
tos" akcijų, nei skuba perimti
šio koncerno valdymą.
Elektros "laidų į Vakarus
tiesimo istorija rašoma Būtin
gės terminalo statybos brai
žu". Labai teisingai pasakyta
- "Būtingės braižu". Dar sa
koma: "Pardavinėja meškos,
kuri dar girioje gyvena, kai
lį". Naftos eksporto terminalą
pradėjo statyti, neturėdami
jokių sutarčių su naftos tie
kėjais ar jų garantijų. Be to,
V. Babilius, proteguodamas
"Williams" užpykdė "Lukoil", kuri ir parodė: kieno
rankose yra naftos čiaupai,
tai tas ir yra "bosas".
Terminalo veiklos klau
simui dar ore tebekabant, at
sirado kita problema. Tai
elektros linija į Vakarus. Šiuo
klausimu reikia kiek plačiau
pasisakyti. Pacituosime kai
kuriuos žinių tarnybų prane
šimus:
V.Babilius, "Tie, kurie
įdeda 400 mln. dolerių, ne
žvirbliams artsitūpti laidus
tiesia". Projekto esmė, pasak
ministro slypi keliuose skai
čiuose: Lietuva ne mažiau
kaip 10 metų garantuotų Ig
nalinos atominės elektrinės
darbą - sutiktų kasmet par
duoti ne mažiau kaip po 6
milijardus kWh ir gautų ne
mažiau kaip po 10 et už
kWh". "Dysnos vanduo vėl
suka pokario elektrinę - Pa

gaminta elektros energija įsi
lieja į bendrą elektros tiekimo
sistemą, energiją iš šeiminin
ko perka valstybė, moka po
15 et už kWh".
"I eksportinės elektros
savikainą įtraukiama tik
pirkta iš Ignalinos AE
elektros energijos kaina - 5.
7 et kWh ir dalis vadinamųjų
kintamų sąnaudų (įskaitant
nuostolius) - 0.15 et kWh.
Tačiau visiškai neįskaičiuoja
mi kiti savikainos elementai,
kurie sudaro nemažą dalį visų
AB "Lietuvos energija" iš
laidų. Tai materialinės ir
joms prilygintos sąnaudos,
kurios sudaro 16 proc. visos
bendrovės elektros energijos
savikainos. Amortizacija sie
kė 9.5 proc., išlaidos darbo
užmokesčiui ir "Sodrai" 11.7
proc., mokesčiai ir palūkanos
už darbo kreditus - 8.4 proc.
Visa šių išlaidų dalis siekia
45.6 proc. Jeigu šios išlaidos
visai neskaičiuojamos eks
portuojamai produkcijai, va
dinasi, pasak V. Babiliaus,
jas visiškai padengia vidaus
rinkos vartotojai" (kurie
moka po 22 et. už kWh - J. Ž.
- taip buvo rašyta "Lietuvos
Aide" dar 1998 vasario 10
d.).
Aukštos įtampos elektros
tinklo į Vakarus nutiesimas
truktų apie trejetą metų. O
Ignalinos elektrinės pirmąjį
reaktorių reikės uždaryti jau
2002 m. Tas visas elektros
eksporto uždarbis man pri
mena posakį: "Uždirbo, kaip
Zablockas ant muilo".
O redakcija primena,
kad atskirų straipsnių auto
rių nuomonė nesutampa su
redakcijos pažiūromis.

Tarptautinių įvykių apžva/ga
- premjeras Zhu Rongji.
Svarbiausia jo kalbos dalis
buvo apie komunistų partijos
valdininkų polinkį imti ky
šius. Jis pabrėžė, kad toks jų
elgesys, atskirų apygardų va
dovų didinami mokesčiai
ūkininkams bei kitoks savi
valiavimas kelia nerimą, pro
testus ir kenkia valstybės pa
stovumui. Premjeras pripaži
no, kad ekonominė padėtis
šalyje reikalauja iš visų sun
kiai dirbti ir vengti tuščio gy
rimosi, esą viskas eina gerai.
Toks tuščiažodžiavimas pare
miamas ir niekuo nepagrįsta
statistika. "Tai turi baigtis",sakė premjeras, o jam atsisto
ję plojo 2,869 kongreso na
riai.
• Pietų Afrikos Respubli
kos prezidentas Nclson Mandela paskelbė, kad naujos vy
riausybės rinkimai įvyks bir
želio 2 d. Jis ragino piliečius
užsiregistruoti ir pasirūpinti

(Atkelta iŠ 2 p.)
balsavimo kortelėmis, kurių
dar neturi apie 5 milijonai pi
liečių.
• Italijos premjeras Massiomo D. Alema, besilanky
damas Vašingtone, išreiškė
pasipiktinimą, kad buvo ištei
sintas amerikietis, jūros pėsti
ninkų kapitonas, lakūnas Richard Ashby. Jis pripažintas
nekaltu dėl įvykusios nelai
mės, kai jo valdomas lėktu
vas, skrisdamas virš Italijos
kalnų, užkabino slidininkus
vežusį keltuvą ir nutraukė jo
lyną. Žuvo 20 turistų. Tarp
žuvusių buvo trys italai, sep
tyni vokiečiai, penki belgai,
du austrai ir vienas olandas.
Po šio skaudaus įvykio buvo
pašalintas amerikiečių eskad
rilės vadas, nubausti kiti ba
zės karininkai, tačiau lakūnui
jokia bausmė nepaskirta. Žu
vusių giminaičiai reikalauja
iš JAV atlyginimo. Komunis
tų partijos vadovai Italijos

parlamente pareikalavo paša
linti iš šalies svetimų valsty
bių karines bazes. Italijos Al
pėse įrengto keltuvo lynas
buvo tik 360 pėdų aukštyje.
Lėktuvams leidžiama skrai
dyti tik 2,000 pėdų aukštyje.
Liudininkai tvirtina, kad lėk
tuvas, prieš užkabindamas
lyną, dar bandė parodyti
įmantrias kilpas.
• Artėjant Izraelio parla
mento rinkimams, kurie nu
matyti gegužės 17 d., abi pa
grindinės politinės partijos
pasigyrė, kad jos išves ka
riuomenę iŠ Libano teritori
jos. Vadinamoje saugumo zo
noje ir Libano žemėje per sa
vaitę musulmonų Hczbolla
grupuotės kovotojai nušovė
septynis Izraelio karius. Tarp
žuvusių buvo ir brigados ge
nerolas (Ežeras Gerštcinasred.). Izraelio kovos lėktuvai
vykdo baudžiamuosius skry
džius virš Libano teritorijos.
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LIETUVIŲ FONDO
“NOBELIO” PREMIJOS
Praėjusių metų gruodžio
10 d. ir 1999 m. vasario 4 d.
įvyko svarbūs Lietuvių fondo
tarybos posėdžiai. Juose buvo
priimti šie nutarimai:
1) nutarta steigti LF "No
belio" premijas (galutinis pa
vadinimas bus surastas vė
liau);
2) patvirtinti LF nutari
mai dėl pelno paskirstymo;
3) išrinkta ir patvirtinta
LF vadovybė;
4) nutarta papildyti LF
įstatus;
(5) aptarti LF Patikėtinių
tarybos rūpesčiai.
Lietuvių fondui pasiekus
multimilijoninį dydį, LF va
dovybė įsipareigoja imtis
naujų planų. Šiuo metu LF
pagrindinis kapitalas artėja
prie 10 milijonų dolerių (ir
dar papildomai turime dau
giau kaip 3 mln. dolerių ne
panaudoto pelno - "capital
gains”). Tai leidžia paskirs
tyti lietuviškiems reikalams
per 7 mln. dolerių.
Lietuvių fondas yra stip
riausia finansinė jėga, re
mianti lietuvybės išlaikymo
darbus užsienyje ir Lietuvoje.
LF Garbės komiteto ir, kiek
vėliau, LF tarybos posėdžiuo
se Dr. Antanas Razma pasiū
lė I .F "Nobelio" premijų idėją. Šiam sumanymui buvo
vienbalsiai ir pakiliai pritarta.
Dr. Razma kartu su kitais LF
vadovybės nariais yra įgalio
tas parengti atitinkamus pa
aiškinimus ir pateikti juos
svarstymui sekančiame LF
tarybos posėdyje.
Tokių premijų dydis būtų
nuo 10 iki 20 tūkstančių do
lerių. Jas galėtų laimėti Lietu
voje ir už jos ribų gyvenan
čios kūrybingos asmenybės
arba institucijos, dirbančios
švietimo, mokslo bei meno
srityse. Lietuvių fondas yra
finansiškai pajėgus įgyven
dinti šį sumanymą ir suteikti
galimybę kūrybingiems as
menims pasišvęsti darbui lie
tuviškosios veiklos baruose.
Tai būtų ir didelis lietuvių iš
eivijos įnašas į mūsų tautos

pažangą ateityje.
1998 metais Lietuvių
fondo taryba leido paskirstyti
800 tūkstančius dol. Iš viso
buvo paskirstyta virš 666
tūkstančių dol., o likutis ati
dėtas nenumatytiems svar
biems reikalams. Daugiausia
paramos skirta išeivijos litua
nistiniam švietimui, Lietuvos
ir išeivijos studentams, kultū
rinei veiklai, visuomeniniams
reikalams bei kitiems projek
tams. Kaip ir anksčiau, di
džiausios sumos teko Lietu
vių bendruomenei - švietimo,
kultūros bei socialinių reikalų
tvarkymui. Galima tikėtis,
kad kasmet LF skirstomos
sumos didės.
Šiuose posėdžiuose buvo
išrinkta LF vadovybė 1999
metams. Kadangi LF įstatai
leidžia tarybos ir valdybos
pirmininkams būti tose parei
gose ne ilgiau, kaip 3 metus
iš eilės, tarybos pirmininku
buvo perrinktas adv. Algirdas
Otis (antriems metams). Val
dybos pirmininkui, finansi
ninkui Povilui Kiliui sėk
mingai užbaigus trijų metų
kadenciją, naująja pirmininke
išrinkta bankininkė Rūta
Staniulienė. Tarybos sekreto
re perrinkta Alė Razmienė,
kuri tose pareigose dirba jau
daug metų. Visiems LF vado
vybės nariams taryba išreiškė
padėką už sumanų ir sėkmin
gą vadovavimą.
Vienbalsiai patvirtinta
LF valdybos pirmininkės Rū
tos Staniulienės pristatyta
1999 m. valdyba: Sigita Balzekienė, Stasys Baras, Povi
las Kilius, Alė Razmienė, Ra
moną Steponavičiūtė, Vacys
Šaulys, Arvydas Tamulis ir
Lina Žliobienė. Atsižvel
giant į pereito LF narių suva
žiavimo pageidavimą, pla
nuojama fondo įstatus papil
dyti taip, kad jo nariai galėtų
tiesiogiai siūlyti kandidatus į
tarybą ir tiesiogiai balsuoti.
Visi įstatų pakeitimai turi bū
ti priimti kasmetiniame narių
suvažiavime.
Lietuvai atstačius nepri

klausomybę, Lietuvių fondas
jai paskyrė virš milijono do
lerių. kurie buvo paskirstyti
įvairioms švietimo, mokslo ir
kultūros institucijoms. Di
džiausia suma - 300 tūks
tančių dolerių buvo paskirta
M.K. Čiurlionio Dailės mu
ziejui Kaune - jo saugumo
bei klimato kontrolei tobulin
ti. Kadangi vėliau į projektą
buvo įjungtas pastato bei jo
vidaus įrengimų atnaujini
mas, prireikė žymiai didesnės
sumos. Juos tikimasi gauti iš
LR Kultūros ministerijos. Jau
keletas metų prabėgo, bet
M.K. Čiurlionio Dailės mu
ziejaus atnaujinimas juda la
bai palengva. LF Patikėtinių
tarybos pirmininkas Dr. An
tanas Razma, kuriam padeda
konsultantas, inž. Eugenijus
Bartkus, bando įvairiais bū
dais pagreitinti šio projekto
įgyvendinimą.
Buvęs Vytauto Didžiojo
universiteto rektorius prof.
Bronius Vaškelis labai rūpi
nosi, kad LF paremtų besiku
riančios VDU bibliotekos
įrengimą didesne pinigų su
ma. Pradžioje LF paskyrė
100 tūkstančių dolerių su pa
geidavimu, kad biblioteka
būtų pavadinta Lietuvių fon
do vardu. 1994.09.19 raštu
prof. Vaškelis pranešė, kad
"VDU rektoratas, norėdamas
pažymėti tokią didelę Lietu
vių fondo finansinę paramą,
nutarė VDU biblioteką pava
dinti Lietuvių fondo bibliote
ka". Tačiau iš spaudos LF su
žinojo, kad fondo vardu pa
vadinta tik viena iš VDU
bibliotekos skaityklų, bet ne
pati biblioteka. Dr. Razma ne
vieną kartą kreipėsi į dabar
tinį rektorių prof. Vytautą
Kaminską, tačiau dar negavo
atsakymo, kada ir kodėl buvo
atšauktas ankstyvesnis rekto
rato nutarimas. Negalime kal
tinti ryšio priemonių, nes tarp
mūsų ir Lietuvos jos dabar
yra labai geros.
Dr. Antanas Razma

LIETUVIŲ FONDO
1998 METŲ PELNO PASKIRSTYMAS
ŠVIETIMAS
1 JAV LB švietimo Tarybai:
a) lituanistinėms mokykloms JAV
60,000
b) studijų savaitei Dainavoje
3,000
c) jaunimo spaudai - "Eglutė", "Tėvynės žvaigžutė" 5,000
d) skaitiniams, vadovėliams, pratimams
11,778
e) knygų atgabenimui iš Lietuvos
1,000
f) rašinių ir piešinių konkursams
(iš prel. J. Prunskio fondo)
1,200
81,978
2. JAV LB Religinių Reikalų Tarybai:
(skaitinių ir pan. knygelėms)
3. PLB Švietimo Komisijai
a) Ukrainos ir Maskvos lituanistinėms mokykloms
b) Karaliaučiaus lituanistinėms mokykloms
c) Punsko lietuvių muzikos mokyklai
d) Krasnavo lituanistinei mokyklai
c) "Lietuvių papročiai ir tradicijos" įsigyti

5,800

3,000
1,200
2,000
500
4,500

11,200
4. Balzeko Lietuvių kultūros muziejui,
lietuvių kalbos kursams
500
5. Maironio lituanistinei mokyklai Lemonte
(klases įrengti "matehing funds")
10,000
6. Lietuvių fondo valdybai (remti Vilnijos ir Rytų Europos
lietuvių mokytojus
60,000
7. Vasario 16-osios gimnazijai paremti
10,(XX)
8. Fondui Seinų absolventams
(Kovo 11 -osios gimnazijoje paremti)
2,400
9. Draugijai užsienio lietuviams
(paremti Mažosios Lietuvos vaikų šventę)
500
10. Druskininkų Atgimimo mokyklai, Domo Viščinio
metinėms premijoms iš Petro Viščinio fondo
450
Iš viso lituanistiniam švietimui
182,828
11. Stipendijos studentams
a) studentams iš Lietuvos
37,350
b) lankantiems Vasario 16-osios gimnaziją
41,000
c) kitiems studentams
51,965
d) iš spec. fondų: Mikšio ($12,500), Gražulio
($2,5(X)), Masiokienės ($300), Kolupailos ($310),
Lietuvos našlaičiams ($ 1,200), Barų ($2,000)
18,810

Iš viso švietimui

149,125
331,953

KULTDROS REIKALAMS
A. MENAMS
1. JAV LB Kultūros Tarybai:
a) muzikos, dailės, žurnalisto, mokytojo, radijo premijoms
ir šventės reklamai
5,500
b) poezijos pavasariui
1 ,(XX)
c) mažų apylinkių kultūrinei veiklai
4,000
d) dalyvavimui "Smithsonian Institution Folklife
Baltic Fest '98
10,000
e) senųjų lietuviškų knygų
"Newberry Library" katalogą
4,000
24,500
2. Muziejams:
a) Lietuvių Dailės muziejui, Lemonte
b) Čiurlionio galerijai Čikagoje
c) Balzeko Lietuvių kultūros muziejui
d) "Tauro" apygardos partizanų ir tremties muziejui

2,000
2,000
2,000
1,000

7,000
3. Teatrams:
a) Čikagos Lietuvių operai
b) Amerikos Lietuvių klubo St. Petersburg chorui
c) Los Angeles "Dramos sambūriui"

Lietuvių fondo 1998 metų pelno skirstymo komisijos pirmininkas, dr. Antanas Razma
ir stipendijų pakomisijos nariai: dr. Birutė Tamulynaitė, Vytenis Kirvelaitis, Ofelija
Barškėtytė ir Ramona Steponavičiūtė (pakomisijos pirmininkė).

4. Lietuvių Rašytojų draugijai - metinei premijai
5. Dariaus ir Girėno paminklo atnaujinimui
6. Lietuvių Kultūros namams Punske
Iš viso menams:
B. MOKSLUI:
1. APP1 E mokytojų kursams I .lėtuvoje
2. Lietuvių kalbos fondui,
Rytų Europos lietuvių mokytojų kursams
(Pabaiga - kitame numeryje)

5,000
1,000
2,000

8,000
2,000
1,000
3,000
45,500
6,000

5,000
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Los Angeles politinių studijų savaitgalis
(Pabaiga. Pradžia - 10 nr.)
I tą paketėlį ji įdėdavo
džiovintų svogūnų. Klausda
vau: "Mama, kodėl tu dedi
tuos svogūnus? Juk jam
maisto reikia". Gaudavau pa
aiškinimą: "Vyteli, čia vita
minai, Vainorui kalėjime la
bai reikia vitaminų". Ar tie
mamos siunčiami maisto pa
ketėliai jį pasiekdavo, neži
nau.
Kas darėsi Lietuvoje?

Pasiremsiu trijų žmonių
patirtimi: istoriko Jono Dainausko man į juostelę įkalbė
tais faktais, teisininko dr.
Aleksandro Mauragio ir ma
no mokytojo Martyno Kleinaičio spausdintais prisimi
nimais. Nekalbėsiu apie gerai
žinomus ir plačiai aprašytus
nusikaltimus, kaip gen. Ple
chavičiaus Vietinės rinktinės
ir Savisaugos batalionų su
naikinimą, jų karių sušaudy
mus ir karininkų įkalinimus
Salaspilio (Latvijos) koncent
racijos stovykloje, apie mūsų
Laisvės kovos sąjungos va
dovų areštus, apie 47 garses
niųjų areštuotų lietuvių įkaitų
ištrėmimus į Slulthoff lagerį,
arba apie gaudymus, šaudy
mus ir jaunuolių trėmimus į
Vokietiją darbams ar į prieš
lėktuvinės apsaugos dalinius.
Kalbėsiu apie keletą mažiau
žinomų įvykių ir atsitikimų,
kad pateikčiau bendrą nacių
vykdyto genocido prieš lietu
vius ir prieš kai kurias tauti
nes mažumas vaizdą.
1941 metais, kai į Lietu
vą atėjo naujas, antrasis oku
pantas. Jis buvo "rudasis", iš
stūmęs lauk "raudonąjį". Mes
manėme, kad vokiečiai mus
išlaisvino nuo rusų, bet tai
nebuvo tikrosios padėties su
pratimas. Pagalvokime, ar
vokiečiai atėjo į Lietuvą kaip
draugai? Ne. Jau pačioje pra
džioje jie panaikino mūsų su
kurtą Laikinąją Vyriausybę ir
atstatytą nepriklausomybę.
Jau pirmieji nacių veiksmai
parodė jų tikruosius siekius.
Štai pavyzdys. Birželio
22 d. - pirmąją karo dieną
vokiečiai užėmė Tauragę. Jie
išlaisvino kalėjimę rastą vete
rinarijos gydytoją Juozą Toliušį, buvusį iki 1939 m. Pa
gėgių apskrities veterinarijos
gydytoju. Vokiečių kariuo
menės viršininkas birželio 23
d. paskyrė jį burmistru. Ta
čiau sekančią dieną iš Tilžės
atvyko gestapininkai, J. Toliušį pasiėmė, išsivežė ir tuš
čiame pastate nužudė. Už ką?
Už tai, kad jis Pagėgiuose,
turėdamas reikalų su vokieti
ninkais, ypač dėl prekiavimo
arkliais, kartais susiginčyda
vo ir jiems trukdydavo. Tai
buvo nacių banditizmo pra
džia Lietuvoje.

NACIAI VYKDĖ IR LIETUVIU
TAUTOS GENOCIDĄ
Kaip matyti iš SS gene
rolo dr. Walter Stahlecker
pranešimo, esančio Nurenbergo bylose, Vokietija buvo
pasiruošusi Lietuvą okupuoti.
Čia naciai planavo įkurti "lebensraum" vokiečių kolonis
tams. Jiems norėjosi įgyven
dinti kurti Hitlerio fantaziją
-'Tūkstantmetį reichą. Tam
kliudė faktas, kad šiose vie
tose gyventojų daugumą su
darė lietuviai bei kitų tautinių
mažumų atstovai. Todėl juos
buvo suplanuota pašalinti išnaikinti arba ištremti.
Birželio 22 d. 8 vai. va
karo į Tilžę atvyko sukurtos
Einsatz grupės A vadas gene
rolas W. Stahlecker. Tai pa
aiškėjo iš taip vadinamos Ulmo bylos, kai tuoj po karo
buvo teisiami keturi Klaipė
dos ir penki Tilžės gestapi
ninkai. Jis įsakė Tilžės ges
tapui ir Klaipėdos policijai
Lietuvos teritoriją - 25 kilo
metrų ruožą nuo Kretingos
iki Vištyčio ežero apvalyti
nuo "komunistų". Tačiau iš
tikrųjų tai reiškė sunaikinimą
lietuvių ir žydų. Vykdyti šią
užduotį generolas įgaliojo
Tilžės gestapą. Tą pačią naktį
Gargžduose prasidėjo masi
niai areštai, o sekančią dieną
- ir sušaudymai. Po to teroras
nusirito per visą Lietuvą.
Daugiausia kentėjo žydai, bet
taip pat ir lietuviai bei čia gy
venantys lenkai, rusai, čigo
nai.
Birželio 24 d. W. Stah
lecker atsirado Kaune ir iš
ten organizavo Lietuvos gy
ventojų naikinimą. Lietuvos
valstybės egzistavimas buvo
panaikintas. Buvo įkurtas
Ostland - vienas iš keturių
Reicho komisariatų, kuriam
vadovauti paskirtas Alfred
Rosenberg.
Likus beveik trims mėne
siams iki Vokietijos - Sovie
tų Sąjungos karo, t.y. 1941
m. balandžio 2 d, A. Rosen
berg memorandumu Nr. 1
iškėlė klausimą dėl Baltijos
kraštų. Čia jis norėjo apgy
vendinti vokiečius kolonistus
iš Vokietijos bei Pavolgio vo
kiečius kaimiečius, dar įmai
šydamas šiek tiek olandų,
norvegų ir danų. Rasiškai tin
kamus lietuvius jis norėjo su
vokietinti, o lietuviškąją in
teligentiją perkelti į centrinę
Rusiją. Tokiu būdu Lietuva
per dviejų kartų laikotarpį tu
rėjo būti suvokietinta ir pri
jungta prie "didžiojo reicho".
Praėjus trims savaitėms
nuo karo pradžios - liepos 14
d. A. Rosenberg išleido poli
tines gaires civiliniam valdy
mui, įsakmiai nurodydamas,
kad jokia Vokietijos įstaiga
negali pripažinti jokios tauti-

Vyt autas Šliūpas

nės vyriausybės ar kariuome
nės. Liepos 25 d. Ostlando
gen. komisaru buvo paskirtas
Heinrich Lohse, o nuo 1943
m. pabaigos - dr. A. von
Renteln. Rugpjūčio 5 d. buvo
sustabdyta Lietuvos Laikino
sios vyriausybės veikla. Kad
sukūrus įvaizdį jog Lietuva
yra valdoma savųjų, gen. ko
misaras paskyrė sau genera
linį tarėją - generolą Petrą
Kubiliūną.
Rugpjūčio 23 d. Vilniuje
gestapas įvykdė žiaurų kerštą
prieš lietuvius: buvo areštuo
ta ir be teismo sušaudyta visa
Mažosios Lietuvos veikėjų
Jagomastų šeima. Gestapas
atkeršijo Jagomastams - tė
vui Enziui, dviem sūnums
Dovui ir Jurgiui, dukrai Onai
ir jos vyrui Emiliui Vilmantui-Mecklenburgui - už jų
lietuviškumą, už Tilžėje leis
tus lietuviškus laikraščius ir
už vadovavimą lietuviškai
veiklai Mažojoje Lietuvoje.
Šios šeimos ir jos tragedijos
lietuviai neturi užmiršti. Nuo
šios tragedijos, galima sakyti,
prasidėjo tikrasis nacių vyk
dytas lietuvių genocidas.
Rugsėjo 18 d.. Reicho
komisaro potvarkiu . Ostlando
civilinė valdžia perėmė Ostlande buvusį Sovietų Sąjun
gos turtą. Kadangi Lietuvoje
Sovietų Sąjunga jau buvo na
cionalizavusi visą žmonių
turtą (žemę, namus, bankų
santaupas, gamyklas), tad tuo
būdu Ostlando valdžia sau
pasiglemžė visą lietuvių kil
nojamąjį ir nekilnojamąjį tur
tą. Lietuviai ir visas jų turtas
perėjo į nacių rankas.
Spalio 27 d. Ostlande bu
vo įvesta Reicho teismų juris
dikcija, kuri sprendė visas
baudžiamąsias ir civilines
teismų bylas. Šio krašto žmo
nių priežiūra pateko į gesta
po, kuriam iš pradžių vado
vavo SS pulkininkas Kari
Jeger, rankas. Kai naciams
nepavyko Lietuvoje suorga
nizuoti SS legiono, vadovavi
mas gestapui 1943 m. pra
džioje perėjo į SS oberfiurerio dr. Wilhelm Fuchs ran
kas. Jo vadovaujamas gesta
pas Lietuvoje pasidarė dar
žiauresnis.
įsidėmėtina tai, kad nuo
pat karo pradžios vyko didelė
trintis tarp trijų gestapo cent
rų - Kauno, Tilžės ir Klaipė
dos. Tilžės ir Klaipėdos ges
tapininkai labai nemėgo lie
tuvių, nes daugiausia jie pa
tys buvo lietuviškos kilmės,
taip vadinamieji "memellenderiai". Kaip sakoma pa
tarlėje, "nėra didesnio niekšo,
kaip savas niekšas".

Kalba ambasadorius Vytautas Dambrava. J. Pupiaus nuotr.

Kalba advokatė Žibutė Brinkienė. Svarstyboms vadovauja
teisininkas Ignas Medžiukas.
J. Pupiaus nuotr.
Kai kurių kitų asmenų
pergyvenimai
Štai duosiu pavyzdį kaip
niekuo nekalti lietuviai ken
tėdavo nuo Klaipėdos gesta
pininkų. Tą skaudžiai pergy
veno ir vėliau "Draugo" dien
raštyje 1976 metais aprašė
buvęs mano pradžios mokyk
los vedėjas Martynas Klei
naitis.
M. Kiemaitis, 1942 metų
vasaros atostogų metu buvo
įprašytas perimti iš sirguliuo
jančio burmistro vadovavimo
Palangos miestui pareigas.
Čia dirbdamas, jis į save at
kreipė ir vokiečių dėmesį.
Klaipėdos gestapininkai buvo
įsitraukę į kontrabandos biznį
tarp Vokietijos ir Palangos Kretingos. Norėdami patei
sinti savo dažną važinėjimą į
Lietuvą, jie sukūrė bylą apie
lyg tai Palangoje veikiančią
30 žmonių pusiau ginkluotą
antivokišką grupę, kuriai va
dovaująs mokytojas Marty
nas Kiemaitis. Šiam kaltini
mui patvirtinti gestapininkai
parūpino du "liudininkus" abu buvusius komunistinių
pažiūrų, žmonių nemėgiamus
palangiškius.
1943 m. pradžioje M.
Kleinaitis buvo areštuotas, iš
vežtas į Klaipėdą ir kelis mė
nesius žiauriai kankintas
Klaipėdos gestapininkų (tų,
kurie patys buvo kontraban
dininkai), kol jis sutiko pasi
rašyti "sufabrikuotą prisipaži

nimą". Klaipėdoje, būdamas
izoliuotoje vienutėje, M.
Kleinaitis vis tik rado gali
mybę kaliniams žinomų tarpsleninių pasikalbėjimų, būdu
sužinoti, kas buvo jo kaimy
nai. Pasirodė, kad jie - nie
kam nenusikaltę, pažįstami
palangiškiai lietuviai ir len
kai, kretingiškiai valdininkai,
inžinieriai, moksleiviai.
M. Kiemaičio ir kitų kali
nių kankinimas truko ilgą lai
ką. Kai kurie klaipėdiečiai
kalėjimo tarnautojai, lietuviai
ir vokiečiai, jį užjausdavo,
atnešdavo knygų, padėjo per
duoti žinias žmonai. Žmonos
pastangomis pavyko Kiemaitį
perkelti į Kauną. Čia gestapi
ninkai jo nebekankino. Po
kurio laiko Kauno gestapi
ninkai išaiškino, kad visa ši
byla buvusi sufabrikuota pa
čių Klaipėdos gestapininkųkontrabandininkų. Kadangi,
kaip minėjau, vyko trintis
tarp tų dviejų gestapo skyrių,
tai kauniečiai buvo patenkin
ti, galėdami pakenkti klaipė
diečiams: M. Kleinaitis buvo
išlaisvintas. Kaune Kleinaitis
keletą mėnesių sėdėjo sun
kiųjų darbų kalėjime kartu su
kitais lietuviais inteligentais,
su keliais Laisvės kovotojų
štabo nariais, su vienu gydy
toju, popieriaus fabriko di
rektoriumi, taipgi ir su areš
tuotais "spekuliantais" bei
kitokiais įtariamaisiais. Jis
(Nukelta i 9 p.)
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SUSITIKOME ČIURLIONIO ANSAMBLYJE...
Antanina ir Pranas susiti
ko Vokietijoje, Čiurlionio an
samblyje. Graži Karališko
sios aukštumos gamta trauk
davo jaunus žmones pasi
vaikščioti. Vaikščiojo ir An
tanina su Pranu, kol 1948
metais, antrą šv. Kalėdų die
ną Memingene sumainė auk
so žiedus.
1949-aisiais ansamblis
pakėlė sparnus emigracijai.
Didžioji dalis čiurlioniečių iš
vyko į Ameriką, kiti - į Aust
raliją. Antanina ir Pranas pri
klausė pirmajai grupei ir atsi
dūrė Dėdės Šamo žemėje,
Watertown Conn. Pagyvenę
ten kelis mėnesius, persikėlė
į Bostoną, Mass. Čia 1950 m.
vasario 18 d. gimė pirmoji
duktė Jūratė.
Bostone Pranas įsijungė į
vyrų kvartetą, kuriam vado
vavo muzikas Julius Kazė
nas. Kvarteto dainos skambė
jo radijo valandėlėse, geguži
nėse ir salėse. Tai buvo pir
masis naujųjų emigrantų
kvartetas Bostone.
Pažįstamų čiurlioniečių
skatinami, Petraičiai 1950
metų rugsėjyje persikėlė į
Klyvlendą (Cleveland, Ohio)
ir čia įsikūrė ilgesniam laikui.
Pranas netrukus įsijungė į
skautijos veiklą ir su dr. M.
Vaitėnu atnaujino skautus
akademikus. 1952 metais jis
perėmė griūvančius jūrų
skautus ir jiems vadovavo 20
metų. Norėdami sutelkti pini
gų laivams pirkti, skautai
rengė koncertus, turėjusius
didelį pasisekimą. Pelno duo
davo ir renginiuose įruošiami
bufetai, kuriuose daug padė
davo Antanina bei skautų tė
vai.
1956 m. sausio 8 d. gimė
antroji dukra - Rasa, o 1957
m. gruodžio 6 d. - sūnus
Kęstutis. Geroje mamos prie

žiūroje išaugo puikūs vaikai.
Jie buvo klusnūs, stropiai
mokėsi ir visi trys baigė
aukštuosius mokslus.
Už sėkmingą skautišką
veiklą Pranas yra apdovano
tas įvairiais lietuvių ir ameri
kiečių skautų ordinais. Jam
suteiktas aukščiausias jūrų
vyresniojo skautininko laips
nis. Daug lietuviško jaunimo
jo vadovavimo metais užsi
grūdino jūrų skautų eilese. Iš
jų išaugo puikūs, Lietuvą
mylintys vyrai. O tos Kaziu
ko mugės! Jose įsigyti me
džio dirbiniai daugelio lietu
vių namus ir šiandien dabina.
Visa Petraičių šeima yra
skautiška: Antanina - vyr.
skautė židinietė, Jūratė skautininke akademike, Rasa
- skautė akademike, o sūnus
Kęstutis ir dabar vadovauja
nedidelei jūrų skautų grupei.
Pranas keletą metų vado
vavo vysk. Valančiaus litua
nistinės mokyklos komitetui,
rūpinosi mokytojų parinkimu
bei finansiniais reikalais.
Kartu su p. Čyvu tapo pir
maisiais Šventojo rašto skai
tytojais Dievo Motinos Nuo
latinės Pagalbos parapijoje,
aktyviai talkininkavo, ren
giant bingo lošimus. 1962
metais, Vasario 16-osios pro
ga jo vadovaujami apie 40 jū
rų skautų į šią šventovę įžy
giavo, nešdami Amerikos,
Lietuvos ir jūrų skautijos vė
liavas. Tik tuomet ir kitos or
ganizacijos sujudo, suvoku
sios, kad čia - taip pat lietu
viška parapija. Be to, Pranas,
grodamas sekminių rageliu,
talkino Čiurlionio ansambliui
įvairiuose koncertuose, dai
navo "Ąžuolų" oktete, o vė
liau - ramovėnų chore.
Greitai bėgo metai. Besi
rūpinant pragyvenimu, o visą
laisvalaikį skiriant lietuviškai

visuomeninei ir kultūrinei
veiklai, atėjo ir pensijos lai
kas. Vaikai sukūrė savas šei
mas, o vyresniesiems teko
pasirūpinti ramesniu ir pato
gesniu gyvenimu. Daugelį
metų atostogaudami Florido
je, pasirinko St. Petersburg,
nes čia yra gausiausias Flo
ridos lietuvių telkinys. Gra
žiai veikia lietuvių klubas, šv.
Kazimiero lietuvių misija,
daug įvairių organizacijų. Ži
noma, čia ir labai geri paplū
dimiai. 1988 metais Petraičiai
persikėlė gyventi į šv. Petro
(St. Pete) salą. Čia Antanina
įsijungė į "Lietuvos dukterų"
ratelį ir į įvairias kuopas.
Pranas buvo išrinktas Šv. Ka
zimiero Lietuvių misijos pir
mininku ir jau devyneri metai
šį atsakingą darbą atlieka.
Nuo tų neužmirštamų pa
sivaikščiojimų praskriejo 50
metų. Ne viena lietuviška šei
ma, susikūrusi Vokietijoje,
švenčia auksines vestuves.
Vaikai ir vaikaičiai rengia iš
kilmingus pobūvius, skirtus

savo tėvų ir senelių vedybų puošnioje salėje iškilmingai,
jubiliejui. Ir štai pernai, per su duona ir druska sutiko šeši
Kalėdas tokį jubiliejų atšven jų vaikaičiai. Po vaišių daug
tė Antanina ir Pranas Petrai pažįstamų ir draugų sveikino
čiai. Iškilmės, kurias surengė jubiliatus, o kun. dr. M. Čydukros, marti, sūnus ir žentas vas įteikė jiems specialiai at
kartu su vaikaičiais, pradėtos siųstą Šventojo Tėvo palai
pamaldomis Kalėdų dieną, o minimą. Vaikai su šeimomis
jubiliejaus puota įvyko se ir visi svečiai linkėjo jiems
kančią dieną. Dalyvavo apie dar daug sveikų ir laimingų
A. P. P.
80 svečių. Sukaktuvininkus metų.

Kun., dr. M. Čyvas atnaujina Petraičių vedybų priesaiką.

Išaugusi Antaninos ir Prano Petraičių šeima: sukaktuvininkai, vaikai, marti, žentas ir
vaikaičiai jubiliejinio pokylio salėje.

AUŠROKAI, ATSILIEPKITE!
Jau praėjo devyneri metai
kai Toronte išleidome knygą
Prisimenam "Aušrą". Lietu
vai atgavus nepriklausomy
bę, pagyvėjo ryšys su tėvynė
je esančiais aušriečiais, kurie
taip pat norėjo pasidalinti sa
vo prisiminimais iš gimnazi
jos laikų ir siūlė parengti pa
pildomą leidinį. Toronto lei
dėjai savo kasoje dar turėjo
likutį pelno, gauto už parduo
tas knygas. Lietuvoje surink
toji atsiminimų medžiaga at
sirado Toronto leidėjų ranko
se. Buvo nutarta išleisti pa
pildomą, nuotraukomis iliust
ruotą, 200 puslapių turintį
leidinį.
Ši knyga netrukus bus
spausdinama. Visiems pirmo
sios knygos rėmėjams - pre
numeratoriams papildomą at
siminimų knygą išsiųsime
veltui. Pašto ir pakavimo iš

laidoms padengti prašome
atsiųsti po $5.00.
Per eilę metų netekome
daugelio rėmėjų - prenume
ratorių. Pasikeitė ir mūsų gy
venamosios vietos. Todėl
prašome VISŲ pranešti savo
adresus, kad galėtume pasiųs
ti knygas. Adresus siųskite:
Mrs. E. Senkus, 1700 Bloor
St. W. Apt. 510, Toronto,
Ont. Canada, M6P 4C3, arba
Mr. S. Grigaliūnas, 6
Crown Crt., Toronto, Ont.
Canada, M8Z 4V4.
Taip pat dar turime ir pir
mojo leidimo knygų Prisi
menam "Aušrą". Jų sumažin
ta kaina - $ 12.00. Išleidus
papildomą tomą ir užsako
vams išsiuntinėjus knygas,
visas likusias knygas ir gau
tas nuotraukas persiusime į
Lietuvą.
Leidėjai

Taikos žygio dalyvių
sveikinimas
Kovo 11 d. atvėrė Lietu
vai duris į pasaulį ir pasauliui
į Lietuvą. Nepriklausomybės
atstatymas suteikė ir Lietuvos
žygeiviams neribotas' galimy
bes pažinti kitas šalis, bend
rauti su tų šalių žmonėmis ir
pasakoti apie Lietuvą, kaip
apie laisvą šalį, esančią Euro
pos centre.
Daugiau kaip prieš septy
nis mėnesius išvykome iš
Lietuvos, veždami aplink pa
saulį Taikos juostą, kurioje
įrašyti Lietuvos žmonių svei
kinimai pasauliui ir linkėji
mai Naujajam Tūkstantme
čiui. Kartu su kitų šalių žy
geiviais jau aplankėme 16
valstybių, įveikėme dvira

čiais virš 10.000 km. Visur
mus sutinka nuoširdūs, gera
noriškai nusiteikę žmonės, su
entuziazmu pritariantys šiam
taikos veiksmui. Ypatingą
šilumą, dėmesį ir paramą jau
tėme, lankydamiesi Ameri
kos lietuvių bendruomenėse,
už ką esame labai dėkingi.
Važiuojame aplink pa
saulį su viltimi, kad pasaulio
tautos išmoks visus konflik
tus spręsti taikiai ir kaip pa
vyzdį nurodome Lietuvos
taikų kelią į nepriklausomy
bę, prasidėjusį įspūdingame
Baltijos kelyje ir patvirtintą
ryžtingu Kovo 11 d. sprendi
mu.
Sveikiname su Nepri

klausomybės atstatymo diena
ir siunčiame nuoširdžiausius
linkėjimus iš Afrikos, per ku
rią dabar ritasi Taikos žygis.
Tegul ši istorinė diena, vi
siems lietuviams ilgai laukto
džiaugsmo diena, kasmet at
neša daug laimės, įkvepia
naujiems žygiams ir suteikia
ištvermės prasmingiems dar
bams.
Didžiojo tūkstantmečio
taikos žygio Lietuvos ko
manda: Sigitas Kučas, Goda
Čiplytė, Edvardas Žižys
Gagnoa - Ivory Coast
1999 m. kovo 10 d.
(Persiuntė Ina BertulytėBray)
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Jaunimo puslapis
Skyriaus vedėja - Rita Augienė

VILNIAUS "LIETUVIU NAMAI"
Vilniaus vidurinė mo
kykla "Lietuvių namai" įkurta
1990 metais. Tų metų balan
džio 24 d. Lietuvos Respubli
kos Kultūros ir švietimo mi
nistro įsakyme Nr. 163P nu
rodoma: "... įkurti Vilniaus
respublikinę internatinę mo
kyklą lietuvių dėstoma kalba
vaikams, gyvenantiems už
Lietuvos Respublikos ribų".
1990 m. rugsėjo 18 d. įsaky
mas Nr. 211 skelbia: "Vil
niaus respublikinę internatinę
mokyklą vadinti Vilniaus vi
durine mokykla "Lietuvių
namai".
Mokyklos emblemoje namo pastogė su balta knyga.
Ant kraigo - dviejų paukš
čiukų siluetai, tarp jų - sau
lutė. Tai sugrįžę paukščiai,
kuriuos šildo ir saugo tėviš
kės saulutė, kad negandų vėt
ros nenuneštų jų į tolimus
kraštus.
Jau pirmaisiais darbo me
tais įsteigiamas mokyklos
ženkliukas. Pradedant penk
tąja klase, jis įteikiamas iš
kilmingame mokslo metų pa
baigos akte naujiems moki
niams, kurie šioje mokykloje
mokėsi ne mažiau kaip viene
rius mokslo metus ir sėkmin
gai juos baigė.
Antraisiais veiklos me
tais sukurta mokyklos vėlia
va. Pašventinta Vilniaus Visų
Šventųjų bažnyčioje, ji įne
šama į salę. Penktųjų mokyk
los metinių proga prie vėlia
vos pritvirtintos dvi jubilie
jinės juostos, ant kurių - su
kakties metai ir devizas "Tė
vyne, mes tavo vaikai".
Mokyklos vėliava - visa
da iškilmių vietoje. Ją bu
čiuodami, priesaiką duoda
nauji mokiniai, ją lūpomis
šildo ir išsiskyrimo ašaromis
vilgo, atsisveikindami su mo
kykla, brandos atestato įteiki
mo akto metu abiturientai.
Prie įėjimo į mokyklos
teritoriją pastatytas stogastul
pis. Ąžuolinėje skulptūroje
pavaizduota po stogeliu sė
dinti moteris, apsikabinusi
mergaitę ir mokanti ją skai
tyti. Šalia - krūvelė knygų,
kurias reiks perskaityti. O po
stogeliu - daug daug paukšte
lių. Sugrįžusių...
Grįžusių paukščių tema
jaučiama ir mokyklos gies
mėje - himne. įdomi jo sukū
rimo istorija. 1994 metų pra
džioje trijų mokyklos moks
leivių, atvykusių iš Altajaus,
senelis, buvęs tremtinys ir
politinis kalinys, inžinierius
Jonas Matačiūnas parašė žo
džius, o mokytojas Viktoras
Žeimys - muziką šiam kūri
niui. Nelieka abejingų, kai iš
jaunų krūtinių didingai skam
ba:

Aloyzas Bakšys
"Lietuvių namų"
direktoriaus pavaduotojas
Mes, kaip paukščiai,
į Lietuvą grįžtam.
Mums Aukščiausias
nurodo takus.
Bočių žemė
vaikus atpažįsta,
Lietuvaičių čia
namas jaukus.
Šia iškilminga giesme
baigiami mokyklos mokslei
vių koncertai.
Įvairūs likimai išblaškė
lietuvius po pasaulį. Apie tai
liudija ir toks faktas: per be
veik devynerius mokyklos
gyvenimo metus joje mokėsi
lietuvių kilmės moksleiviai iš
21 pasaulio valstybės. Dabar
laisva Lietuva kviečia savo
vaikus.
Mokyklos tradicijas at
spindi nuo pat jos įsikūrimo
vedamas metraštis. Apie jų
poveikį liudija įrašai svečių
garbės knygoje. Mokykloje
pažymimos valstybės ir tau
tos šventės bei atmintinos da
tos. Iškilmingi susirinkimai
būna skirti Vasario 16-os ir
Kovo 11-os paminėjimui.
Juose visada būna garbingų
svečių.
Sausio 13-osios rytą, per
pirmąją pamoką visose klasė
se kasmet prisimenami 1991
metų įvykiai. Sausio 13-ąją
kasmet mokyklos vestibiulyje
didvyrių atminimui uždega
ma žvakė. Po pamokų moks
leiviai aplanko su šiais įvy
kiais susijusias vietas, padeda
gėlių ant kapų Antakalnio
memoriale.
Paskutinę mokslo dieną
prieš šv. Kalėdų atostogas,
pavakary visi moksleiviai ir
mokytojai susirenka į valgyk
los salę, susėda prie kūčių
valgiais padengtų stalų. Po
maldos visi dalinasi kalėdai
čiais, linki vieni kitiems gerų
švenčių, laimingų metų. Pasi
vaišinę ir pasiklausę kalėdi
nių giesmių bei eilėraščių,
susirenka prie eglutės, kur
kalėdų senelis su mokslei
viais žaidžia ir juos apdova
noja.
Užgavėnių dieną mokyk
loje labiausiai "siaučia" pra
dinukai. Jiems talkina ir pa
čios aktyviai dalyvauja tų
klasių mokytojos. Visi būna
kaukėti, ir pedagogai ne visa
da iš karto pažįsta ne tik mo
kinukus, bet ir savo koleges.
Mokykloje jaučiama ir
balandžio l-oji - melagių
diena. Tai visiškai savaran
kiška moksleivių veikla. Čia
labiausiai ir kūrybiškiausiai
pasireiškiasi vyresnieji. I jų
pinkles pakliūva ne tik jau
nesnieji moksleiviai, bet ir

ffastniai atvifaisUms j JLmerifai

IMIGRANTAI IR PABĖGĖLIAI
menu, jog pasikvieskite į tal
ką draugą, kalbantį jūsų gimtąją kalba, jeigu jums dar
sunku susikalbėti angliškai.
Daugeliu atveju draudimas
įsigalioja nuo tos dienos, kai
paskambinote draudimo
agentui.
Kokį draudimo polisą
(sutartį) bepasirinktumėte,
įvykus draudiminiam įvykiui,
tam tikrą dalį pinigų (deduetible) turėsite sumokėti iš sa
vo kišenės. Sakykime, jeigu
ši suma yra 250 dolerių, o jūs
atsitrenkėte į kitą automobilį,
padarydami 450 dolerių žalą,
jums teks sumokėti 250 dole
rių, o draudimo kompanija
sumokės 200. Juo mažesnę
sumą, kurią sumokėsite pa
tys, pasirinksite, juo didesnes
draudimo įmokas turėsite
mokėti.
Jeigu pasiskolinsite drau
go automobilį, jo draudimas
vistiek galios. Tačiau, jeigu
dėl savo kaltės sukelsite ava
riją, draudimo kompanija gali
pareikšti, jog daugiau neturite
teisės vairuoti šį automobilį
arba kad ji ateityje nebepadengs nuostolių, jeigu jūs vėl
tapsite avarijos kaltininku.

mokytojai.
Šventų Kalėdų ir Velykų
artėjimas mokykloje jaučia
mas iš parodėlių: tam skirtų
atvirukų, piešinių, prakartė
lių, žiemos bei pavasarinių
puokščių, margučių ir t.t. Komisija atrenka geriausius
darbus, jų autoriams skiriami
apdovanojimai.
Dar viena tradicija - mo
kyklos šventės. Tai mokslo
metų pradžia - rugsėjo l-oji,
Privalėsite nurodyti auto
mokyklos gimtadienis - spa mobilio pagaminimo metus,
lio l-oji, paskutinio skambu pavadinimą, modelį ir varik
čio, mokslo metų pabaigos, lio numerį. Apdraudos kom
brandos atestatų įteikimo ak panijos norės žinoti, kiek my
tai. Beveik visos šventės yra lių per metus ketinate nuva
tradicinės Lietuvos mokyklo žiuoti, koks jūsų amžius, kas
se. Gal tik kiek skiriasi jų yra jūsų darbdavys, kur gyve
forma. "Lietuvių namų" nate, ar esate anksčiau turėję
mokyklos gimtadienio ir avarijų.
Kuo arčiau miesto gyve
mokslo metų pabaigos šven
tėse koncertuoja moksleiviai. nate, tuo bus didesnės ap
Atnaujinami Parodų kamba draudos įmokos, nes padidėja
rio eksponatai, kad atvykę avarijų ir nusikalstamumo ti
tėveliai galėtų rasti savo vai kimybė. Kai paskambinsite į
kų darbų (piešinių, rankdar draudimo kompanijas, teirau
bių). Šiame renginyje įteikia damiesi kainos, visa jūsų pa
mi mokyklos ženkliukai ru teikta informacija bus įvesta į
denį įstojusiems mokiniams, kompiuterį. Todėl vėliau ne
padėkos raštai - labai gerai keiskite pasakytų duomenų,
pavyzdžiui, planuojamo per
besimokantiems.
Mokyklos gimtadienio metus nuvažiuoti mylių skai Nuomininko atsakomybės
šventėje skelbiami mokslei čiaus ar anksčiau patirtų ava
draudimas
vių literatūrinio konkurso, rijų. Draudimo polisų (sutar
kuris baigiasi gegužės mėne čių) kainos gali svyruoti nuo
Primygtinai rekomenduo
sį, rezultatai, apdovanojami 700 iki kelių tūkstančių dole ju visiems nuomojantiems
geriausiųjų kūrinių autoriai. rių per metus. Nebūtina iš butą ar namą apsidrausti nuo
Šiame renginyje duoda prie karto sumokėti visą draudimo apiplėšimų, gaisro ar kitų ne
įmoką. Ją galite mokėti dali laimių. Tai jums gali kainuoti
saiką naujieji mokiniai.
Brandos atestatų įteikimo mis. Jeigu jūsų automobilyje apie 100 dolerių per metus.
akte abiturientai, sklindant įrengtos apsaugos priemonės Namų savininko ir nuominin
dainos "Lietuva brangi" gar arba jūs nesate patyrę avarijų, ko draudimo polisuose numa
sams, atsisveikina su vėliava, arba mokotės universitete ge tyta jūsų nuosavybės apsau
pedagogais. Kiekvienam abi rais pažymiais, arba esate ve ga, kuri yra netgi ne mano vi
turientui įteikiama mokyklos dę, arba jūsų automobilis nė duje. Aš gavau beveik visą
gairelė ir padėka su įrašu: ra sportinio modelio, arba ja draudimo sumą, kai mano au
"Už viską, ką gero padarei me įmontuotos apsauginės tomobilis buvo vandališkai
mokyklai". Po to mokyklos oro pagalvės, galite tikėtis apgadintas ir pavogtas laga
vėliava išnešama "poilsiui" įvairių nuolaidų. Būtinai apie minėlis su dokumentais.
jas pasiteiraukite.
iki rugsėjo 1-osios.
Nuomininko draudimas yra
Didžiausios draudimo pigus ir jo verta pasinaudoti.
Dauguma gavusių bran
dos atestatus lieka Lietuvoje kainos dažniausiai siūlo pa Dažniausiai už brangių pa
tęsti mokslo. Atvykę moki lankiausias draudimo sąly puošalų, kailinių, kompiute
niai buriasi į vieną šeimą. gas. Paskambinkite į GEICO rinės įrangos ir kitų daiktų
Mokykla lieka Namais ją bai telefonu 1-800-841-3000 ir draudimą reikia mokėti papil
gusiems ir kiekviena proga sužinokite du dalykus: kokia domai. Patartina visą savo
yra minimali įstatymais api turtą nufilmuoti įvaizdajuostę
traukia vėl aplankyti.
* * *
brėžta draudimo suma ir ko arba nufotografuoti ir laikyti
kia yra rekomenduojama su šiuos įrodymus banke išnuo
"Dirva" jau antri metai
ma. Kitos didelės draudimo motame seife.
tęsia pažintį su šia mokykla,
kompanijos yra: Aetna, Allskelbia literatūros konkurso
Namo draudimas
laimėtojų rašinius. Primena
state ir Statė Farm. Vietinės
me, kad šį konkursą remia
telefonų knygos "geltonuo
Namo draudimas iš es
Amerikos Lietuvių Tautinės
siuose puslapiuose" susiras
sąjungos valdybos nariai kite skyrių "draudimas" ir už mės nesiskiria nuo nuominin
Vanda ir Vaclovas Mažei
sirašykite šių draudimo kom ko atsakymybės draudimo.
kos. Kreipiamės į visus panijų vietinių agentų tele Jis privalomas visiems namų
"Dirvos" skaitytojus, prašy fono numerius. Pirmaisiais savininkams.
dami juos tapti šios mokyk gyvenimo Amerikoje metais
Immigrants and Refulos rėmėjais. Pirmoji mūsų galite būti priskirti "didelės
užduotis - užsakyti "Dirvą" rizikos" kategorijai, todėl gees/ by Raimonda Mikataoro paštu "Lietuvių na jums teks mokėti didesnes vage. Tel: (410) 374-3117.
mams", rodantiems patrioti draudimo įmokas. Paklauski Fax: (410) 374-3569. E-mail:
nio auklėjimo pavyzdį ki te, kada galite tikėtis, jog šios books@melodija.com
toms atgimstančios Lietuvos įmokos bus sumažintos, jeigu http://www.melodija.com
mokykloms.
nepatirsite avarijų. Vėl pri
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A B I T U R I E N T A I
Prieš daugelį metų, kiek
vieną pavasarį lietuviškoji
visuomenė laukdavo abitu
rientų pristatymo pokylio.
Norėdamos atkurti šią gražią
tradiciją, iniciatyvos ėmėsi
skautų ir ateitininkų organi
zacijos, kuriose dalyvauja
gražus lietuviško jaunimo bū
rys. Abiturientų tėveliams
padedant, sparčiai ruošiamės
1998-99 m. abiturientų pri
statymo pokyliui, kuris įvyks

balandžio 17 d., šeštadienį,
6:30 v.v. Lietuvių namuose.
MATAS TAMOŠIŪNAS
Mūsų savaitraščio pusla
piuose supažindinsime Jus su
Matas 1998 metais baigė
abiturientais, kuriuos pagerb North Royalton gimnaziją ir
sime šiemet.
studijuoja elektros inžineriją
Pokylio ruošimo Cleveland Statė universitete.
komiteto nariai:
Jis baigė Šv. Kazimiero
Vilija Nasvytytė-Klimienė
lituanistinę mokyklą ir nuo
Dr. Marius Laniauskas
pat jaunų dienų dalyvavo
Ada Stungienė
skautų bei ateitininkų organi
Teresė Kalvaitienė
zacijose. Dabar jis jau atlieka
Nijolė Rukšėnienė
vadovo pareigas tiek per

1998 metai
LIA KRIVINSKAITĖ

Lia per tris metus baigė
baigė Norton gimnaziją ir
1998 metais gavo vidurinio
mokslo atestatą. Ji priklausė
"National Honor Society",
"Academic Challenge" ko
mandai, grojo klarnetu ir vai
dino gimnazijos spektakliuo
se. Lia pasižymėjo svarstybose ir tapo Ohio valstijos fina
liste. Gavusi keletą stipendi
jų, tarpe jų ir "Ohio Aca
demic Meri t Scholarship",
Lia baigė Šv. Kazimiero
dabar studijuoja ekonomiką Lituanistinę mokyklą. Nuo
ir istoriją Dūke universitete. mažų dienų ji kasmet dalyva
Baigusi universitetą, žada ir vo Mokytojų studijų savaitė
toliau gilintis į teisės studijas. je, Dainavoje.

MATAS LANIAUSKAS
Matas 1998-aisiais baigė
St. Ignatius gimnaziją, visus
ketverius metus patekdamas į
Garbės sąrašus (Honor Roll).
Priklausė "National Honor
Society". Jis yra vysk. A. Pilla įšventintas Komunijos da
lintoju. Gimnazijoje žaidė
tinklinio komandoje, buvo iš
rinktas jos kapitonu, pateko į
Ohio "Ali Star" trečiąją ko
ugdymo kursus. Priklauso at
mandą.
Matas baigė Šv. Kazi eitininkų organizacijai. Pas
miero lituanistinę mokyklą ir kutiniuoju metu vadovavo
lankė "Švyturio" lituanistinio moksleivių kuopai ir Daina

Pilypas nuo pat jaunų
dienų skautavo Klyvlendo
"Pilėnų" tunte. JAV skautų
organizacijoje jis pasiekė
aukščiausią "Eagle Scout"
laipsnį, dalyvavo daugelyje
stovyklų bei išvykų, pavyz
dingai atlikdamas įvairias pa
reigas.

jvyks balandžio 17 d., šeštadieni, 6:30 v.v.

Lietuvių namuose
Maloniai kviečiame visuomene dalyvauti
šiame renginyje, pasidžiaugti kartu su
abiturientais bei jų artimaisiais ir pažymėti
jų gražios jaunystės pasiekimus!

Bilietai:
suaugusiems - $25, jaunimui - $10.
Maloniai prašome bilietus užsisakyti iki
balandžio 10 d. pas Dr. Marių Laniauską,

tel. (216) 731-7464,
arba parapijose - kavutės metu.

____________________________________

vos ateitininkų jaunučių sto
vykloje. Šoka "Grandinėlės"
tautinių šokių grupėje, žai
džia "Žaibo" LSK krepšinio
komandoje. Lengvosios atle
tikos pabaltiečių rungtynėse
jis kelis kartus laimėjo "Outstanding Athlete" premiją.
Dabar Matas Case Western Reserve universitete stu
dijuoja kompiuteriką. Nepil
nu etatu jis dirba TRW įstai
gos kompiuterių skyriuje.
Laisvalaikiu užsiima įvairiau
sių žuvų ir kitų gyvūnų prie
žiūra, sportuoja, bendrauja su
draugais.

1999 metai
VENTA CIVINSKAITĖ

PILYPAS TARAŠKA

Pilypas 1998 metais bai
gė Vilią Angela-St.Joseph
gimnaziją ir dabar, gavęs ket
vertų metų stipendiją JAV
ROTC, studijuoja tarptauti
nes studijas bei teisę Dickinson College, Carlisle, Pennsylvania.
Mokydamasis gimnazijo
je, dalyvavo futbolo ir plau
kimo komandose, moksleivių
taryboje, televizijos svarstybų klube ir "National Honor
Society". Klasėje jis buvo iš
rinktas "Most Pikely to Succeed", apdovanotas "Business Honors" ir "Ohio Business Teachers Association"
pagyrimo žymenimis bei
JAV kariuomenės "ScholarAthlete" medaliu.

mokslo metus, tiek ir stovyk
lose. Matas šoko "Grandinė
lės" tautinių šokių grupėje ir
dalyvavo "Žaibo" sporto klu
be lengvosios atletikos bei
krepšinio rungtynėse.
Gimnazijoje Matas daly
vavo lengvosios atletikos ko
mandoje, buvo pažymėtas
Garbės saraše ("Honor
Roll") ir priklausė lotynų kal
bos klubui.

Venta šiais metais baigia
Our Lady of the Elms gimna
zija Akron, Ohio. Iš mažens
pamėgusi žaisti tinklinį, pri
klausė gimnazijos tinklinio
komandai. Pradinės mokyk
los ir gimnazijos orkestruose
grojo fleita. Buvusi savo kla
sės sekretorė, ji dabar eina
gimnazijos metraščio fotoredaktorės pareigas.
Venta nuo pačių jauniau
sių dienų yra veikli lietuvių
organizacijose. Ji baigė šv.
Kazimiero lituanistinę mo
kyklą ir lankė "Švyturio" li-

yra vadovė Dainavoje rengia
mose jaunučių ateitininkų
stovyklose. Venta yra rank
darbių mėgėja, kuria meno
darbelius ir audinius, kūry
biškai užsiima su jaunesniais
vaikais. Ji dalyvauja šv. Jur
gio parapijos chore, gieda ir
dažnai palydi choro giesmes
kanklėmis bei fleita. Yra da
lyvavusi "Žaibo" sporto klu
bo lengvosios atletikos var
žybose.
Venta yra priimta į Kent
tuanistinio ugdymo kursus. Statė universitetą, kuriame
Vadovauja skaučių draugovei planuoja studijuoti pedagogi
"Neringos" tunte, priklauso ką ir vidaus puošimo moks
ateitininkų organizacijai ir lus.

JEFF PETRULIS
Jeff Petrulis šį pavasarį
baigs St. Ignatius gimnaziją,
pastoviai užsitarnavęs vietą
Garbės sąrašuose. Gimnazi
joje jis priklausė "National
Honor Society", SADD ir
"Promise" klubuose, buvo
"Christian Life Community"
narys ir Komunijos dalinto
ALEX DEGUTIS
jas.
Gimnazijoje Jeff pasižy
Aleksas (Alex) šį pavasa
rį baigs Ashland gimnaziją mėjo sporte. Šiame sezone jis
Ashland, Ohio. Jis daug lai pateko į amerikietiško futbo
ko praleidžia dalyvaudamas lo "USA TODAY Player to
4-H klube bei gilindamas ži Watch in Ohio List", Taip pat
nias apie kompiuterius. Yra buvo "The Plain Dealer"
gamtos mėgėjas. Aleksas laikraščio "Dandy Dozen"
mėgsta dviračių sportą ir iš- sarašė ir "All-Star" komando
kylavimą. Dabartiniu laiku je. Lengvoje atletikoje jis pa
lanko universiteto klases. sižymėjo disko metime, 1998
Baigęs gimnaziją, jis žada metais tapo Ohio valstijos
"runner-up" bei St. Ignatius
stoti į Case Westem Reserve
universitetą ir studijuoti kom gimnazijos čempionu. Jis bu
vo priimtas "Plain Dealer
piuteriką.

Seven county uoys irack
All-Star" ir "Sun Herald
Boys Track All-Star" koman
dose. Jis dirba trenerio padė
jėju savo dvynukių sesučių
parapijinėje krepšinio ko
mandoje.
Jeff dar neapsisprendęs,
kurį universitetą lankys, nes
keli jam siūlo sporto stipen
dijas.
(Pabaiga - kitame numeryje)
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V I J E I K I A I

Vladas Vijeikis
Kaip erelis ar gal kaip
lėktuvas nuskridau pas savo
draugą Florijoną. Uždusęs sa
kau:
- Turiu nepaprastą žinią.
- Ar blogą? Šiais laikais
gerų nelauk.
- Labai gera ir dar įdomi.
Štai kaip atsitiko. Susižinojau
su savo.bendrapavardžiu, gy
venančiu Lietuvoje ir iš jo
gavau žinią, kad Utenos ap
skrityje yra vietovė Vijeikiai.
Ar girdėjai? VIJEIKIAI. Pa
sižiūrėjau į topografinį že
mėlapį ir suradau. Tikrai Ute
nos apskrityje yra Vijeikiai.
Ar tai ne svarbi naujiena?
- Ne tik įdomi ir svarbi,
bet tau atidaro neaprėpiamus
horizontus. Dabar gali save
vadinti Vladas von Vijeikis
arba Vladas de la Vijeikis.
Dabar reikėtų žvilgterėti į is
toriją. Nors labai sunarplio
ta, bet istorija. Buvo tokių,
kurie sakė, kad mes prie Bal
tijos jūros atkeliavome iš Ro
mos. Taigi, tavo prabočiai
galėjo vadintis Vladoti Vijeikini - taip, kaip Povaroti
Toskanini. Neištyrinėta iki
pačių padugnių, bet nėra
priežasčių netikėti. Aš tau
nupiešiu tavo prabočių vaiz
dą.
Taigi atkeliavo jie į Ute
nos apylinkes. Jam patiko.
Žmonai sako: "Tu užkurk ug
nį, o aš einu medžioti." Grįžo
su zuikiu. Išsikepė. Pernak
vojo po egle. Rytą sūnui sa
ko:
- Tu pasibalnok arklį ir
jok į apylinkę pasigrobti
žmoną. Grožio perdaug ne
žiūrėk. Tik kad būtų sveika ir
stipri.
Sūnus taip ir padarė. Da
bar, jau turėdamas šeimyną,
tavo prabočius sugalvojo sta

NACIAI VYKDĖ IR LIETUVIŲ
TAUTOS GENOCIDĄ

tyti pilį. Surinko akmenų,
pasidarė plytų ir pastatė.
Apylinkės gyventojai, pavo
jui ištikus, bėgo į pilį apsau aprašė kaip Kauno kalėjime
(Atkelta iš 5 p.)
...Girta gestapo egzekucinė
gos ieškoti. Tavo prabočius reguliariai vykdavo taip va
komanda rėkavo ir mėtė į
daugeliui patiko. Išrinko jį dinami "kalėjimo išvalymai": daiktus." Po to sunkvežimis, dengtą sunkvežimį moteris ir
valdovu, o tą vietą jo garbei
"Dažnai rytais, vos tik prigrūstas mirčiai pasmerk mažus vaikus. Klyksmai nu
pavadino Vijeikiais. Jis išmo sukilus išgirsdavome kieme taisiais, lydimas ginkluotos stelbė motorų ūžimą... Bu
ko lietuviškai, nors ir su ro savotišką triukšmą: ūžia auto lengvos mašinos ir ginkluotų vau liudininkas šiurpaus
mėnišku akcentu. Bet kaip ir mobilių motorai, girdėti sa motociklininkų, iš kiemo iš vaizdo, kurio niekad nepa
visais laikais, atsirado pavy- votiški sužvėrėjusių žmonių vyko".
miršiu... Čigonų naikinimas
delninkų. Ėmė puldinėti pilį riksmai, keiksmai... Kieme
Prieš pat išeidamas iš vyko jau ne pirmą kartą. Šį
ir pagaliau ją sugriovė. Tavo stovi dengtas sunkvežimis ir kalėjimo Kleinaitis matė ir darbą vis vykdydavo tą patį
prabočius persikėlė į Kauną. kita mašina, ant kurios yra kitą "kalėjimo išvalymą". Jis egzekucinė komanda. Tai bu
Ilgainiui viskas užsimiršo. kulkosvaidis. Kieme švaistosi rašė:
vo sužvėrėjusių budelių gau
"Tai buvo 1943m. rug ja... Savo uždavinį vykdyda
Kaip sakoma, paskendo isto įsiutę gestapininkai - egzeku
rijos rūkuose. Jo ainiai, kaip cinė komanda. Jie visuomet pjūčio pabaiga ar rugsėjo pra vo žiauriai, žiauriai elgdavosi
ir tu, net nežinojo, kad yra to girti... Vienas kalinys man džia... Ši diena skirta čigonų su mirti pasmerktaisiais. Se
kia vietovė - Vijeikiai.
sako, kad 'šiandien - kalėji naikinimui. Kauno apylinkė nius, moteris ir vaikus mėty
- Teisingai. Tik dabar su mo valymas... Atsirado du se gyvenančius čigonus, ku davo į sunkvežimį lyg kokius
žinojau ir mane tai labai jau rys ir prižiūrėtojas sako vil rių čia buvo gana daug, iš daiktus. Sunkvežimy sugul
dina.
niečiui, jaunam lenkui gydy tisomis šeimomis vokiečių dydavo lyg malkų krūvas ant
- O tu nesijaudink, bet tojui: "Florčikai, pasiimk gestapas pradėjo vežti į Kau vienas kito. Ne vienas mirda
veik. Nuvažiuok į Lietuvą.
daiktus ir einam"... Pro lan no sunkiųjų darbų kalėjimą vo nepasiekęs egzekucijos
- Nuvažiuoti negali. Turi gelį žiūrintis kalinys mums Pririnkę didoką grupę, vežda vietos... Savo akimis mačiau,
arba skristi, arba plaukti, - praneša, kad gestapininkai vo juos sunaikinti... Taigi ir kaip budeliai, nutvėrę kūdi
pertraukiau.
jau įmetė Florčiką į sunkve tą vidurdienį, ūžiant mašinų kius už sprandų ar kojų, mėtė
- Dėl smulkmenų nesi- žimį..." ... Už kelių minučių motorams, kalėjimo kieme iš į sunkvežimį... Kitus daužė
ginčykim. Nuvyk į Lietuvą ir prižiūrėtojas vėl atidaro du girdome moterų ir mažų kū lazdomis, kapojo nagaikonuvažiuokį Vijeikius.
ris: "Raudonikis, pasiimk dikių šauksmus bei aimanas. mis."
- Galiu ir skristi su heli
kopteriu, - vėl pertraukiau.
- Nepatariu. Nusileisi
kokio ūkininko rugių lauke,
tai tas, atbėgęs su šakėmis, ir
tave, ir tavo helikopterį suba
Parodoje, kuri veiks iki
dys. Geriau važiuok. Taigi,
Pasitikdami artėjantį muziejuje, kuriame nuo kovo
nuvažiuok ir pakasinėk kokį Tūkstantmetį, kuris atneš ne 15 d. atidaryta nauja lietuvių balandžio 5 d., galėsite susidaržą. Gal rasi savo prabočių žinomą rytojų, būtinai susto dailininkų paroda. Joje ro pažindinti su lietuvių dailės
pilies pamatus. Mat akmenis kime ir pažvelgiame į praeitį: domi nepakartojami ir reti krypčių įvairove ir pasigrožė
ir plytas jau seniai išnešiojo. kuo mes dvasiškai gyvi buvo tapybos, medžio raižinių, li ti darbais, kuriuos sukūrė šie
Jeigu turi pinigų, tai galėsi at me. Juk be praeities kultūri tografijos, keramikos, skulp dailininkai: D. Jonkaitytė, L.
statyti. O jeigu neturi, tai nio lobyno negalėsime kurti tūros ir kiti kūriniai, per ilgus Kryževičienė, E. Urbaitytė,
kreipkis į Lietuvių fondą. At ateities. Tad stabtelėkime metus sukaupti muziejaus P. Kaupas, J. Mackevičius,
C. Janušas, J. Paštukas, E.
statęs pilį galėsi rinkti mo Balzeko lietuvių kultūros meno saugykloje.
Marčiulionienė, O. Juška, E.
kesčius už pažiūrėjimą. Iš
Marcinkevičius, A. Mysalo,
lauko - viena kaina, o iš vi
J.
Paukštienė, G. Zumbakis,
daus - brangiau. Galėčiau tau
M.
Stankūnas, V. Ratas, V.
padėti, rinkdamas mokesčius.
Kasiulis, V. Švabas, K. BlaBeje, užmiršau vieną la
zek,
E. Zapolis, E. Malinaus
bai svarbų reikalą. Reikia nu
kas,
L.
Kasperskis, C.R. Pet
vykti į Vilnių, nueiti į prezi
rauskas, Ch. Malė, A. Var
dentūrą ir aiškiai pasakyti:
nas, R. Dalinkevičius, R.
"Utenos apskrityje yra Vijei
Čiurlionis,
A. Valis-Labokiekiai. Aš - Vijeikis, tad tai yra
nė, P. Aleksa.
mano žemė. Tuojau pat man
Visus maloniai kviečia
grąžinkite". Patariu, kad su
me nepraleisti progos ir apsi
jais reikia kalbėti labai stip
lankyti
kiekvieną dieną nuo
riai. Ta biurokratija - sunkiai
10
vai.
ryto
iki 4 vai. vakaro
pralaužiama. Jeigu nejudės,
Balzeko
lietuvių
kultūros
tai pagąsdink, kad kreipsiesi į
muziejuje šiuo adresu: 6500
Jungtines Tautas, NATO, Eu
South Pulaski Rd, Chicago,
ropos Sąjungą, Izraelį ir dar į
IL
60629. Tel.: (773) 582
ką nors.
Iš Vilniaus važiuodami į Vijeikius, galite aplankyti Kaldinių
6500.
A. D.
observatoriją, esančią Molėtų rajone. D. Puškorienės nuotr.

MENO KOLEKCIJŲ PARODA
BALZEKO MUZIEJUJE

Neringa Ine. su Nek.Pr.Marijos Seserimis
organizuoja ir praveda stovyklas
"Neringos" stovyklavietėje Vermonte

|i'99m. "NERIMCOS" STOVYKLOS
LIETUVIŲ KALBA liepos 11-25 d.d. - vaikams 10-16 metų
liepos 25-31 d.d. - vaikams 6-10 metų
liepos 25-31 d.d. - vaikams 13-16 metų
rugpjūčio 1-7 d.d. - šeimoms su mažais vaikučiais

ANGLŲ KALBA - LIETUVIŲ KILMĖS
rugpjūčio 8-21 d.d. - vaikams 7-16 metų
rugpjūčio 21-24 d.d. - šeimoms su mažais vaikučiais

INFORMACIJA - REGISTRACIJA

YT T

kreiptis į Daną Grajauskaitę:
66 Salisbury Rd. Watertown MA 02472
tel: 617-923-4583 e-mail: neringai@yahoo.com
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10psl. • DIRVA* 1999m. kovo 16d.

A. A. VYTAUTAS STUOGIS
Vasario 25 d. į amžiny
bės aruodus iškeliavo Vytau
tas Stuogis, giliame nuliūdi
me palikęs žmoną Juliją,
dukrą Guodą bei vaikaičius Audrą ir Michael, seserį Mal
viną Jasiulienę, gyvenančią
Lietuvoje bei kiek anksčiau
mirusio brolio Vlado dukras
- Dalią ir Rimą. Velionis Vy
tautas turėjo keturis brolius.
Vladas Stuogis gyveno ir mi
rė Čikagoje, Kazys ir Petras
palaidoti Lietuvoje, Broniaus
amžinojo poilsio vieta - Ru
sija.
Vasario 27-osios vakare
Jakubauskų laidotuvių na
muose susirinko gausus jo
gerbėjų ir bendraminčių bū
rys bei iš kitų miestų atvykę
giminaičiai. Viršuje ir abipus
karsto kabojo milžiniški gėlių
vainikai. Dievo Motinos pa
rapijos klebonas, kun. Gedi
minas Kijauskas tarė jautrų
žodį apie gyvenimo prasmę ir
išsilaisvinimą mirtyje, nes jo
je nebėra nei kančių, nei aša
rų.
Kadangi velionis buvo
aktyvus visuomeninkas, tai

trumpu žodžiu su juo atsi
sveikino Amerikos Lietuviu
Tautinės sąjungos vardu Algis Matulionis, Lietuvių
karo veteranų "Ramovės"
vardu - Vytautas Januškis ir
Lietuvių pensininkų klubo
vardu - Henrikas Pikturna.
Atsisveikinimo pabaigoje su
giedota "Lietuva brangi".
Sekantį rytą Dievo Mo
tinos parapijos šventovėje šv.
Mišių metu kun. G. Kijaus
kas pasakė jautrų pamokslą,
o solistė Virginija Muliolienė
su Ritos Kliorienės vargonų
palyda sugiedojo kelias gies
mes. Nuostabiai nuskambėjo
Gounod "Avė Maria". į Visų
Sielų kapines Lietuvos tri
spalve padengtą karstą lydėjo
ilgoka automobilių vilkstinė.
Karstas buvo patalpintas
mauzoliejuje šalia kelių kitų
lietuvių palaikų.
Vytautas Stuogis gimė
1913 m. liepos 13 d. Rygoje,
kai jo tėvelis tarnavo Rygos
geležinkelyje. Susidarius pa
lankioms sąlygoms, tėvas su
šeima 1917 metais persikėlė į
Lietuvą. Trokšdamas padėti

išvyti bolševikus, jis įstojo į
Joniškėlio savanorių batalio
ną. Lietuvai atgavus nepri
klausomybę, Vytauto tėvas
ėjo atsakingas Lietuvos gele
žinkeliuose, buvo paskirtas
Pasvalio stoties viršininku.
Vytautas lankė įvairias
mokyklas, mokėsi amatų ir,
atėjus laikui atlikti karinę
prievolę, buvo paskirtas į ar
tilerijos grupę Aukštojoje Pa
nemunėje. Iš ten jis buvo per
keltas į formuojamą priešlėk
tuvinę grupę ir paskirtas į
mokomąją kuopą. Ją labai
sėkmingai baigęs 1935 m.,
buvo apdovanotas vardiniu
laikrodžiu, jam suteiktas vyr.
puskarininkio laipsnis.
1941 m. lapkričio 17 d.
jis vedė Julija Šukytę ir dirbo
įvairius darbus. Gyvenimas
slinko ramia vaga, kol Lietu
vai pradėjo grėsti antroji so
vietų okupacija. 1944 metų
vasarą jis su Julija pasitraukė
į Vokietiją ir iki atvykimo
Amerikon gyveno Hanau pa
bėgėlių stovykloje. Ten gimė
jų dukra Guoda. 1951 metais
atvykęs į Cleveland, OH, jis

A. A. VYTAUTAS STUOGIS

kurį laiką dirbo Šukio spaus lietuvių karo veteranų "Ra
tuvėje, o vėliau gavo darbą movei". Jo visas gyvenimas
Twist Drill įmonėje, kurioje buvo skirtas lietuvių labui
ir ištarnavo iki pensijos.
abipus Atlanto.
Įsitraukęs į visuomeninę
Šių eilučių autorė reiškia
veiklą, V. Stuogis buvo vysk. gilią užuojautą Julijai StuoValančiaus lituanistinės mo gienei, dukrai Guodai ir jos
kyklos tėvų komiteto iždinin valkams bei visiems artimie
ku, LB apylinkės valdybos siems.
sekretoriumi, pirmininkavo
Aurelija M. Ilalašaitienė

ATSISVEIKINOME SU ALENA DEVENIENE
Vasario 16 d. Čikagoje
palaidota viena iš žymiausių
jų Amerikos lietuvių moterų
veikėjų - Alena Devenienė
(pagal antrąjį jos vyrą - Gri
gaitienė). Ji iškeliavo amži
nybėn vasario 14 d. St. Petcrsburg mieste, Floridoje,
sulaukusi 94 metų amžiaus.
Velionė buvo Lietuvos Ne
priklausomybės Akto signa
taro, teisininko Jono Vileišio
dukra. Ji ir pati daug dirbo
Lietuvos išlaisvinimo iš
sovietinės vergijos žygiuose.
Lietuviškoje veikloje
Alena pradėjo dalyvauti, dar
besimokydama savo gimtojo
Vilniaus Vytauto Didžiojo
gimnazijoje, kurią baigė 1924
metais. Už pasipriešinimą
lenkų okupacinei valdžiai, ji
buvo ištremta ir kurį laiką
gyveno Kaune, kol kartu su
savo vyru išvyko į JAV. Ten
išbuvo iki 1928 m. ir grįžo į
Lietuvą. 1940-siais, kuomet
komunistai suėmė jos vyrą,
visuomenės veikėją dr. My
kolą Devenį, jai su mažame
čiais vaikais pasisekė išva
žiuoti į Dėdės Šamo žemę.
Jos dideliu rūpesčiu bei neei
liniais sugebėjimais pavyko
pasiekti, kad jos vyras būtų
išlaisvintas iš Vorkutos lage
rio ir galėtų grįžti Amerikon.
Čia ji darbavosi, kiek tik ga
lėjo įvairiose srityse, beveik
iki pat savo mirties.
Vasario 14 d., velionė
buvo pašarvota St. Petersburg, FL. Vasario 15 d. įvyko
atsisveikinimas. Religines

apeigas koplyčioje atliko kuris tada buvo svetimųjų
evangelikų reformatų kunigas okupuotas. Ji labai anksti iš
dr. Eugenijus Gerulis. Atsi moko drąsiai kariauti už lie
sveikinimo kalbas pasakė tuvių teises. [...] Gyvenant
vietos lietuvių veikėjai: Al emigracijoje, pasireiškė Ale
binas Karnius, Juozas Šulai- nos talentai visuomeninėje
tis, Marija Tūbelytė - Kuhl- lietuviškoje veikloje, ypatin
man. Atsisveikinimą pravedė gai dirbant ALTos ir BALFo
organizacijose. Ji dalyvavo
inž. Jonas Jurkūnas.
Vasario 16 d. jos palaikai tarptautiniuose suvažiavi
lietuviška trispalve uždengta muose, ginant Lietuvos iš
me karste buvo atvežti į Zio- laisvinimo ir tvarkant tremti
no evangelikų liuteronų baž nių emigracijos reikalus. Vi
nyčią Oak Lawn, IL. Čia tos siems ji ištiesė pagalbos ran
dienos popietėje buvo su ką, nepaisydama religinių ar
rengtos pamaldos, kurių metu kitokių įsitikinimų. Buvo
maldas skaitė kun. Jonas Juo- linksmo būdo, pasižymėjo
zupaitis ir diakonė Erika gera iškalba. Ji buvo laukia
Brooks. Diakonė pabrėžė jos ma kalbėtoja įvairiuose suva
veiklą reformatų bažnyčioje. žiavimuose. Alena turėjo retą
Pažymėjusi, kad velionė ėjo sugebėjimą - sutaikyti prie
kuratorės pareigas, kalbėtoja šingų pažiūrų žmones ir juos
sakė: "Alena turėjo gerų as nukreipti bendram darbui".
meninių savybių, padėjusių
Bažnyčioje visi gedulin
jei įveikti didžiausias kliūtis, gų pamaldų dalyviai buvo
turbūt todėl, kad ankstyvą įjungti į bendrą giedojimą,
jaunystę praleido Vilniuje, vargonuojant muz. Faustui

S troli ai.
Iš Ziono evangelikų liu
teronų bažnyčios laidotuvių
procesija automobiliais paju
dėjo Lietuvių Tautinių kapi
nių link. Ten įvyko paskuti
nės atsisveikinimo apeigos.
Jas čia atliko minėtas kun. J.
Juozupaitis. Nuo karsto nu
imta Lietuvos trispalvė įteik
ta dukrai Daliai Bobelienei,
atvykusiai iš Vilniaus ir stau
gusiai motiną St. Petersburg,
FL. Pabaigoje nuskambėjo
Lietuvos himno žodžiai.
Visi laidotuvių dalyviai
buvo pakviesti gedulingų pie
tų. Čia į susirinkusius pirmoji
prabilo D. Bobelienė, kuri
vaizdžiai nupasakojo savo
motinos paskutiniųjų metų
veiklą. Ji pažymėjo, kad dar
praėjusią vasarą Alena viešė
jo Lietuvoje, kur atgavo savo
ūkį. Velionė net buvo paža
dėjusi ten apsigyventi.
Kalbėjo ir mirusiosios

jauniausioji sesuo Rita Bag
donienė, sūnūs - dr. Algirdas
ir inž. Kęstutis bei kt. Buvo
pristatyti ir kiti artimieji, kai
kurie - atvykę net iš Lietu
vos.
A. a. Aleną gerai atsime
na tūkstančiai lietuvių - karo
pabėgėlių, kuriuos ji lankė
stovyklose Vokietijoje ir ku
riems ji padėjo, tvarkantis
įvairius, ypač emigracijos rei
kalus. Amerikoje įsteigtas
Devenių Kultūros fondas pa
gelbėjo išleisti ne vieną ver
tingą knygą ir prisidėjo prie
kitų reikšmingų projektų.
Sunku net išvardinti visus
darbus, kuriuos a. a. Alena su
savo vyru bei kitais Devenių
šeimos nariais yra nuveikusi.
Ji visiems amžiams įėjo į
Lietuvos ir JAV istoriją, kaip
viena iš reikšmingiausių lie
tuvių moterų veikėjų. Jos
darbų mes niekada nepamir
šime!
Edvardas Šulaitis

A. f A.
ALENAI DEVENIENEI
- GRIGAITIENEI
iškeliavus amžinybėn, nuoširdžiai užjaučiame
jos sūnų Dr. ALGIRDĄ DEVENĮ ir žmoną
ANITĄ bei visus mirusios artimuosius.

Devenių ir Bobelių šeimų nariai Ziono evangelikų liuteronų
bažnyčioje per a. a. Alenos Devenienės laidotuves.
E. Sulaičio nuotr.

Jonas ir Anelė Gumbelevičiai
ir Regina Kungienė

DIRVA • 1999 m. kovo 16 d. *11 psl.

MUSU MIESTE IR JO APYLINKĖSE

RENGINIŲ KALENDORIUS
• KOVO 19 d., 4 v.p.p. BALF'o skyriaus metinis su
sirinkimas Lietuvių namų
apatinėje salėje.
• KOVO 21 d., 12 vai. Lietuvių namų akcininkų me
tinis susirinkimas.
• KOVO 27-28 d. - šv.
Jurgio parapijos velykinių
kepinių pardavimas.
• KOVO 28 d., 4 v.p.p. Ramovės skyriaus narių vi
suotinis susirinkimas Lietu
vių namų apatinėje salėje.
• KOVO 27 ir 29 d. - re
kolekcijos jaunimui. Rengia
Klyvlendo moksleivių ateiti
ninkų Maironio kuopa.
• BALANDŽIO 11 d.,
11:30 - Atvelykio stalas šv.
Jurgio parapijos salėje.
• BALANDŽIO 17 d.,
Lietuvių namuose - abitu
rientų pristatymo pokylis.
Rengia skautai ir ateitininkai.
• GEGUŽĖS 1-2 dieno
mis - Šiaurės Amerikos lie
tuvių jaunučių metinės krep
šinio žaidynės Klyvlende.
Rengia LSK "Žaibas".
• GEGUŽĖS 7 d., 8 v.v.
- Andriaus Mamontovo kon

certas Lietuvių namų salėje.
Rengia "Gija".
• 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 23 d. poezijos vakaras. Rengia LB
apylinkės valdyba.
• GEGUŽĖS 31 d., 8:30
vai. ryto - Atminimo dienos
(MemoriaI Day) apeigos, Mi
šios, pusryčiai. Rengia šv.
Jurgio parapijos Katalikų ka
ro veteranų 613-asis postas.
• BIRŽELIO 6 d. - Klyv
lendo ateitininkų metinė
šventė.
• BIRŽELIO 13 d. - Tra
giškojo birželio (1941.06.14)
paminėjimas. Rengia Klyv
lendo Baltijiečių komitetas.
• LIEPOS 18 d., 11:30
vai. ryto - šv. Jurgio parapi
jos gegužinė šios parapijos
sodyboje.
• RUGPJŪČIO 22 d. Lietuvių klubo gegužinė

Amerikos italų klube, toje
pačioje vietoje, kaip ir 1998
m. Įvažiavimas iš Euclid gat
vės.
• RUGSĖJO 11 d. - "Tė
vynės garsų" radijo progra
mos 50 metų jubiliejus: ban
ketas, minėjimas, koncertas.
• RUGSĖJO 25 d. - "Vo
lungės" moterų choro koncer
tas. Rengia vyresniųjų skau
čių "Židinys".
• SPALIO 9-10 d. - Lie
tuvių dienos, skirtos 100osioms V. Kudirkos mirties
metinėms. Rengia LB apy-

HELP WANTED

AIRPORT
• Interior
Aircraft Cleaners
• Lavatory &
Water Servicing

linkės taryba.
• SPALIO 16 d. - Balti
jiečių bendravimo vakaras
Lietuvių namuose. Rengia
Klyvlendo Baltijiečių komi
tetas.
• LAPKRIČIO 14 d., nuo
11:30 v.r. iki 3:30 v.p.p. - šv.

Jurgio parapijos rudens festi
valis.
•GRUODŽIO 18-19 d.šv. Jurgio parapijos kalėdinių
kepinių pardavimas.
• GRUODŽIO 24 d.,
9:30 v.v. - bendros Kūčios
šv. Jurgio parapijos salėje.

"DIRVAI" AUKOJO:
Korporacijos "Nco-Lithuania"
filisterio, a.a. Juozo Žemaičio,
gyvenusio Čikagoje, atminimui
Halina Bagdonienė, Genė Bud
raitienė, Petras Buchas, Ona
Daškus, Bronė ir Oskaras Kremeriai, Vanda ir Vaclovas Ma
žeikos, Pranė ir Julius Pakalkos,
Marija Ročkuvienė, Jadvyga ir
Jokūbas Šidagiai, Stasys Tiške
vičius, Eleonora ir Mečys Valiu
kėnai paaukojo......... $500.00
A.Lūža, Parma, OH ............ 50

IMMEDIATE
OPENINGS
(Ali Shifts/Full-Time)

V.Adomavičius, Plano, TX 15
E.Račkauskas, Dorchestr MA 15
J.Vasys, Dedham, MA ........ 15
L.Balsys, Naugatuck, CT .... 10
J.Budreika, Canada ............. 10
EJakulis, Wlby„ OH .......... 10
J.Kaspariūnas, St.Pete., FL 10
V.Kubilius, Westwood, MA 10
A.Liepinaitis, Riverside, IL 10
BJacikevičienė, Rollin., NH 5
J.Žcmaitis, Cicero, IL ........... 5

Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkojame

VISUS
IIJ “OIMTARO"
OMTARO" RĘSTOM
RESTORAMĄ8

No experience necessary. Ideal
job for retirees, housewlves,
students at Cleveland-Hopklns
Intemational Airport.

Pietos - nuo antradienio iki penktadienio -

• Paid Training
• Benefits
• Uniforms Provided
Call toli free
24 Hrs/7 Days for details

"naliesnikai", "zrazai", viščiukas, karbonadas,
koldūnai ir skani sriuba.

11:30 v.r.-2 v. p.p.:

Ext. 1008

Penktadieniais, nuo 5 v.p.p. iki 8 v.v.
— žuvies vakaras.
Sekmadieniais, nuo11:30 v.r. iki 3 v.p.p. lietuviški pietūs:

Service Master

“cepelinai", vėdarai, antiena, koldūnai, kugelis.

1-800-571-5359
an equal opportunity empfoyar

l

LIETUVIU NAMAI, 877 E. 185 ST., (216) 531-2131

EUROPA TRAVEL 692-1700
rB

jlįaRlĮZllIBl
i

L0WEST AIR FARES
available worldwide

I
i

EXP£RTS 0N TBAfa
TO EAST EUROPE
passports * visas * prepaid tickets

i
I
B
I.

SERV1NG our communitY
for oVer 35 Tears
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Kaziuko mugėje Klyvlende (iš kairės): pirmoje eilėje - j.v.s. A. Petukauskienė, j.v.s. A. Paulis,
j.v.s., fil. V. Petukauskas, j.v.s. V. Paulienė, s., fil. M. Kižienė. Antroje eilėje: j. s. P. Jokubauskas, j.v.s. A. Levanas, j.s. Dž. Kižys. (Apie tai - kovo 23 d. numeryje) V. Stankaus nuotr.

H

B o m To Travel

“LEADERS IN L0W COST TRAVEL”

26949 Chagrin Blvd. #103 (Ohio Savings Building)
CLEVELAND, OH 44122

Tel: (216) 831-5530 & (800) 366-9980
Fax: (216) 831-5028

JAKUBS AND SON
Laidojinjo įstaiga

KELIONĖS 1 LIETUVĄ- 1999
Visi skrydžiai - geriausiomis kainomis

Rita Staškutė-Žvirblienė

Atstovaujame FINNAIR, SAS ir kitas oro linijas.
Bendradarbiaujame su "Lietuvos avialinijomis".

VVilliam J. Jakubs Sr.
VVilliam J. Jakubs Jr.
Kenneth Schmidt
Barbara Jakubs Schmidt
Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotojai
936 East 185tb Street Clevelapd, Obio 44119
36000 Lakesbore Blvd. Eastlake, Obio 4409S

Telefonas: (216)

531-7770

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

R'ta P- Matierjė • Broker • Savininkė
W

\

Statė Certified Real Estate Appraiser - įkainuotąja
Profesionalus patarnavimas perkant, parduodant ir įka

V. R. Matas

Vytas R. Matas • Attorney-at

Visi teisiniai patarnavimai 17938 Neff Rd. Cleveland, 0H 44119
(216) 486-2530

2412 Cedarwood Rd. Pepper Pike, 0H 44124

(440) 473-2530

DIRVA
ĮDOMI PASKAITA
Visus kviečiame į įdomią
paskaitą, kurią galėsite iš
klausyti kovo 25 d., 4:30 v. p.
p. Case Western Reserve
University Hatch auditorijo
je, Baker pastate Euclid Avė.
Cleveland, Ohio. Religijos ir
sociologijos profesorius Hillel Levine pristatys savo nau
jausią knygą "In Search of
Sugihara" (The Free Press,
1996). Šis profesorius yra ge
rai žinomas Amerikoje. Jį
dažnai kviečia pasisakyti te
levizijoje.
Lietuviams turėtų būti
įdomu tai, kad Chiune Sugi
hara 1940 metais dirbo Kau
ne Japonijos pasiuntinybėje.
Kai vokiečiai užėmė Lenkiją,

žydai tūkstančiais bėgo į Lie
tuvą. Beveik visi jie atsidūrė
prie Japonijos pasiuntinybės
durų. Neklausydamas savo
valdžios nurodymų jis išrašė
apie 20,000 vizų šitiems pa
bėgėliams.
1985 m. Sugihara Izrae
lyje gavo svarbų žymenį "Righteous Among Nations".
Jis - vienintelis Azijos gy
ventojas, gavęs tokį pripaži
nimą. Yaotsu vietovėje, Japo
nijoje po Ch. Sugiharos mir
ties buvo pastatytas pamink
las šitam didvyriui.
Dainius Degesys
LB Klyvlendo apylinkės
valdybos kopirmininkas

Kultūros renginių tvarkaraštis
Kovo 17-31 d.

• Kovo 17 d. 8 v.v. - ne
mokamas chorinių F.J.Haydn
kūrinių koncertas. University
Circle Chorale presents
Haydn's Creation. Cleve In
stitute of Music, 11021 East
Blvd. Tel. 216/791-5000.
• Kovo 18 d. 7:30-8:30
v.v. - vaizdai iš Havajų. Aloha Hawaii, slide exploration.
Brecksville Nature Ctr., iš Rt.
82 (Chippewa Rd.), Brecks
ville. Tel. 440/526-1012.
• Kovo 19 d. 6:30 v.v. atvirkštinė loterija šokių va
karienėje / Reverse Raffle
Dinner Dance. Epilepsy
Foundation at Landerhaven,
6111 Landerhaven Rd. Mayfieid Hts. Tel. 216/579-1330.
• Kovo 19 d. 7:30 v.v. "Tylioji perkūnija". Silent
Thunder: Among Elephants.
Dr. Katy Payne įspūdžiai iš
Kenijos, Namibijos ir Zim
babvės. Cleve Museum of
Natūrai History, 1 Wade
Ovai Dr., University Circle.
Bilietai: $8 - suaugusiems, $
7 - studentams ir senoliams.
Tel. 216/231-1177.
• Kovo 19 d. 7-8 v.v. filmas "Tako pabaiga". End
of the Trail. Movie Night at
Garfield Nature Ctr., Broadway Avė. arba Turney Rd.
įvažiavimas. Tel. 216/ 341-

3152.
• Kovo 20 d. 1-2:30 v.p.
p. - paskutinė žiemos iškyla.
On the Lašt Day of the Winter. North Chagrin Reserv.
nuo Rogers Rd. parking lot.
Sunset Ln. iš Rt. 91 (SOM),
Mayfield Vlg. Tel. 440/4733370.
• Kovo 20 d. 9 v.v. - mo
terų sveikatos diena. Fairview Hospital - Women's
Health Day. Wagner's Country Inn, 30855 Center Ridge
Rd., Westlake. Tel. 216/
4767-7212.
• Kovo 21 d. 11 v.r. - 4
v.p.p. - peslių sekmadienis /
Buzzards Sunday, Hinckley
Reserv. Jau 40 m. kovo 15 d.
pesliai kasmet parskrenda iš
pietų. Parke - prie peslių tu
pyklos (Buzzard Roost) bus
pasakojami padavimai, dai
nos, iškylos aplink ežerą ir
1.1. Hinkley miestelyje bus
paroda ir blynų priešpiečiai 7 v.r. - 3 v;, p.p. Buzzard
Roost Hinkley Reserv. West Drive & Statė Rd.,
Hinckley Twp. Tel. 440/5261012. •
• Kovo 23 d. 5:30-7:30
v.v. - nemokamas naujų na
rių sutikimas. Women's City
Club. New Member Open
House. Mirror Rm„ Universi-

ty Club, 3813 Euclid Avė.
Tel. 216/881-1101.
• Kovo 27 d. 2 v. p.p. Kalifornijos indėnų krepšiai
- nemokama Sharon Dean
paskaita. Cleve Museum of
Natūrai History, 1 Wade
Ovai Dr., University Circle.
Te. 216 231-1177.
• Kovo 27 d. 9 v.r. - in
vestavimas kompiuteriu. Computer Investors Toolkit.
Nat'l Assoc. of Investors
Corp., Lorain Community
College, 1005 Abbe Rd., Elyria. Tel. 440/449-1247.
• Kovo 27 - birželio 20
d., šeštadienį, 11 v.r. ir 1 v.
p.p. ir sekmadienį, 1 v;, p.p. pavasario žvaigždės / Stars of
Spring. Programa planetariu
me. Cleve Museum of Natū
rai History, 1 WAde Ovai
Dr., University Circle. Bilie
tai: $1.50 ir mokestis už įėji
mą į muziejų. Tel. 216/2311177.
• Kovo mėn. - gegužės
23 d. - "Dingęs pasaulis: Jū
ros parkas". The Lošt World:
Jurassic Park, paroda Cleve
Museum of Natūrai History,
1 Wade Ovai Dr., University
Circle. Laikas: pirmadienį šeštadienį lOv.r. - 5 v.p.p.;
sekmadienį 12-5 v. p.p. Tel.
216/231-4600.
Ger. J.

Japonijos konsulas Ch. Sugihara su sūnumi Hiroki. Nuotrau
ka iš knygos "Passage to Freedom. The Sugihara Story."

Complete Front End Service

New and used Tiras, Brakes, Shocks, Struts,
Mufflers, lube oil and Fitter
• Buy any 4 tiras and receive a P.S. Tire hat!

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

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

Estijos nepriklausomybės šventėje. Amerikos estų tarybos Klyvlendo skyriaus pirmininkas,
Jungtinio baltijiečių komiteto narys Andreas Traks (trečias iš kairės) su minėjime pagerbtais
kovotojais už Estijos laisvę.
V. Stankaus nuotr.

Paul Stefanac
Skambinkite į Lietuvą iš bet kur ir bet kada už

45

centus už

Skambinkite Telegroup
ATLANTIC EXPRESS
dėl platesnės informacijos ir
pajungimo. 9.9 c. skambučiams JAV'

SKAMBINKITE TEL. 1-888-615-2148
Taip pat persiunčiame ir pristatome siuntinius Lietuvoje,
Latvijoje, Estijoje, Rusijoje, Ukrainoje, Karaliaučiaus sr.
ir Lenkįjoje. Persiunčiame pinigus.
Užsisakykite amerikietiško maisto komplektus.

IŠ TOLIAU SKAMBINKITE: 1-800-775-7363
ATLANTIC EXPRESS CORR ATSTOVAS CLEVELAND'e I
LJTMA IMPORT-EXPORT, Ine.
Skyrius dirba: I
639 East 185 Str., Cleveland, OH 44119

ll-V 10AM - 6PM i

Tel. 216-481-0011

vi 10AM-3PM Į

UTHUANIAN CREDIT UNION
TELEFONAS 216.481.6677 <> E-MAIL TAUPA@AOL.COM
767 EAST 185,h STREET CLEVELAND OHIO 44119
DARBO VALANDOS: antradienį, trečiadienį

ir ketvirtadienį-------------------9:00v.r. - 4:00p.p.
penktadienį------------------------- 9:00v.r. - 6:00p.p.šeštadienį--------------------------- 9:00v.r. - 12:00p.p.
sekmadienį parapijoje--------- 11:00v.r. - 12;00p.p.

Kiekviena tauporpoji sąskaita,federalipės valdžios (NC(JA) apdrausta iki $100,000

