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LIETUVIU TAUTINĖS MINTIES LAIKRAŠTIS

GEROJI NAUJIENA
Kai visuomenės mokslų 

žinovai atliko daug bandymų, 
tirdami geros ir blogos nau
jienos poveikį žmonių elge
siui, jie nustatė, kad geros' 
naujienos sulaukęs asmuo 
dažniausiai būdavo sąžinin
gesnis, paslaugesnis ir dos
nesnis kitiems. Sulaukę blo
gos žinios, žmonės būdavo 
linkę būti mažiau sąžiningais, 
mažiau paslaugiais ir sava
naudiškais. Daugelio mūsų 
patirtis rodo, kad tie atradi
mai yra teisingi. Pavyzdžiui, 
kai verslas sekasi, mes tik
riausia esame dosnesni tiems, 
kurie ieško paramos, negu ta
da, kai verslas yra nesėkmin
gas. Jei oras yra geras, mes 
visados esame palankiau nu
siteikę, "prieinami", negu 
tuomet, kai yra blogas oras.

Kaip mes žinome, žodis 
evangelija reiškia gerąją 
naujieną. Ir kur geresnė nau
jiena galėtų būti, kaip šios 
dienos evangelija, pranešanti, 
kad Kristus prisikėlė iš miru
siųjų. Mums tereikia leisti, 
kad ši geroji naujiena užtvin
dytų mūsų mintis ir pripildyti 
mūsų širdis. Mums taip nusi
teikus, evangelijos geroji 
naujiena nulems mūsų gerus 
veiksmus ir mes tapsime nau
ja - nuoširdumo ir teisybės
- asmenybe, kaip kad šven
tasis Paulius šiandien rašo 
antrajame Mišių skaitinyje.

Kai Kristus buvo suim
tas, tai tapo bloga naujiena 
šventajam Petrui. Prieš Jė
zaus suėmimą Petras kalbėjo
- "jei turėčiau mirti su Tavi

mi, aš Tavęs neišsižadėčiau". 
Tą patį sakė visi apaštalai. 
Tačiau blogoji naujiena apie 
Jėzaus suėmimą paveikė Pet
rą ir kitus apaštalus - jie tapo 
"mažiau sąžiningi, mažiau 
paslaugūs ir savanaudiški". 
Paklaustas apie savo ryšius 
su Jėzumi, Petras atsakė: "Aš 
to žmogaus nepažįstu". Kai 
Kristus prisikėlė iš mirusiųjų, 
tai buvo geroji naujiena Pet
rui ir kitiems apaštalams. Ir 
pasikeitimas juose buvo pa
stebimas. Abejojantieji apaš
talai tapo tikinčiais apašta
lais. Išgąsdinti apaštalai tapo 
savimi pasitikinčiais ir nar
siais, prislėgti apaštalai tapo 
linksmais.

Prisikėlimas pakeitė Pet
rą ir apaštalus. Tai gali ir mus 
pakeisti daugeliu atvejų. Vie
na iš tokio pasikeitimo pasek
mių yra mūsų elgsena ir po
žiūris į gyvenimą. Pats įvy
kis, kad Dievas prikėlė Jėzų 
iš mirties į gyvenimą leidžia 
mums tikėti, kad mūsų pačių 
mirtis nėra gyvenimo pabai
ga, bet naujo gyvenimo pra
džia. Velykų geroji naujiena 
rodo, kad mes Visi esame Pri
sikėlimo dalyviai. Pirmoji fa
zė yra mūsų dabartinis gyve
nimas. Antroji fazė bus mūsų 
perėjimas per mirties paslap
tį, o trečioji fazė bus mūsų 
naujas amžinasis gyvenimas.

Viskas gamtoje rodo to- 
kią gyvenimo - mirties - 
naujo gyvenimo temą. Praė
jusį rudenį mes žavėjomės 
medžių lapų spalvomis. Žie
mai artėjant, tie lapai prarado 

savo spalvas ir nukrito. Ir štai 
šiuo metų laiku lapai vėl iš
sprogs naujam gyvenimui. 
Kažkas panašaus atsitinka ir 
su žmonėmis. Praėjusią vasa
rą golfiųinkai, valtininkai, 
iškylautojai ir dviratininkai 
kalbėjo apie savo laimėjimus, 
pagautas žuvis bei žavius 
vaizdus. Žiemos mėnesiais 
mes sustabdėme tą veiklą. O 
dabar ateina pavasaris, vėl 
ateis naujas gyvenimas golfi- 
ninkams, valtininkams, išky
lautojams ir dviratininkams.

Prisikėlimas tai nėra kaž
kas tokio, kas atsitiko vienam 
žmogui prieš du tūkstančius 
metų. Tai yra kažkas dides
nio. Tai pasiekia mus visus 
bei visą gamtą ir tai vyksta 
visą laiką. Prisikėlimas iš 
tikro reiškia, kad Dievas yra 
visados mus mylintis, visados 
mus prikeliantis, kada mes 
esame prislėgti. Jis visados 
yra čia ir teikia mums naują 
gyvenimą, kada mes esame 
mirę.

Pirmasis šios dienos Mi
šių skaitinys teikia mums 
Dievo žinią, siųstą Izraelio 
žmonėms, Jėzui Kristui skel
biant taiką. Ši taika yra kaž
kas, ko mes visi ilgimės, bet 
tai yra daug daugiau, negu 
konflikto nebuvimas. Tai 
reiškia gyvenimo vientisumą, 
pilnumą ir gausumą. Kai mu
myse yra Kristaus vykdoma 
taika, tada mes įsteigiame gy
venti nuoširdumo ir tiesos 
gyvenimą, apie kurį kalba 
šventasis Paulius antrajame 
skaitinyje. Daug kančių mes
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Lietuviški Velykų motyvai. G. Juškėno fotomontažas

patiriame gyvenime dėl mū
sų nuodėmių. Bet "atsikraty
dami senomis mielėmis, pyk
čio ir blogio pasekmėmis", 
mes galime pritapti prie prisi
kėlimo vaisių - taikos, nuo
širdumo ir teisingumo. Mes 
negalime tai atlikti patys vie
ni, bet su Šventąja Dvasia nė
ra nieko, ko mes negalėtume 
atlikti.

Mes švenčiame Velykas, 
mes švenčiame Kristaus Pri
sikėlimą, seniausią ir svar
biausią Krikščionybės šventę. 

Velykos taip pat yra Dievo 
žmonių kelionė į Kristų per 
mirtį į naują gyvenimą, Die
vo Naujieną. Mes atlikome 
Gavėnios atgailos laiką ir da
bar mes švenčiame naują gy
venimą dėka mūsų santykių 
su Jėzumi Kristumi.

Aš linkiu visiems mūsų 
Parapijoje ir Klyvlendo lie
tuvių bendruomenėje laimin
gų ir švenčiausių Velykų!

Kun. Juozas A. Bacevičius 
Šv. Jurgio parapijos 

klebonas

NEBEUŽTENKA PASIŪLYMŲ IR DEKLARACIJŲ
Gerbiami Lietuvos lais

vės kovotojai, tremtiniai, po
litiniai kaliniai, Lietuvos atgi
mimo dalyviai, Kovo 11 d. 
Akto signatarai, svečiai, bro
liai ir sesės tautininkai! Jau
čiu didelę garbę ir ūpo paki
limą, matydamas tokį didelį 
būrį bendraminčių. Prisipa
žįstu, kad po vienu stogu dar 

ALTS vicepirmininkas inž. E. Bartkus ir Lietuvos Seimo 
narys dr. Kazys Bobelis. J- Jasaičio nuotr.

nesu to matęs. ALTS pirmi
ninko, valdybos ir narių var
du sveikinu šį suvažiavimą ir 
linkiu, kad jis taptų tautinin
kų vienybės apraiška ir nuro
dytų kelią į sėkmingą tautinių 
jėgų stiprėjimą ir susijungi
mą.

Gerbiamieji, neužtenka 
mums džiaugtis vienas kitu,

ALTS vicepirmininko 
Eugenijaus Bartkaus kalba 

LTS suvažiavime 
(kovo 20 d.)

ruošti deklaracijas, skelbti 
pasiūlymus spaudoje ir pa
tiems paskaičius džiaugtis, 
kad mūsų pareiga tautai ir 
valstybei yra atlikta. Politinės 
organizacijos pareiga yra at
rinkti iš savo tarpo gabiausius 
asmenis ir pagelbėti jiems iš
eiti į krašto valdymo centrus.

Mes esame laimingi, kad 
turime tautinę ideologiją ir 
gilią patirtį, kuriant krašto 
gerbūvį. Tautininkai tarpuka
rio metu pastatė kraštą ant 
stiprių pamatų, išaugino vi
durinį luomą, sukūrė pramo
nę, prekybą, verslą, davusį 
žmonėms geresnį gyvenimą. 
O svarbiausia tai, kad jie iš
auklėjo savimi pasitikintį 
žmogų, gerbiantį save ir savo 
kaimyną.

Žinoma, tai okupantui la
biausia netiko ir jis per 50 

metų terorizavo ir visokiais 
būdais koneveikė tautininkus. 
Mus labai stebina ir džiugina, 
kad nežiūrint tokio sistemin
go tautininkų naikinimo, vėl 
subujojo tautinės idėjos ir su
jungė jus šių idėjų puoselėji
mui tautos ir valstybės gero
vei.

Tačiau vieni to nepadary
site. Turite jungtis su gimi
ningomis organizacijomis į 
bendrą sąjūdį. Mes Ameriko
je turime patirtį, kad gimi
ningos grupės gali susijungti 
ir sėkmingai dirbti jau 50 me
tų. Tai 1949 metais Amerikos 
Misija, Lietuvai vaduoti są
junga ir Tautininkų centras 
atsisakė senųjų vardų ir išėjo 
į bendrą kelią. Dar kitas pa
vyzdys, kai tautininkai, san- 
tariečiai, krikščionys demo
kratai ir socialdemokratai 
Amerikoje susivienijo į bend
rą Amerikos Lietuvių tarybą. 
Palikę neišdildomus nesutiki
mus, jie sujungė savo jėgas 
Lietuvos labui. Lietuvai esant 

sunkiausioje padėtyje, jie liu
dijo jos byloje, kalbėjo Ame
rikai ir visam pasauliui, rei
kalaudami laisvės tėvų že
mei.

Tačiau neužteks susivie
nyti kelioms grupėms. Artė
jant rinkimams, turėtumėt 
jungtis į didesnę centrinių jė
gų koaliciją, užpildančią tarp 
kairiųjų ir dešiniųjų esantį vi
są politinių jėgų vidurį. Atei
nantieji rinkimai turėtų būti 
palankūs vidurio grupėms. 
Gal teks kai kur nusileisti, 
pasitraukti į šalį, bet Jūs at- 
liktumėt savo pareigą Tėvy
nei, jei jungtinėmis jėgomis 
išgelbėtumėte valstybę iš 
chaoso, prie kurio ją privedė 
du paskutinieji seimai ir jų 
parinkta administracija.

Mes, Amerikoje esantys 
bendraminčiai, viliamės, kad 
šis suvažiavimas įvykdys šią 
pareigą, o suvienytos jėgos 
atneš Lietuvai šviesesnę at
eitį.
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Girdėta iš Vilniaus
• METINIS PRANEŠIMAS. Lietuvos Prezidentas Val

das Adamkus antradienį Seime perskaitė pirmą savo metinį 
pranešimą. Pasidžiaugęs nepriklausomybės ir demokratijos 
laimėjimais, minties, judėjimo laisve, savarankiško verslo ir 
ūkininkavimo galimybėmis, nevaržoma kultūros kūryba, ne
priklausoma žiniasklaida , Prezidentas iškėlė klausimą : ar vi
sas laisvės teikiamas galimybes mes, kaip nepriklausomos 
valstybės piliečiai, įstengiame išnaudoti? Ar visas laisvės ke
liamas prievoles mes, kaip savarankiška, už savo likimą atsa
kinga tauta, pajėgiame atlikti?

• VALDŽIA IR VALSTYBĖ. Prezidentas V. Adam
kus ragina valdžios institucijas netapatinti savęs su visa vals
tybe, suvokiant valdžios laikinumą. "Valdžia - laikina, valsty
bė - ilgaamžė. Pasakysiu dar daugiau: ilgaamžė yra ir gali būti 
tik tokia valstybė, kurios valdžia suvokia savo laikinumą ir 
netapatina savęs su valstybe", - sakė Prezidentas. Valstybės 
vadovui ypač didelį nerimą kelia jau kelerius metus vykdo
ma, bet iš mirties taško nejudanti savivaldos reforma. "Toli 
pažengėme, formuodami valdininkų valdžios valstybę, bet 
mažai nuveikėme, kurdami šiuolaikišką, kvalifikuotą, piliečių 
ir tautos interesams jautrią valstybės tarnybą", - sakė jis. V. 
Adamkaus įsitikinimu, klestintis biurokratinis aparatas ne tik 
varžo piliečius, bet ir švaisto biudžeto pinigus.

• KAIP ĮVEIKTI SKURDĄ? Prezidentas paragino 
Vyriausybę naujų darbo vietų kūrimo skatinimą laikyti strate
giniu socialinės plėtros uždaviniu. "Sėkmingai jį spręsti įma
noma, tik pasikliaujant privačiu sektoriumi, sudarius sąlygas 
jo plėtotei". V.Adamkus pastebėjo, kad nedarbas ir menkas 
žmonių išsilavinimas yra vienos pagrindinių skurdo priežas
čių. "Tad su naujų darbo vietų kūrimu, profesinio mokymosi 
galimybių išplėtimu sieju ir skurdo įveikimo programą.

• PRASTAS ŪKININKAVIMAS. "Derėtų vengti per
dėtai optimistinių tikrovės užkalbėjimų. Turime blaiviai pa
žvelgti į iškilusias ūkio raidos problemas, jas atvirai įvardyti 
ir ieškoti efektyvių sprendimų", - sakė Prezidentas. Jis pa
stebėjo, kad apie pusę Lietuvos įmonių šiandien dirba nuosto
lingai. "Dalis jų mėnesiais neatsiskaito su darbininkais. Žemės 
ūkio įmonės pusmečiais negrąžina skolų žemdirbiams. Gero
kai šoktelėjo nedarbo lygis. Prezidento nuomone, valstybė per 
šiuos metus ūkininkavo ypač nesėkmingai. "Lietuvos energi
jos", "Lietuvos geležinkelių", "Mažeikių naftos" skolas netru
kus pajus visi krašto piliečiai. V.Adamkus paragino už priva
tizavimą gaunamas milijardines lėšas skirti strateginiams 
visuomenės raidos tikslams, "o ne biudžeto skylėms lopyti".

• TAISYTI MOKESČIU SISTEMĄ. Dabartinę mo
kesčių sistemą Lietuvoje Prezidentas^avadino painia ir neto
bula. "Siūlau jau nuo šių metų pradėti naują tradiciją - svars
tant Seime valstybės biudžetą, kartu peržiūrėti ir mokesčių 
įstatymus, kad pati sistema taptų aiškesnė ir logiškesnė, [...] 
kad per visus finansinius metus galiotų pastovios mokesčių 
taisyklės", - teigė valstybės vadovas.

• ĮVERTINIMAS. "Metinis Prezidento pranešimas bu
vo išties dalykiškas, fundamentalus, šiuolaikiškas. Jis atspin
dėjo gyvenimo tikrovę - turime suprasti, kokia žeme vaikšto
me. Seniai pasigedau tokio ryžtingo, valingo pranešimo - aiš
ku, kad kalba valstybės galva, kuriam rūpi piliečių gyveni
mas, tautos gerovė, kuris realiai vertina krašto padėtį", - teigė 
Krikščionių demokratų frakcijos narys Vytautas Bogušis.

• PARAMA. "Aš remiu Lietuvos narystę NATO, visišką 
narystę", - sakė antradienį kalbėdamas Lietuvos Seimo posė
dyje JAV Atstovų rūmų pirmininkas Dennis Hastert. Jis labai 
gerai vertino Lietuvos dalyvavimą NATO programoje "Part
nerystė vardan taikos" ir valstybės pasiryžimą krašto apsaugos 
sistemos finansavimui skirti 2 procentus bendro vidaus pro
dukto. JAV Atstovų rūmų pirmininkas taip pat pažymėjo, kad 
JAV kongrese remiamas Lietuvos siekis tapti Europos Sąjun
gos nare. "Didesnė Europos Sąjunga yra geresnė Europos 
Sąjunga, ir aš manau, kad ji turi plėstis į Rytus ir įjungti besi
vystančias Rytų Europos demokratijas", - sakė jis.

• ATSISVEIKINIMAS. Atsisveikinti su Ričardu Miku
tavičiumi ir atiduoti jam paskutinę pagarbą buvo atvykęs ir 
Lietuvos Prezidentas Valdas Adamkus. Jis gerai pažinojo ve
lionį ir palaikė su juo draugiškus ryšius. Prieš prasidedant li
turgijai salėje skambėjo įrašas, kuriame Ričardas Mikutavi
čius skaito dar prieš tragišką mirtį įrašytas eiles iš dabar išleis
tos knygos ir garso kasetės "Mirties vilties veidai".

• DIRBTI SAVO DARBĄ, Prezidentūros ir Vyriausy
bės nesusikalbėjimo V. Adamkus nelinkęs vadinti įtempta pa
dėtimi, tačiau yra nesutarimų ir nuomonių skirtumų. Jis paža
dėjo 4-5 savaites atsisakyti bet kokių susitikimų, kuriuose bū
tų aiškinamasi nesutarimai su premjeru. (Pagal Eltos prane
šimus)

Tarptautinių įvykių apžvals^

SERBIJA TĘSIA ŽUDYNES

Algirdas Pužauskas

Kovo 24 d. NATO kari
nė aviacija smogė į Jugosla
vijos karinius taikinius. Karo 
lėktuvai bombardavo Serbi
jos kareivines, aerodromus, 
priešlėktuvinės gynybos įren
ginius. Iš JAV karo laivų pa
kilusios raketos ir aviacijos 
bombos jau padarė Serbijos 
kariuomenei nemažų nuosto
lių. Oro kovose JAV naikin
tuvai sunaikino kelis Serbi
jos lėktuvus.

Prezidentas Bill Clinton, 
pranešdamas apie prasidėju
sius kovos veiksmus, nuro
dė, kad jais siekiama nu
traukti serbų valdžios vykdo
mas albanų žudynes ir Slabo- 
dan Miloševič pradėtą "etninį 
valymą" Kosovo provincijo
je. Jo atsiųsta policija ir ka
riuomenė žudo ir persekioja 
albanus, degina ir naikina jų 
kaimus. Jei pasaulis nesiims 
jokių priemonių, kad žudynės 
būtų nutrauktos, ateityje bus 
dar sunkiau tai padaryti, pa
sakė prezidentas.

Kovos prieš turkus

Balkanai jau seniai mini
mi dėl nesibaigiančių kovų ir 
tautinės nesantaikos. Serbai 
tvirtina, kad Kosovas yra ser
bų "Jeruzalė", senosios Serbi
jos imperijos centras. Ser
bijos mokyklose vaikams aiš
kinama apie 1389 metais įvy
kusį kruviną mūšį, kurį lai
mėjo Turkijos kariuomenė. 
Tas mūšis, įvykęs vadinama
jame "Kosovo lauke", nulė
mė, kad visa provincija, da
bar vadinama tuo pačiu Ko
sovo vardu, liko turkų ranko
se.

Serbija atsiėmė Kosovą 
tik 1912 metais, kai susijun
gusi su Juodkalnijos (Monte- 
negro), Graikijos ir Bulgari
jos karo jėgomis, sumušė 
Turkijos kariuomenę ir atsi
kratė Otomanų imperijos do
minavimo, užsitęsusio dau
giau kaip 600 metų. Tačiau ši 
serbų nuolat kartojama isto
rija kitaip atrodo albanams, 
kurie sudaro 90% Kosovo 
gyventojų. Jie tvirtina, kad 
albanai nuo amžių gyvenę 
Kosove ir kitose Balkanų vie
tose, tačiau juos užkariavo 
dar šeštame šimtmetyje iš 
šiaurės ir rytų atsikraustę sla
vai.

Didžiosios Europos vals
tybės 1912 metais Londono 

suvažiavime priėmė svarbius 
nutarimus ir nubraižė naujus 
žemėlapius. Tuomet Kosovo 
žemių reikalavo neseniai 
įsteigta Albanijos valstybė. 
Savo teises į ją reiškė Turkija 
ir net Rusija. Buvo nutarta 
priskirti Kosovą Serbijai. 
Nuo to laiko apie 2 milijonai 
albanų liko atskirti nuo Alba
nijos valstybės.

Valstybinių sienų proble
ma sąlygojo tautų nesantaiką. 
Kroatai svajojo apie "Didžią
ją Kroatiją", serbai kalbėjo 
apie "Didžiąją Serbiją", al
banai - apie "Didžiąją Alba
niją". Tokia padėtis ilgainiui 
sąlygojo 1991-1995 metų ko
vas ir "etninius valymus", ku
riuose žuvo tūkstančiai žmo
nių. Dėl serbų kaltės žlugu
sios taikos derybos ir nesibai
giantis jų valdžios smurtas 
prieš albanus pastūmėjo NA
TO imtis baudžiamųjų karo 
veiksmų. JAV spaudoje S. 
Miloševič lyginamas su kitu 
diktatorium - Irako Sadamu 
Husseinu, kuriam Kuveitas 
iki šiol irgi atrodo esantis Ira
ko provincija bei istorinis pa
likimas. Kuveitą nuo Irako 
užmačių gina galingoji Ame
rika ir jos bičiuliai.

Rusija protestuoja

Serbijos vadas Slabodan 
Miloševič 1989 birželio 28 d. 
dalyvavo Kosovo mūšio 600 
metų sukakties paminėjime. 
Kalbėdamas šia proga, jis pa
brėžė, kad tame mūšyje ser
bai gynė Europą nuo musul
monų turkų veržimosi. Anot 
jo, jie gynė krikščionybę. 
Mūšio vietoje ant kalno pa
statytas paminklas. Ant jo 
užrašyta: "Kiekvienas, kuris 
yra gimęs serbu, bet kuris ne
ateis į "Kosovo lauką kovoti 
prieš turkus, tegul jis niekad 
nesusilaukia vaikų - nei ber
niukų, nei mergaičių. Tegul 
jis niekad nesulaukia žemės 
derliaus".

NATO karo aviacijos 
puolimą Serbijoje pasmerkė 
Rusijos prezidentas Borisas 
Jelcinas. Rusija atšaukė iš 
NATO centro savo atstovą, 
generolą Viktorą Zavarziną, 
atstovavusį Rusijai "Taikos 
partnerystės" programoje. 
Kalbama, kad Rusijos prem
jeras paskambino Serbijos 
prezidentui, paragino jį toliau 
tęsti Kosovo taikos derybas ir 
nusileisti. Tuo tarpu prezi
dentas B. Jelcinas pabrėžė, 
kad Rusija pasilieka sau teisę 
imtis reikiamų priemonių, 
įskaitant ir karinius žings
nius, kad užtikrintų savo 
saugumą. Komentatoriai ma
no, kad šis sakinys reiškia, 
jog raketos su atominiu gink
lu vėl gali būti įrengtos Gu
dijos (Baltarusijos) teritorijo

je, kad vėl gali prasidėti 
ginklų ir jų dalių siuntimas į 
Jugoslaviją. Šios buvusios 
prokomunistinės imperijos 
kariuomenė ginkluota sovietų 
ginklais. Serbija net turi mo
dernių rusiškų karinių, "Mie" 
tipo lėktuvų. Rusijos kariuo
menės štabo viršininkas gen. 
Anatolijus Kvašninas spau
dos konferencijoje gyrėsi, 
kad serbai numušė du JAV 
karo lėktuvus ir vieną Olan
dijos lėktuvą.

Įvairios nuomonės

Pasaulis nevienodai suti
ko NATO kariuomenės puo
limą Serbijoje. Komunistinio 
Vietnamo užsienio reikalų 
ministerija pasmerkė NATO 
kovos veiksmus, kurie "rim
tai pažeidžia Jugoslavijos 
nepriklausomybę ir teritorinę 
neliečiamybę. Irako vyriau
sybė įtikinėja, kad puolimai 
yra neteisėti, nes šių dienų 
pasauliui reikia taikos ir tai
kingų sprendimų. Būtina 
gerbti tautų nepriklausomu
mą.

Australijos premjeras 
John Howard pasakė, jog 
istorija mus moko, kad ra
miai sėdint ir nieko nedarant, 
vėliau tenka sumokėti daug 
didesnę kainą. Vatikano at
stovas J. Navarro-Valls pa
reiškė, kad "jėgos panaudoji
mas visada reiškia žmonijos 
pralaimėjimą. Neįmanoma 
pamiršti karo aukų ir neapy
kantos jausmų, kurie vis di
dės". Pietų Afrikos užsienio 
reikalų ministerija apgailes
tavo, kad Jungtinių Tautų 
chartija yra pažeidžiama, o 
Saugumo Tarybos autoritetas 
sunyko. To negalima toleruo
ti tarptautinėje bendruome
nėje. Graikijos parlamento 
pirmininkas Apostolos Kak- 
lamanis postringavo, kad 
"Amerikos vadovaujamas 
puolimas nuveda Europą 
atgal į šaltojo karo laikus".

Amerikos spaudoje krei
piamas nemažas dėmesys į 
garsius krepšinio žaidėjus, 
NBA lygos profesionalus. 
Sacramento "Kings" klube 
pagrindiniai žaidėjai yra Vla
de Divac ir Predrag Stojako- 
vič. Abu jie - serbai ir sakosi 
esą susirūpinę savo tėvų li
kimu Serbijoje. Oregano 
valstijos universitete studijas 
baigia Saša Petrovič, žai
džiantis universiteto krepši
nio rinktinėje. Jis piktai kri
tikavo JAV prezidentą B. 
Clinton už jo tėvynės bom
bardavimus. (Kai Serbijos 
policija ir kariuomenė išžu
dė visą albanų kaimą, mote
ris, vaikus ir senelius, "pro
fesionalai" neprotestavo.- 
red. pastaba)

(Nukelta į 3 p.)
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Tautininkai kryžkelėje
Kovo 20 d. Vilniuje įvy

kęs Lietuvių tautininkų suva
žiavimas paliko prieštaringus 
įspūdžius. Pirmoje jo dalyje 
ataskaitinius pranešimus per
skaitė net du LTS pirminin
kai: praeitame suvažiavime 
išrinktas, bet 1998 metų pra
džioje atsistatydinęs prof. 
Vaidotas Antanaitis ir jo pa
reigas po to perėmęs dr. Al
vydas Baležentis. Abu kalbė
tojai daug dėmesio skyrė 
bendriems partinės veiklos 
taktikos klausimams, tačiau 
negalėjo įvardinti per ataskai
tinį laikotarpį atliktų ryškes
nių darbų. Nors paskelbta ke
letas pareiškimų visuomenei, 
tačiau Tautininkų sąjunga 
nesugebėjo pasisakyti apie 
svarbiausias Lietuvos valsty
bės problemas ir pasiūlyti 
realius jų sprendimo kelius. 
Gražų pavyzdį vyresniesiems 
rodė tik jaunieji tautininkai. 
Apie tai rodo jų veikla: pat
riotinio ugdymo konkursas 
"Tolimas lietuviškas žodis", 
savos spaudos sukūrimas, 
aiški ideologinė pozicija.

Tačiau kaip bebūtų gaila, 
Tautininkų sąjunga liko Lie
tuvos politinio gyvenimo 
nuošalėje, silpnėjo ir skaldė
si. Niekaip nepasisekė atsi
kratyti vidinių intrigų, iš da
lies sąlygojusių grupės tauti
ninkų įsiliejimą į buvusio il
gamečio LTS pirmininko Ri
manto Smetonos kuriamą 
naują politinę grupę.

Tarp LTS ir naujosios 
grupės labiausiai išryškėjo tik 
vienas ideologinis skirtumas 
- nevienodas Lietuvos siekio 
tapti Europos Sąjungos nare 
vertinimas. Tačiau ir tarp li
kusių Tautininkų sąjungos 
narių gana plačiai pritariama 
nuomonei, jog stojimas į Eu
ropos Sąjungą turėtų būti ge
rai apgalvotas, kai atsižvel
giama ne tik numatomas tei
giamas, bet ir neigiamas pa
sekmes. Pastarojo laiko įvy
kiai rodo, kad Europos Są
jungoje didelę įtaką turi at
virai lobistinės jėgos, atsto
vaujančios savo šalių kapita
lo interesams. Valstybėms, 
norinčioms tapti Sąjungos 
narėmis, gana dažnai keliami 

reikalavimai, nesuderinami 
su tų valstybių ekonomikos 
raida.

Kartais tokie reikalavi
mai įgauna net atviro šantažo 
formą. Ryškiausias pavyzdys 
- ultimatyvus nurodymas 
tuoj pat uždaryti Ignalinos 
atominę jėgainę. Rusijos kri
zės akivaizdoje tai reikštų ne 
ką kitą, kaip Lietuvos energe
tikos sužlugdymą ir viso ūkio 
raidos sustabdymą, dar spar
tesnį bedarbystės plitimą. Kai 
kurie Europos Sąjungos pa
reigūnai nenori net girdėti 
Lietuvos pasiūlymo atsi
žvelgti į technikos ekspertų 
išvadas. Jų nedomina tai, kad 
jėgainėje pastaraisiais metais 
įrengtos naujos apsaugos sis
temos ir daugybė kitų pato
bulinimų. Lietuva neturi jo
kių garantijų, kad paklususi 
kategoriškiems reikalavi
mams uždaryti elektrinę, ji 
gautų iš ES finansinę paramą. 
Ukrainos vargai dėl Černoby
lio jėgainės uždarymo aiškiai 
rodo, kas lauktų Lietuvos. ES 
pramoninių ir finansinių gru
pių interesai gerokai nustūmė 
į antrąjį planą Europos vieny
bės idėjas.

Džiugiausias LTS suva
žiavimo momentas - gausių 
svečių pasisakymai. Į suva
žiavimą buvo pakviesti ideo
logiškai giminingų partijų bei 
visuomeninių organizacijų 
vadovai. Kalbėjusieji nurodė, 
kad tautinės krypties partijos 
ir judėjimai turi nedelsdami 
sutelkti savo jėgas, kad Lie
tuva greičiau atsigautų eko
nomiškai ir galėtų pasiprie
šinti brutaliam kosmopolitiz
mui, kad būtų atkurta tautos 
patriotinio ugdymo sistema.

Tačiau, kai svečiai, palin
kėję sėkmės suvažiavimui, 
išsiskirstė, pakilios nuotaikos 
greitai nebeliko. Vėl girdėjosi 
nepamatuoti tarpusavio kalti
nimai ir net užgauliojimai. 
Nevaisingos diskusijos užsi
tęsė, delegatų gretos ryškiai 
praretėjo. Naujo sąjungos pir
mininko ir valdybos rinkimai 
vyko, vargu ar beturint įsta
tuose reikalaujamą "kvoru
mą". Kažin ar tai nuteikia 
vienybei?

Juozas Žygas

Po komunizmo subyrėji
mo Maskva staiga pasidarė 
didžiausia žmogaus teisių gy
nėja. Ji žmogaus teises gina 
Ukrainoje, Estijoje, Latvijoje. 
Žinoma, jos valdose apie 
žmogaus teises kalbėti nėra 
madoje, o gal būt net nesau
gu. Man prisimena dar Vo
kietijoje gyvenant, 1948 m. 
vokiškame laikraštyje iš
spausdintas Rytų Vokietijoje 
įsikūrusių rusų kariškių pasi
kalbėjimas su vokiečiu. Rusai 
vokiečiui sakė:

- Jūs, vokiečiai, visą lai
ką tik apie maistą kalbate. 
Mes, rusai, tai - tik apie kul
tūrą.

Vokietis jiems į tai atsa
kė:

- Kam ko trūksta, apie 
tai ir kalba.

Dabar Maskva, kad Rusi
jos gyventojų dėmesį nu
kreiptų nuo visokios netvar
kos, maisto trūkumo ir aukštų 
kainų, ima postringauti apie 
rusakalbių vargus kitose vals
tybėse. Jeigu su jais pagal 
Maskvos standartus nebus 
skaitomasi, tai net karine jų 
"globa" grasinama. Tiesa, 
visai neminima, kokiu būdu 
tie rusakalbiai šiose šalyse 
atsirado. Prie Lietuvos dėl 
rusakalbių teisių negalėdami 
prisikabinti, surado rusų ka
rių kapus. Taip pasitvirtina 
patarlė: "Jeigu nori mušti, tai

Tarptautiniu įvykiu apžvalga

Piktos serbų demonstra
cijos įvyko kaimyninėje Ma
kedonijoje. Ten nukentėjo 
JAV ambasada. Buvo puola
mos ir šalpos organizacijos, 
jų automobiliai ir sandėliai. 
Sukurstyta minia šūkavo: 
"NATO, lauk iš Jugoslavi
jos"!

JAV tarptautinės radijo 
stotys paskelbė prezidento B. 
Clinton atsišaukimą į serbus. 
Jis ragina juos pašalinti Ju
goslavijos prezidentą, kuris 
turėtų būti teisiamas Tarptau
tiniame Hagos teisme. Daug 
sunkumų sukėlė benzino sto
ka sostinėje Belgrade ir ki
tuose miestuose. Privatūs as
menys nebegali nusipirkti ku
ro, nes jis parduodamas tik 
kariuomenei. Ūkininkai ne
gali atvežti į miestus savo 
produktų. Parduotuvės ištuš
tėjo, jose nebėra mėsos ir 
daržovių. Jugoslavijos kino 
teatrai neberodo amerikietiš
kų filmų. Jų vietoje rodomos 
senienos iš tų dienų, kai ser-
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KROKODILO AŠAROS
lazdą visuomet rasi". Kovo 
18 d. BNS pranešė:

"Rusija susirūpinusi so
vietų karių kapų niekinimu 
Lietuvoje. Rusijos ambasada 
Vilniuje pareiškė susirūpi
nimą dėl "besikartojančių 
vandalizmo aktų prieš sovie
tų karių kapus Lietuvoje" ir 
paragino nubausti jų niekin
tojus.

Vandalizmas, pasireiš
kiantis net prieš okupantų ka
rių kapus, nėra pagirtinas 
veiksmas. Tačiau reikėtų 
gerbiamam Rusijos ambasa
doriui priminti, kad okupaci
jos laikais Lietuvos savano
rių ir karių kapai, jų pamink
lai bei kryžiai buvo vartomi 
ir daužomi ne vandalų, bet 
komunistų partijos ir val
džios įsakymais. Taigi, šių 
dviejų atvejų negalima net 
palyginti.

Be to dabartinė Rusijos 
valdžia, kuri paveldėjo sovie
tinį atominį arsenalą ir jų už
grobtas žemes, turėtų būti at
sakinga ir už sovietinius nusi
kaitimus. Gai dabartinė jos 
valdžia galėtų nurodyti, kur 
yra 29-ojo teritorinio šaulių 
korpuso, šimtų ištremtųjų lie
tuvių karininkų ir karių ka
pai? Kokį rūpestį rodė sovie
tų valdžia, o dabar - jos tei
sių paveldėtoja Rusija tiems 
kapams? Be to, žuvusiųjų 
vaikai ir vaikaičiai norėtų 
bent žinoti, kokioje Norilsko 
duobėje jie buvo įmesti!

Kuomet ambasadoriai 
praranda diplomatines manie
ras, jie pradeda kištis į kitos 
valstybės vidaus reikalus ir 
nurodinėti, kokiais pavadini

(Atkelta iš 2 p.) 

bai kovojo prieš Hitlerio ar
mijas.

Vidaus kritikai

Prezidentas Clinton turi 
pakankamai kritikų ir namie. 
Respublikonų partijos kandi
datai į prezidento vietą su
skilo. Kandidatai, kurie remia 
karo žygį Jugoslavijoje yra: 
senatorius John McCain iš 
Arizonos, žurnalų leidėjas 
Steve Forbes, buvęs guberna
torius Lamar Alexander iš 
Tennessee ir ponia Elizabeth 
Dole. Tie, kurie yra nusistatę 
prieš Amerikos įsivėlimą į 
Jugoslavijos reikalus, yra bu
vęs viceprezidentas Dan 
Quayle, religinis konservato
rius Gary Bauer, televizijos 
žurnalistas, konservatyvusis 
komentatorius Patrick Bucha- 
nan, kongresmenas iš Ohio 
John Kasich ir šen. Iš New 
Hampshire valstijos Bob 
Smith. Texas gubernatorius 

mais Lietuvos gatvės turėtų 
būti pavadintos. Jie ima kal
tinti Lietuvos daktarus, kad 
šie nemoka nustatyti A. Li
leikio sveikatos būklės. Jie 
pradeda kalbėti ir apie kitus 
tariamus nusikaltėlius.

Lietuvai reikia nedelsiant 
pareikalauti: jeigu Dušanskio 
pagal Izraelio įstatymus ne
gali išduoti, tai pats Izraelis 
turi jam bylą iškelti. Be to, 
panašių yra ir daugiau. Mū
sų silpnoji vieta yra, kad ne
buvo pasirūpinta prieš tautą 
nusikaltusių pavardes sure
gistruoti.

Iš šalies stebint, atrodo, 
kad Maskvos ir Izraelio puo
limai prieš Lietuvą yra bend
rai diriguojami. Kai tik iš 
NATO ar Europos Sąjungos 
pasigirsta palankesnis Lietu
vos įvertinimas, tuojau iš mi
nėtų valstybių pasipila kalti
nimai Lietuvai. Kam naudin
ga, kad Lietuva liktų už su
vienytos Europos ribų? Ne
sunku matyti, kas yra tuo su
interesuoti.

Seniau mums, išeiviams, 
reikėjo reaguoti į tokius iš
puolius ir mes visada atsaky
davome. Dabar, kuomet yra 
ambasados, tai jų pareiga į iš
puolius ir šmeižtus atsakyti.

Negalima kategoriškai 
teigti, kad nebuvo susitepu
sių lietuvių. Bet visai kitas 
reikalas, kai kaltinama visa 
tauta. Procentinis palygini
mas labai aiškiai rodo, ku
rioje pusėje vienaip ar kitaip 
nusikaltusių buvo žymiai 
daugiau!

George Bush pasakė, kad 
Amerikos kareiviams reikia 
paramos ir pritarimo, tačiau 
atsisakė pasakyti, ar jis pri
taria kariuomenės siuntimui į 
tolimąją Jugoslaviją. Atsto
vas J. Kasich pareiškė, kad 
jis mato Jugoslavijoje kylantį 
pilietinį karą ir sudėtingą pa
dėtį, kurioje žmonės yra at
sidūrę prieš kelis šimtmečius. 
Iš kitos pusės, pasakė kong
resmenas J. Kasich, yra pavo
jaus, kad pasaulio vadovai, 
pasižiūrėję, ką išdarinėja 
Saddam Hussein, gali pama
nyti, kad ir jie turėtų "paro
dyti nosį" mums ir mūsų po
litikai".

Apklausoje, kurią organi
zavo CBS televizijos žinių 
tarnyba, paaiškėjo, kad res
publikonų partijos balsuotojai 
mažiau pritaria Amerikos įsi
kišimui į serbų-albanų kon
fliktą. Tarp demokratų 61 % 
pritaria aviacijos puolimams 
ir 18% - nepritaria. Respub
likonų tarpe 44% pritaria.

mailto:dirva@ix.netcom.com
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Iš Lietuvių tautininkų sąjungos suvažiavimo PASAULIS IR LIETUVA

VEIKSMŲ PROGRAMA
Paskutinysis XX a. ir 

pirmasis XXI a. dešimtme
čiai Lietuvai bus nepaprastai 
reikšmingi. Šiame laikotarpy
je bus lemiamas lietuvių tau
tos ir Lietuvos valstybės liki
mas, jos politinė, ekonominė 
bei kultūrinė orientacija, pa
aiškės jų išlikimo pasaulyje 
galimybės. Visa tai suprasda
mi ir:

-įvertindami Lietuvių 
tautininkų sąjungos, kaip po
litinės partijos istorinį vaid
menį, kuriant ir stiprinant 
Lietuvos valstybę;

- žinodami, kad tik gi
lus, teisingai suprastas, nuo 
pat gimimo esantis ir puose
lėjamas tautinis jausmas lei
džia tapti pilnaverčiu savo 
valstybės piliečiu;

- suvokdami atsakomy
bę už tolimesnį lietuvių tau
tos ir Lietuvos likimą;

- realiai įvertindami esa
mą daugiapartinę politinę pa
dėtį ir vyraujančių politinių 
jėgų pasiskirstymą,

manome, kad šiuo metu 
ypač būtina ieškoti sutarimo 
ir sukurti stiprų tautinės 
krypties politinių partijų jun
ginį, kuris galėtų veiksmingai 
įtakoti tolesnę politinių įvy
kių eigą. Šiandien galima tik 
apgailestauti, kad tautos Są
jūdžiui atkūrus Nepriklauso
mybę, tautinės jėgos laiku 
nesusitelkė ir nesudarė vie
nos įtakingos politinės parti
jos.

Tačiau kelias į naują, 
vieningą tautinės krypties 
politinę partiją yra ilgas ir ve
da tik per bendrus praktinius 
darbus, per politinėje veiklo
je patikrintą pasitikėjimą. 
Taip pat reikėtų nepamiršti ir 
teisinių-biurokratinių proce
dūrų, kurias tektų nugalėti.

Lietuvių tautininkų są
jungos tolimesnės veiklos ga
limybės bei jos likimas pri
klausys nuo 2000 m. pavasarį 
vyksiančių savivaldybių, o 

Darniame būryje - LTS suvažiavimo dalyviai ir svečiai. Priekyje (iš kairės): dr. Leonas Mil
čius, dr. Vacys Bagdonavičius ir prof. Romualdas Grigas. Antras iš kairės - naujasis LTS pir
mininkas dr. Gediminas Sakalnikas. Dešinėje - ALTS vicepirm. E. Bartkus. J. Jasaičio nuotr.

rudenį - Seimo rinkimų re
zultatų, nuo to, kiek Tauti
ninkų sąjungos narių bus iš
rinkta. Todėl visą Sąjungos 
dėmesį ir lėšas reikia skirti 
šiems tikslams.

Dabartiniu metu Tauti
ninkų sąjungos veikla ir jos 
finansinė padėtis yra silpna. 
Jos nariai, nesulaukdami ak
tyvesnės LTS valdybos ir ta
rybos veiklos, yra pasimetę ir 
nusivylę. Dalis jų perėjo į ne
seniai R. Smetonos įkurtas 
politines struktūras bei kitas 
partijas arba visai atsisakė 
politinės veiklos.

Vėl sutelkiant LTS na
rius prasmingam darbui, pri
statant save visuomenei kaip 
intelektualią ir perspektyvią 
politinę jėgą, telkiant kitas 
tautiškai nusiteikusias orga
nizacijas (pirmiausia "Jauną
ją Lietuvą"), sąjunga galėtų 
numatyti tokį savo veiklos 
planą, kuris padėtų jai tapti 
stipresne ir įtakingesne politi
ne jėga:

1. Su tautinės krypties ir 
demokratinėmis politinėmis 
partijomis sudaryti ir vykdyti 
bendrų artimiausių darbų pla
ną. Tai būtų teminės konfe
rencijos, atviros diskusijos, 
spaudos konferencijos, vals
tybinių švenčių, žinomų isto
rinių asmenybių paminėji

LTS suvažiavime kalba "Jaunosios kartos pirmininkas 
Gintaras Binkauskas J. Jasaičio nuotr.

mai, bendri leidiniai ir kt.
2. Sudaryti bendrą pa

ruošiamąją darbo grupę, kuri 
galėtų parengti visoms no
rinčioms bendradarbiauti po
litinėms partijoms ir organi
zacijoms priimtinus naujos 
(Tautininkų, Tautinės ar Lie
tuvių tautinės sąjungos įstatų 
bei programos projektus.

3. Savivaldybių tarybų 
rinkimams sudaryti savų kan
didatų sąrašus ir suderinti, 
kuriuose miestuose bei rajo
nuose atitinkama partija galė
tų būti vedančioji.

4. Seimo rinkimams su
daryti LTS kandidatų per- 
spekspektyvinį sąrašą ir jį 
suderinti su kitais, bendradar
biaujančių partijų sąrašais, 
aptarti paramą kandidatams.

5. Sudaryti konkretų, 
teisiškai pagrįstą Tautininkų 
sąjungos pertvarkymo ir iš
plėtimo planą, įvertinant vi
sas juridines, organizacines, 
turtines ir finansines pasek
mes bei jų praktiniam įgy
vendinimui reikalingus ter
minus.

LTS pertvarkymas yra 
negalimas be plataus aptari
mo visose sąjungos struktū
rose, o taip pat be Amerikos 
Lietuvių Tautinės sąjungos 
pritarimo ir paramos.

Dr. Leonas Milčius

* SOVIETŲ PILIEČIAI LATVIJOJE. Latvijos Pilie
tybės ir migracijos reikalų valdybos viršininko pavaduotojas 
A. J. Lėjinis žurnalistams pranešė, kad apie 14 tūkst. Latvijos 
gyventojų dar nepasiėmė naujų pasų. Vieninteliai dokumen
tai, patvirtinantys jų asmenybę, yra buvusios SSRS pasai, ku
rių galiojimo laikas baigėsi 1997 m. gruodžio 31 d. (LETA)

* PASMERKIMAS. Latvijos prezidentas Guntis Ulma
nis, atidarydamas parodą, skirtą masinių Latvijos gyventojų 
trėmimų į Sibirą 50-mečiui, pakvietė Latvijos ir tarptautinę 
visuomenę pasmerkti sovietinį totalitarinį rėžimą.

Estijos naujojo parlamento deputatai, minėdami stalini
nio trėmimo antrosios bangos 50-mečio sukaktį, priėmė pa
reiškimą, kuriame reikalaujama komunistų partijos represinių 
institucijų veiklą Estijoje pripažinti nusikalstama ir padaryti 
viską, kad neteisingumas šalyje nepasikartotų. (BNS)

* PASIŪLYMAS. Latvijos užsienio reikalų ministras 
Valdis Birkavas per Vokietijos spaudą Rusijai pasiūlė Vokie
tijos - Čekijos pareiškimo pavyzdžiu parengti bendrą doku
mentą apie Rusijos įvykdytą Latvijos okupaciją. Tai pasitar
nautų dvišaliams santykiams. (BNS)

* MEDALIAI STRIBAMS. Maskvos valdžios atstovai 
Rusijos ambasadoje Rygoje 26 Maskvos gynėjams vetera
nams įteikė ątminimo medalius "Maskvai - 850 metų". Keturi 
veteranai medalių atsiimti neatvyko. Tai buvę stribai, kaltina
mi nusikaltimais prieš žmoniją. Trims iš jų medaliai buvo 
įteikti namuose, o ketvirtam, kuriam paskirta kardomoji prie
monė - įkalinimas, medalio įteikti nepavyko, nors Maskvos 
atstovai ir bandė aplankyti stribą kalėjime. (BNS)

* GRASINIMAI. Rusijos ministras pirmininkas Jevge- 
nij Primakov pareikalavo nedelsiant nutraukti NATO atakas 
prieš Jugoslaviją. įvykių raida Kosove artėja prie lemtingos 
ribos, sakoma Baltarusijos ir Rusijos Sąjungos Parlamentinio 
susirinkimo kreipimesi į pasaulio parlamentus dėl NATO ka
rinės intervencijos prieš Jugoslaviją. Jeigu artimiausiomis va
landomis nebus imtasi ryžtingų žygių krizei likviduoti, Euro
pa bus įtraukta į didelį konfliktą Balkanuose, kuris gali sukelti 
naują pasaulinį karą, teigiama kreipimęsi. (ITAR-TASS)

* PAŽADU NEUŽTENKA. Vokietijos kancleris Ger- 
hard Schroeder atmetė Rusijos ministro pirmininko Jevgeni
jaus Primakovo pasiūlymą iš Belgrado nutraukti ugnį ir pra
dėti derybas. G. Schroeder pažymėjo, jog tai, ką jam sakė J. 
Primakov, neduoda jokio pagrindo politiniam sprendimui, ir 
nėra jokio reikalo nutraukti ugnį. Primakov teigė, jog Miloše
vičius yra pasiruošęs, nutraukus ugrų, Kosovo klausimą spręs
ti politinėmis priemonėmis. Tuo atveju, jeigu bus nutrauktos 
atakos, Miloševičius sutinka sumažinti karines pajėgas regio
ne. Tačiau NATO į tai reagavo skeptiškai. Mes norime matyti 
veiksmus, o ne klausytis pažadų, - sakė NATO atstovas spau
dai Haraldas Baumgartenas. (DPA)

* "IŠSKYRUS KOMUNISTUS". Visos Vokietijos po
litinės partijos, išskyrus komunistų partijos pasekėjus, pa
reiškė pritariančios NATO veiksmams.

Popiežius Jonas Paulius II kreipėsi į Jugoslavijos vyriau
sybę, ragindamas atnaujinti derybas ir bandyti surasti taikų 
problemos sprendimą. (DPA)

* BALSAVIMAS NEPADĖJO. JT Saugumo Taryboje 
Rusija skubiai pareikalavo balsuoti dėl rezoliucijos, kuria bū
tų nutrauktas Jugoslavijos bombardavimas. Tik 3 Saugumo 
Tarybos narės balsavo už: Rusija, Kinija ir Namibija. Kitos 12 
ST narių balsavo prieš. (REUTERS)

* PRAŠO NAUJŲ PASKOLŲ IR MAISTO. Rusijos 
premjeras Jevgenij Primakov ir Tarptautinio Valiutos Fondo 
(TVF) vadovas Michacl Camdessus "iš principo" susitarė, kad 
TVF kreditas Rusijai sudarys 4,8 mlrd. JAV dolerių. Kreditas 
bus teikiamas keturiais etapais, paskutinis etapas numatytas 
kitų metų vasarį, o pirmasis - šių metų balandžio pabaigoje ar
ba gegužės pradžioje. Tiksli kredito skyrimo pradžia būtų nu
rodyta TVF direktorių tarybos posėdyje antroje balandžio pu
sėje. Jei taryba nuspręs Rusijos naudai, Maskva galės derėtis 
su Paryžiumi ir Londonu dėl skolų peržiūrėjimo.

Rusija tikisi iki balandžio 15 d. sulaukti iš JAV atsaky
mo apie papildomą paramą Rusijai maisto produktais. Apie 
tai pranešė Rusijos žemės ūko ministro pavaduotojas. (IN- 
TERFAX)

* NEDALYVAUS RINKIMUOSE. Kai kurių Baltaru
sijos demokratinių jėgų Koordinacinė Rada pareiškė, kad ne
dalyvaus balandžio 4 d. įvyksiančiuose vietinių Tarybų rin
kimuose. Pasak pareiškimo autorių, valdžia rinkimus pavertė 
farsu, nes nepriklausomų kandidatų neįregistravo valdžiai pa
klusnios rinkimų komisijos. Baltarusijos teisėsaugininkai su
laikė ir apkaltino buvusį Baltarusijos premjerą, kandidatą į 
prezidentus Michailą Čigirį. (ITAR-TASS, BelaPAN)
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Zuzana Juškevičienė
Kaip liudija istorija, lais

vę reikia išsikovoti ir jos sar
gyboje nuolat budėti. Minė
dami laisvės atgavimo sukak
tį, ne tik pagerbiame už lais
vę kovojusius, bet pakviečia
me ir jaunąją kartą įsiparei
goti budėti savo tautos lais
vės sargyboje.

Tradicinį Kovo 11-osios 
minėjimą surengė Amerikos 
Lietuvių Tautinė sąjunga. Per 
pamaldas gilios tautinės min
ties pamokslą pasakė kun. A. 
Paliokas, Mišių auką nešė li
tuanistinės mokyklos moki
nės - Aušra ir Jazminą Pum
putytės bei Agnė Misiūnaitė. 
Mergaitės buvo pasipuošu
sios tautiniais drabužiais.

Lietuvos Generalinis 
konsulas G. Apuokas, pradė
damas savo pranešimą, pasa
kė, kad jis pateiksiąs savo as
menišką piliečio, neabejingo 
šalies likimui, požiūrį. Jo pa
skaita iš tikrųjų buvo įdomi ir 
vertinga. Tad skaitytojų ži
niai pateikiu platesnę jos 
apžvalgą. Konsulas sakė:

"Žmogus buvo verčiamas 
gyventi dvigubą gyvenimą: 
vieną - garsiai sakyti, kitą - 
galvoti ir sakyti artimųjų tar
pe. Tai aiškiai neugdė žmo
gaus teigiamo charakterio 
bruožų. Todėl žmonės prara

Čikagos lietuvių naujienos

ARTĖJA LIETUVIŲ OPEROS 
PREMJERA

Edvardas Šulaitis

Kiekvieną pavasarį Čika
gos Lietuvių operos kolek
tyvas pakviečia tautiečius į 
savo dainos ir muzikos puotą 
- naujos operos premjerą. 
Šiemet ši data jau čia pat: ba
landžio 18 d. 3 vai. po pietų 
pakils rūtos šakele papuošta 
Morton aukštesniosios mo
kyklos (Cicero, IL) auditori
jos scenos uždanga. Prasidės 
George Bizet 3 veiksmų ope
ra "Carmen". Matysime vieną 
iš populiariausiųjų operų pa
saulyje.

Čikagos Lietuvių opera 
ją stato jau trečią kartą. Gerai 
atsimename 1959 metus,

BUDĖKIME LAISVĖS SARGYBOJE
do bendruomenės jausmą ir 
pilietiškumo įgūdžius.

Lietuva ieškojo ir rado 
būdus tautinei savimonei iš
reikšti. Tai etnografinė mu
zika, tautinių šokių grupės ir 
net sportinė veikla. Tauta ty
liai, bet atkakliai priešinosi 
okupantui. Ją vienijo valdžios 
neteisybės ir skriaudos pajau
timas."

Paskaitininkas sakė, kad 
Sąjūdžio iniciatyvinę grupę 
suformavo žmonės, aiškiai ri
zikuodami prarasti tai, ką tu
ri. Sovietinis režimas buvo 
žvėris, nežiūrint, kad apsil- 
pęs, bet mirtinai pavojingas. 
Kiekvienas Sąjūdžio žmonių 
žingsnis didino režimo atsto
vų susierzinimą, pavojai ty
kojo už kiekvieno kampo. 
Kiekvienas sprendimas reika
lavo išminties ir ryžto. Sąjū
džio vadovai anuomet parodė 

LR Generalinis konsulas G. Apuokas. V. Jasinevičiaus nuotr.

Programos vadovė Daiva Meilienė. V. Jasinevičiaus nuotr.

kuomet šis kolektyvas "Car- 
men" parodė pirmąjį kartą,
t.y. lygiai prieš 40 metų. Šie
met nė vienas iš buvusių pa
grindinių vaidmenų atlikėjų 
nebedalyvauja. Pagrindiniai 
solistai - Stasys Baras-Bara- 
nauskas, Aldona Stempužie- 
nė, Dana Stankaitytė, Algir
das Brazis ir Jonas Varnelis - 
šį kartą "Carmen" stebės iš 
žiūrovų salės. Tik vienas ki
tas buvęs anų laikų choristas 
dar iki šių dienų priklauso 
Lietuvių operos kolektyvui. 
Taip pat ir šalutinės partijos 
solistas - Julius Savrimavi- 
čius - Savrimas šiemet dar 
sudainuos tą pačią rolę.

Pagrindinis solistų pen
ketukas atvyksta iš Lietuvos. 
Tai jau dažnas Lietuvių ope
ros Čikagoje talkininkas Vir
gilijus Noreika, įneša Lina- 
burgytė, Nida Grigalavičiūtė, 
Vladimiras Prudnikovas bei 
Vytautas Juozapaitis. At-

Zuzana Juškevičienė 

neeilinius politikų talentus, o 
Lietuvos žmonės - ištvermę 
ir ryžtą.

Kalbėdamas apie vals
tybės atstatymo pradžią - 
1990-91 metus - konsulas 
sakė, kad įstatymai buvo lei
džiami, tačiau juos įgyven
dinti buvo labai sunku, kada 
šalia lietuviškų įstaigų veikė 
okupacinė valdžia ir visur bu
vo pilna okupacinės kariuo
menės. Prasidėjo ekonominė 
blokada, vėliau - Sausio 13- 
osios įvykiai ir žudynės Me
dininkų muitinėje. Nežiūrint 
šių visų sunkumų, tauta pa
kilo į laisvę. Netrukus, pra
dedant 1991 m. rugsėjo mė
nesiu, pasaulio valstybės vie
na po kitos pripažino Lietuvą 
de jure. Pagaliau Lietuva ta
po Jungtinių Tautų ir kitų 
tarptautinių organizacijų na- 

vyksta ir mažesnę rolę turin
tis Arvydas Markauskas bei 
režisierius E. Domarkas.

Operos chorą ruošia čika- 
gietis Mangirdas Motekaitis 
ir klaipėdietis Algis Zaboras, 
kuris jau nuo praėjusių metų 
darbuojasi Čikagoje. Apie šį 
neeilinį muzikos srities darbi
ninką norisi kiek plačiau pa
kalbėti. Jis yra gimęs 1951 
metais Kretingos rajone. Jau 
yra spėjęs pasižymėti kaip 
įvairių chorų dirigentas ir pe
dagogas. 1991-92 metais A. 
Zaboras dirbo vyr. chormeis
teriu Makedonijos operos 
teatre, dalyvavo tarptauti
niuose operinės muzikos fes
tivaliuose, gastroliavo Jugo
slavijos miestuose. 1993-97 
m. A. Zaboras - Klaipėdos 
universiteto Menų fakulteto 
chorvedybos katedros stacio
naro studentų mišraus choro- 
studijos vadovas. Nuo 1997 
m. jis - Klaipėdos kamerinio 

re. Lietuviai tapo tikrais sa
vojo krašto šeimininkais.

Paskaitininkas, kalbėda
mas apie dabartinę Lietuvos 
padėtį, tvirtino, kad Lietuva 
kaskart vis labiau tampa pil
naverte tarptautinės bendrijos 
nare. Lietuva yra asocijuota 
Europos Sąjungos narė, ren
giasi tapti NATO nare. Verž
liai atkuriama krašto apsau
gos sistema. Lietuva įneša sa
vo indėlį į tarptautinės taikos 
ir tvarkos palaikymą.

1991 metais nebuvo lėšų 
nei miestams tvarkyti, nei ke
liams, nei mokslui. Dabar pa
dėtis kitokia: Lietuvos mak
roekonominiai rodikliai yra 
solidūs, vieni geriausių re
gione. Vidutinis darbo užmo
kestis - daugiau nei $ 260 
mėnesiui. Užsienio prekyba 
perorientuota į Vakarus, at
sigauna ir pramonė. Lietuvos 

Deklamuoja Alina Meilytė. V. Jasinevičiaus nuotr.

mišraus choro "Gilija" vado
vas (kartu su R. Songaila). Jis 
skaitė pranešimus šešiose 
respublikinėse mokslinėse 
konferencijose, spaudoje pa
skelbė per 80 straipsnių, iš
leido tris mokymo priemones 
studentams, sudarė 4 chorinių 
kūrinių rinkinius.

Norėčiau pristatyti ir vie
tinės muzikos bei dainos pa
jėgas. "Carmen" pastatymo 
solistų sąraše dar yra Geno
vaitė Bigenytė, Virginija Mu- 
liolienė, Algimantas Barniš- 
kis ir jau minėtas Julius Sav
rimas. G. Bigenytė ir A. Bar- 
niškis dar neperseniausiai at
vykę iš Lietuvos.

Būtina paminėti ir diri
gentą Alvydą Vasaitį. Jis 
Lietuvių operoje šiose parei
gose debiutavo jau prieš ket- 

bankai, palyginus su kaimy
nų, sėkmingai atsilaikė prieš 
Rusijos finansinę krizę. Ne
žiūrint to, Lietuvoje yra daug 
skaudžių problemų: sunki 
kaimo padėtis, girtavimas, 
savižudybės. Padėtis yra ne 
beviltiška. Daroma viskas, 
kas įmanoma, kad šios prob
lemos būtų sprendžiamos.

Paskaitininkas pripažino 
dideles politines išeivijos pa
stangas, siekiant laisvės Lie
tuvai. Jis kvietė užsienyje gy
venančius lietuvius ir toliau 
neprarasti ryžto ir drauge su 
tauta dirbti Lietuvos gerovei.

Minėjime dalyvavo per 
šimtą žmonių. Jų galėjo būti 
ir žymiai daugiau, jeigu tuo 
pačiu metu ir tame pat pasta
te nebūtų buvę dar dviejų 
renginių. Tai yra jau tikrai 
jokiu būdu nepateisinama! 
Mūsų organizacinės jėgos nė
ra didelės, todėl renginių su
derinimas yra būtinas.

virtį šimtmečio - 1974-siais. 
Be šio talentingo ir darbštaus 
vyro pastangų šiandien vargu 
ar beturėtume Čikagos Lietu
vių operos pastatymus.

Prie šių metų "Carmen" 
premjeros prisideda daug 
žmonių. Tai scenos ir apšvie
timo tvarkytojai - Laima Day 
-Šulaitytė ir Thomas Rusnak 
bei choreografijos vadovas 
Juozas Vancevičius. Nemažą 
indėlį įnešą ir daugiau kaip 
60 balsų turintis Operos cho
ras. O visam šiam kolektyvui 
vadovauja valdyba su jos 
pirmininku Vaclovu Momku- 
mi priešakyje. Šis veiklus ir 
sumanus vyras Operos sam
būriui priklauso jau 39 me
tus, ne kartą yra atlikęs ir so
lines partijas.

(Nukelta į 6 p.)
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(Atkelta iš 5 p.) Čikagos lietuviu naujienos
Edvardas Šulaitls

Nebesinori net aiškinti, 
kiek dabartiniu metu kainuo
ja vienos operos premjera, 
ypatingai kuomet tėra vienin
telis pastatymas. Valdybai 
dažnai reikia sukti galvą, iŠ 
kur paimti pinigų, nes par
duoti bilietai ir aukos nepa
dengia visų išlaidų. Operos 
valdyba stengiasi, kad bent 
Šiam vieninteliame pastatyme 
neliktų laisvų vietų ir būtų 
kuo mažiau nuostolių. Bilie
tai platinami "Seklyčioje". O 
toliau gyvenantieji tautiečiai 
juos gali užsakyti paStu, rašy
dami: Lithuanian Opera, 
3222 W. 66th Place, Chica
go, IL 60629 arba telefonu - 
(773) 925-6193. Šiuo adresu 
galima siųsti ir aukas. Rėmė
jai, paaukoję bent 150 dole
rių, gauna du bilietus nemo
kamai.Balandžio 25 d. Jau
nimo centre Čikagoje rengia
mas koncertas, kuriame pasi
rodys žymieji Šias operos pa
statymo solistai bei operos 
choras. Ir į šį renginį bilietai 
parduodami iŠ anksto.

Praėjus trims metams po 
sėkmingų gastrolių Ameriko
je, Lietuvos Dailės muziejaus 
ansamblis "Kanklės" vėl at
vyksta su nauja spalvinga 
programa. Nuo balandžio vi
durio šis ansamblis per ketu
rias savaites aplankys šiuos 
lietuvių telkinius:

Waterbury - balandžio
16 d.;

New Haven - balandžio
17 d.;

New York - balandžio
18 d.;

Putnam, CT - balandžio 
21d.;

Kcarny, NJ - balandžio 
23 d.;

Philadelphia, PA - balan
džio 24-25 d.;

Washington, D.C. - ba
landžio 29 d.;

Baltimore, MD - balan
džio 30 d.;

Detroit, MI - gegužės 3 
d.;

Lemont, IL - gegužės 7 
d.;

Chicago, IL - gegužės 8 
d.

Ansamblis "Kanklės" yra 
ilgus metus brandintas profe
sionalus muzikinis kolekty
vas. Jo ištakos - nuo 1971 
metų gyvavusiame kanklių 
trio, surengusiame daugiau 
kaip 600 koncertų Lietuvoje 
ir užsienio šalyse. 1992 m. 
Lietuvos Muzikos akademi
jos doc. Lina Naikelienė 
ėmėsi pertvarkyti trio į šešių 
asmenų ansamblį. Jį sudaro 
trys koncertinės kanklės, dvi 
aukštosios birbynės ir daini
ninkė. Ansamblio programo
je - įspūdingas lietuvių muzi-

ŽYMŪS SVEČIAI 
KAZIUKO MUGĖJE

Jau 41-jį kartą Čikagos 
skautai ir skautės surengė 
Kaziuko mugę. Šiemet ji įvy
ko kovo 7-ąją. Visi trys Jau
nimo centro pastato aukštai 
buvo pilni jaunų ir vyresniųjų 
skautų bei kitų mūsų tautie
čių. I mugės atidarymą atvy
ko žymūs svečiai: Lietuvos 
Seimo pirmininkas prof. Vy
tautas Landsbergis su žmona 
Gražina, Lietuvos ambasado
rius Vašingtone Stasys Saka
lauskas, Lietuvos ambasado
rius Pietų Amerikoje Vytau
tas Dambrava, Lietuvos gen. 
konsulas Čikagoje Giedrius 
Apuokas. Matėme ir kitus 
garbius svečius. Tarp jų buvo 
Garbės konsulas Vaclovas 
Kleiza, "Draugo" vyr. redak
torė Danutė Bindokienė, LSS 
vyr. skautininkė Rita Penčy- 
lienė su pavaduotoja Maryte 
Utz ir daugelis kitų. Svečių

"KANKLIŲ" KONCERTAI 
LIETUVIŲ TELKINIUOSE

Teresė Gečienė

kos vėrinys: nuo seniausių 
laikų iki mūsų dienų. Senoji 
instrumentinė muzika groja
ma senovinėmis kanklėmis, 
skudučiais, diatoninėmis bir
bynėmis, lumzdeliais, sekmi
nių rageliais, ožragiais. Spe
cialiai ansambliui skirti kom
pozitorių kūriniai grojami 
koncertiniais instrumentais. 
Ansamblio vadovės Linos 
Naikelienės įsitikinimu, au
tentiški liaudies instrumentai 
turi savo repertuarą, koncerti
niai - savo. Tad ansamblio 
repertuare - muzikos kūriniai 
nuo "Dzūkų polkos" iki Dva
riono operos "Dalia" ir kom
pozitorių J. Juozapaičio, V. 
Mikalausko, A. Lapinsko, V. 
Bartulio, J. Tallat-Kelpšos, J. 
Pauliko, J. Tamulionio, A. 
Bražinsko kūrybos.

Kartu su ansamblio vado
ve jame kankliuoja Virginija 
Alenskienė, Aušra Juškevi
čienė, birbynes ir lumzdelius 
pučia Kąstytis Mikiša ir Eu
genijus Ciplys. Ansamblio 
dainininkė - Aušrinė Stundy- 
tė, garsios operos solistės Ire
nos Milkevičiūtės mokinė. 
Visi šeši kolektyvo nariai yra 
Lietuvos Muzikos akademi
jos auklėtiniai. Ansamblis 
"Kanklės" nuo 1992 m. su
rengė per 300 koncertų Lie
tuvoje ir užsienyje, koncer
tavo Šveicarijoje, Prancūzi
joje, Suomijoje, Vokietijoje, 
Danijoje, JAV-se ir Kanado
je.

1996 m. "Kanklės", ke
liaudamos po JAV, surengė 
18 koncertų 11-oje miestų. 

būryje matėsi ir Šarūno Mar
čiulionio krepšinio mokyklos 
jaunųjų komanda iš Vilniaus.

Žymieji svečiai ir kiti 
lankytojai čia pamatė skautų 
ir skaučių pagamintus dirbi
nius. pamėgino laimę loteri
jose. pasivaišino kavinėse ir 
valgyklose. Visi galėjo ką 
nors įdomaus rasti. Daugu
ma susitiko pažįstamus bei 
draugus.

Prof. V. Landsbergis po 
vizito Kaziuko mugėje turėjo 
skubėti į Lemontą, kur PLC 
patalpose vietos konservato
rių skyrius surengė jo susiti
kimą su lietuvių visuomene. 
Iš ten vėl grįžo į Čikagą, kur 
buvo surengta vakarienė jo 
garbei. O pirmadienį jis da
lyvavo politinėse svarstyto
se Loyola universiteto su
ruoštame "Nailonai Strategy 
Forum" simpoziume. Vienas

Be to, pasirodyta Illinois uni
versiteto Čikagoje rektoriaus 
priėmime Nebraskos univer
sitete Omahoje. Beveik visą 
savo programą ansamblis 
įrašė Lietuvos radijuje, išlei
do keturias garsajuostes ir 
kompaktinę plokštelę.

Šiemetinę "Kanklių" 
viešnagę JAV-ose pasiūlė su
rengti Šv. Andriejaus lietu
vių parapijos administratorius 
kun. Petras Burkauskas. 1996 
m. išgirdęs ansamblio kon
certą Filadelfijoje, jis ryžosi 
pakviesti ansamblį į balan
džio 24-25 dienomis įvyk
siančias parapijos įkūrimo 
75-sias ir savo 20-ties metų 
kunigystės jubiliejaus iškil
mes. Jubiliejinio komiteto vi
cepirmininkei Romai Kru- 
šinskienei pavyko suplanuoti 
ansamblio apsilankymą vie
nuolikoje vietovių, kad kuo 
daugiau išeivijos lietuvių tu
rėtų progos pasigrožėti šios

Lietuvos Dailės muziejaus ansamblis "Kanklės".

LR Seimo pirmininkas, prof. V. Landsbergis kalba Kaziuko 
mugės atidaryme Čikagoje. Dešinėje - programos vadovė R. 
Steponavičiūtė. E. Šulaičio nuotr.

iš to simpoziumo aktyvių da
lyvių, žurnalistas Michael 
McGuire "Chicago Tribūne" 
dienraščio kovo 9 d. laidoje 
išspausdino ilgoką rašinį apie

PADĖKIME JŪRŲ 
MUZIEJUI

Lietuvos Jūrų muziejus 
Klaipėdoje, šiemet, liepos 28 
d. švęs savo 20-ies metų 
veiklos sukaktį. Šiai progai 
paruošė lietuviškos jūrinin
kystės ir laivybos istorijos 
pastovią paminklinę parodą. 
Ji užims dvi sales. Šiam įvy
kiui skirtas ir granitinis pa
minklas lauke, prie įėjimo į 
sales. Jo konkursinis projek
tas jau paruoštas. Viso pro
jekto įvykdymo kaina - apie 
15-16 tūkst. JAV dolerių. 
Muziejus pinigų tokio suma
nymo įgyvendinimui neturi, 
todėl skelbia vajų, siekdamas 
sutelkti reikiamą sumą arti- 

neeilinės grupės kūryba. 
Rengiant koncertus, talkina 
JAV LB Kultūros tarybos 
pirmininkė Marija Rcmienė, 
o Lietuvių fondas sudaro ga
limybę negausiems lietuvių 
telkiniams Išgirsti "Kanklių" 
muziką.

prof. V. Landsbergio vizitą. 
Tokiu būdu Lietuvos vardas 
vėl nuskambėjo didžiojoje 
amerikiečių spaudoje.

miausiu laiku. Aukotojų pa
vardės bus iškaltos marmuri
nėje lentoje, lauke, prie pa
minklo. Aukų apyskaita (kas 
ir kiek prisidėjo) bus spausdi
nama laikraštyje "Klaipėda".

Aukas galima siųsti į Ci- 
tibank N.A., New York, 
SWIFT: CITI US 33, Coit. 
acc. NO 36089473. Benefi- 
clary Lietuvos Jūrų muziejus. 
Norintieji gauti lšsamnesnių 
žinių, galite rašyti šiuo adre
su: P.A. Mažeika, P.O. Box 
374, Pass Christian, MS 
39571. Tel.: 228-452-2222.

P. A. Mažeika

ALTS
LOS ANGELES 

SKYRIAUS 
RENGINIU 

KALENDORIUS

• LIEPOS 11 d. - gegu
žinė po stogu Los Angeles 
Tautiniuose namuose.

• RUGSĖJO 5 d. - Tau
tos šventė ir Lietuvos prezi
dento Antano Smetonos 125- 
ųjų gimimo ir 55-ųjų mirties 
metinių paminėjimas - aka
demija.

• LAPKRIČIO 7 d.- 
Amcrikos Lietuvių tautinės 
sąjungos ir jos ALTS sky
riaus 50 metų veiklos sukak
ties šventė Tautiniuose na
muose.

♦ ♦ *

Norinčius įsigyti knygą 
"ALTS-gos Los Angeles sky
riui - 50 metų" prašome 
kreiptis į Rūtą Šakienę šiuo 
adresu: 22 Maygrecn Ct. 
Glendale, C A 91206. Knygos 
kaina $20.
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Jaunimo puslapis
Skyriaus vedėja - Rita Augienė

LIETUVYBĖ

Neseniai atvukusiems j Ameriką
imigrantai ir pabėgėliai

Lana Pollock

"Lietuviais esame mes gimę, 
Lietuviais norime ir būt, 
Tą garbę gavome užgimę,

Agnė Majorovaitė

Aš esu gimusi ir užaugu
si Lietuvoje. Gyvenant Ame
rikoje, mūsų šeimos pagrindi
nis tikslas yra išlaikyti lietu-

Mergaitės piešia Lietuvą. Iš kairės: Ugnė Vucianytė, Urtė Mačikėnaitė, Lina Aukštuolytė, 
Janina Klimaitė ir Lana Pollock. Lina yra toliausiai gyvenanti šv. Kazimiero lituanistinės mo
kyklos mokinė,, bet tai netrukdo jai mokytis lietuviškai. V. Nasvytytės-Klimienės nuotr.

Tokių keistokų klausimų 
iškyla Kalifornijoje, renkan
tis menininkus į renginių pro
gramas. Kai kas pasigenda 
scenoje jaunimo, nes vyresni 
- besirodą per dažnai, jau esą 
nusibodę...

Bet, štai, Los Angeles 
mieste kovo 21 d. įvyko gra
žus Kovo 11-osios minėji
mas. Meninę programą atliko 
solistė Stasė Klimaitė-Pau- 
tienienė, o akademinėje pro
gramoje išvydome Ziną Mar
kevičiūtę - jauną, tik prade
dančią pasireikšti visuomeni
ni nkę.

Solistė padainavo, akom-

Jai ir neturim leist pražūt."
Kartais labai lengva už

miršti apie mūsų antrąją tė
viškę. Aš ir mano tėveliai gi
mėme Amerikoje ir mūsų 
kasdieninis gyvenimas teka 
Amerikoje, užimdamas visą 
mūsų dėmesį. Draugaujame 
su bendraamžiais, dirbame ir 
mokomės anglų kalba, žiūri
me televizijos programas ir 
klausomės angliškos muzi
kos.

Bet taip pat turime ir ry
šių su protėvių šalimi. Šešta
dienius praleidžiame su drau
gėmis lietuvaitėmis. Sekma
dieniais dalyvaujame lietu
viškose pamaldose. Smagiai 

vybę. Daug lietuvių gyvena 
įvairiuose pasaulio kraštuose 
ir kalba įvairiausiomis tų ša
lių kalbomis. Tačiau daugu
ma lietuvių, kur jie bebūtų, 
širdyse nešioja meilę gimta
jam kraštui ir jo kalbai. Todėl 
dauguma tėvų moko savo 
vaikus kalbėti ir rašyti lietu
viškai.

Mes irgi savo šeimoje, 
norėdami išlaikyti lietuvybę, 
bendraujame tik lietuvių kal
ba. Nors kaip bebūtų sunku 
po angliškos mokyklos, atsi
kėlę šeštadienį, skubame į šioje šalyje, aš galiu išlaikyti 
lietuvišką mokyklą. Joje mes lietuvybę ir mylėti gimtinę 
mokomės lietuvių kalbos, Lietuvą.
ramatikos ir istorijos. Rašo-

Kokių menininkų reikia -
jaunų ar vyresnių

Alė Rūta

ponuojant William Lock- 
wood, dvi Onos Metrikienės 
dainas, vieną S. Laumians- 
kienės (žodžiai K. Binkio), 
vieną G. Gudauskienės (žo
džiai F. Kiršos) ir liaudies 
dainą, aranžuotą muz. W. 
Lockwood, kuri ypač publi
kai patiko. Solistė, pasipuo
šusi tautiniais drabužiais, gra
žiai atrodė. Ir jos dainavimo 
buvo malonu klausytis. "Bi- 
sui" ji padainavo žaismingą 
dainą iš operetės, kuri skam
bėjo labai gerai: solistė turi ir 
vaidybinių gabumų. 1 

skautauju. Kartais aplanko 
mus dėdė ar teta iš Lietuvos. 
Per šventes laikomės lietu
viškų papročių, ruošiame lie
tuviškus valgius.

Mes visi turime gerbti 
kraštą, kuriame gimėme. Bet 
negalima užmiršti mūsų lie
tuviškų šaknų. Turime išnau
doti progas pašokti, padai
nuoti, stovyklauti, sportuoti, 
ir išmokti daug kitų įdomių 
dalykų. Man net atrodo, kad 
kartais mūsų kiti draugai 
mums pavydi, nes mes turi
me tokį smagų lietuvių drau
gų būrelį. Mūsų gyvenimas 
yra labai turtingas, nes esame 
lietuviai.

me rašinėlius. Taip pat mes 
per muzikos pamokas šoka
me ir dainuojame lietuviškas 
dainas.

Dar viena iš priemonių, 
kurioje pajuntame tikrą lietu
vybės dvasią, yra skautų su
eigos ir įvairūs renginiai. 
Skautų susirinkimuose lietu
vių jaunimas bendrauja ir at
lieka įvairiausius skautiškus 
darbus, ruošiasi įvairioms 
šventėms ir renginiams. Va
sarą Dainavoje vyksta skautų 
stovykla. Visa tai turėdama

9

Zina Markevičiūtė savo 
įvadinį žodį - lietuviškai ir 
angliškai - atliko labai gerai. 
Puikiai jai pavyko ir supažin
dinimas su svečiais. Ji gali 
būti gera pranešėja ir paskai
tininke, nes visada turi ką pa
sakyti ir sugeba tai perteikti.

Štai ir prašosi išvada: bu
vo reikalingos abi - jauna 
pradininkė ir jau subrendusi 
menininkė.

Malonu pastebėti, kad ir 
"Dirva" turi įvairaus amžiaus 
gerų bendradarbių. Savaitraš
tis įsivedė net jaunimo sky
rių, kuriame tie jaunieji gra
žiai pasireiškia.

Raimonda Mikatavage
18

Kai 1972 metais su šeima 
atvykome į Ameriką, nuomo
jome butus, kartais netgi su 
baldais. Nenorėjome apsi
krauti daiktais, kėlėmės iš 
vienos vietos į kitą, kur tėvai 
susirasdavo darbą. Nenorėjo
me, kad mus varžytų daugy
bė baldų ir stengėmės nepri
sirišti prie vienos vietos. Pir
maisiais metais tokia strate
gija gali būti priimtina nese
niai atvykusiems.

Tačiau, kai tapsite nuola
tiniu JAV gyventoju ir susi
rasite tinkamą darbą bei gy
venamąją vietą, tikriausiai 
panorėsite nusipirkti namą. 
Daugelis amerikiečių mano, 
jog nuosavas namas - tai as
meninės ir finansinės sėkmės 
įrodymas. Namas suteikia 
priklausymo bendruomenei ir 
saugumo pojūtį. Nusipirkus 
namą, jums bus suteiktos mo
kesčių lengvatos, savo pini
gus jūs investuosite, o ne 
prašvaistysite nuomos mo
kesčiui. Be to, pajusite pasi
tenkinimą, kad jums priklau
so dalelė Amerikos.'

Žinių galima įgyti 
nemokamai

Galite apsilankyti organi
zacijose, kurios suinteresuo
tos jums padėti. Viena iš to
kių organizacijų yra Fannie 
Mae Foundation. Greta kitos 
veiklos, šis fondas teikia imi
grantams žinias apie namų 
pirkimą ir yra pasirengęs pa
dėti tiems, kurie pirmą kartą 
perka namą. Galite paskam
binti į Fannie Mae Funda- 
tion telefonu 1-800-688- 
4663. Pasakykite jiems, jog 
pirmą kartą perkate namą ir 
paprašykite, kad atsiųstų 
bukletą "Kaip atidaryti nuo
savo namo duris" (Opening 
the Door to a Home of Your 
Own). Šis bukletas yra išleis
tas anglų, ispanų, korėjiečių, 
kiniečių, vietnamiečių, rusų 
ir Haičio kreolų kalbomis. 
Fondas atsiųs jums patarimų 
knygelę ir sąrašą vietinių pa
skolų teikėjų bei patarėjų na
mų pirkimo klausimais, kurie 
galės padėti žengti pirmuo
sius žingsnius. Paskambinę 
telefonu 1-800-544-9213, 
galite paprašyti, kad atsiųstų 
"Patarimų naujiesiems ameri

kiečiams" (The New Ameri- 
cans Guide) knygelę anglų 
kalba, kurioje paaiškinta, 
kaip tapti JAV piliečiu ir nąr 
mo savininku. Fannie Mae 
fondas taip pat gali susisiekti 
su kompanijos "AT&T" ver
timų tarnyba ("AT&T Lan- 
guage Line"), jeigu reikėtų 
vertimo į kitas kalbas paslau
gų-

Namo pirkimo procesas

Trumpai aptarkime namo 
pirkimo procedūrą. Kai per
kate namą, tai vadinama ne
kilnojamo turto (real esta
te) įsigijimu. Šį terminą iš
girsite dažnai. Nekilnojamojo 
turto kompanijos samdo ne
kilnojamojo turto agentus, 
kurie padeda susirasti namą 
už jums prieinamą kainą. 
Dažniausiai agentai parduoda 
jau pastatytus namus arba 
juos perparduoda. Jeigu jus 
domina naujas namas, turite 
kreiptis tiesiai į namų staty
bos kompanijos atstovą. Di
džiosiose parduotuvėse turė
tumėte rasti knygelę "Patari
mai, kaip įsigyti naują namą" 
(Nėw Homes Guide). 
Statybininkai taip pat rekla
muoja bendruomenėms savo 
paslaugas vietiniuose laikraš
čiuose - dažniausia savait
galio numeriuose.

Kadangi perkate namą 
pirmą kartą, jums prireiks 
nekilnojamojo turto agento 
arba statybinės kompanijos 
atstovo pagalbos. Nekilnoja
mojo turto agentai privalo tu
rėti licenziją, o naujų namų 
statybos kompanijų atstovai 
dažniausiai licenzijos neturi, 
nes jie reklamuoja tik savo 
darbdavio nuosavybę. Ir vie
ni, ir kiti darbuotojai papras
tai dirba už komisinį atlygini
mą - jie neuždirba pinigų tol, 
kol neparduoda namo. Nepa
mirškite, kad, nors ir papra
šėte agento ar statybinės 
kompanijos atstovo pagalbos, 
jie pirmiausiai stengsis paten
kinti pardavėjo norus. Parda
vėjo interesams teikiama pir
menybė todėl, kad jis moka 
"komisinius". Aptarkime ti
pišką namo pirkimo procesą.

Sakykime, jog nuspren
dėte nusipirkti namą 30 my
lių spinduliu nuo didelio 
miesto patrauklioje vietovėje, 
kurioje yra geros mokyklos. 
Einate į nekilnojamojo turto 
agentūrą ir tariatės su agentu 
dėl pageidaujamo namo, vie
tovės, miegamųjų ir vonios 
kambarių skaičiaus, žemės 
sklypo dydžio, kainos ir t.t. 
Nekilnojamojo turto agentas 
kompiuteryje suras sąrašus 
namų, kuriuos jūsų pasirink
toje vietovėje galima nusi
pirkti už jūsų pageidaujamą 
kainą.
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PASIVAIKŠČIOJIMAI PO ŽALIUOSIUS RUMUS

Jonas Dunduras
42

Vėlyva popietė sparčiai 
ritosi į sutemas. Nutarėme, 
jog Joaųuin su Coyote mie
gos laive - dviems bus sau
giau ir lengviau tvarkytis su 
galimais netikėtumais. Ne
bent pora anakondų abu išsi
trauktų iš laivo savo anksty
viesiems pusryčiams. Pedro 
liks su manim šabone ir mie
gos šalutiniame hamake. 
Coyote ir Joaųuin palydėję 
iki laivo, vakarienei dar užsi- 
kaitėme vandens tirpiai kavai 
ir užkandę Spam konservų su 
sausainiais, apgailestavome, 
jog visą Aguardiente paliko
me Esmeraldoje ir dabar ne
turime net lašelio mūsų po
kalbiams pagyvinti ir sukelti 
didesnį entuziazmą ankstyvai 
rytojaus kelionei į Mavaca 
upės aukštupį.

Ekvatorinėse platumose 
šuoliais ateinanti nakties tam
sa atneša ir vėsą. Kai kada 
naktys gali būti kone šaltos, 
ypatingai prie upių. Todėl 
naktį kiekvienoje šabono šei
mos ugniavietėje kūrenasi lė
ta, ilgai deganti kietmedžių 
ugnelė ar rusena krūva jų 
anglių, apšildami nedidelį 
šeimos hamakų ratą. Jau pri
temus, pasiėmę porą antklo
džių, lempute gerai pasišvies
dami taką, nors naktinėms 
gyvatėms dar buvo per anksti 
iššliaužti medžioklei, su Ped

ro grįžome į šaboną. Mano 
hamakas, apgaubtas apsaugi
niu tinklu nuo moskitų, jau 
buvo seniau pakabintas. Tik 
patikrinau, kad tinklo apačia 
būtų pilnai aplink hamaką 
nudribusi ant žemės. Tai ap
saugo hamaką nuo žeme rėp
liojančios naktinės vabalijos.

Pedro dingo kažkur šabo
no tamsoje, matyt, norėda
mas pasižmonėti, o man neli
ko nieko kito, kaip lįsti į ha
maką, nes po šaboną vaikš
čioti, švysčiojant lempute, 
buvo nepatogu. Toks mano 
elgesys galėjo lengvai sukelti 
man itin nemalonią interpre
taciją kurio nors indėno min- 
tytuvėje. Aplinkiniuose ha
makuose girdėjosi tylūs pa
šnekesiai. Laikas nuo laiko 
pasigirsdavo garsus pliaukš
telėjimas delnu į kokią nuogą 
kūno vietą, tuo pasiunčiant 
skaudžiai kandantį moskitą, 
zankudą ar checheną į jų Val
halą, Anapilį ar Juozapato 
pakriaušę. Man, kaip chroniš
kai naktinei esybei, mėgstan
čiai pasiduoti miegui ne 
anksčiau antros valandos ry
to, ilgos, dvylikos valandų 
naktys džiunglėse yra nema
ža kankynė. Negalėdamas 
naudoti lempos skaitymui 
(knygų visada pasiimu kelio
nėn) nemigos nuobodulį švel
ninu radijo muzika, kurios 
klausausi, žinoma, per ausi
nes. O erdvė, ypač naktį, yra 
pilna įvairiausių radijo stočių 
iš netolimos Brazilijos, Suri
namo, Gvianos ar Cayenne - 
prancūzų Gvianos. Gaudant 
stotis, ieškant patinkančios 
muzikos ar suprantamų žinių, 
nakties valandos slenka grei
čiau.

Galvojau, kas atsitiks su 
šio šabono gyventojais, kaijį 
jie atrodys ir kaip jų gyveni
mą misionieriai pakeis per at-

Orinoko avantiūra

einančius porą-trejetą metų. 
Greičiausia, palaipsniui jie 
pasikeis ar bus pakeisti į 
paupių kolonistus,, panašius į 
mano sutiktuosius Orinoko 
pakrantėse. Taip vadinamoji 
civilizacija vienu Yanomami 
kaimu paslinks į priekį. Po to 
seks kitas kaimas, kitas šabo- 
nas.

Pasikeitimai gali būti ne
paprastai dramatiški. Atmin
tin grįžo tolimos praeities pri
siminimai, berods, iš 1956 
metų. Vieną žiemos dieną 
laikraštyje užtikau sensacin
go atspalvio straipsnį, jog 
prieš keletą dienų Ekvadore, 
Curraray upės smėlėtoje pa
krantėje iki tol neaplankyta 
Waorani indėnų giminės gru
pė ietimis mirtinai subadė 
penkis Summer Institute of 
Linguistics misionierius. 
Straipsnyje taip pat buvo pa
minėta, jog JAV kariuomenė 
iš Panamos kanalo zonos 
siunčia sraigtasparnius jų kū
nams išgabenti, o Ekvadoras 
pasiuntė kariuomenės dalinį 
- baudžiamąją ekspediciją į 
Curraray upės sritį, Panašių 
naujienų ramiame to laikotar
pio gyvenime retai pasitaiky
davo ir tas įvykis egzotiškoje, 
tolimojoje Amazonijoje, Va
karų pasaulyje sukėlė nemažą 
sensaciją. Vėl atsinaujino jau 
primirštos diskusijos apie mi
sijas primityviųjų žmonių 
grupėse bei misionierių me
todus. Šalininkų ir oponentų 
burnos putojo. Tuometinis di
dysis "Life" žurnalas pasiuntė 
reporterius ir fotografus, nu
rodydamas jiems parengti re
portažus apie šio įvykio ap
linkybes ir pasekmes tolimes
nėms misijoms.

Ši, misijų pasaulyje pla
čiai žinoma protestantų fun
damentalistų organizacija sa
vo bazę buvo įsirengusi ma-

Indėniškas vaiko nešiojimo būdas. Juosta, einanti per kaktą, 
motinai palieka laisvas abi rankas. Mirella Ricciardi nuotr.

žame kaimelyje, pavadintme 
Shell Mera. Jį įkūrė "Shell" 
bendrovė, ieškojusi naujo 
naftos telkinio. Shell Mera, 
būdama netoli nuo Waorani 
teritorijos, buvo ideali SIL 
bazė, iš kurios misionieriai 
lengvais, galinčiais labai lėtai 
skristi lėktuvais, kaip "Piper 
Cub" ar "Taylorcraft", galė
davo dažnai skraidyti virš jų 
kaimų, mėtyti dovanas, iš 
garsiakalbių sveikinti juos jų 
kalba ir pratinti prie žemai 
skraidančio lėktuvo ir jame 
sėdinčio misionieriaus vaiz
do. Įsitikinus, jog jau pakan
kamai susipažinta, penketas 
misionierių įsirengė stovykla

vietę nuslūgusios upės smėlio 
saloje, laukdami VVaorani pa
sirodymo. Saloje pavyko nu
sileisti ir misijos lėktuvui. Po 
keletos dienų, misijai susirū
pinus, 'kodėl jie negrįžta, pa
siųsto lėktuvo įgula pastebėjo 
visus penkis be gyvybės žy
mių išmėtytus salos smėlyje. 
Lėktuvo audekliniai sparnai 
ir liemuo buvo smarkiai ap
draskyti. Misionierių foto 
aparatų filmuose buvo matyti 
keletas Waorani vyrų ir mo
terų, iėjusių iš džiunglių, at
nešusių dovanų ir iš arti ap
žiūrinėjančių lėktuvą. Pasku
tiniai filmų vaizdai rodė gru
pę ietis atstačiusių indėnų.

1. Užupio vidurinėje

Amanda ir Algirdas Mu- 
lioliai įvairių Lietuvos vieto
vių pedagogus informatikos 
mokė jau aštuntą kartą. Ko
vo 22 d. jie sugrįžo į JA V.

APPLE programoje jie 
abu dalyvauja nuo pat jos 
įkūrimo - 1990-ųjų metų. 
Pirmą kartą po 43 metų per
traukos pora iš Ohajo (Ohio) 
valstijos į Lietuvą atvyko 
1993 metais. Nuo tada kas
met ar net kelis kartus per 
metus jie grįžta į tėvyne. At
galios skrenda, palikę Lietu
voje brangiausia dovaną - ži
nias.

Kodėl dabar dirbo būtent 
Ukmergėje? Į šį miestą praei
tų APPLE programos kursų 
metu juos pakvietė Užupio 
vidurinės mokyklos informa
tikos mokytojas Vytautas Ka-

Iš aštuntųjų kursų sugrįžus
voliūnas. Ponų Muliolių ve
dami kursai, R. Sirutienės 
manymu, yra didžiulė dovana 
visiems mokytojams. Pasido
mėjus, ar noriai pedagogai 
mokosi, ji tvirtino, kad išsisu
kinėjančių nepasitaikė. Kursų 
nelanko tik besiruošiantys ei
ti į pensiją, pagyvenę moky
tojai.

Vakarais svečiai iš JAV 
informatikos moko Užupio 
vidurinės mokyklos rėmėjus, 
mokinių tėvelius, šios moky
mo įstaigos aptarnaujančio 
personalo darbuotojus. Savo 
informatikos žinių patobulinti 
ateina ir vienas kunigas. R. 
Sirutienė labai džiaugėsi ne 
tik paskaitomis, bet ir A. Mu- 
liolienės tobulai paruošta mo
kymo literatūra.

Pasiteiravus, kaip vertina 

savo mokinių, o kartu ir kole
gų žingeidumą, tobulėjimo 
siekimą, viešnia sakė, kad iš 
kitų kursus lankančių peda
gogai išsiskiria tuo, kad iš 
pradžių prisibijo savojo neiš
manymo. Nedrįsta prisipažin
ti, kad nemoka. Tačiau vė
liau, kai įsidrąsina, juos tie
siog sunku atitraukti nuo 
kompiuterio. Amanda džiau
gėsi, kad turi puikų .pagalbi
ninką - savo vyrą, kuris, pats 
nebūdamas pedagogas ir pui
kiai atmindamas kompiuterio 
baimę, sugeba padrąsinti ne
jaukiai besijaučiančius moki
nius.

APPLE kursų dėstytojai 
žinias mūsų šalies pedago
gams tiekia nemokamai. Šei
mininkai prisiima tik du įsi
pareigojimus - svečius apgy

vendinti ir pasirūpinti jų mai
tinimu. Mulioliai maitinasi 
Užupio vidurinės mokyklos 
valgykloje. Gyvena mokyk
los rėmėjų verslininkų na

G. Juškėno nuotraukoje (iš kairės): Algirdas ir Amanda Mu 
lioliai svečiuojasi šv. Jurgio parapijoje.

muose. į darbą kelis kilomet
rus jie eina pėsti. Deja, nese
niai svečiai patyrė, kad Uk
mergė nėra labai ramus mies
tas
(Pabaiga - kitame numeryje)
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ABSTRAKTUSIS MENAS

Vladas Vijeikis

Atsibaladojau pas savo 
draugą Florijoną. Duris atida
rė jo žmona.

- Sveika, mano slaptoji 
meile, - pasakiau jai, nes mo
terys mėgsta komplimentus, 
nors ir melagingus. Tą ryš
kiai pastebėjau.

- Įeik. Turėsi palaukti. 
Sėskis. Gal galiu tau ką pa
siūlyti? Apelsinų sulčių, ar
batos, kavos?

Pastebėjusi mano išraiš
kingai įtaigojantį veidą, pasa
kė:

- Tos velnio sunkos ne
gausi. Užtektinai su Florijonu 
sriūbčiojate.

- O kur Florijonas?
- Florijonas išėjo pasi

vaikščioti. Dabar bus pusmy- 
lėje. Jis mylią mažiausiai su- 
vaikšto.

Taip man be jokios dva
sinės naudos besiurbiant 
apelsinų sultis, atsirado ir 
Florijonas. Buvo pavargęs ir 
šluostėsi prakaitą. į mano 
klausiamą žvilgsnį, atsidrė- 
bęs ant minkštasuolio, sako:

- Pavargau. Ir vis dėl 
sveikatos. Ar žinai, kad dak
tarai jau ketvirtame amžiuje 
prieš Kristų patarė vaikščioti? 
Dabar gerai neprisimenu var
do. Ar tai Akropoliterius ar 
Politolakis.

- Politolakis buvo mūsų 
kaimynas graikas, kai gyve
nome Brighton Parke, - įsi
terpė Florijonienė.

- Na, tai ne taip svarbu. 
Visi jie buvo graikai. O ka
dangi kai kurie mokslinčiai 
mano, kad lietuviai iš Graiki
jos kilę, tai galėjo būti ir lie
tuvis, kuris patarė, kad reikia 
kasdien vaikščioti. Jaunystėje 
net negalvojau apie medici
nišką vaikščiojimą. Nusi- 
vaikščiodavau merginas bely- 
dėdamas. Vien^ tokią iš vidu
rio Kauno į Panemunę lydė
davau. Neprisirengiu patyri
nėti, kiek mylių suvaikščio
jau. Tiesa, anais laikais buvo 

kilometrais matuojama, tai 
kiltų nemažai sunkumų. Bet 
kelionė buvo natūraliai reika
linga ir su šiokiu tokiu atpil
du. Už rankelės palaikydavai, 
o po bučkio neidavai, bet 
skrisdavai atgal. O dabar be 
jokio tikslo turi žygiuoti. 
Vien tik dėl to, kad daktarai 
nuo ketvirto šimtmečio prieš 
Kristų apie tai kalba.

- O manęs tu pėsčiomis 
nelydėjai. I autobusą stūmei,- 
priekaištingai pareiškė Flori
jonienė. - O kokią ten į Pane
munę lydėjai?

Florijonas patylėjo ir sa
ko:

- Pažiūrėk į tą paveikslą.
Pažiūrėjau į tą, kurį ma

čiau daug kartų.
- Ar matai, koks spalvų 

derinys, - tęsė Florijonas. - 
Aš tą paveikslą pirkau vien 
todėl, kad jis man padeda už
miršti visą mano praeitį ir 
džiaugtis laiminga dabartimi.

Pažiūrėjau į tą abstraktųjį 
paveikslą ir nepastebėjau nei 
jokio praeities užsimiršimo, 
nei dabarties laimės. Bet Flo
rijonas tęsė toliau.

- Pažiūrėk į tą kairįjį 
kampą žemai. Tau - tik mels
vas, lyg ir debesėlis. O man 
primena mano brangutę, kuri, 
kaip šviesus debesėlis nu
šviečia mano gyvenimą.

Florijonienė nušvito kaip 
šviesus debesėlis ir sako:

- Atsiprašau, einu pa
ruošti vakarienę. Labai greit. 
Turiu picą. Jums patiks.

Florijonas giliai atsikvė
pė.

-Vos neįkliuvau su tais 
kilometrais ir myliomis. Pa
stebėjai, kad moterys istori
nius įvykius labai asmeniškai 
priima. Ar žinai vienuoliktą 
Dievo įsakymą? Neminėk ki
tų moterų vardų savosios aki
vaizdoje. Taigi, stengiuosi, 
bet... Papasakočiau tau apie 
kitas lydėtas ir nelydėtas, bet 
girdžiu, kad brangutė jau at
neša picą. Tad kitą kartą. Rei
kia atsargumo. Hitleris būtų 
laimėjęs karą, jeigu būtų bu
vęs atsargus.

Čia pasirodė Florijonienė 
su garuojančia pica.

Prisipažinsiu, kad niekad 
abstraktūs paveikslai nenu- 
vedė manęs į meninę ekstazę. 
Pažiūrėjau, praėjau, kai ku
riais pasibjaurėjau ir užmir
šau. O, pasirodo, klydau. Ab
straktusis paveikslas turi 
daug galios. Florijono gyve-

nime suvaidino nemenką 
vaidmenį, atstatant jo šeimy
ninę lygsvarą. Jeigu ne tas

ĮDOMI PARODA MENO MUZIEJUJE

Henrikas Stasas

Klyvlendo meno muzie
juje nuo vasario 14-os iki ge
gužės 2 d. rodomi vieno iš 
žymiausių Meksikos dailinin
kų - Diego Riveros kūriniai. 
Parodoje išstatyta apie 120 jo 
darbų, kurių dauguma sudaro 
aliejinė tapyba, tempera ir 
šiek tiek akvarelės. Visi šie 
kūriniai surinkti iš įvairių 
pasaulio muziejų bei privačių 
kolekcijų.

Apie dailininką Diego 
Riverą esu jau rašęs "Dirvo
je", kai pasaulis minėjo šio 
žymaus dailininko 110-ąjį 
gimtadienį. Iš parodos pava
dinimo "Menas ir revoliucija" 
susidaro įspūdis, kad norima 
iškelti dailininko revoliucines 
idėjas ne tik mene, bet ir jo 
asmenišką dalyvavimą Mek
sikos kovose už žmonių tei
ses ir socialinę lygybę. Juk 
ne paslaptis, kad D. Rivera 
buvo vienas iš aktyvių Mek
sikos sukilimo dalyvių, kovo
jęs su ginklu rankose Emil- 
jano Zapata ir Pancho Vilią 
sukilėlių gretose. Tačiau stip
riausiai revoliucines idėjas jis 
išreiškė savo kūryba. Jo mo
numentalios kompozicijos ir 
freskomis išpuoštos pastatų 
sienos pasiekė plačiausias 
mases. Jis dažnai sakydavo, 
kad dailininkas visada turi 
stovėti arti visuomenės ir su 
ja niekada nenutraukti ryšių. 
Šią mintį jis geriausiai išryš
kino savo pasirinktoje meno 
šakoje - freskų mene, kur iš 

abstraktas, tai nebūčiau gavęs 
picos. Pasirodė, kad tai ne 
abstraktas, bet gili gyvenimo 

pat jaunystės sieloje sukaup
tas idėjas galėjo vaizdingai 
išreikšti. Tas idėjas jaunystė
je jam skiepijo garsus to me
to Mexico City graviruotojas 
Jose Guadalupe Posada. Po- 
sadą Rivera laikė net savo 
dvasios vadu. Tad nenuosta
bu, kad būdamas tik 15-os 
metų, jis vieną dieną atėjo į 
mokyklą su plakatais, reika
laujančiais pašalinti mokyk
los direktorių ir netinkamus 
kunigus. Aišku, kad po šio 
žygio buvo pašalintas iš San 
Carlos meno akademijos. 
Reikia manyti, kad tokios 
maištingos dailininko sielos 
ir audringo gyvenimo pradai 
glūdėjo jau jo prigimtyje. Juk 
jo gyslose tekėjo tikras krau
jo kokteilis: ispanų, afrikie
čių, italų, žydų, rusų ir portu
galų. Be to, jis augo labai 
skirtingų pažiūrų šeimoje.

Aptariamoje parodoje D. 
Riveros kūriniai išdėstyti at
skirose galerijose pagal jo 
gyvenimo laikotarpius Mek
sikoje ir Europoje bei politi
nių ir socialinių sąlygų įtaką 
jo kūrybai. Pirmoje galerijoje 
rodomi darbai iš Riveros jau
nystės bei jo asmenybės for
mavimosi laikotarpio. Čia 
matome keletą gamtovaiz
džių, pastatų ir paties D. Ri
veros autoportretą. Tai dau
giausia aliejinė tapyba, pasi
žyminti tamsiomis spalvo
mis. Manoma, kad dailinin
kas tuo metu turėjęs tam tikrų 
problemų su spalvomis. Ryš
kios spalvos paletėje jam at
rodė purvinos ir nepatrauk
lios. Buvo net metęs naudoti 
aliejinius dažus ir ėmėsi pas
telės. Iš kitų tapybos darbų 
čia išsiskiria nemažo formato 
kaštonų alėja, tapyta 1904 
metais. Tai įdomi linijinės 
perspektyvos kompozicija. 
Matome tamsių spalvų me
džių alėją, kuri lyg įrėmina 

tikrovė. Reikės peržiūrėti sa 
vo nuostatas apie meno pa 
šaulį.

visą erdvę, sudaro aštrų kont
rastą gilumai ir sukelia gilu
mos iliuziją. D. Riveros pei
zažams didelę įtaką turėjo jo 
mokytojas Valasco, kuris tuo 
metu buvo laikomas geriau
siu Meksikos peizažistu.

Antroje galerijoje mato
me ankstyvąjį Riveros ku
bizmą, apimantį 1913-14 me
tų laikotarpį. Išvytas iš San 
Carlos meno akademijos, D. 
Rivera pradėjo svajoti apie 
Europą, nes žinojo, kad Ispa
nijoje, Prancūzijoje ir Italijo
je yra gerų meno mokytojų ir 
galimybė susipažinti su se
naisiais tų tautų meistrais. 
Nors jo dvasios vadovas Jo
se Posada ir sakė, kad meno 
galima geriau išmokti gatvėje 
negu salonuose ir studijose, 
tačiau Rivera tokio patarimo 
nepaklausė ir 1907 metais iš
vyko į Ispaniją. Jos muzie
juose išstudijavęs Goya, Va- 
lasgues, Zurbaran ir kitų di
džiųjų darbus, tęsė meno stu
dijas Madrido akademijoje. Iš 
čia dažnai išvykdavo į Kasti
liją ir tapė gamtovaizdžius. 
Tačiau pasiekdavo net Olan
diją ir Belgiją. Parodoje ma
tome vieną Belgijoje tapytą 
paveikslą. Tai "Namas virš 
tilto".

Dauguma darbų šioje ga
lerijoje priklauso ispaniškojo 
realizmo stiliui. Tačiau jau
čiama ir didelė impresioniz
mo įtaka. Vienas būdingiau
sių D. Riveros kūrinių toje 
galerijoje - dailininko Adolf 
Best Maugard portretas. 
Paveikslas nepaprastai ištęs
tas, matyt, tapyta EI Greco 
įtakoje. Portreto formatas 
228x159 cm. Rivera tikėjosi 
šiuo portretu pakelti savo 
prestižą Paryžiuje, todėl jį iš
statė Salon de Independants 
galerijoj.
(Tęsinys - kitame numeryje)

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



10 psl. • DIRVA • 1999 m. balandžio 6 d.

A. A. KUN. BALYS IVANAUSKAS
Kun. Balys C. Ivanaus

kas Klyvlendo (Cleveland, 
OH) šv. Jurgio parapijos pen
sininkas klebonas mirė kovo 
16 d. Oakwood ligoninėje, 
Dearborn, Michigan, sulau
kęs 88 metų amžiaus. Velio
nis pageidavo būti palaidotas 
iš Šv. Jurgio parapijos.

Jo pamiltoje Šv. Jurgio 
bažnyčioje šermenys buvo 
kovo 19 d., penktadienį, nuo 
3 vai. p.p. iki 9 vai. vakaro. 
Apeigoms vadovavo vysk. 
Edward Pevec ir klebonas 
kun. Juozas Bacevičius. Ko
vo 20 d. gausiai susirinkus 
maldininkams, gedulingas 
Mišias aukojo vysk. Antho- 
ny Pilla, kuriam asistavo 
vysk. James Quinn, klebonas 
kun. J. Bacevičius ir didelis 
būrys diecezijos kunigų. Su 
velioniu atsisveikino ir jaus
mingą pamokslą pasakė kun.

Mums visiems, kurie iš
augome Šv. Jurgio parapijo
je, šiandien yra vienos epo
chos pabaiga. Šiandien mes 
netenkame mūsų mylimo kle
bono, draugo, bendradarbio, 
kunigo Balio Ivanausko. 
Augdamas čia 50-siais me
tais, kada Tėvas Ivanauskas 
buvo klebono kun. Vinco 
Vilkutaičio vikaras, sugrįžda
mas 60-siais ir 70-siais me
tais, kada jis buvo klebonas, 
arba atėjus 1980 m. perimti 
jo pareigų, kada jis išėjo į 
pensiją, man Šv. Jurgio Baž
nyčios įspūdis buvo neatski
riamas nuo kun. Balio Iva
nausko.

Vakar Tėvo Ivanausko 
šermenyse, turėjau progos 
pasikalbėti su daugeliu žmo
nių apie velionį. Atrodo, kad 
kiekvienas, kuris jį pažinojo, 
turėjo ką papasakoti. Senes
nieji maloniai pasakojo, kaip 
jis dalyvavo kėgliavimo ko
mandoje. Jie buvo su juo, kai 
jis pelnė 300 taškų tame žai
dime. Jie papasakojo, kaip jis 
žaidė golfą ir laimėjo vieno 
smūgio įmušimą ("hole in 
one"). Kiti pasakojo, kaip jie 
priėmė iš jo pirmąją Komuni
ją, kaip jis dalyvavo jų klasės 
metiniame susirinkime arba 
juos sutuokė. Jis krikštijo jų 
vaikus, jis laidojo jų tėvus, 
jis pasitiko juos, atvykusius 
iš Lietuvos.

Aš irgi prisimenu savo 
susitikimą su Tėvu Ivanaus
ku. 1967 metais, kai rengiau
si stoti į kunigų seminariją, 
man reikėjo gauti krikšto pa
žymėjimą. Vieną sekmadienį 
aš atvykau į Mišias. Tai buvo 
pirmosios lietuviškos Mišios, 
kuriose man teko dalyvauti. 
Ir tai buvo neįprasta. Po Mi
šių paprašiau Tėvą Ivanauską 
savo krikšto pažymėjimo

J. Bacevičius. Kovo 22 d. a. 
a. kun. B. Ivanauskas palai
dotas Holy Sepulchre kapinė
se, Southfield, Michigan.

Kun. B. Ivanauskas gimė 
1910 m. gruodžio 21 d. Bea- 
ver Falls, PA. Mokėsi Maria- 
napolio kolegijoje, Thomp- 
son, CT, Hinsdale, IL, Ma
rijos seminarijoje, Cleve
land, OH ir Lietuvoje - Vil
kaviškio kunigų seminarijoje. 
1939 m. gegužės 7 d., įšven
tintas kunigu. 1939-43 m. bu
vo Šv. Petro lietuvių parapi
jos, Akron, OH, vikaru. 
1943-59 m. - Šv. Jurgio lie
tuvių parapijos (Cleveland, 
OH) vikaras. 1959-61 m. bu
vo perkeltas į Šv. Monikos 
parapiją, Garfield Heights, 
OH, o nuo 1961 m. paskirtas 
klebonu į Šv. Jurgio parapiją. 
1980 m. jis išėjo į pensiją ir 
perdavė pareigas kun. Juozui 

JIS BUVO SU MUMIS
LAIDOTUVIŲ 
PAMOKSLAS

nuorašo. Jis pirmiausia atsa
kė, kad aš esu dar per jaunas 
vedyboms ir atsisakė jį išduo
ti. Kai jam paaiškinau, kad 
noriu stoti į kunigų seminari
ją, jis mane pasikvietė į kle
boniją. Aš sėdėjau raštinės 
laukiamajame, o kažkas sura
do mano dokumentus ir pa
darė jų nuorašą. Jis davė man 
tėvišką patarimą. Anot jo, se
minarijoje bus sunku, bet jei 
stengsiuos, savo pasieksiu. 
Tačiau jis pabrėžė: nežiūrint 
to, kaip gerai ar blogai aš 
mokysiuos, jei neturėsiu pa
šaukimo, nieko nepasieksiu. 
Nežiūrint to, kiek sunkumų 
sutikčiau, jei turėsiu pašauki
mą, viską pasieksiu. Jis tikė-

(Nukelta į 12 p.)jo, kad aš turiu pašaukimą. 
Dirstelėjęs į mano pavardę,

Kun. Balys Ivanauskas krikštijo Joną Natkevičių. Jį laikė 
krikšto mama, dr. Nelė Juškėnienė. G. Juškėno nuotr.

Bacevičiui.
Velionis buvo Igno ir 

Genovaitės Ivanauskų (abu - 
mirę) mylimas sūnus, Onos 
Brazis ir Marijos Walker 
mielas brolis, daugeliui gimi
naičių - brangus dėdė ir se
nolis.

A.a. kun. B. Ivanausko 
šeima reiškia visiems nuošir
džią padėką už dalyvavimą 
laidotuvėse, maldas ir aukas. 
Gausus parapijiečių ir svečių 
dalyvavimas šermenyse ir 
laidotuvėse buvo nepaprasta 
paguoda velionio šeimai. Jie 
minės visus savo maldose ir 
prisiminimuose.

Kun. B. Ivanauskas yra 
pageidavęs, kad užuojauta 
dėl jo mirties būtų išreikšta 
prisiminimo aukomis Šv. Jur
gio parapijai. Šios aukos da
bar priimamos klebonijoje.

Ger. J.

jis suprato, kad aš esu lietu
vių kilmės. Jis tada vėl pa
tvirtino, kad aš turiu pašau
kimą ir po kurio laiko atvyk
siu į Šv. Jurgio parapiją už
imti jo vietą. Jis pageidavo, 
kad aš, čia būdamas, tvarky
čiau jo laidotuves. Dabar, po 
32 metų, jo prašymas išsipil
dė. Aš esu Šv. Jurgio parapi
jos klebonas ir rūpinuosi jo 
laidotuvėmis.

Šiandien yra liūdesio die
na, ypač jo šeimai. Jos narių 
širdyse jam buvo skirta ypa
tinga vieta, kurios niekas ki
tas neturėjo. Jie buvo su juo 
iki pabaigos ir matė jo kan
čias. Jie buvo su juo, kai jis 
mirė. Bet šiandien yra ir 
šventės diena. Šiandien mes 
švenčiame Tėvo Ivanausko

A. a. kun. B. Ivanausko laidotuvėse dalyvavo vysk. A. Pilla. 
G. Juškėno nuotr.

PADĖKA
Vasario 25 d. po ilgos ligos mirė 

mano mylimas vyras ir dukters Guodos tėvelis

A.fA.
VYTAUTAS STUOGIS
Noriu širdingai padėkoti visiems, kurie mus 

užjautė šią sunkią valandą, užsakė Mišias, atsiuntė 
gėles, pareiškė užuojautas spaudoje ir telegramo
se.

Dėkoju klebonui Gediminui Kijauskui SJ už 
gražias atsisveikinimo apeigas, šv. Mišiose pasa
kytą jautrų pamokslą ir paskutinį atsisveikinimą 
kapinėse.

Ačiū visiems, tarusiems atsisveikinimo 
žodžius: Algiui Matulioniui - tautininkų atstovui, 
Henrikui Pikturnai - Pensininkų klubo vardu ir 
Vytautui Januškiui - Ramovės vardu, Aurelijai 
M. Balašaiticnei - už straipsnį "Dirvoje".

Ačiū karsto nešėjams: vaikaičiui Michael 
Carpenter, Zenonui Dučmanui, Vytautui Januš
kiui, Kaziui Dauvydui, Jonui Cituliui, Jonui 
Narušui.

Dėkojame už puikias giesmes Mišių metu 
solistei Virginijai Muliolienei ir vargonininkei 
Ritai Kliorienei.

Ačiū visiems, kurie palydėjo a. a. Vytautą jo 
paskutinėje kelionėje į Visų sielų kapines. Ypač 
dėkoju tiems, kurie atvažiavo iš tolimesnių vieto
vių - vyro brolio dukroms Daliai ir Rimai.

Liūdinti žmona Julija 
ir duktė Guoda su šeima

Pranešame kad kovo 20 d., Lake Orion, 
Michigan, mirė mūsų mamytė, močiutė, prosenelė 
ir uošvienė

A. f A.
MARIJA ORANTIENĖ

Velionė po gedulingų šv. Mišių Dievo 
apvaizdos bažnyčioje kovo 25 d. palaidota Holy 
Sepulchre kapinėse šalia savo vyro a. a. diplo
muoto agronomo Jono Oranto.

Giliai nuliūdę liko: sūnus Vytautas Orantas, 
vaikaičiai - Jonas Orantas su žmona Kim, Lori ir 
Teresė bei provaikaitė Heather; dukra Teresė ir 
žentas Gary Korleski bei vaikaičiai - Angelą ir 
Joseph Korleski; vaikaitis Robertas Jonynas su 
žmona Mary ir daug kitų giminių Detroite, Klyv
lende ir Čikagoje.



MUSU MIESTE IR JO APYLINKĖSE

RENGINIŲ KALENDORIUS
• 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 
(Memorial 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 100- 
osioms V. Kudirkos mirties 
metinėms. Rengia LB apy
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.

LAIKO PAKEITIMAS

Balandžio 4 d. rytą JAV 
perėjo į vasaros laiką (Day- 
light Saving Time). Ger. J.

ATVELYKIS

Šv. Jurgio parapija balan
džio 11 d., po Sumos salėje 
švęs tradicinį lietuvišką At
velykį. Visus maloniai kvie
čiame dalyvauti šioje šventė
je. Ger. J.

VERTA APLANKYTI
•

• Balandžio 9 d. 7:30- 
8:30 v.v. - Amfibijų filmų 
vakaras. Movie Night Am- 
phibians. North Chagrin Na
tūra Ctr. Sunset Ln. iš Rt. 91 
(SOM), May-field Vlg. Tel. 
440/473-3370.

• Balandžio 10 d., 9:30
v.r. - 3:30 v. p.p. - Sesers 
draugai II / Sister Friends II. 
Nemokama programa, bet ap
mokami priešpiečiai. The 
Health Museum of Cleve.,

Japonijos konsulo istorinis žygdarbis
Cleveland Case Westem 

Reserve University patalpo
se Hatch auditorijoje, kovo 
24 d. įvyko įdomus ir reikš
mingas renginys. Svečias - 
Bostono universiteto Sociolo
gijos ir Tikybos profesorius 
Dr. Hillcl Levine savo pa
skaitoje atskleidė vieną iš hu
maniškiausių, nepakartojamų 
įvykių, sužibėjusių iškilus II 
Pasaulinio karo grėsmei.

Daugelis iš mūsų žinome 
apie Oną Šimaitę, kuri Vil
niuje išgelbėjo šimtus žydų 
vaikų nuo nacių teroro ir mir
ties. Izraelio valstybė ją ap
dovanojo ir suteikė pensiją. 
Tikriausia teko girdėti, kad 
karui prasidėjus, buvęs Lietu
vos prezidentas K. Grinius ir 
Laikinoji Vyriausybė protes
tavo, teikė memorandumus 
prieš žydų naikinimą.

Lietuvoje nuo pat Atgi
mimo pradžios su didele pa
garba tariamas Japonijos dip
lomato Chiune Sugihara var
das. Japonijos konsulato va
dovas, dirbęs Kaune, išgelbė
jo apie 10,000 Lenkijos ir
Lietuvos žydų, išduodamas nų pasienio sargyba juos įsi- Dr. Viktoras Stankus
jiems išvykimo vizas ir pasus leisti net tokiais atvejais, kai 
keliauti per Sovietų Sąjungą į 300 žmonių traukinyje turėjo

Po prof. H. Levine paskaitos. Iš kairės: dr. M. Plax, prof. H. Levine, LB apyl. kopirmimnkas
dr. D. Degesys, LR Generalinė garbės konsule I. Bublienė, dr. V. Stankus. D. Levy nuotr.

Born To T ra vėl
26949 Chagrin Blvd. #103 (Ohio Savings Building) 
CLEVELAND, OH 44122
Tel: (216) 831-5530 & (800) 366-9980
Fax: (216) 831-5028
KELIONĖS Į LIETUVĄ — 1999
Visi skrydžiai - geriausiomis kainomis 
Atstovaujame FINNAIR, SAS ir kitas oro linijas. 
Bendradarbiaujame su "Lietuvos avialinijomis"

• DIRVA •1999 m. balandžio 6 d. • 11 psl.
8911 Euclid. Tel. 216/231-
5010, ext. 145.

• Balandžio 10 d., 10 v.r. 
- 4v. p.p. - Muzika ir pasa
kos. Rock & Read at the Zoo. 
Cleve Metroparks Zoo, 3900

Japoniją. Pagerbdama šį tau
rų žmogų, Lietuva įamžino jo 
atminimą.

Prof. H. Levine pateikė 
daug įdomių faktų, kuriuos 
jis surinko, rašydamas knygą 
"In Search o f Sugihara" 
(Sugiharos beieškant). Ją iš
leido "The Free Press (A Di- 
vision o f Simon and Schus- 
ter) New York, N. Y. 1996. 
Išleista ir vaikams pritaikyta 
tos knygos santrauka.

Tie faktai tiesiog stulbi
na. Kaip galėjo diplomatas - 
žvalgas, kurį atsiuntė japonų 
pronaciškoji frakcija atidaryti 
Japonijos konsulatą 1939 m. 
rugsėjo 1 d., kai sovietų val
džia buvo pareikalavusi jį už
daryti? Kaip jis galėjo masiš
kai išduoti žydams vizas, už- 
jaučiant juos net tada, kai 
Amerikos ir Anglijos konsu
latai žydus ignoravo ar net 
užtrenkė jiems duris?

Prof. H. Levine su dide
liu kruopštumu tyrė, kaip Ch. 
Sugihara galėjo įtikinti sovie
tus išleisti per savo teritoriją 
tiek žydų ir kaip galėjo japo- 

Wildlife Way. Tel. 216/661- 
6500, ext. 210.

• Balandžio 11 d. 7:30
v .r. - 5:30 v.p.p. - nemoka
mas gėlynų lankymas. Daffo- 

(Nukelta į 12 p.) 

per neapsižiūrėjimą užant
spauduotą jų pasuose tą pačią 
pavardę, pavyzdžiui, Rabi- 
nowitz2

Knygos autorius teigė 
kad gėris atspindi gėrį. Sugi
haros pasišventimas kažkaip 
persidavė per visas valstybių 
sienas. Neatskleista paslaptis, 
kodėl kartais paprasti žmonės 
nugrimsta į neapsakomą blo
gį arba atvirkščiai - iš pa
prasto žmogaus išsiskleidžia 
nelaukta gėrio ir didvyrišku
mo puokštė. Toks Lietuvoje 
buvo Ch. Sugihara.

Profesorius H. Levine 
džiaugėsi, kad jo paskaitos 
klausėsi ir Klyvlendo lietuvių 
bendruomenės nariai. Po pa
skaitos įvykusiame pokalbyje 
jis išreiškė viltį, kad lietuviai 
ir žydai vėl galėtų gražiai 
bendrauti, kaip istorinėje Lie
tuvoje. Žinoma, toks bendra
vimas, atkūrus Lietuvos ne
priklausomybę vėl vyksta, 
nežiūrint ekstremistų sklei
džiamo šlykštaus šmeižto ir 
nesiliaujančių bandymų kir
šinti mūsų tautas.

EUROPA TRAVEL 692-1700
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DIRVA
JIS BUVO SU MUMIS

(Atkeltais 10 p.)
gyvenimą. Jis buvo gerašir
dis, jis stengėsi kam nors pa
dėti sielvarte, kartu džiūgavo 
ir liūdėjo. Jis buvo kartu su 
savo žmonėmis. Kun. B. Iva
nauskas atstovavo bažnyčią 
tada, kai ji keitėsi. Jis buvo 
kaip Bing Crosby "Going My 
Way" filme, tačiau sugebėjo 
geriau dainuoti ir teikti žmo
nėms pastovumo pojūtį. Ta
čiau jis buvo atviras Bažny
čios tikrovei. Aš sužinojau, 
kad Tėvui Ivanauskui vado
vaujant Šv. Jurgio Parapija 
buvo antroji, kuriai diecezija 
patvirtino parapijos tarybą 
pagal Vatikano II susirinki
mo nutarimus. Tuo jis labai 
didžiavosi. Jis taip pat didžia
vosi tuo, kad Šv. Jurgio pa
rapija buvo paskutinė diece
zijoje, apgrežusi altorių į 
žmones.

Tėvą Ivanauską, taip il
gai užsibuvusį vienoje vieto
je, žmonės pažinojo kaip ku
nigą, kaip žmogų, kaip drau
gą. Ir jis pažinojo savo žmo
nes. Jie nebuvo jam numeriai 
ant vokelių, lietuviai ar ame
rikiečiai, jie buvo jam šv. 
Jurgio parapijos žmonės. Ar 
tai buvo visuomeninis pobū
vis, ar vaikų ir jaunuolių ren
ginys, jis ten dalyvaudavo. 
Jis visados buvo čia su jumis. 
Jis buvo čia kartu su manimi.

Kas per žmogus buvo 
Tėvas Ivanauskas? Iš mano 
patirties vaikystėje ir iš to lai
ko, kai aš tapau jo vikaru, iš 
žmonių kalbų matyti, kad jis 
buvo Tikėjimo, Vilties ir 
Meilės žmogus. Jam patiko 

JAKUBSAND SON
Laidojiipo įstaiga
VViIliam J. Jakubs Sr. 
VViIliam J. Jakubs Jr. 
Kenneth Schmidt 
Barbara Jakubs Schmidt

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

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

būti kunigu, klebonu ir lietu
viu. Jis suprato, kad yra tik 
Dievo įrankis žmonių gero
vės labui. Prisimenu, kai čia 
atvykau pirmą kartą, aš dar 
nekalbėjau lietuviškai, nors 
mokiausi iš knygų. Po septy
nių savaičių šioje parapijoje 
jis pareiškė man, kad aukosiu 
lietuviškas Mišias ir sakysiu 
lietuviškai pamokslą. Aš at
sakiau, kad nesu tam pasiruo
šus. Tada jis mane įspėjo, kad 
po savaitės išvyks atostogų, 
todėl aš turiu būti pasiruošęs 
tai atlikti ne tik tą vieną sek
madienį, bet visą ateinantį 
mėnesį. Ir žinote. jo paragin
tas, aš tai padariau. Jis tą patį 
sakė mūsų lietuviams, kurie 
turėjo pramokti kalbėti ang
liškai šiame krašte. Jis mo
kėjo rasti žmonėse jų geriau
sias savybes. Kaip pirmajame 
skaitinyje pranašas Danielius 
rašė: "Ir tie, kurie veda dau
gelį į teisingumą, bus kaip 
žvaigždės visiems laikams". 
Jis turėjo retą sugebėjimą: jo 
akyse kiekvienas jausdavosi 
svarbus. Kai jie susidurdavo 
su sunkumais, jis sugebėjo 
nukreipti jų mintis sakyda
mas: "Tai yra ne taipjau blo
gai". Jūs galėjote atvykti į jo 
bažnyčią - Mišioms ar išpa
žinčiai, ir pajusti, kad esate 
maloniai laukiamas. Kaip ku
nigas, kaip alter Christus, 
daugeliui jis sugebėjo pa
lengvinti jų naštą. Jis sugebė
jo bet kurią jūsų problemą 
parodyti tinkamoje perspek
tyvoje.

Tėvas Ivanauskas išėjo į 

pensiją prieš 18 metų. Jis bu
vo tris kartus sugrįžęs pas 
mus. Dar jūs visi čia buvote. 
Jis mus visus mylėjo ir linkė
jo mums visko, kuo geriau
sio. Jūs visi esate įnašas į jo 
gyvenimą ir kunigystę. Jis 
suprato, kad būti kunigu yra 
dovana. Ta dovana jis dalino
si su mumis visais.

Ar šiandien yra liūdna 
diena? Taip, ji yra. Mes ta
riame: "Sudiev". Mes liūdi

Verta aplankyti
Gerardas Juškėnas

(Atkelta iš 11 p.) 
dil Sunday. Lake View Ce- 
metery, 12316 Euclid Avė. 
Važiuokite automobiliu ro
dyklėmis pažymėtais takais. 
Tel. 216/421-2665.

• Balandžio 11 d. 1-3 v. 
p.p. - Laukinės gėlės /Wild- 
flower Hunt. North Chagrin 
Reserv., Sąuires Castle Par- 
king lot (iš Chagrin River 
Rd.) 3 mylių iškyla. Tel. 440/ 
473-3370.

• Balandžio 14-17 d., 8 
v.v. - operos: Musgrave's 
"The Abbot o'f Drimock" & 
Wargo's "The Music Shop". 
Cleve Institute of Music Ope
ra Theatre, 11021 East Blvd. 
Tel. 216/791-500, ext.411.

• Balandžio 16 d. 7:30 
v.v. - Paukščių sodas. The 
Bird Garden, Dr. Stephen 
Kress paskaita. Cleve Natūrai 
History Museum, 1 Wade 
Ovai Dr., University Circle. 
Bilietai: $8 suaugusiems, $7 
studentams ir senoliams. Tel. 
216/231-1177.

• Balandžio 17 d. 8:30 
v.r. - 4:30 v. p.p. - nemoka
mas renginys - Žemės šven
tė. Celebrate the Earth. Natu- 
re Ctr. at Shaker Lakęs, 2600 
South Park Blv. Shaker Hts. 
Tel. 216/321-5935.

• Balandžio 17 d. vidu
dienį. Orientacija. Orientee- 
ring. N.Eastern Ohio Orien- 

LITHUANIAN CRED1T UNION

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

DARBO VALANDOS: antradieni, trečiadieni
ir ketvirtadieni--------------------- 9:00v.r. - 4:00p.p.
penktadieni------------------------- 9:00v.r. - 6:00p.p.
šeštadieni--------------------------- 9:00v.r. - 12:00p.p.
sekrpadieni parapijoje--------- 11:00v.r. - 12:00p.p.

Kiekviena tauporpojisąskaita,federalipės valdžios (NCC1A) apdrausta iki$100,000

me, jo netekę. Tačiau šian
dien yra šventės diena. Mes 
švenčiame jo gyvenimą, jo 
meilę ir jo kunigystę. Jis mus 
visus teigiamai paveikė. Jis 
dalinosi su mumis savo tikė
jimu ir kvietė mus dalintis ti
kėjimo dovana. Mes visi jo 
pasigesime, bet privalome 
žvelgti pirmyn - kada vėl bū
sime su juo kartu. Jis ir jo ge
ras draugas Andrius Skamus 
yra su Viešpačiu danguje, 

teering Club iškyla - ženk
lams miške atrasti pagal to
pografinį žemėlapį ir kompa
są.

• Balandžio 18 d. 7:30- 
9:30 v.r. - pusryčiai parke. 
Breakfast in the Park. Mill 
Stream Run Res. Royalvievv 
Picnic Arca Shelterhouse, 
tarp Rt. 42 & RL 82, Strongs- 
ville. Registruotis tel.: 440/ 
734-6660.

• Balandžio 18 d. 7:30 
v.v. - baritono Dmitrijaus 
Hvorostovej koncertas. The 
Art Song Festival. Cleve 
Institute of Music, 11021 
East Blvd. Tel. 216/791- 
5000, ext. 411.

• Balandžio 18 d. 2 v.p.p. 
- Gėlynų programa skaidrė
se. Garden by Design Slide 
Show. Lakę View Cemetery, 
Wade Chappel, 12316 Euclid 
Avė. Tel. 216/421-2665.

• Balandžio 20 d. 10- 
11:30 v.r. - senolių iškyla. 
Senior Seekers I. North Cha
grin Reserv. A.B. Williams 
Memorial Woods Parking 
lot; Sunset Ln. iš Rt. 91 
(SOM), Mayfield Vlg. Tel. 
440/473-3370.

• Balandžio 23 d. 7:30- 
10:30 v.v. - Banff kalnų fil
mų šventė. BANFF Mountain 
Film Festival. Cleve Museum 
of Natūrai History.
(Pabaiga -kitame numeryje) 

Dievo akivaizdoje, ruošdami 
kelią mums visiems pas juos 
atvykti. Ir jei dar kartą jis ga
lėtų į mus prabilti, gal tai bū
tų citata iš Tomo Moro: 
"Melskis už mane, kaip aš už 
tave, kad mudu džiugiai su
sitiktume danguje".

Kun. Juozas A. Bacevičius

“DIRVAI” 
AUKOJO:

J.Stuogienė (A.a. vyro Vytauto 
atminimui) .....   200
Prel.J.Kučingis, Los Angeles, 
CA ...................................... 100
Amerikos Lietuvių Tautinės 
sąjungos valdyba ............... 100
Kun. P.Burkauskas, Phil.,PA 50 
E.Bartkus, Beverly S., IN 25
C. Mickūnas, Centervl., MA 25
P.Dirda, Oak Lawn, II. ....... 20
J.šiupinys, Euclid, OH ....... 20
P.Griganavičius, St. Pete, FL 15 
S.Baras, Oak Brook, IL ...... 15
E.Cigas, Lakewood, OH ..... 15
J.Saladžius, Rochester, NY 15 
B.Siliūnas, Clarendon H., IL 15 
E.Sinkys, Santa Monica, C A 15 
E.Praleika, Little Falls, NJ 10 
W.Žiogas, Orefield, PA....... 10
D. Alseika,. Wexford, PA .... 10 
A.Ploplys, Golden Eage.l IL 5 
G.Žukauskas, Chicago, IL 5

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame

Nuoširdžiai esame Jums 
dėkingi už "Dirvos" skiltyse 
teikiamą dėmesį Šv. Andrie
jaus lietuvių parapijai Fila
delfijoje. Šiais metais Šv. 
Andriejaus parapijai minint 
įkūrimo 75-ąją sukaktį, spau
dos rodomas dėmesys skati
na parapiją ir toliau tarnauti 
užsienio lietuvių sielovadai.

Pagarbiai Jūsų
Kun. Petras Burkauskas

* * *
Redaktoriui
dr. Jonui Jasaičiui

Amerikos Lietuvių Tauti
nės sąjungos valdyba sveiki
na Jus šv. Velykų proga, lin
kėdama ir toliau sėkmingai 
tęsti "Dirvos" redagavimą.

Vanda Mažeikienė
Sekretorė

mailto:TAUPA@AOL.COM
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