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APIE LIETUVOS 
KLAPATUS, VARGELIUS

Antanas Dundzila

Antanas Baranauskas 
eiliavo: "Giedu dainelę, sa
vo giesmelę / Apie klapatus, 
vargelius / Lietuvos krašto; 
ne taip is rašto / Giedu senų 
jų žodelius." Šie, 1857 m. 
parašyti žodžiai, ypač tinka 
ir šiandien.

Lietuvos padėtis yra ne 
tik liūdna, bet ir pavojinga. 
Kai kuriose srityse grasina 
svetimieji. Kitose, patys 
sau gadiname reikalus - tik 
neįmanoma suprasti, kodėl. 
Kai kuriuos šio straipsnio 
duomenis ėmiau "iš rašto". 
Kitus patyriau iš "žodelių".

* * * * *
Buvusių sovietų kariuo

menė Lietuvoje, Latvijoje ir 
Estijoje yra didžioji šių die
nų grėsmė. Rusai nesidera, 
rusai kalba apie kokį tai ne
suprantamą ir nepriimtiną 
"žmogaus teisių" neigimą jų 
kariuomenei, rusų politi-kai 
ir kariškiai mums grasi-na 
ginklu. Rusija nepri
klausomoms Baltijos respub 
likoms užmoka tik už ka
riuomenei tiekiamą maistą, 
nieko kito...

Lietuvos valdžia okupan 
to kariuomenei yra padarius 
didelę nuolaidą - vyriausy
bė leido vyresniems rusų 
kariuomenės karininkams 
Lietuvoje pirktis bei statytis 
namus. Atseit, jei nenorit 
grįžti į savo tėvynę, gyven
kite Čia...

Tų vyresniųjų karininkų 
(spėčiau -generolų, pulki
ninkų bei majorų Lietuvoje) 
gali būti apie 300, bet nuo
laida čia yra principinė ir 
didelė. Prisiminkime, kad

Naujasis Lietuvos premjeras Aleksandras Abišala po jo išrinkimo Vilniuje yra sveikinamas mūsų 
tautiečių. V. Kapičiaus nuotr.

išeivija tokios privilegijos 
Lietuvoje neturi: nuosavy
bės teisė taikoma tik pilie
čiams ir ten (legaliai?) gyve 
nantiems. Ir, aišku, pagal šį 
potvarkį, okupacinės kariuo 
menės vadams... Čia tai jau 
"blatas", o taip pat - pagal 
senoviškai įprastą komunis
tinį kurpalį - šitokia išimtis! 
Nežinia, ar šį žingsnį remia 
į Darbo partiją persikrikšti- 
nę komunistai.

Su Jeltsinu rimtų kalbų 
nėra, nežiūrint to, ką jis, 
Amerikoje būdamas, puse 
lūpų Vakarams pažadėjo. 
Rusija už parduotas prekes 
Lietuvai skolinga apie 10 
bilijonų (Europos termino
logija: milijardų) rublių, o 
Rusijos tonas visiems trims 
Baltijos kraštams beveik 
kasdien aštrėja. Rugpjūčio 
mėnesį už perkamą kurą 
Lietuva jau privalės mokėti 
kietąją valiuta... Net Jungti
nėse Tautose rusai Baltijos 
kraštus šmeižia, jie skun
džiasi "tautinių mažumų" 
nepriimtinu likimu! Tai jau 
nachališka. Nachališka, bet 
ir nieko naujo: tai tik skati
nimas rusais kuo greičiau 
atsikratyti.

Amerikiečių spaudoje 
Baltijos kraštų reikalai yra 
vos girdimi, užtarėjus gali
ma ant vienos rankos pirštų 
suskaičiuoti. Liepos 19 
WASHINGTON POST 
(WP) laidoje Paul Goble, 
mums buvęs labai palankus 
Valstybės departamento pa
reigūnas (dabar dirbantis 
Camegie Endowment for 
International Peace), atkrei-

Tautinės Sąjungos ir Vilties Draugijos atstovai, posėdžiavę Clevelande pagyvinti tų organizacijų 
veiklą ir Dirvai sutelkti didesnę paramą. Iš kairės: Stasys Briedis, Vladas Blinstrubas, dr. Laima 
Simutienė, dr. Vytautas Maurutis, Balys Gaidžiūnas, Rūta Šakienė, dr. Leonas Kriaučeliūnas, Jonas 
Citulis, Oskaras Krėmeris ir Mečys Aukštuolis. Nuotraukoje nėra M. Marcinkienės.

V. Bacevičiaus nuotr.

DRAUGIJOS PASITARIMAI
pė dėmesį į šį Rusijos dvi- / TAUTINĖS SĄJUNGOS IR VILTIES 
veidiškumą. Tame pačiame 
laikraštyje liepos 25 tilpo 
reportažas iš Rigos, kuriame 
gana vienašališkai buvo pri
statytas rusams pilietybės 
reikalo tvarkymas Latvijoje 
ir Estijoje.

Evans ir Novak komen
tatoriai liepos 31 lame WP 
aiškiai iškėlė Baltijos kraštų 
rūpestį dėl okupacinės ka
riuomenės nesikraustymo ir 
bendrai, dėl iš sovietijos iš
silaisvinusių kraštų padė
ties. (Juk Lenkija vargsta, 
čiršką Čekoslovakija, jau 
nekalbant apie buv. Jugosla 
vijos baisenybės.) Jie savo 
straipsnyje propogavo buv. 
Baltųjų Rūmų pareigūno Z. 
Brzezinskio sumanymą pa
skirti kabineto lygio parei-

(Nukelta į 7 psl.)

Tautinės Sąjungos pir
mininko dr. Leono Kriauče- 
liūno iniciatyva, rugpjūčio 
8-9 dienomis Clevelande 
vyko minėtų organizacijų 
pasitarimai žvelgiant į pra
eitį, o svarbiausia - į ateitį.

Pasitarimų laikas sutapo 
su Dirvai paremti rengiama 
gegužine. Tad čia buvo ge
ra proga Tautinės Sąjungos 
vadovybei susitikti ir su 
Tautinės Sąjungos Cleve
lando skyriaus aktyviaisiais 
nariais.

Iš Chicagos buvo atvy
kę: dr. L. Kriaučeliūnas - 
pirm., Stasys Briedis - vice
pirm., Oskaras Krėmeris - 
iždininkas ir dr. Laima Ši- 
mulienė - sekretorė. Jų tar
pe ir Chicagoje gyvenanti 
Vilties Draugijos vicepirmi
ninkė Malvina Marcinkienė. 
Dėl kitų įsipareigojimų ne
galėjo atvykti tik Tautinės 
Sąjungos vicepirmininkas 
Petras Buchas.

Iš Los Angeles buvo at
vykusi praėjusių dviejų me
tų Tautinės Sąjungos vice
pirmininkė Rūta Šakienė. 
O iš St. Petersburgo Tauti
nės Sąjungos tenykščio sky
riaus pirmininkas Antanas 
Jonaitis.

Jungtiniame Tautinės 
Sąjungos ir Vilties Draugi
jos valdybų posėdyje, kuris 
vyko rugpjūčio 9 d. Dirvos 
patalpose, buvo peržvelgti 
Tautinės Sąjungos numatyti 
artimiausieji darbai. Apie 
juos rašoma šiame Dirvos 
numeryje 3 puslapyje.

Kitas pasitarimų svarbus 
reikalas buvo - Dirvai di
desnės darbo jėgos suorga
nizavimas, dar daugiau nau
jos rašto jėgos sutelkimas, 
naujų skaitytojų ieškojimas, 
ir svarbiausia - daugiau ka
pitalo organizavimas, be ku 
rio visi planai gali likti tik 
planais.

Po ilgų posėdžių valandų 
buvo vakarieniauta Lietuvių 
namų Gintaro valgykloje, o 
sekmadienį dalyvauta Die 
vo Motinos bažnyčioje pa
maldose. O po pietų - Dir
vos gegužinėje, kur visi iš 
toliau atvykę svečiai rado 
daug pažįstamų, su kuriais 
mezgėsi artimos kalbos.

Gegužinėje ilgesnę svei
kinimo kalbą pasakė Tauti
nės Sąjungos pirmininkas 
dr. L. Kriaučeliūnas. Jis pa
sidžiaugė gražiu būriu ge- 
gužinėn atvykusių Dirvos 
skaitytojų ir rėmėjų. Jiems 
padėkojo ir paprašė ir toliau 
tokiais būti. Pasidžiaugė ir 
Dievo Motinos parapijos 
klebono Gedimino Kijausko 
gražia talka, kurią jis vi
siems duoda, kurie tik dirba 
nelengvą lietuvybės išlaiky
mo ir vienijimo darbą.

Chicagos svečiai, gegu
žinei dar tebesitęsiant, bet 
saulei slenkant į vakarus, ke 
liavo į namus. Jie buvo iš
lydėti su linkėjimai, kad at
siradus reikalams vėl susi
tiktume ir draugiškai svars
tytume net pačius sunkiau
sius klausimus.
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Girdėta iš Vilniaus

TAIP PLANUOJAMA
TAUTINĖS SĄJUNGOS VEIKLA 

Žinios iš Sąjungos valdybos aplinkraščio

• LIETUVOS IR RUSIJOS DERYBŲ DELEGACIJOS 
VILNIUJE POSĖDŽIAVO RUGPJŪČIO 11 IR 12 DIENO
MIS. Lietuvos delegacijai vadovavo Česlovas Stankevičius, 
o Rusijos delegacijai Viktoras Isakovas.

Iš derybų išleisto komunikato galima išskaityti, kad Lie
tuvoje dabar yra apie 32,000 Rusijos kariuomenės. Tą ka
riuomene jie iš Lietuvos gali išvesti iki 1994 metų pabaigos. 
Šiemet išvesią 11,000, kitais metais 17,000 ir likusius 1994 
metais. Lietuvių delegacija, reikalavo, kad kariuomenė iš 
Lietuvos botų išvesta dar šiais metais.

Rusų delegacija nieko nenori kalbėti apie kariuomenės 
padarytus nuostolius. Dėl rusų ir lietuvių kariuomenių santy
kiavimo numatyta rugsėjo mėn. pradžioje kariuomenių eks
pertų susitikimas.

Derybose iš lietuvių pusės buvo iškelta, kad rusai visiš
kai neteisingai Lietuvą kaltina dėl kitataučių teisių pažeidinė
jimų. Rusai atsakė, kad jie Lietuvos nekaltina. Tokie kalti
nimai taikomi tik Estijai ir Latvijai.

• PAGAL ELTOS PRANEŠIMĄ LIETUVOJE YRA ĮRE
GISTRUOTA 440 LAIKRAŠČIŲ, BEVEIK 200 ŽURNALŲ, 91 
RADIJO IR TELEVIZIJOS STUDIJOS, 5 INFORMACIJOS 
AGENTŪROS, 5 KINO STUDIJOS IR 590 LEIDYKLŲ.

Prie Lietuvos Teisingumo ministerijos įkurta spaudos 
kontrolės valdyba. Ji kontroliuoja kaip laikomasi Lietuvos 
spaudos įstatymo. Už to įstatymo nesilaikymą buvo užda
rytas laikraštis "Jūra ir krantas" ir parašyta virš 50 įspėjimų.

• ALTAJAUS KRAŠTE DAR TEBEGYVENA GRUPĖ 
LIETUVIŲ TREMTINIŲ. Gal daugiausia jų tarpe yra suko
rusių mišrias šeimas ir į Lietuvą dar nenori keltis, bet ruošia
si ir žada tai padaryti. Jų būrelis - 15 asmenų, vadovaujami 
ten įsikūrusio draugijos sekretorės Tatjanos Petrauskos, 
lankėsi Lietuvoje. Jų kelione rėmė Kultūros ir Švietimo mi
nisterija.

• ATSIŽVELGDAMA Į POLITINIŲ KALINIŲ IR TREMTI
NIŲ PATIRTĮ IR SIEKDAMA SUTEIKTI JIEMS PARAMĄ 
BEI PADĖTI GRĮŽTANTIEMS iŠ TREMTIES ĮSIKURTI LIE
TUVOJE, Vyriausybė liepos 17 nutarimu įsteigė Politinių 
kalinių ir tremtinių rėmimo fondą. Iš Lietuvos valstybės biu
džeto skirta 20 mln. rublių šiam fondui suformuoti. Respub
likinės politinių kalinių ir tremtinių organizacijos įpareigotos 
pasiūlyti penkis kandidatus į fondo valdybą, kuri skirstys 
fondo lėšas

• LIETUVOS RINKIMAI Į DEMOKRATINĮ SEIMĄ ĮVYKS 
1992 M. SPALIO 25 D. Lietuvos istorijoje pirmą kartą galės 
seimo atstovus rinkti ir kituose kraštuose gyvenantieji lietu
viai. Manoma, kad Lietuvos Respublikos Ambasada, kaip 
jau šiais metais buvo memorandumų atveju, prie Lietuvių 
Bendruomenės apylinkių paprašys, suorganizuoti tvarkingą 
balsavimo pravedimą. Pavieniai asmenys, kur nebus balsa
vimo būstinių, galės balsuoti laiškais jau nuo spalio 18 d. 
Pilni balsavimo duomenys būsią paskelbti tik lapkričio 1 d.

• LIETUVOS SPORTININKAI, BARCELONOS OLIMPI- 
J ADOJ E LAIMĖJĘ MEDALIUS, VILNIUJE. KAIP BUVO NU
MATYTA, GAVO VYRIAUSYBĖS SKIRTAS DOVANAS. 
Romui Ubartui, aukso medalio laimėtojui buvo duota 10,000 
JAV dolerių, o krepšinio rinktinės nariams po 4000 JAV do
lerius. Nepranešta kiek gavo sportininkų treneriai ir pagrin
diniai palydovai. Dar būtų įdomiau, kiek iš viso kaštavo di
dokas sportininkų delegacijos pasiuntimas į Barceloną.

• IS LIETUVOS SKELBIAMA, KAD JUBILIEJINĖ DAINŲ 
ŠVENTĖ ĮVYKS 1994 METAIS. Kiek žinoma, Lietuvoje pir
mą kartą didelė dainų šventė buvo surengta 1924 metais.

Iš tų pačių šaltinių skelbiama, kad jaunimo dainų šventė 
bus rengiama ateinančiais -1993 metais.

• IŠAIŠKINTA, KAD Į LIETUVĄ, NET iŠ TOLIMŲ KRAŠ
TŲ, BANDO ATKELIAUTI TARIAMIEJI TURISTAI, su pa
dirbtais pasais. Taip pat nustatyta, kad tie "turistai" yra pa
siturintieji spekuliantai ir narkotikų pirkliai.

• LIETUVOS SAUGUMO DEPARTAMENTO DIREKTO
RIUM, pertvarkant jo pavadinimą ir sustiprinant veiklą, pa
skirtas Aukščiausios Tarybos atstovas Petras Pliumpa. Jis 
yra kirkščionių demokratų grupės narys.

• Į LIETUVĄ IS AUSTRALIJOS BUVO ATVYKĘS 
VIKTORAS SLIPERIS TYRINĖTI AUSTRALIJOS VILNŲ 
GAMINTOJŲ NORĄ įsteigti vilnų apdorojimo bendrą įmone 
ir iš čia vilną pardavinėti kitiems kraštams.

• ŽEMĖS ŪKIO ĮMONIŲ TURTUI TIKRINTI KOMISIJA 
ATSKLEIDĖ, kad iš Lietuvos ūkių nežinia kur dingo 42 dar
biniai arkliai, 7 javų kombainai, cukrinių runkelių kombainas, 
74 kultivatoriai, 48 plūgai, 6 sėjamosios, 37 traktoriai ir 35 jų 
priekabos, 63 automobiliai.

Kai kurie ūkio vadovai nepanoro laikytis nurodymus ir 
nurašė už 66 milijonus rublių technikos, kurią dar buvo gali
ma naudoti. Ne vienas būvąs ūkio, o vėliau ir laikinosios ad
ministracijos vadovas, nepraleido progos pasipelnyti parduo
dami techniką arba ja aprūpindami savo gimines ir draugus 
- taip rašo liepos mėn. pabaigos "Tiesa".

• DABAR LIETUVOS LAIKRASClUOSE DAŽNAI 
randami tokie skelbimai: "Brangiai superku auksą, platiną ir 
Lenino ordinus..."

Dirvos gegužinėje vykdytoj loterijoje A. Petrauskis tikrina laimėjimų numerius. Aldona 
Stempužienė, dabartinė Tėvynės Garsų radijo valandos vadovė ir pranešėja, laimėjusi šampano 
bonką, traukia kitam laimėtojui numerį. Jai talkina Joana Račylienė. Dešinėje pusėje traukimą stebi O. 
Šilėnienė, P. Šukys, R. Šakienė, V. šilėnas ir kiti. V. Bacevičiaus nuotr

1. 22-rasis Amerikos 
Lietuvių Tautinės Sąjungos 
seimas, įvykęs š.m. gegužės 
mėn. 16-17 d.d. St. Peters- 
burg, FL. jau praeityje. Tau 
tinės Sąjungos istorijoje ir 
vėl užverstas dar vienas la
pas. Tuoj po seimo naujai 
išrinktosios valdybos nariai: 
dr. Leonas Kriaučeliūnas, 
Stasys Briedis ir Oskaras 
Kremeris lankėmės Lietuvo 
je. Todėl ir pirmas posėdis 
buvo sušauktas pavėluotai.

Naujai išrinktoji Ameri
kos Lietuvių Tautinės Są
jungos valdyba pirmajame 
valdybos posėdyje, š.m. lie
pos 14 d. pasiskirstė parei
gomis sekančiai:

dr. Leonas Kriaučeliūnas
- pirmininkas 
Petras Buchas 
-vicepirmininkas 
Stasys Briedis
- vicepirmininkas 
dr. Laima Šimulienė
- sekretorė
Oskaras Kremeris
- iždininkas
Šia proga nuoširdžiai dė

kojame 22-tojo seimo atsto
vams už mūsų išrinkimą ir 
patikėjimą Sąjungos vairo 
ateinantiems dvejiems me
tams.

2. Mūsų gretos nuolatos 
retėja. Seimuose skaitomi 
mirusiųjų sąrašai nuolatos 
ilgėja. Dalis buvusių akty
vių Sąjungos narių, amžiaus 
naštos slegiami, traukiasi į 
užtarnautą poilsį. Pasigen
dame jaunimo. Tas pats rū
pestis ir kitose organizacijo
se.

Valdyba, apsvarsčiusi 
esamą padėtį, nutarė atkreip 
ti ypatingą dėmesį į jaunes
niąją kartą, paieškoti būdų 
kaip būtų galima papildyti 
Sąjungos eiles jaunesniais 
nariais. Mūsų akys krypsta 
į mums ideologiniai gimi
ningą Korp-NeolithuaniĄ.

Vienbalsiai nutanėme pa

sikviesti valdybai į talką jau 
nesnės kartos atstovą/vę, 
kuris/ri geriau pažindamas/ 
ma jaunimą, jaunimo galvo
seną padėtų mums spręsti šį 
nelengvą uždavinį. Pakvies 
ta mielai sutiko mums tal
kinti Gražina Kasperaitienė, 
aktyvi Korp Neolithuania 
Chicagos padalinio valdy
bos nare.

Organizacinėje veikloje 
labai svarbu informacija, in
formuoti viosuomenę apie 
atliekamus ir planuojamus 
atlikti darbus. Pakviestas 
žinomas spaudos darbuoto
jas, lietuvių bendruomenės 
kultūros tarybos žurnalisto 
priemijos laureatas, aktyvus 
Daytona Beach, FL. Tauti
nės sąjungos narys Jurgis 
Janušaitis sutiko ateiti 
mums į talką Sąjungos in
formacijos direktoriaus pa
reigoms.

3. Pirmas iš mūsų pla
nuojamų darbų - surengi
mas iškilmingo Rugsėjo 8- 
tosios dienos Tautos šven
tės minėjimo. Minėjimas 
įvyks š.m. rugsėjo 6d. Chi
cagoje Jaunimo Centre, su 
iškilmingom pamaldom už 
žuvusius dėl Lietuvos lais
vės ir nepriklausomybės ir 
vainiko padėjimu prie Lais
vės kovų paminklo. Atga
vus Lietuvai laisvę ir nepri
klausomybę ši šventė yra 
dar reikšmingesnė religiniu, 
istoriniu ir tautiniu požiūriu.

Šios šventės organizavi
mu rūpinasi valdybos vice
pirmininkas Stasys Briedis. 
Šventės proga kalbės Lietu
vos generalinis konsulas Vy 
tautas Čekanauskas. Būtų 
gera, kad ir skyriai ruoštų 
Tautos šventės minėjimus, 
arba prisidėtų prie kitų orga 
nizacijų rengiamų minė
jimų.

4. Pasiuntėm prašymą 
JAV prezidentui George 
Bush, kad jis paremtų Lietu 

vos vyriausybės pastangas 
derybose su Rusijos prezi
dentu Boris Jelcinu, kad ga
limai greičiau išvesti buvu
sią Sovietų sąjungos kariuo
menę iš Lietuvos. Tam 
pačiam laiške išreiškėm 
padėką už laisvos ir nepri
klausomos Lietuvos pripa
žinimą ir jai teikiamą eko
nominę ir mora linę para
mą.

5. 22-tojo seimo metu 
Lietuvių Tautinio Sąjūdžio 
pirmininkas inž. Eugenijus 
Bartkus, darydamas prane
šimą, pareiškė, kad Vlikui 
baigus politinę veiklą, Lietu 
vių Tautinis Sąjūdis užsida
ro. Valdyba apsvarsčiusi šį 
pareiškimą nutarė įkurti cen 
trinį skyrių ir išsibarsčiusius 
tautininkus kituose kraštuo
se bandyti apjungti į tą sky
rių. Jeigu pasirodytų teigia
mi rezultatai, reiktų sekan
čiame seime apsvarstyti 
kaip juos įjungti į mūsų Są
jungą. Šiuo reikalu rūpinasi 
vicepirmininkas Petras Bu
chas.

6. Būdami Lietuvoje (dr. 
L. Kriaučeliūnas, St Briedis 
ir O. Kremeris) turėjome su 
sitikimus ir pasitarimus su 
Lietuvių tautininkų pirmi
ninku Rimantu Smetona, jų 
valdyba, su tautininkų frak
cijos atstovais parlamente, 
taip pat su "Vilties" redakto 
rium Baliu Sriubu. Ta pa
čia proga dr. L. Kriaučeliū
nas turėjo ilgesnį pasikalbė
jimą su redaktorium Baliu 
Sriubu, kuris buvo atspaus
dintas "Viltyje" š.m. birže
lio 17 d. numeryje.

Susipažinom su Lietuvių 
tautininkų veikla, organiza
cija, su jų rūpesčiais ir pagei 
davimais. Tautininkų Są
junga, įsikūrusi maždaug 
prieš dvejus metus, sparčiai 
auga ir plečia savo organi
zacinę veiklą. Mūsų lanky
mosi metu turėjo virš 40 
skyrių su virš 1,000 narių 
visoje Lietuvoje.

Šiuo metu jie labiausiai 
susirūpinę ateinančiais rin
kimais, kurie turi įvykti š.m. 

(Nukelta į 3 psl.)
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j VILNIAUS UNIVERSITETO 
KREIPIMASIS 1 IŠEIVIJĄ

Praėjusiais metais gerb. 
prof. Vytautui Skuodžiui 
paraginus kreipėmės į Lie
tuvos tremtinius - išeiviją, 
prašydami saugoti, nenai
kinti turimų spaudinių bei 
dokumentų rinkinių, o esant 
galimybei perduoti Lietuvos 
mokslo įstaigoms. Labai 
miela, kad šis prašymas ne
liko "šauksmu tyruose", o 
jau susilaukė pritarimo ir 
net pirmojo derliaus.

Tikras siurprizas buvo 
pono Vytauto Algirdo Kar
delio laiškas iš tolimosios 
Australijos (N.S.W., 8/52 
Robertson Rd. Bass Hill). 
Net keletą atsiliepimų ir 
klausimų gauta iš JAV ir 
Kanados: ką saugoti, ką per 
duoti? Bandysiu trumpai pa 
kartoti prašymą.

Lietuva būdama už gele
žinės uždangos troško netik 
neturėdama laisvės, bet ir 
papraščiausios informacijos. 
Mes nežinome daugybės iš
leistų spaudinių, nei knygų, 
nei periodinių leidinių. To
dėl viskas svarbu ir reikalin
ga. Tačiau reikia žinoti, 
kad knygos išeina kelių šim 
tų ar tūkstančių egzemplio
rių tiražu, jų daugiau išlie
ka, labiau tausojamos. Blo
giau su žurnalais bei lai
kraščiais, kurie mažiau sau
gomi, jų popierius bloges
nės kokybės, greičiau gen
da, sunyksta, jų vis mažiau 
lieka ir kai kurie negrįžta
mai dingę.

Asmeniniai dokumentai, 
laiškai, įvairiausi rankraš
čiai dažniausiai yra unika
lūs, turimas tik vienas eg
zempliorius, apie juos ma
žiausia arba visiškai nežino
ma.

Pirmosiomis lietuviško
mis knygomis bei kitomis 
kalbomis - lituanistine se
nąja literatūra yra turtin
giausia Vilniaus universite
to biblioteka. Tarpukario 
Nepriklausomos Lietuvos 
spauda turtingiausia yra Na
cionalinė Mažvydo biblio
teka. Ji ir buvusieji Knygų 
rūmai pilniausią rinkinį turi 
bolševikinės okupacijos me 
tu išėjusius spaudinius.

Šios įstaigos ir stengėsi su
kaupti svetur išėjusius lietu
viškus bei kitomis kalbomis 
spaudinius. Kai vienoje iš 
jų susikaupia kurių nors lei
dinių po keletą egzemplio
rių - perduodama jų netu
rinčioms. Dokumentus, 
rankraščius bei nuotraukas 
kaupia tik stambios biblio
tekos turinčios rankraščių 
skyrius, ir restauracines dirb 
tuves. Tai Vilniaus universi 
teto. Nacionalinė, Mokslų 
akademijos biblioteka ir vai 
stybiniai archyvai.

Nereikėtų dokumentų, 
rankraščių ir nuotraukų per
duoti nedidelėms ar periferi 
jos bibliotekoms, kitoms 
įstaigoms, neturinčioms ga
limybių juos saugoti restau
ruoti ir tyrinėti, skelbti spau 
doje.

Ne visus mums siųstus 
leidinius ar laiškus gaudavo 
me, daug ir mūsų laiškų 
dingdavo saugumo bei cen
zūros labirintuose. Tokiu 
atveju likdavome be kaltės 
kalti, o mums rašiusieji pyk 
davo, kad negauna atsaky
mo ar padėkos. Dabar pa
dėtis pasikeitė, bet pašto 
darbuotojai liko tie patys ir 
korespondencijos likimas 
priklauso nuo jų sąžiningu
mo bei atsakomybės supra
timo.

Atskiro sprendimo lau
kia visuomeniniai išeivijos 
archyvai, bibliotekos ar mu
ziejai. Pirmiausia reikėtų 
rūpintis tais, kuriems gresia 
likvidacija, o dalis galėtų 
pasilikti ir veikti ateityje 
ten, kurie įkurti, kur taip pat

Tai dvisavaitinis Lietuvių tautininkų sąjungos 
laikraštis leidžiamas Lietuvoje, redaguojamas 
Balio Sriubos. VILTIS ieško paramos ir prenu
meratorių JAV valstybėse

Prenumerata metams oro paštu 45 doleriai.
VILT| galima užsisakyti pas Vaclovą Mažeiką 

519 N. Halien Terr. Park Ridge, IL. 60068 
Tel. 708-823-3607
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Bet valdyba laiku išrinkta
Gegužės mėnesį Seimas, 

birželio ir liepos daug kas 
skrido į Lietuvą ar kitas pa
saulio šalis, taip kad vis ne
buvo laiko sušaukt metinį 
narių susirinkimą. Pagaliau 
skyriaus pirmininkė Liucija 
Mažeikienė rado sekmadie
nį, rugpjūčio antrą, kada 
dauguma bus namie.

Susirinkome apie trisde
šimt Tautinių Namų apati
nėje svetainėje. Pirmininkė, 
atidariusi susirinkimą, pir
miausia paprašo atsistojimu 
pagerbti neseniai mirusio 
skyriaus nario Simo Kvečo 
atminimą. Susirinkimui pir 
mininkaut pakviečia Feliksą 
Masaitį, sekretoriumi Petrą 
Maželį.

Pirmaisiais žodžiais Fe
liksas Masaitis padėkoja bu
vusiai Sąjungos valdybai, 
ypatingai dr. Povilui Švar
cui, už puikiai atliktą darbą. 
Petras Maželis perskaitė pe
reito susirinkimo protokolą. 
Po to pirmininkės, iždinin
ko ir revizijos komisijos pra 
nešimai. Viskas priimta ir 
patvirtinta.

Valdyba, susirinkimo 
prašoma, pasilieka ta pati: 
pirmininkė Liucija Mažei
kienė, vicepirmininkai Irena 
Bužėnienė ir Antanas Pava
saris, sekretorius Juozas 
Raibys, iždininkas Ramūnas 
Bužėnas. Sutinka pasilikti 
ir ta pati Revizijos Komisi- 

reikalingi mokslo, studijų ar 
kitokie centrai.

Dėkodami visiems atsi
liepusiems ir besirūpinan
tiems turimų rinkinių išsau
gojimų, norėčiau tarti nuo
širdų ačiū Gerbiamų B.D. 
Šulskių šeimai atsiuntu- 
siems JAV Nebraskos val
stijos Omahos lietuvių ko
lonijos 1984 m. išleistą isto
riją - albumą "Mes lietu
viai", režisieriui ir žurnalis
tui Juozui Kaributui už suda 
rytą jo veiklos originalų rin
kinį ir kitiems, kurių rinki
niai dar pakuojami ar jau 
pakeliui į Lietuvą.

Vytautas Bogušis 
Vilniaus universiteto 
istorijos skyriaus vedėjas

ja, susidedanti iš Janinos 
Čekanauskienės, Prano Do
vydaičio ir Vinco Juodval
kio. Dėkingas susirinkimas 
jiems visiems ilgai ploja.

Antanas Mažeika padaro 
pranešimą apie Seimą Flori
doje. Dr. Povilas Švarcas 
padėkoja buvusiai Sąjungos 
valdybai už gražų bendra
darbiavimą. Susirinkimas 
plojimu sveikina naują sky
riaus narę Daną Paškevi- 
čienę.

Susirinkimo pirmininkas 
pasveikina vėliau atvyku-

TAIP PLANUOJAMA
(Atkelta iš 2 psl.)

spalio mėn. 25 d.
Tautininkai Lietuvoje 

vieni iš stipresnių partijų vis 
daugiau ir daugiau reiškiasi 
Lietuvos politiniam gyveni
me. Kitos partijos bei frak
cijos parlamente skaitosi su 
jų nuomone ir siekia koali
cijos kai kuriais aktualiais 
klausimais. Bet norėdami 
išvystyti savo veiklą, pa
ruošti rinkiminę platformą, 
programą, parinkti kandida
tus, pravesti propogandą su
siduria su visa eile sunku
mų.

Rimantas Smetona savo 
laiške rašo: "Rugsėjo mė
nesyje rengsime seminarą 
kandidatams, apmokymus, 
treniruote. Tik nežinia, kas 
bus "mokytojai"? Matys 
vieni kitus mokysim... O 
gal iš jūsų pusės kas nors 
galėtų padėti? Manau, kad 
tai būtų didžiausia ir naudin 
giausia parama - ne tiek 
svarbu važinėti po Lietuvą 
ir agi tuoti, kiek pamokyti 
mus tai daryti. Reikia pa
tarėjų kaip sukurti rinkimi
nę platformą, programą- 
gražią, patrauklią, protinga. 
Na, ir reikia pinigų... Rei
kia, reikia, vėl reikia. Bai
su! Jūs, Lietuvos piliečiai 
išeivijoje, balsuokite už mū
sų seimo deputatus."

Mes, valdyba, atkreipė
me ypatinga dėmesį į jų pra 
šymus, pageidavimus ir pa- 
skyrėme finansinę paramą, 
kuri R. Smetonai jau per
duota. Prašome skyrius ir 
pavienius Sąjungos narius 
atkreipti dėmesį į šį prašy
mą ir prisidėti finansiniai. 
Aukas su Jūsų pavarde ir 
adresu prašome siųsti mūsų 
iždininkui O. Kremeriui. 
Jos bus persiųstos į Lietuvą.

7. Nemažiau esame susi
rūpinę ir mūsų spaudos "Dir 
vos" ir "naujosios Vilties" 
reikalais. Š.m. rugpjūčio 8 
d. visa valdyba turėjome 
bendrą posėdį su Vilties 
draugija Oevelande ir "Dir
vos" redaktorium Baliu Gai-

rugpjočio 20 d. • 3 psl.

sius konsulą ir ponią Čeka
nauskus, padėkoja valdybai, 
pirmininkei Liucijai Mažei
kienei ir visiems susirinku
siems. Susirinkimas baig
tas.

Pakvimpa kava. Sk. pir
mininkė Liucija Mažeikienė 
pakviečia visus vaišintis. 
Akimirka ir buvęs prezidiu
mo stalas tampa gausiai sky 
riaus ponių apkrautu vaišių 
bufetu.

Gimtadienio proga, pa
kėlus vyno taures, sugiedo
tas "Valio" Janinai Čeka- 
nauskienei. Kaip jau losan- 
geliečių tautininkų nesulau
žoma tradicija, dar ilgokai 
vaišintasi ir šnekučiuotasi.

Rūta Šakienė

džiūnu. Išsiaiškinome ir pa
sitarėme visais "Dirvos" lei
dimą bei redagavimą liečian 
Čiais klausimais.

Kiek liūdniau su "Naują
ja Viltimi". Sustojo prieš 
dvejus metus. Seimo metu 
buvo vėl kreiptasi į buv. 
"Naujosios Vilties" redakto
rių Vytautą Abraitį. Žadėjo 
pagalvoti. Pakartotinai krei 
piantis, gautas raštu š.m. lie 
pos 25 d. neigiamas atsaky
mas. Nenorim leisti "Nau
jajai Vilčiai" numirti. De
dame pastangas ir turime 
vilties surasti naują redak
torių arba sudaryti redakci
nę kolegiją.

8. Jeigu kai kuriuose sky 
riuose įvyko pasikeitimai, 
išrinktos naujos valdybos, 
prašome neatidėliojant pra
nešti pavardes ir adresus, 
kad nesusitrukdytų informa
cija. Taip pat jeigu Tarybos 
nariai ar Sąjungos nariai pa
keičia adresus prašome tuoj 
pat pranešti.

9. Naujoji valdyba krei
piamės į skyrius ir prašome 
talkos ir paramos. Tik visi 
kartu dirbdami palaikysime 
gyvą Tautinę Sąjungą ir už
tikrinsime Sąjungai švieses
nį rytojų. Pageidaujam, kad 
apie skyrių veiklą būtų ra
šoma spaudoje.

Jūsų pageidavimu arti- 
mesniam ryšių palaikymui 
Sąjungos valdybos atstovai 
mielai apsilankytų Jūsų ren
giamuose minėjimuose ar 
subuvimuose.

10. Reiškiame padėką 
buvusiai Sąjungos valdybai 
už vadovavimą Sąjungai per 
praeitus dvejus metus. Per
ėmę Jūsų pareigas tęsime tą 
darbą toliau kiek mūsų jė
gos ir sugebėjimai leis.

Su geriausiais linkėji
mais, Jūsų

dr. Leonas Kriaučeliūnas, 
pirmininkas 

d r. L. Šimulienė, 
sekretorė.
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Juozas Prikockis
6

Penkių priesaika
Dabar, mielas skaityto

jau, palikime Tolimuosius 
Rytus ir Vytautą (jo prisi
minimas amžinai pasiliks 
mumyse gyvas) ir keliauki
me is Vladivastoko į Siau
rinį Uralą, keliaukime per 
visą Sibirą prekiniuose va
gonuose žiemos metu. 
Tada mes taip keliavome. 
Keliavome ilgai, net trisde
šimt penkias dienas. Nebe
minėsiu to, kad kelionėje aš 
sunkiai sirgau, gulėjau ligo
ninės vagone ir vos nenu
ėjau pas Vytautą, nes ir taip, 
atrodo, per daug apie save 
kalbu.

Kovo vienuoliktą mus 
iškėlė Solikamsko geležin
kelių stoty. Tai Siaurės Ura 
lo miestas buv. Permės gu
bernijoj (dabar Molotovo 
sritis), gal apie devynių tūks 
tančių kilometrų atstumu 
nuo Vladivastoko. Taigi iš 
rytų atsidūrėme šiaurėj.

Atvažiavę čia radome 
gilią žiemą ir didelius šal
čius. Solikamsko lagerio 
karantine (persiunčiamaja
me punkte) išbuvome neil
gai, vos dvi savaites, tačiau 
tos dienos liko nepamiršta
mos. Tai vargo, skurdo ir 
begalinio mūsų išnaudojimo 
dienos. Mes buvome įmesti 
senų kalinių, vagių ir sukčių 
sauvalei. Mes buvome ver
čiami dirbti beveik nepake
liamus darbus. Pavyzdžiui, 
ant savo pečių nešdavom iš 
Karnos upės kurui pagalius 
tokio didumo, kurį vienas 
žmogus vos gali pakelti.

Nešti reikėdavo apie ke
turis kilometrus užpustytu 
žiemos keliu. Kai vienas 
pakelti negalėdavo, įsaky
davo pagalį imti dviem. O 
mes iš po varginančios ke
lionės buvome nusilpę, vos 
galėjome patys paeiti, mes 
tada badavome, nors duo
nos gaudavome tą patį pu
sės kilogramo davinį, nes 
čia maistas buvo dar blogės 
nis.

Kartą pusiaukelėj Kostas 
Marcinkus savo naštą nume 
tė, sakydamas nebegalįs pa
eiti. Bet palydovas karinin
kas pribėgo prie jo su atkiš
tu brauninku ir pagrasino 
nušausiąs vietoje, jeigu pa
galio neneši ąs. Tada Kostas 
verkdamas vėl paėmė naš
tą...

Vieną naktį, maždaug 
apie kovo vidurį, Petrą Skin 
derį, Kostą Marcinkų ir ma
ne sunkvežimiu išvežė į miš 
ką parvežti malkų. Važiavo 
me, vieno palydovo karei
vio lydimi, apie 18 kilomet
rų. Miške susikūrėme ugnį. 

Mūsų darbas buvo nedide
lis: paruoštas malkas pakrau 
ti į sunkvežimį. Bet sniego 
buvo daug ir pagalius reikė
jo perplauti pusiau.

Dirbome tik mudu su 
Petru, o Kostas nuo laužo 
beveik ir nepasitraukė: jis 
buvo toks silpnas ir taip su
šalęs, jog dirbti nebegalėjo. 
Malkas vežė ne į lagerį, bet 
į miestą. Grįžtant kelyje 
mus išsodino, apie keturis 
kilometrus turėjome eiti pės 
čiomis. Kostas taip buvo 
sušalęs, jog pats paeiti nebe 
galėjo, mudu su Petru turė
jome jį vesti paėmę už pa
žastų. Grįžome prieš auš
tant su vos gyvu Kostu. Tą 
naktį buvo 42 laipsniai šal
čio. Pirmą karą susidūrėme 
su Uralo speigais ir susipa
žinome su Uralo žiema. 
Ne, tai nebebuvo žiema, tai 
buvo kovo vidurys!

Solikamsko dienos pali
ko nepamirštamos dar ir to
dėl, kad tada mes suorgani
zavome priesaiką, ryškiai 
parodančią mūsų lūkesčius 
ir viltis. Tai buvo priesaika 
penkių. Vieną dieną, kai 
barake buvo ypač šalta ir 
nejauku, kai alkis nedavė 
ramybės, o išgyventų dienų 
prisiminimai neleido ramiai 
miegoti, - mes gulėjome ant 
narų vienoje vietoje, susi
spaudę, susiglaudę, kad ne
būtų taip šalta, ir garsiai mel 
dėmės.

Darydavome taip: vienas 
balsu kalbėdavom poterius, 
o kiti tyliai sekdavom. Di
džiausias "davatka" mūsų 
tarpe buvo Petras, o antruo
ju ėjo bene Povilas (juodu 
dažniausiai balsu kalbėdavo 
poterius).

Religinis jausmas mumy 
se tada buvo labai gyvas. 
Vienas iš mūsų, Juozas An
tanavičius, anksčiau buvo 
netikintis žmogus, tačiau ir 
tas dabar, sunkaus likimo 
prispaustas, pradėjo melstis 
ir nuo mūsų nesiskyrė.

Vienas būdingas bruožas 
jungė mus visus - tai nepa
laužiamas tikėjimas, kad 
1942 metų vasara baigsis 
karas ir tų metų rudenį mes 
jau būsime namie. Mes tvir 
tai pasiryžom visi susitikti 
Žemaičių Kalvarijoje per 
garsiuosius rudens atlaidus, 
kad padėkotume Sv. Pane
lei, Dievo Motinai, už mūsų 
išvadavimą. Tam savo pa
siryžimui sutvirtinti mes vi
si penki susikabinome ran
komis ir balsu kalbėjome 
priesaikos žodžius: Prisie
kiame Dievui Visagaliui su
sitikti šių metų rugsėjo aš-

Buvqs Dirvos linotipininkas Henrikas Macijauskas, su artimais giminaičiais lankosi Palangoje ir 
galvoja ar nebūtų gerai arkliu pavažinėti ir Clevelando priemiesčiuose.

tuntą dieną Žemaičių Kalva 
rijoje, kad padėkotume Ma
rijai už mūsų išgelbėjimą iš 
sunkios nelaisvės ir grąžini
mą tėvynėn.

Po šių žodžių valanddlę 
tylėjome, verkėme kaip kū
dikiai. Buvo nepaprastai 
graudu ir sunku.

Prisiekėme, bet priesai
kos neįvykdėme. Toli dar 
buvo mūsų kentėjimų galas. 
Kada mes dvasios akimis 
regėjome besiartinančią lais 
vę, kada buvome tvirtai įsi
tikinę, jog mūsų vargai štai 
jau baigiasi, - iš tikrųjų mū
sų gyvenimas lageryje buvo 
dar tik prasededąs.

Mes atvykome į paskuti
nę vietą, į paskutinį persiun
čiamąjį punktą, iŠ kur gausi
me paskyrimą į nuolatinę 
darbo ir gyvenimo vietą. 
Daugiau nebereikės bastytis 
iš miesto į miestą, iš kalėji
mo į kalėjimą, o reikės 
sunkiai dirbti vienoje vieto
je, tikrajame lageryje. Pir
mutinį paskyrimą apgyven
dinti mus aukso kasyklų 
krašte sumaišė karas, todėl 
dabar pasiuntė mus į kitą 
žemės rutulio vietą, į tolimą 
šiaurę, kur taip pat nematy
sime laisvės, kaip jos nema
to tūkstančiai į mus panašių.

Kovo dvidešimt penktą 
etapan iššaukia mane vieną. 
Keturi draugai palieka Soli- 
kamske, laukdami savo ei
lės. Vėl atsisveikinimas, 
bet šį kartą jau paskutinis. 
Su Petru, Povilu, Kostu ir 
Juozu daugiau aš niekad ne
bebuvau susitikęs, nors mus 
laikė viename lageryje, tik 
įvairiuose punktuose.

Dabar, mielas skaityto
jau, paliekame vieni du. Iš 
trylikos belikau vienas. Tai 
gi palydėk mane ligi Selian- 
kos kaimelio (apie 12 kilo
metrų nuo Solikamsko), ligi 
lagerio punkto Nr. 13, o aš 
tau papasakosiu, kaip čia 
gyvenau, kaip dirbau ir var
gau beveik penkeris metus.

Gal būt, šioje vietoje rei
kėjo baigti ir šį apsakymą, 
nes Seliankos laikotarpis - 
tai ištisa vargo, skurdo ir ne 
vilties epopėja, kuriai reikė
tų pašvęsti naują kūrinį. 

Vis dėlto tegul bus man leis 
ta ir šiame pasakojime ben
driausiais bruožais Selian
kos laikotarpį paliesti. Kiek 
vienam aišku, kad penkerių

Tarp gyvenimo ir mirties
Taigi į Selianka atvykau 

1942 m. kovo 25 dieną ir iš
buvau joje ligi 1946 m. rug
pjūčio 26 dienos. Manęs 
neblaškė po kitus lagerius 
arba to paties lagerio kitus 
punktus, kaip daugelį kali
nių blaško, turėjau "laimės" 
išbūti vienoje vietoje visą 
likusį bausmės laiką. Taip 
atsitiko dėl keletos priežas
čių, kurių aš čia nebeaiškin
siu. I Selianką tą dieną mū
sų atvyko 67 žmonės, o po 
penkerių metų belikome gal 
trys, kiti išmirė arba buvo 
išvežti į kitus lagerius.

Selianka - tai senas Ura
lo kaimelis. Jį supa didžiu
liai miškai, bet yra ir dirba
mos žemės. Išlikę kaimo 
trobesiai labai seni, pajuodę 
ir skiriasi nuo mūsiškių tuo, 
kad po vienu stogu yra gyve 
namas namas ir ūkio trobe
siai, pav., tvartai, daržinės 
... "Tokių pasitaiko dar ir 
pas mus", - pastebėsite 
man. Ne, pas mus ne taip: 
pas mus būna viename gale 
gyvenamasis namas, o an
trame - koks nors tvartas ar 
kitas ūkio trobesys. O Ura
le žemai - tvartas, gi aukštai 
- gyvenamasis namas. Tai
gi pastatas dviejų aukštų. 
Įėjimui į butą paprastai bū
na ilgi laiptai, prasidedą gat 
vėje. Seliankos gatvės va
sarą dulkėtos, o pavasarį ir 
rudenį neišbrendamos dėl 
purvo. Kai mes atvykome, 
kaimely tebebuvo ir medinė 
cerkvė, vėliau paversta san
dėliu. Bet 1944 m. ir ją nu
griovė.

Taip atrodo senasis Se
liankos kaimelis, kuriame 
kažkada gyveno laisvi žmo
nės. Dabar šalia senojo, pa
juodusio kaimo išaugo nau
jas - su lentelių stogais, di
deliais langais, su elektros 
šviesa, ligonine, pirtim, di
džiule valgykla ir sale susi
rinkimams bei vaidinima- 

metų laikotarpio, kupino 
sunkiausių išgyvenimų, ke
liolikoje puslapių atvaizduo 
ti negalima.

mas. Bet tas naujasis kai
mas aptvertas spygliuotų 
vielų tvora ir rūpestingai 
dieną naktį saugomas gink
luotų kareivių. Jame gyve
na kaliniai. Viename šone, 
prie kelio, yra didžiuliai vai 
riais šūkiais ir užrašais pa
puošti vartai, pro kuriuos 
kas rytą išeina į darbą keli 
šimtai žmonių ir vakare grįž 
ta atgal. Eina jie tyliai, nu
leidę galvas, nuvargę, be 
dainos, be džiaugsmo. Tai 
kaliniai, kurių čia būna nuo 
pusantro ligi dviejų tūkstan
čių.

Dabar Selianka - sovcho 
zas (valstybinis ūkis), turįs 
apie 900 ha ariamos žemės 
ir daugybę miškų. Laisvų 
žmonių, išskyrus lagerio tar 
nautojus ir jų šeimas, kai
mely dabar nėra.

Pirmieji žmonės, kuriuos 
mes Seliankoje sutikome, 
buvo kalinės moterys, vežu
sios rogutėmis iš miško mal 
kas. Jos sunkiai tempė giliu 
sniegu savo krovinius ir da
rė labai nemalonų įspūdį.

Pirmąsias keturias dienas 
į darbą mūsų dar nevarė. 
Kovo dvidešimt devintą iš
ėjo pirmą kartą duipių kasti. 
O kitą dieną iš darbo grįžau 
jau sirgdamas: ant kairės 
kojos ėmė keltis kažkokia 
votis. Nuėjau į ambulato
riją. Mane apžiūrėjo ir įsa
kė į darbą daugiau nebeiti. 
Rytojaus dieną pervedė į 
ligoninės baraką (vadinamą 
stacionarą). Tai nebuvo tik
roji ligoninė, nes šiame ba
rake buvo laikomi nusilpę ir 
laikinai nebegalintieji dirbti, 
o ne rimtai sergą.

(Bus daugiau)

K&TAMPAJUTĘ

'DIRVOS
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TARP ORIENTO MISTIKOS 
IR DANGORAIŽIU

Henrikas Stasas
Jau pirmas rytas Bang- 

koke, nežiūrint karščio vi
liojo į gatvę šį egzotinį mies 
tą kiek galint iš arčiau pažin 
ti. Nutarėm keliauti pėsti, 
nes tik tokiu būdu galima 
daugiausia pamatyti.

Išėjus iš viešbučio atro
dė, kad patekom į tvankų, 
nevėdintą tunelį. Miesto ju
dėjimas ryto skubos laiku 
buvo arti užtroškimo, tad 
pasirinkom vieną iš skersi
nių gatvių.

Gatvelė buvo siaura ir 
laisva nuo automašinų, tik 
vienas kitas motociklas mė
gindavo prasiskverbti pro 
žmonių masę. Čia jau nuo 
ankstaus ryto kunkuliavo 
garuojantys puodai ir čirškė 
mėsa keptuvėse iš kurių kilo 
nosį erzinantys kvapai. Sta
lai buvo apkrauti įvairiau
siais maisto produktais: mė
sa, žuvim ir kitais vandenų 
gyvūnais, be to, įvairiau
siom daržovėm ir nematy
tais vaisiais. Tik labai nus- 
tebom, kad tokiam karšty 
neteko pastebėti nė vienos 
musės. Noriu pastebėti, kad 
nežiūrint karščio ir drėgmės 
per visą laiką būnant Bang- 
koke ir kaimuose neteko ma 
tyti musių.

Iš šio skersgatvio išėjo
me į plačią ir judrią Silom 
gatvę, kurioj nutarėm šiek 
tiek pailsėti. Čia tuoj prisi
statė "Tuk-tuk" vairuotojas 
ir siūlėsi pavėžėti. Po ilges
nių derybų nutarėm pasinau 
doti šia originalia Bangkoko 
susisiekimo priemone ir įsi
jungė į nenutrūkstamą įvai
rių mašinų srovę vykome 
nežinoma kryptim.

Apie pusvalandį mus pa
vėžinęs vairuotojas sustojo 
prie vienos brangenybių 
krautuvės. Tai normalus 
parduotuvėm klijentų sura
dimas, kuris praktikuojamas 
visuose turistiniuose kraš
tuose. Už klijento nupirktą 
daiktą vairuotojas gauna 
tam tikra procentą atlygini
mo. Tačiau mums visiškai 
nebuvo įdomios toj parduo
tuvėj esančios prekės ir pra
šėme vairuotoją vežti mus 
atgal iš kur išvykome.

Grįžtant judėjimas dar 
pasunkėjo ir mūsų triratis 
daugiau stovėjo negu važia
vo. Mašinos čia taip arti vie 
na kitos sustoja, o sėdint at
virame triratyje visos išme
tamų vamzdžių dujos pučia
mos tiesiai į veidą. Tad po 
šios kelionės daugiau šia su
sisiekimo priemone nesi- 
naudojom. Tačiau būnant 

Bangkoke ir nevažiuoti 
"Tuk-tuk" būtų taip pat nuo
dėmė.

Po pietų į viešbutį atvy
ko mūsų gidas su vairuotoju 
ir mes išvykome į vieną di
džiųjų šventyklų ir vienuo
lynų kompleksą. Pravažia
vę triukšmingas gatves, pa
sukome į šventyklų rajoną. 
Čia Bangkoko veidas jau pa 
sikeitė, nes visa aplinka skir 
ta Budai ir karaliui.

Tarp tamsios žalumos ir 
lotoso žiedų čia pirmiausia 
sutinki tikrąjį šio rajono gy
ventoją - vienuolį. Jo ryš
kiai geltonas rūbas, nuskus
ta galva, rimta laikysena ir 
rankoj nešama lėkštė rodo, 
jog jis nesinaudoja žemiš
kom linksmybėm ir turtais, 
o gyvena vien iš išmaldos, 
t.y. iš praeivio jam į lėkštę 
įmesto pinigėlio. Gavęs iš
maldą jis sudeda rankas lyg 
maldai ir nusilenkia. Tą pa
tį padaro ir išmaldos davė
jas.

Vienuolio gyvenimas 
yra griežtas ir sunkus, ta
čiau kiekvienas tailandietis, 
sulaukęs tam tikro amžiaus, 
jaučia pareigą stoti į vie
nuolių luomą. Tai sena tra
dicija, riekalaujanti jaunuo
liui šioje organizacijoj pabū 
ti bent metus ar daugiau. 
Tai gyvenimo mokykla ug
danti discipliną ir religinį 
jausmą. O kas pasiryžta 
tęsti toliau vienuolišką gy
venimą turi išlaikyti tam tik 
rus egzaminus. Pirmo laips 
nio vienuoliams reikia išlai
kyti griežtus keturių dienų 
egzaminus, o kas nori tapti 
tikru vienuoliu privalo išlai
kyti tokius devynis egzami
nus. Mūsų gidas pasakojo, 
kad ir jis būdamas jaunas 
metus pagyveno vienuokiš- 
ku gyvenimu.

Šis šventyklų ir vienuoly 
nų kompleksas vadinamas 
Vat Phra Jetubon ir dėmesio 
centre čia yra gulinčio arba 
rymojančio Būdos milžiniš 
ka skulptūra.

Buda čia guli dešine ran 
ka atrėmęs galvą ir medituo 
ja. Skulptūra 150 pėdų ii 
gio ir 50 pėdų aukščio. Pa 
gaminta iš plytų ir betono, o 
paviršius padengtas auksi
nėm plokštėm. Visas šven 
tykių plotas užima 20 akrų 
ir pirmieji pastatai čia pra 
dėti 1688 metais, kada kara 
liūs Pctraja dar gyveno seno 
joj sostinėj Ajutaja. Rymo 
jantis Buda sukurtas daug 
vėliau 1823 metais valdant 
kraštą karaliui Ramai III.

įdomu, kodėl čia Buda 
vaizduojamas gulintis? Mat 
budistai tiki į sielos trans- 
migraciją ir amžiną ramu
mą, kurį jie vadina nirvana. 
Todėl gulintis Buda čia sim 
bolizuoja tą perėjimą iš šios 
varganos žemės į nirvaną, 
t.y. amžiną ramybę. Skulp
tūra sukurta pagal tokią pat 
esančią Indijoj. Legendoj 
pasakojama, kad prieš 2500 
metų Buda įsakęs vienam 
iš jo pasekėjų Amandai pa
ruošti lovą su galvūgaliu į 
šiaurę. Kai lova buvo pa
ruošta, Buda atsigulė ir už
migo amžinai Su Tailando 
gulinčiu Buda yra surišta 
įvairių prietarų bei papro
čių. Vienas toks pataria an
tradienį gimusiems ir nega
lintiems apvaldyti savo pyk
čio, atisgulti ir pyktis pra
eis.

Nežiūrint šio gulinčio 
Budos skulptūros nepapras
to dydžio ji yra gana meniš
ka su įdomia veido išraiška, 
švelnių bruožų ir ramios 
nuotaikos.

Kalbant apie budistinę 
skulptūrą tenka pasakyti, 
kad plastinis menas budisti- 
niuos kraštuos buvo pasie
kęs savo žydėjimo pirmam 
šimtmetyje po Kr. Būdingi 
šio meno bruožai tai stagna
cija, ramybė, vienodumas ir 
beasmeniškumas. Buda vi
suomet vaizduojamas tokioj 
pačioj pozoj, nes kaip uni
versalinė būtybė negali keis 
tis, (išskyrus gulintis).

Apžiūrėjome čia viską 
gana paviršutiniškai, nes bu 
vo labai karšta. Nepaprastai 
įdomios pagodos, kurių 
kiekvienas aukštas turi at
skirą stogą, stupos paauk
suotos bokštais, eilė sidabri
nių vaipų, puošnios šventyk 
los ir vienuolynai. Kiek
vienas karalius čia vis ką 
nors puošnaus pristatydavo.

Apžiūrėjom pagrindinę 
šio komplekso koplyčią į 
kurią tik įžengus prieš akis 
pasakiška baliustrada su 
įdomiais bareljefais, kurių 
temos paimtos iš Ramajana 
epo. Toliau stiklo siena, 
nors ji ne iš stiklo, o spal
vuotų akmenų mozaika vaiz 
duojanti kalnus, medžius ir 
gyvulius. Koplyčios centre 
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auksinis Buda pasodintas 
ant nepaprastai puošnaus 
altoriaus, iš lauko koplyčia 
saugo 16 liūtų skulptūrų. 
Kiek toliau nuo šventyklos 
kita Budos skulptūra su 
drambliu ir beždžione, kur 
beždžionė duodanti dramb
liui medaus korį, kad pa
maitintų Budą.

Ši grupinė skulptūra su
kurta pagal vieną kinų le
gendą, kuri pasakoja, kad 
miške gyveno vienišas dram 
blys ir beždžionė. Šie suti
ko ten nuo pasaulio atsisky
rusi Budą ir su juo artimai 
susidraugavo. Dramblys 
Budą saugojo nuo plėšriųjų 
žvėrių, o beždžionė parū
pindavo maistą. Taip šie 
trys draugai gyveno miške, 
kol Budos laikas pasibaigė 
ir jis vėl sugrįžo į pasaulį. 
Skulptūroje ši legendos te
ma labai vykusiai išereikšta.

Ir berods paskutinė įdo
mybė, kurią čia sutikom bu
vo surišta su tailandiečių 
prietaringumu ir pasitikėji
mu Buda. Ant pakilios uo
los matėme neaukštą stulpe
lį, aprištą įvairių spalvų ska
relėm. Mūsų vadovas pa
aiškino, kad čia lankosi ište
kėjusios moterys, kurios ne
susilaukia šeimos, Čia jos 
meldžiasi į Buda ir prašo 
pagalbos. Padėkos ženklan 
jos užriša ant stulpo šilkinę 
skarelę.

Baigus apžiūrėti Vat 
Phra Jetubon šventyklų kom 
pleksą, sutarėm su gidu ry
toj pavažiuoti kiek toliau už 
Bangkoko. Tokiai kelionei, 
žinoma, reikėjo skirti jau vi
są dieną. Tad 7 vai. ryto 
mūsų gidas jau laukė vieš
buty.

Nieko nelaukiant sėdom 
į mašiną ir stengėmės dar 
prieš ryto skubos įkarštį pa
likti Bangkoką. Tačiau gat
vės jau buvo pripildytos vi
sų rūšių susisiekimo prie
monėm ir prie pirmos san
kryžos policininkui sustab
džius judėjimą, teko apie 20 
minučių pastovėti, kol prie
šingos gatvės judėjimą pra
leido. Toliau kelias vedė 
per kaimus ir lieknų kokoso 
palmių miškus. Vienkie
miai ir kaimai čia atkreipė 
dėmesį savo statyba. Visi 

pastatų stogai kampuose tu
rėjo tuos pačius smailius iš- 
kišulius, kaip pagodos. Prie 
gyvenamų namų daug kur 
buvo matyti Budos koply
tėlės, papuoštos gėlėmis, 
prie kurių buvo padėta ir 
vaisių. Kai kur prie kelio 
sėdėjo mergaitės ir iš gėlių 
žiedų darė vėriniukus, ku
riuos pravažiuojantys pirk
davo ir pasikabindavo maši
noje ant veidrodžio ar tie
siog ant kaklo, kaip talisma
ną, kuris juos nuo nelaimės 
saugotų kelyje.

Tolokai pavažiavę susto
jome viename ūkyje. Atro
dė, kad čia pravažiuojantys 
turistai dažnai sustoja, nes 
kieme buvo apkrauti stalai 
visokiais suvenyrais bei 
ūkio gaminiais. Vieta nepa
prastai graži: tipiški Tailan
do trobėsiai čia skendėjo 
tarp žydinčių bugonvilių ir 
aukštų kokoso palmių. Čia 
pat ir nedidelis prūdelis, ku
rio vandeny atsispindėjo 
spalvingi pakrančių augalai, 
toliau lenktas tiltelis ir 
viskas Čia susiliejo į vieną 
tropinio pasaulio pasaką.

Vienam sodybos gale 
stovėjo trys dideli juodi ka
tilai iš kurių kilo garai pri
pildydami orą savotišku kva 
pu. Vėliau paaiškėjo, kad 
čia iš kokoso riešutų gami
namas cukrus. Čia pat gu
lėjo ir kalnai supiltų riešutų.

Dar didesnes iš tų riešutų 
sukrautas piramides teko 
matyti prie kelių, kai pali
kome šią sodybą, nes kitų 
medžių čia nesimatė, vien 
tik aukštos ir lieknos koko
so palmės.

Žmogui beveik neįma
noma jų vaisius pasiekti. 
Todėl tailandiečiai yra ištre- 
neravę beždžiones, kurios tą 
darbą atlieka. Įmonėse iš 
šių riešutų ne tik cukrus ga
minamas, bet ir pluoštas. 
Tai svarbi Tailando ūkio 
šaka.

Pavažiavus tokiau pasie
kėm kanalų kraštą. Čia, 
kaip Olandijoj, visas kraštas 
išraižytas Šiauresniais ir 
platesniais kanalais. Jais 
naudojasi daugiausia vietos 
ūkininkai plukdydami į tur
gų savo ūkio gaminius.

Kadangi nuo mūsų su
stojimo vietos turgus buvo 
dar už keliolikos kilometrų, 
tai teko laiveliu kanalais ten 
nusiirti. Čia tie patys ilga
uodegiai laiveliai naudoja
mi, kaip ir Bangkoko kana
luos. Ilgauodegiais juos va
dina todėl, nes jų propeleris 
ant labai ilgo veleno (apie 5 
metr.) nuleistas į vandenį. 
Laiveliai taip pat labai ilgi 
ir siauri, kuriuose yra vietos 
tik 4 asmenim ir vairuoto
jui (Bus daugiau)
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NEATRODO, KAD SOBORO 
ATSIRADIMO ISTORIJA

BŪTU UŽMIRŠTA...
Donaldas Strikulis

Praėjusio šimtmečio vi
duryje Kaunas - ne tik ma
žas provincijos miestelis, 
pasimetęs Rusijos imperijos 
"Siaurės vakarų krašte", su 
puikiai išsilaikiusiu vidur
amžišku senamiesčiu gražio 
je Nemuno ir Neries santa
koje, bet ir svarbus strategi
nis punktas, esantis Peter
burgo-Varšuvos trakto vi
duryje, netoli Rusijos- Vo
kietijos sienos. Tai buvo 
bene svarbiausias pretekstas 
1843 m. liepos 1 d. įkurti 
Kauno guberniją. Aiškė- 
jant, kad besivienijanti ir vis 
stiprėjanti Vokietija gali pra 
dėti kelti grėsmę Rusijos im 
perijai carinė valdžia prade
da skubiai stiprinti savo va
karines sienas.

Kauno miestą esantį la
bai geroje geografinėje pa
dėtyje, nutariama paversti 
stipria karine tvirtove. 1892 
m. duomenimis Kaune gy
veno 61.720 žmonių. Iš jų 
12.145 - pravoslavų tikėji
mo, t.y. rusai. Tačiau į ben
drą miesto gyventojų skai
čių neįėjo kariškiai, o jų bu
vo 20 tūkstančių su viršum 
(kitais duomenimis - net 
35.000.’?), t.y. per 30 proc, 
o gal ir daugiau, visų miesto 
gyventojų.

XIX a. pabaigoje Kau
nas tapo tipišku Rusijos im
perijos pirmosios klasės 
tvirtovės miestu. Verta pri
minti, kad iš visų Rusijos 
tvirtovių tik keturios priklau 
sė pirmos klasės kategorijai
- tai Kauno, Varšuvos, No- 
vogcorgijevsko ir Brest-Li- 
tovsko.

Prasidėjus sparčiam mies 
to sukarinimui ir labai pa
daugėjus kariškių, apsižiū
rėta, kad mieste nėra nė vie
nų pravoslavų maldos na
mų, skirtų jiems, nors jau 
daugelis katalikų bažnyčių 
(Jėzuitų ir kt.) buvo pavers
tos cerkvėmis, žiauriai su
darkant bažnyčių interjerus 
ir net eksterjerus. (Prisimin 
kime bene liūdniausią Pa
žaislio ansamblio pavyzdį).

1891 m. pagal iš Peter
burgo atvykusio karinio ar
chitekto pulkininko K. Li- 
marenko projektą pradeda
mas statyti neobizantinio 
stiliaus soboras. Tai buvo 
miesto garnizono cerkvė 
("gamizonnyj sobor"), ku
rios šventikai buvo tiesio
giai pavaldūs tvirtovės kari
niam komendantui.

K. Limarenko projektas
- tai nevykęs žymaus rusų 
architekto Nikolajaus Be- 
nua tipinės cerkvės projekto 
plagijatas, grubiai iškraipan 
tis pagrindinius minėto ar
chitekto reikalavimus.

Iškilmingas cerkvės ker
tinio akmens pašventinimas 
įvyko 1891 m. birželio 29 d. 
Pamatai padėti 6 aršinų (1 
aršinas = 71,12 cm) gilumo
je, sienų storumas 2 arš., ar
kos 12 arš. ir vidurinio ku
polo diametras 23 arš.

Kupolas statytas iš gelž
betonio, pats kupolo būgnas 
sudarytas iš tuščiavidurių 
plytų. Visi kupolai buvo 
apdengti cinko skarda su 
paauksuotais kraštais. 
Cerkvės aukštis - 26 sieks
niai (1 sieksnis = 2,13 m). 
Rūsyje įrengiamas centrinis 
Šildymas su keturiais kalo- 
riferiais.

Cerkvėje tilpdavo apie 
2000 žmonių. Soboro sta
tyba kainavo 375.000 rb-t.y. 
apie 3.750.000 litų 1932 me 
tų kursu. Pagrindiniame 
ikonostase buvo 122 iko
nos, atskirai - 10 ikonų. Už 
jo kabojo didelis dail. Ziem- 
covo pieštas Kristaus pa
veikslas, apie kurį amžinin
kas rašė: "(...) Patsai Die
vas - Tėvas visagalis, sėdįs 
altoriaus pačioje centrinėje 
vietoje (nenoriu užgauti, 
gink Dieve, jokio Dievo.’), 
panašus ne į Dievą, bet vei
kiau į tokį geresnės nuotai
kos rusų žilabarzdį žandarą. 
Tarytum taip ir jauti, kad 
"bagomarui" pozavo koks 
linksmesnio būdo burlio
kas".

Pseudobizantiška orna
mentika buvo marginte iš
marginta slaviškais (kirili
cos) užrašais. Stogą ir kupo 
lūs laikė 266 kolonos. Iki 
Pirmojo pasaulinio karo ka
bojo 12 varpų - 11.000 pū
dų svorio, iš kurių didžiau
sias - 700 pūdų.

Soborą statė tik pravosla 
vų tikybos darbininkai, ka
talikų nepriimdavo. Dėl ma 
žo atlyginimo buvo kilęs 
maištas. Apie 50 darbinin
kų areštuoti, o du nuteisti 
net Sibiro katorga. Kaip ra
šė laikraščiai, Sioborą besta' 

Dabar taip atrodo Kauno pilis ir šv. Onos bažnyčia. h. Macijausko nuotr.

tant Kaune buvo įsisteigę 
14 naujų smuklių ir dar vie
na policijos nuovada.

1895 m. rugsėjo 17 d. 
Lietuvos stačiatikių arkivys
kupas Jeronimas Soborą iš
kilmingai pašventina.

Dar statant Soborą buvo 
pastebėta, kad šis projektas 
pažeidžia pagrindinį Kauno, 
kaip karinės tvirtovės, reika 
1 avimą - statyti ne aukštes
nius kaip trijų aukštų na
mus. Be to, Soboras grubiai 
suskaidė Kauno naujamies
čio erdvę į neproporcingas 
dalis, pažeisdamas šios da
lies struktūrą.

Susidaro įspūdis, kad So 
boro pastatymas turėjo ne 
tiek utilitarinę, kiek simboli 
nę reikšmę, išaukštinant 
valstybinę pravoslavų tiky
bą. 1892 m. duomenimis 
Kaune gyveno 11.737 pravo 
slavai, 10.366 katalikai, 
3611 liuteronų, 23 reforma
tai, net 34.515 žydų tikybos 
ir kitų konfesijų žmonės.

1926 m. spalio 26 d. Kau 
no stačiatikiai įteikia Lietu
vos seimo frakcijų lyde
riams pareiškimą, reikalau
dami grąžinti Įgulos bažny
čią. Prisiminus tų metų įvy
kius Lietuvoje, tenka suabe
joti, ar buvo Seime svarsto
mas šis pareiškimas. Ta
čiau greitai spaudoje prasi
deda diskusija dėl Soboro 
likimo, nes nuo pat 1895 
metų pastatas nė karto ne
buvo remontuojamas. "Vie
na aišku, kad tokiame sto
vy, koks dabar yra Soboras, 
iš daugelio atžvilgių nega
lima jį taip toliau palikti", - 
rašė "Lietuvos aidas".

Tačiau pagrindinis "at
žvilgis" buvo ne Soboro 
būklė, o jau minėta jo sim
bolinė reikšmė ir vieta, ku
rioje jis stovi. "Jei tikrai 
kada nors soboras būtų pa
naikintas ir Soboro vietoje 
statomas koks "Laisvės pa
minklas...", - taip prasideda 
ilgus metus trukusi diskusi
ja ("Lietuva", 1927, Nr. 268).

Maždaug tuo metu pra
sideda diskusija ir dėl būsi
mos Prisikėlimo bažnyčios, 
kurią siūloma statyti Soboro 
vietoje. "Mes savo nepri
klausomybę sukūrėm ant 
rusų valstybės griuvėsių, - 

teigė kunigas, pasirašęs ini
cialais J.L-s., - ir rusų Sobo
ras turėtų sudaryti medžiagą 
mūsų nepriklausomybės pa
minklui - Prisikėlimo baž
nyčiai."

Jam antrino ir K. Marius 
(?), sakydamas" "(...) kad 
dabar taip dar keletą metų 
palaukus ir paskui dabartinį 
soborą nuėmus jo vieton 
Prisikėlimo bažnyčią pasta
tyti (...)".

Pamažu diskusija įgauna 
platų užmojį visuomenėje ir 
spaudoje. Laikraštis "Die
nos naujienos" paskelbia 
anketą - "Griauti ar remon
tuoti įgulos bažnyčią". į šį 
klausimą atsiliepia daug ži
nomų Kaune žmonių. J. 
TUMAS - VAIŽGANTAS: 
nesiūlo griauti vien tik dėl 
to, "kad atsivertų gatvės re- 
ginėlis"; P. GALAUNĖ: 
"Reikia griauti (...) tai XIX 
amžiaus rusų meno išsigi
mimo reiškinys"; Kauno 
burmistras J. VOKIETAI
TIS; "(...) soboras turėtų 
būti nugriautas", (nes) "gra
mozdiškas soboras slėgte 
slegia žmogaus estetinį jaus 
mą"; prof. J. HERBA- 
ČIAUSKAS:"Soboro nu
griovimas nepateisinamas 
(...) Soboras yra monumen- 
talinis paminklas (...) visai 
neprimena rusų carizmo. 
Jei gali priminti carizmą So
boras, tai "Aušros" gim. rū
mai labiau (...)"; inž. ŠAL
KAUSKIS - tuo metu Vi
daus reikalų m-jos 1. einąs 
vyr statybos inspektoriaus 
pareigas: "(...) Soboro ne
reikia griauti (...), kad atei
nančios kartos matytų, kaip 
teko jų sentėviams nuo sve
timo jungo vargti (...)”; V. 
BIČIŪNAS: "(...) Visai nu
griauti Soborą nereikėtų vėl 
dėl medžiaginių išskaičiavi
mų. Bet reiktų jį iš pamatų 
perdirbti (...)"; inž. REISO- 
NAS: "(...) su nugriovimu 
galima nesiskubinti (...)".

į anketą atsakė daugelis 
žmonių, neabejingų Soboro 
likimui, tačiau vieną atsaky
mą verta pacituoti beveik 
ištisai. Tai prof. M. DOBU 
ŽINSKIO, kurio neapkal
tinsi šališkumu, nuomonė: 
"Jei kalbėti apie meniškus 
Soboro ypatumus, tai jis jų 

neturi. Soboras yra valsty
binės stačiatikių bažnyčių 
architektūros tvarinys, kurie 
dėl žinomos tendencijos bu
vo statomi rusų valstybės 
valdomose ribose, tačiau 
niekuomet nebuvo kaipo 
miesto pagrąžinimas, o at
bulai - disharmonizavosi su 
aplinkuma. Tokios bažny
čios (cerkvės) yra Taline, 
Vilniuje, Varšuvoje, Hel- 
singforse. (...) Šiaip jis sau
sas ir nuobodus. Jei kartais 
įvyktų žemės drebėjimas ir 
jis sugriūtų, tai gailėtis to
kio architektūros paminklo 
nebūtų reikalo. Šiaip gi So
boro nugriovimo aktas, ko
kie ten nebūtų motyvai, vi
suomet užgaus religinius 
jausmus. Be to, šiuo laiku, 
kuomet SSSR eina maldos 
namų naikinimas - tas būtų 
kaip tai nepatogu. Kitas 
dalykas, jei Soboro vietoje 
būtų pastatyta nauja švento
vė, žinoma, nesulyginamai 
geresnės architektūros. Bet 
kadangi Soboro nugriovi
mas rišasi su didelėmis iš
laidomis - būtų gudriau jį 
negiauti, o perdirbti pagal 
naujai reikalaujamos archi
tektūros dėsnius. Architek- 
toriui tai būtų sunkus, bet 
ne negalimas uždavinys".

M. Dobužinskio atsaky
mu laikraštis baigia disku
siją Soboro klausimu, laiky
damas dailininko nuomonę 
galutine ir kompetentinga. 
Tačiau spaudoje diskusija 
tęsiasi beveik iki pat 1940- 
ųjų, nors miesto savivaldy
bė 1932 m. liepos pradžioje 
priima sprendimą pastatą 
suremontuoti: sutvarkyti 
stogą, nudažyti, užtinkuoti 
slaviškus užrašus ir t.t. To
kį sprendimą lėmė tai, kad 
prof. M. Songailos padary
tas Soboro perstatymo (su- 
katalikinimo) projektas kai
navo 1 milijoną litų. Re
montas miesto savivaldybei 
atsiėjo apie 63.000 litų.

į tokį Kauno valdžios 
sprendimą ironiškai atsilie
pė rašytojas ir diplomatas 
Ignas Šeinius (Jurkūnas): 
"Cerkvės perkrikštyti ar su
lietuvinti negalima (...) ga
lima padaryti kad ir metro 
aukščio modelį (...) Su visa 
aikšte aplinkui, su konke, su 
garadaviku, su keletu prajo
jančių kazokų. Ant Soboro 
laiptų galima pastatyti gu
bernatorių su popu. Tai bus 
istorija.' Kad konkė ar guber 
natorius nenutrupėtų, reikė
tų modelį įdėti stiklinėn dė- 
žėn. Aš manau, kad Vytau
to muziejuje toks istorijos 
paminklas tikrai sudarys is
torinę nuotaiką ir tikrai bus 
tik istoriškai suprastas".

Dėl Soboro 1935 m. kyla 
teisminis ginčas tarp Krašto 
apsaugos ministerijos, rei
kalaujančios pripažinti jai 
įgulos bažnyčios ir sklypo, 
priklausančio jai, nuosavy
bės teises, ir Kauno miesto 

(Nukelta į 7 psl.)



APIE LIETUVOS
KLAPATUS, VARGELIUS...

(Atkelta iš 1 psl.)

gūną, kuris žiūrėtų iš sovie
tų imperijos išsilaisvinusių 
kraštų reikalų. Deja, šį pa
siūlymą prezidentas Bushas 
su savo patarėju Scowcroftu 
nužėrė ar ne atžagaria ran
ka.

Čia ne paslaptis, kad 
Valstybės departamente Bal 
tijos kraštai šiandien labai 
pasigenda aukštesnio rango 
pareigūno, su kuriuo tie mū
sų trys kovo mėnesį akredi
tuoti ambasadoriai galėtų 
tinkamai palaikyti ryšius. 
Baltųjų Rūmų šaltis Baltijos 
kraštams tebedvelkia. Tą 
faktą prisiminkime šį rude
nį, rinkimų metu.

*****
Lietuvos ekonominė pa

dėtis šiuo metu taip pat la
bai sunki. Net gamtos jė
gos, atrodo, Lietuvą alina - 
šią vasarą siaučia negirdėta 
sausra. Tačiau šiokių tokių 
vilčių telkia bent Amerikoje 
jaučiamas dvigubas susido
mėjimas Lietuva: ir kaip rin 
ka ir kaip gamybos baze. į 
Lietuvos Ambasadą Wash- 
ingtone ateina dideles viltis 
skatinančių pasiūlymų bei 
užklausimų. Ne veltui Am
basadoriaus Stasio Lozorai
čio žinioje šiuo metu dar
buojasi net 14 asmenų. De
ja, kai kurie tie pasiūly
mai... sudūžta dėl Lietuvos

SOBORO ISTORIJA
(Atkelta iš 6 psl.) 

savivaldybės, panorusios 
perimti visa tai savo žinion.

Tačiau nepaisant gan 
skeptiško visuomenės po
žiūrio į Soborą - kaip į įgu
los bažnyčia, taip pat įvairių 
peripetijų, susijusių su ja, 
katalikų šv. Mykolo įgulos 
bažnyčia egzistavo dar gana 
ilgai. 1939 m. Vokietijos 
Walzker firma pastato ne
blogus vargonus, bažnyčios 
chorui vadovauja kompozi
torius J. Dambrauskas. Vė
liau bažnyčioje vyko net ir 
pasaulietinio pobūdžio kon
certai. Septintojo dešimtme 
čio pradžioje, jau praėjus 
didžiajam bažnyčių 
naikinimo vajui, Kauno šv. 
Mykolo įgulos bažnyčia už
daroma, o 1965-aisiais pas
tate įsikuria SKULPTŪ
ROS IR VITRAŽO GALE
RIJA.

Rcd. pastaba

Dabar Soboras - įgulos 
bažnyčia vėl atkrikštyta į 
katalikų maldos namus, 
kaip yra buvę ir prieš sovie
tinių komunistų Lietuvos 
okupaciją. Ir jos rektorium 
paskirtas patrijotas lietuvis 
kunigas K. Mikutavičius. 
Kauno Tiesa, 77-78 Nr., 1991 

pramonininkų (ar kokių kitų 
"ninku") nesuprantamo ir 
nepateisinamo nerangumo. 
Lietuvos valdžios politika, 
reikalaujanti dideslių mokės 
čių už eksportą, šitų galimy
bių prekiauti su vakarais ir
gi neskatina.

Taigi, ar girdėjote, kad 
amerikiečiai norėjo Lietuvo 
je užsisakyti faneros net už 
10 milijonų dolerių? Skam
ba fantastiškai gerai ar ne? 
- Iš to nieko neišėjo, nes lie 
tuvių faneros gamyklos į 
amerikiečių užklausimą il
gai neatsiliepė, o, po ilges
nio ieškojimo, surasti lietu
viai nuo šitos galimybės at
sisakė. Ar ne kaista? - At
rodo, kad tie Lietuvos pra
monininkai dar tebando biz
niauti Brežnevo eros meto
dais.

Žinome, kad amerikie
čiai Lietuvoje norėjo statyti 
jachtas - ten, matote, daug 
pigesnė darbo jėga. Buvo 
tartasi, derėtasi, skambinta, 
ieškota ir t.L Irgi nieko ne
išėjo. Neaišku, kodėl. 
Gaila.

I Ameriką važinėja aukš
ti Lietuvos pareigūnai, net 
ministro rango asmenybės. 
Kai kurie - tokių gal ma
žiau - atvažiuoja oficialiai, 
o kiti - tokių daugiau - "pri 
vačiai". Atvažiuoja net Lie
tuvos Ambasadai neprane
šę. Gi kad ir "privačiai" at
važiavę, lankosi Amerikos 
valdžios įstaigose.

Štai, Amerikoje lankėsi 
toks ponas Lietuvos minis
tras. Lankėsi, atrodo, su 
Lietuvos Ambasada nesusi
rišęs, vien poros geraširdžių 
išeivių "globojamas". Dėl 
tos globojimo privilegijos 
tarp globėjų net kokios tai 
varžybos išsivystė, dėl jų į 
kokį tai viešą priėmimą mi
nistras neatvyko... Vienu iš 
svarbiausių ( o, galas žino, 
gal tik svarbesniu) ministro 
kelionės tikslu, buvo atsilan 
kymas viename kabinetinio 
lygio, federalinės valdžios 
departamente. Anksti ryte 
tas svečias skambino iš At- 
lantic City (garsus, azartinių 
lošimų miestas apie 50 my
lių nuo Philadelphijos) vie
nam lietuviui ir klausė to 
washingtoniečio, ką bei 
apie ką jam reikėtų tą dieną 
pas amerikiečius kalbėti. 
Štai, koki mūsų ministrų 
vizitai, pasiruošimai pokal
biams su Amerikos valdžios 
pareigūnais: ...Tiesa, į susi
tikimą pavėlavusį ministrą 
atvežęs - atlydėjęs "globė
jas" dar išsikoliojo valdžios 
pastato garaže ant ten dir
bančių tvarkos saugotojų. 
Globėją teko tam washing- 
toniečiui, greitai suredaga
vusiam to, atiprašant, tarp-
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Lietuvos genocido paroda, surengta VLIKo, š.m. gegužės 28 d., Vilniuje, kurioje įstatyti 
dokumentai liūdija mūsų tautiečių žiaurias kančias Sibire. Meninu programą atliko Sibiro Tremtinių 
choras, vadovaujamas muz. Paulinos Grigaliūnienės. L Tamošaičio nuotr

DAR APIE JONO VILEIŠIO 
PAGERBIMĄ LIETUVOJE

Lietuvos Valstybės Ta
rybos narys, Nepriklauso
mybės akto signataras, Kau
no miesto burmistras, dide
lis valstybės ir visuomenės 
veikėjas Jonas Vileišis buvo 
pagerbtas Lietuvoje birželio 
mėnesio pradžioje, sąryšyje 
su jo 50-siomis mirties me
tinėmis.

Pirmasis pagerbimo ren
ginys buvo birželio 1 d. Ra
sų kapinėse Vilniuje ir čia 
atvyko jo dukra Elena De- 
venienė, anūkai, proanūkiai, 
kiti giminaičiai, lietuvių vi
suomenės atstovai. Čia į su 
si rinkusius kalbdjo kun. K. 
Vasiliauskas.

Birželio 5 d. Kaune įvy
ko didžiausias jo paminėji
mo renginys. Putvinskio 
gatvėje ant 68-jo namo fasa 

valstybinio pasitarimo turi
nį, garaže raminti.

Pasitaiko ir prošvaisčių, 
tikrų prošvaisčių! Štai, te
lefono ryšių srityje ameri
kiečių U.S. West firma lie
pos 31 iškilmingai paskam
bino iš Vilniaus į Washing- 
toną, į Lietuvos Ambasadą. 
Šiuo paskambinimu Lietu
voje pradėjo veikti naujai 
pastatyta telefonų centrinė, 
puiku! Taigi, nežiūrint visų 
sunkumų, buvo susiderėta, 
sutarta, įvesta, dabar galime 
kalbėtis.

Kaip būtų gera, kad to
kių į liepos 31 panašių lai
mėjimų būtų daugiau!

Gal kada nors Jeltsinas 
paskambins Landsbergiui ir 
praneš, kad rusų kariuome
nė per savaitę išsikrausto iš 
Lietuvos?

Gal atvykę Lietuvos mi
nistrai elgsis kaip ministrai, 
gal į posėdžius vyks bent 
pakenčiamai pasiruošę? Ar, 
pvz., 1918 - 1920 m. Lietu
vos Taryboje Lietuvą vaira
vę Nepriklausomybės atsta
tymo vyrai irgi šitaip elgė
si? - Esu tikras, kad NE!

(1992-V1II-2) 

do buvo pritvirtinta jo me
morialinė lenta, pagaminta 
dail. S. Žirgulio. Atidengi
mo iškilmėse, susirinkus 
gausiam tautiečių būriui, pir 
masis kalbėjo Kauno miesto 
tarybos pirm. V. Grinis. 
Čia kalbėjo ir istorikas J. 
Aničas, kuris yra šio žy
maus valstybės vyro darbų 
bei gyvenimo tyrinėtojas. 
Jis, apibudinęs Vileišio nu
veiktą darbą, išreiškė viltį, 
jog ši atminimo lenta bus 
tik pradžia tos duoklės, ku
rią reikėtų atiduoti tautos 
šviesuoliams, kokiu buvo J. 
Vileišis.

Taip pat kalbėjo ir 
VLIK'o pirm. K. Bobelis, 
priminęs J. Vileišio nuopel
nus ne tik Lietuvos, bet ir 
Amerikos lietuviams. Jaus
mingų minčių pabėrė ir poe
tas B. Brazdžionis. Prasmin

J. Vileišio dukra - Alena Devenienė per jos tėvo J. Vileišio 
pager-bimą Kaune birželio 5 d. Šalia jos - Dalia ir dr. Kazys 
Bobeliai bei kiti.
Ed. šulaičio nuotr.
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ga. žodį pasakė ir Vileišio 
dukra Alena.

Birželio mėn. 6 d. Na
cionalinėje Mažvydo vardo 
bibliotekoje Vilniuje jis pa
minėtas Pasvaliečių bendri
jos sueigoje, o birželio 7 d. 
įvyko jo pagerbimas Pasva
lyje ir Medininkų kaime.

Visur buvo iškelti J. Vi
leišio pasiekimai. Čia tik 
norisi trumpai pažymėti, 
kad J. Vileišis, (gyvenęs 
1872-1942 m.) buvo žymus 
Lietuvos tautinio atgimimo 
veikėjas, Vinco Kudirkos 
pasekėjas, varpininkas, pa
dėjo savo broliui Petrui leis
ti "Vilniaus žinias". Jis gy
nė lietuviu kalbos teises su
lenkėjusio Vilniaus ir jo 
krašto bažnyčiose.

J. Vileišis - pirmųjų ne
priklausomos Lietuvos mi
nistrų kabinetų narys, pirma 
sis Lietuvos pasiuntinys 
Amerikoje, ilgametis Kauno 
miesto burmistras ir t.t.

Ed. Šulaitis.
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MOKSLO METŲ UŽBAIGIMAS 
KR. DONELAIČIO MOKYKLOSE

Nijolė Nausėdienė

Po visų metų įtempto 
darbo, gegužės 30 d. Kr. Do 
nelaičio m-se įvyko iškil
mingas mokslo metų užbai
gimas. Ne vienas mokinys, 
net ir mokytojai lengvai at
siduso, kad pasibaigė sun
kaus ir įtempto darbo metai. 
O, ką jau bekalbėti apie pa
čius tėvelius ir globėjus? 
Kr. Donelaičio m-se ne tik 
mokiniai, bet ir mokytojai 
yra priversti dirbti produk
tyviai: išeiti skirtą progra
mą, įvesti ką nors naujo į 
dėstymo programą, palaiky
ti tvarką ir drausmę, skiepy
ti meilę lietuvių kalbai, kelti 
patriotizmo dvasią. Moky-

Kr. Donelaičio .lituanisti
nių mokyklų direktorius 
Julius Širka

J. Tamulaičio nuotr.

tojų darbai yra kontroliuoja
mi m-lų dir. J. Širkos ir 
Švietimo Tarybos pirm., bei 
m-lų inspektorės R. Kučie- 
nės. Tiek mokiniai, tiek ir 
mokytojai žino, kad šešta
dieniai, Kr. Donelaičio m- 
se, yra skirti nepabendravi- 
mui, bet rimtam darbui. 
Kaip tik todėl Kr. Donelai
čio m-lų mokiniai yra la
biausiai laukiami Pedagogi
niame institute, nes jie yra 
vieni iš stipriausiųjų studen
tų. Mokslo metų užbaigi
mas visados yra praveda
mas su ypatingu iškilmin
gumu. Mokiniai į mokyklą 
rinkosi su pakilia nuotaika 
ir tvarkingai apsirengę. Abi 
turientai ir šeštojo sk. moki
niai vilkėjo tautinius rūbus. 
Pusę salės ir balkoną užpil
dė tėveliai, globėjai, sene
liai, draugai ir pažįstami. 
Juk, tikrai, tai nepaprasta 
šventė, kada susirenkame 
pasidžiaugti ne tik mūsų 
vaikų mokslo metų užbaigi
mu, bet ir pasidžiaugti savo 
pačių rezultatais.

Mokslo metų užbaigimo 
programą pravedė mokyto
jas Audrius Polikaitis. į sa
lę pirmiausiai įžygiavo 6-to 
sk. mokiniai. Užėmus 
jiems skirtas vietas, maršo 
garsams ir karštiems ploji
mams pritariant, į salę įžy
giavo 26-tos laidos abitu
rientai. Visiems sustojus 
buvo sugiedoti JAV ir Lie
tuvos himnai. A. Polikaitis 

pristatė į mokslo metų užbai 
girną atvykusius garbingus 
svečius ir spaudos atstovus.

Pirmiausiai buvo įteikia
mi pradžios mokyklą baigu
siems mokslo metus penke
tukais, pagyrimo lapai. 
Juos įteikė skyrių mokyto
jos. Pradžios m-lą baigu
siems pažymėjimus įteikė 
mokytoja B r. Prapuolenie
nė, dir. J. Širka, Tėvų k-to 
pirm. E. Paulius ir mokyt. J. 
Polikaitis. Šiais metais pra
džios m-lą baigė: K. Bogu- 
ta, A. Brooks T. Mikužis ir 
Ž. Valaitis. Baigusiųjų var
du atsisveikinimo žodį tarė 
T. Mikužis.

Mokyt. B r. Prapuolenie
nė pasidžiaugė, kad moki
niai buvo gerai pasiruošę 
egzaminams ir visi sėkmin
gai juos išlaikė. Linkėjo, 
kad nuėję į aukštesniąją m- 
lą išliktų tokie pat darbštūs 
ir drausmingi.

Po trumpos pertraukėlės 
buvo įteikiami pagyrimo la
pai aukštesniosios m-los 
mokiniams. Juos įteikė sk. 
auklėtojos. Toliau buvo 
įteikiami atestatai aukštes
niąją m-lą baigusiems abitu
rientams. Ją baigė: J. Adic- 
kaitė (kuri tuo metu buvo 
Lietuvoje ir dalyvavo "Dai
nų dainelė 92" konkurse, 
tad už ją atsiėmė atestatą jos 
brolis), D. Čarauskaitė, R. 
Gecevičius, L. Gierštikas, I. 
Kvantaitė, G. Mikučiaus- 
kas, R. Putnus ir Z. Wood- 
ward (visais penketukais).

Abiturientų vardu atsis
veikino Z. Woodward. Dė
kojo dir. J. Širkai, auklėto
jams, mokytojams ir tėve
liams. Jis sakė, kad viską 
ką išmoko Kr. Donelaičio 
m-se, jam giliai išliks at
mintyje.

Gražiu atsisveikinimo 
žodžiu į mokinius prabilo 
auklėtoja G. Sturonienė. 
Pabaigoje ji ragino abitu
rientus nesustoti pusiauke

Pirmojo skyriaus mokiniai su mokyt. M. Plačiene Kr. Donelaičio lituanistinėje mokykloje.
J. Tamulaičio nuotr.

Kr. Donelaičio pradinės lit. mokyklos mokiniai ir mokytojos. Antroje eil. iš k. j dešiną sėdi: D. Miku- 
žienė, V. Brazaitytė, R. Polikaitytė, M. Plačienė, B. Prapuolenienė, insp. R. Kučienė, O. Jagelienė, S. 
Vilimaitė, I. Smieliauskienė, R. Valkiūnienė. Trūksta A. Polikaičio ir dir. J. širkos. J. Tamulaičio nuotr.

lėje, ir toliau savo šeštadie
nius aukoti Pedagoginiame 
institute.

Mokiniai skaitė savo ra
šinius, už kuriuos jie buvo 
gavę premijas per Žodžio 
šventę. Tokios šventės yra 
kasmet-pavasarį ruošiamos 
Kr. Donelaičio m-se.

L. Gierštikas į sceną pa
kvietė visus aukštesniosios 
m-los mokytojus ir jiems 
prisegė po gėlę.

Tautinių šokių mokyt. I. 
Smieliauskienės paruošti, 
abiturientai pašoko dzūkų 
polką.

"Tėviškės" parapijos 
vysk. A. Dumpys pasidžiau
gė, kad Kr. Donelaičio m-os 
savo pirmuosius žingsnius 
pradėjo kaip tiktai jo para
pijoje. Džiugu matyti, kad 
virš 30 metų ji vis klesti ir 
stiprėja. Yra labai sunku iš
eivijoje išlaikyti ir puoselėti 
lietuviškumą, kai aplinkoje 
yra visokių pavojų moki
niams nutautėti. Todėl aš ir 
gerbiu Kr. Donelaičio m-lų 
vadovybę, mokytojus, kurie 
taip rūpinasi lietuvių kalbos 
žinių platinimu ir įdiegimu 
jaunąjai kartai. Didžiausia 
gėda yra nutautėti ir užmirš
ti savąją kalbą. Sveikino 
visus mokytojus ir dir. J. 
Širką už pasiaukojantį dar
bą. Prašome Aukščiausiojo 
palaimos visiems!

Mokyt. E. Brooks kalbė
jo Evangelikų reformatorių 
bažnyčios vardu. Bažny
čios vardu ji įteikė m-loms 
3000 dol. paramą Metraš
čio išleidimui paremti.

Švietimo Tarybos pirm. 
R. Kučienė dėkojo tėve
liams, kurie supranta lietu
vybės reikalą ir ugdo lietu
vybės dvasią šeimose. Ra
gino dabar pažinti Lietuvą 
ne iš tolo, bet iš arti.

Pedagoginio instituto 
vardu abiturientus sveikino 
jo atstovė K. Šilimaitytė.

Mokyt. A. Polikaitis pa
sidalino savo prisiminimais 
iš Kr. Donelaičio m-lų gyve 
nimo. Jis sakė, kad dir. J. 
Širka buvo lyg tėvas šioms 
mokyklos ir globojo jas per 
ištisus 33 metus.

Gražų atsisveikinimo žo
dį tarė pats dir. J. Širka. Jis 
jau lietuvybės labui yra pa
aukojęs 47 savo gyvenimo 
metus. Visados su malonu
mu prisimena pirmuosius 
šių m-lų žingsnius, nors ir 
reikėjo pernešti daugelį sun
kumų. Tai pat pranešė, kad 
mokyklose įvyksta pasikei
timų. Mokyklų inspektorė, 
kuri jose yra išdirbusi 18 
metų, dėl įsipareigojimų 
Švietimo Taryboje, pasi
traukia iš mokyklų. Jos įdė
tas darbas ir rūpestis yra di
delis įnašas lietuvybės aruo

de. Taip pat direktorius pra 
nešė, kad atėjo laikas ir jam 
pasitraukti į poilsį. Jis savo 
pareigas perduoda į geras 
rankas mokyt. B. Vindašie- 
nei. Ji yra baigusi universi
tetą su teise dėstyti gimnazi
joje ir dirba Amerikos mo
kyklose. Ilgus metus yra 
dirbusi Kr. Donelaičio m- 
se. Yra parašiusi Kr. Done
laičio m-lų himną, kurį m- 
los visados atlieka. Jai šis 
darbas nėra svetimas, todėl 
tvirtai tiki, kad m-los ir 
toliau dirbs kaip ir dirbo.

Inspektorę R. Kučienę 
tėvų k-to atstovas apdova
nojo gėlėmis.

B. Vindašienė savo žo
dyje dėkojo dir. J. Širkai, 
kad išvaręs tokią ilgą ir gra
žią vagą lietuvybėje, per
duoda jai. Kvietė mokyto
jus dirbti kaip iki šiol dirbo 
ir išlikti mokyklose.

Tėvų k-to pirm. E. Pau
lius dėkojo J. Širkai už jo 
įdėtą darbą. Tėvų k-o vardu 
prisiminimui direktoriui įtei 
kė dovaną, sakydamas, kad 
jokia dovana neatsipirktų už 
jo visą įdėtą darbą.

Pradžios m-los leidžiami 
"Pirmieji žingsniai" atspindi 
pradžios mokyklos mokinių 
darbus. Šį laikraštėlį reda
guoja mokytojos V. Brazai
tytė ir R. Polikaitytė. Yra 
malonu paimti į rankas taip 
tvarkingai ir gerai sureda
guotą laikraštėlį. Šių metų 
metraštis "Su viltim į ateitį" 
atspindi aukštesniosios mo
kyklos mokinių darbus. Jau 
eilę metų jį redaguoja R. Ku 
čienė, nuotraukos J. Tamu
laičio. Mokyklų vadovybė 
yra dėkinga redaktorėms.

Mokslo metų užbaigimo 
aktas buvo užbaigtas vi
siems sustojus ir sudainavus 
"Su mokslu į rytojų". Links 
mų atostogų ir poilsio mo
kiniams, mokytojams ir tė
veliams. Linkime sėkmės 
naująjai mokyklų direktorei. 
Tikimės, kad Kr. Donelai
čio m-los ir tokiau išliks 
kaip vienos iš stipriausiųjų 
lietuviškų mokyklų.



Mano draugas Florijonas 
buvo nesavo kailyje. Tą pa
stebėjau iš jo neįprastų ju
dėsiu, švyturiuojančių akių, 
rankų mostų ir dar kai kokių 
neįprastų užsimojimų.

- Ar girdėjai? Ar matei? 
Ar supratai?

- Ką girdėjau, ką ma
čiau? Ar galima vienu kar
tu viską suprasti?

- Matau, kad tu visai ne
sidomi pasaulinio masto 
įvykiais. Nuo savo parapi
jos toli nenužygiuoji. Ar ži
nai kur Barcelona?

- Žinau. Gimnazijoje su 
žinojau. Barcelona Ispani
joje.

- O kas Ispanijoje?
- Bulių žaidynės. Nepa

tinka man. Kam tuos pui
kius gyvulius kankinti. Bet 
ta tema net opera buvo su
kurta. Ariją žinau. Toreo- 
dor, drąsiai pirmyn...

Florijonas neleido man 
baigti.

- Ne apie, ne apie tai. 
Dabar Barcelonoje olimpia
da vyksta. Visas pasaulis 
susirinko. Ir Lietuva daly
vauja. Po tiek metų pertrau 
kos.

- Florijonai, nejaugi lai
kai mane kažkokiu urviniu 
žmogum. Žinoma, kad ži
nau. Valandas praleidžiu 
prie televizijos. Nenoriu 
pražiopsoti, kada lietuviai 
pasirodys. Vos neverkiau, 
kai krepšinį prakišo.

- Tiek to. Neverk. Kaip 
tu gali su tokiais profesio
nalais rungtyniauti, kurie 
milijonus užmėto su sviedi
niu. Bet vienas švariai lai
mėjo. Disko metime. Ži
nai, aš irgi buvau geras mė- 
tytojas. Kai buvau vaikėzas 
baisiai gerai mėtydavau. 
Tik ne diską. Iš kur mums 
diskas? Akmenis gerai mė
čiau. Tik kai išmušiau kai
myno langą, tai tėvas su dir

žo pagelba tą sportą sustab
dė. O kas žino. Vakar ak
menys, rytoj diskas. O po
ryt olimpiada.

Florijonas šiek tiek nu
liūdo prisiminęs savo ne
sėkmes. Bet tuojau pat at
kuto.

- Tik pagalvok. Susirin
ko iš viso pasaulio visokie 
Čempionai mėtytojai. O čia 
iš Lietuvos. Per tiek metų 
užguitos. Per tiek metų sa
vo jėgas sovietams priversti 
atiduoti. Ir kad metė. Ir ne 
į langą. Už visus toliau. 
Geras vyras tas Ubartas. 
Turbūt žemaitis. Gal net ne 
toli mano parapijos. Reikės 
giminių paklausinėti.

- Florijonai, sustok. Ar 
žinai, kas tas diskas? Ma
tau, kad šiek tiek prasižio
jai. Diskas tai vienas se
niausių sportų. Pirmose 
olimpiadose diską mėtė. 
Graikų skulptorius puikią 
skulptūrą sukūrė disko me
tėją vaizduojančią.

- Žinojau, kaip nežinosi. 
O dar tau priminsiu. Basa
navičius sakė, kad lietuviai 
iš Romėnų kilę. O Roma 
nuo Graikijos netoli. Reiš
kia tas kraujas kažkur per 
šimtmečius atgimė mūsų 
tautiečio rankoje. Ir kad 
švystelėjo. Padūkęs vyras 
tas Ubartas.

- Iš to džiaugsmo dar vie 
ną dalyką apie Ubartą pri- 
miršai. Jis toks geras lietu
vis, kad atsisakė su žurna
listais rusiškai kalbėti, nors 
mokėjo. Kalbėjo lietuviš
kai. Taip ir reikia. O buvo 
tokių sportininkų, kurie ne 
tik rusiškai kalba, bet vienas 
krepšininkas net prieš Lie
tuvos nepriklausomybę kal
bėjo. Nors ir nešioja lietu
viškas spalvas, bet po marš
kiniais turbūt raudoną vėlia
vą slepia.

- Latviai irgi nekaip pa

sirodė. Du jų nuėjo po so
vietų vėliava. Žinoma, spor 
tas nėra politika, bet kam 
himnus laimėtojams groja? 
Amerikiečiai protestuodami 
1980 m. visai nedalyvavo 
Maskvoje. O čia latviai su 
sovietais. Negražu!

- Žinoma, kad liūdna. O 
ar žinai, kad vergovės me
tais lietuviai sovietams lai
mėjo per olimpiadas dvyli
ka aukso medalių, dar dau
giau sidabro ir bronzos. Bet 
tai buvo nelaisvės laikais. 
Bet dabar, kada gali laisvai 
sportuoti savo tautos vardu. 
Negerai prisidėti prie savo 
kankintojų laimėjimo.

Taip mums besvarstant 
laimėjimus ir pralaimėji
mus, pasirodė Florijonienė.

- Apie ką jūs taip inten
syviai diskutuojate?

- Apie diską, - pasišo
viau paaiškinti.

- O kas tai per daiktas?
- Tai toks gana sunkus 

daiktas, labai panašus į lėkš 
tę. Sportininkai jį meta ir..

Neleido pabaigti.
- Lėkščių mūsų namuo

se trūksta. Jeigu daugiau 
kaip septynis reikia suso
dinti, tai nėra į ką koldūnus 
įdėti. Florijonai, reikės lėkš 
čių. O dėl metimo. Ar ne
galėtum mane numesti į pa
jūrį. Būtų gera kur Florido
je ant smėlio pailsėti. Pa
vargau čia dūmuose ir dar
buose.

Florijonas atkreipė į ma
ne nieko nereiškiantį žvilgs
nį.

- Kaip manai, ar Ubartui 
reikia rūpintis lėkštėmis?

- Tik vedusiems likimas 
jas paskyrė. O nežinome ar 
jis vedęs ar ne.

59 CENTAI UŽ SVARĄ 
virš šimto svarų, tai TRANSPAK 
firmos nauja kaina. 68 centai - 
žemiau šimto svarų, Minimumas 
$20. Jūsų siuntiniai yra regis
truojami mūsų kompiuteriuose ir 
sekami iki pristatymo jūsų gimi
nėms Lietuvoje.

TRANSPAK, 
2638 W. 69th St., 

Chicago, IL 60629, 
Tel.312-436-7772.
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SODAUTO KONCERTAI 
LIETUVOJE

Bostono lietuvių etnogra 
finis ansamblis "Sodauto" 
sugrįžo iš koncertinės kelio
nės po Lietuvą. Trumpiau 
negu dvi savaites, liepos 4- 
16 dienomis buvo nuolat ke 
liaujama ir koncertuojama.

22 ansambliečiai ir jų 
vadovė Gitą Kupčinskienė 9 
kartus parodė savo pačių pa 
rengtą etnografinį spektaklį 
- koncertą "Ten, kur anglių 
kalnai stėri" pagal XIXa. pa 
baigos - XXa. pradžios Pen 
nsylvanijos angliakasių tau
tosaką, buities aplinką bei 
papročius.

Koncertinė kelionė prasi 
dėjo liepos 4 d. pasirodymu 
žinomame Rumšiškių Etno
grafiniame muziejuje. To
liau kasdien, tik su pertrau
kom pervažiavimams, sekė 
koncertai Marijampolėje, 
Druskininkuose, Alytuje, 
Kaune, Nidoje, Klaipėdoje, 
Vilniuje. Užbaigiamasis 
koncertas įvyko liepos 16-ą 
Šiauliuose, kur kaip ir Vil
niuje, vyko A.P.P.L.E. mo
kytojų kursai.

Gitą Kupčinskienė daly
vavo A.P.P.L.E. kursuose 
pernai ir šįmet perskaitė pra 
nešimą seminare, o kartu su 
ansambliete Kotryna Rhoda 
pasirodė talentų vakare. Zi
ta Krukonienė, taip pat so- 
dautietė, buvo A.P.P.L.E. 
kursų koordinatorė.

Tarp koncertų vyko vaka 
ronės, susitikimai su įvai
riais Lietuvos ansambliais, 
tarp šokių ir dainų mezgėsi 
naujos pažintys ir draugys
tės ryšiai. Savo trumpu lais 
valaikiu sodautiečiai aplan
kė Kauno našlaičių namus, 
vaikų tuberkuliozinę sanato 
riją Kulautuvoje, batų įmo
nę "Lituanica".

Šios kelionės pagrindinis 
rengėjas "Caritas", siekiąs 
atgaivinti kultūrinius ryšius 
su išeivija. Vėliau į susiti
kimų, koncertinių salių or
ganizavimą įsijungė Kauno 

VDU, Vilniaus Universite
tas, daugelis vietinių organi 
zacijų iš įvairių miestų.

Visur "Sodautą" lydėjo 
sėkmė, žiūrovų skaitlingu- 
mas, jų šilta reakcija, betar
piškas susidomėjimas išei
vių lietuvių kultūrine praei
timi.

Nemažai dėmesio skyrė 
spauda ir televizija. "Lietu
vos Aidas", "Gimtasis kraš
tas", Šiaurės Atėnai" iš
spausdino straipsnius apie 
"Sodautą", ansambliečių pa
sisakymus. Lietuvos TV ro 
dė koncertų ištraukas "Pano 
ramos" žinių programose, 
nufilmavo visą koncertą ir 
pažadėta atsiųsti.

"Sodauto" pelnytai atliko 
išeivijos ir tautos kamieno 
suartėjimo misiją, įausda
mas į margaspalvę kultūri
nio palikimo juostą ryškų 
ornamentą.

BALFO VAJUI 
PASIBAIGUS

Per Balfo aukų vajų, vy
kusį nuo sausio iki balan
džio mėn. pabaigos, surink
ta $1910. Su praėjusių me
tų likučiu - $2547. Gegu
žės 13 d. Bostono skyriaus 
valdybos posėdyje, pirmi
ninkaujant Feliksui Kontau- 
tui, nutarta $2060 pervesti 
Balfo centro valdybai Chica 
goję (iš jų $60 už nario mo
kesčius), o likusius $547 pa 
likti "Taupos" sąskaitoje.

L.Ž.

55 SVARAI - cukrus, sū
ris, dešros, mėsa, šprotai, 
aliejus, kava ir kt., $90. 
22 SVARAI mažesnis pa
ketas, $55. 22 SVARAI 
mėsos produktai, aliejus 
$90. Prie visų maisto 
siuntinių galite užsakyti 
aspirino ir vitaminų.

TRANSPAK, 
2638 W. 69th ST., 

CHICAGO, IL 60629.
Tel. 312-436-7772

Marquette Funeral Home 
2533 VVest 71 st Street 

Chicago, lllinois 60629 
l-(312)-476-2345

Hiils Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Hiils, lllinois 60465 

708-430-4455

PETKUS
tėvas ir "Sūnus

MARQUETTE 
FUNERAL HOME

Petkus Funeral Home 
1410 South 50th Avenue 

Cicero, lllinois 60650 
708-863-2108

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, lllinois 60650 
708-652-1003

Visus laidotuvių namus galite pasiekti 
skambindami l-(312)-476-2345

ANTHONY B. PETKUS DONALD M. PETKUS 
DONALD A. PETKUS
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LIETUVA XXV-SE 
OLIMPINIUOSE 
ŽAIDIMUOSE

Algirdas Bielskus
sportininkai, vienuolikoje 
sporto šakų, neskaitant tre
nerių bei palydovų.

BRONZOS MEDALIAI 
KREPŠINYJE

Vyrų krepšinyje, pagal 
nustatytą tvarką, dalyvavo 
12 komandų, iš kurių 11 tu
rėjo kvalifikuotis iš atranki
nių turnyrų, plius Ispanija - 
kaip šeimininkai. Kaip ži
nome, Lietuva kelią į Olim- 
pijadą prasiskynė laimė
dama pirmą vietą Europos 
atrankiniame turnyre.

Olimpinės vyrų krepši
nio varžybos buvo vykdo
mos dvejose fazėse. Preli
minarinėje fazėje, koman
dos buvo padalintos į 2 gru
pes, A ir B, po 6 kiekvieno
je, kuriose buvo žaidžiama 
kiekviena prieš kiekvieną 
(Round Robin). Po to 4 pir
mos komandos iš kiekvie
nos grupės kvalifikavosi į 8 
komandų turnyrą dėl čem
pionato, kur buvo žaidžia
ma modifikuota vieno mi
nuso (Single elimination) 
sistema, pridedant papildo
mus žaidimus išaiškinti 3- 
čiai, 5-tai ir 7-tai vietoms. 
Abiejų grupių 5-tos ir 6-tos 
vietos ėjo į paguodos (Con- 
solation) ratą išspręsti 9-12 
vietoms.

Į A grupę pateko Ango
la, Brazilija, Kroatija, Vokie 
tija, JAV-bės ir Ispanija. I 
B grupę - Kinija, Porto Ri-

Didžiausias pasaulio 
sportinis įvykis - XXV-ji 
Vasaros Olimpiniai Žaidi
mai, sutraukę apie 10,000 
dalyvių iš 170 kraštų jau is
torijoje. Olimpinė ugnis už
gesinta. Simbolizuojant 
olimpinį tęstinumą, Barcelo 
nos majoras, per Tarptauti
nio Olimpinio Komiteto pre 
zidentą perdavė Olimtinę 
Vėliavą Atlantos majorui 
Maynard Jackson, kur 1996 
m. vyks XXVI-ji Vasaros 
Olimpiniai žaidimai.

Malonūs šeimininkai, 
gražusis Barcelonos miestas 
ir visa Ispanija žaidimus su
rengė įspūdingai ir spalvin
gai. Šie žaidimai buvo ypa
tingi. Suirus Sovietų impe
rijai atslūgo per dešimtme
čius besitęsusi įtampa tarp 
vadinamo "Sovietų bloko" 
ir vakariečių, privedusi net 
iki vieni kitų boikotavimų. 
Milžiniškų politinių pasi
keitimų pasėkoje, į olimpi
nę tautų šeimą įėjo ar sugrį
žo visa eilė valstybių, jų 
tarpe ir Lietuva.

Olimpiniai Žaidimai ir 
medalistų bei finalistų pa
sekmės buvo plačiai aprašy
ti Amerikos spaudoje. Mū
sų tikslas yra mėginti patiek 
ti visų Lietuvos olimpiečių 
atsiekimus įvairiose sporto 
šakose, nežiūrint kokias vie
tas jie bebūtų užėmę. Lie
tuvą atstovavo 47 aktyvūs
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ko, Venecuela, Nepriklau
somų Valstybių Sandrauga 
(N.V.S.), Australija ir Lie
tuva.

A grupėje, iš NBA pro
fesionalų sudaryta JAV-bių 
komanda nušlavė savo var
žovus aukštomis pasekmė
mis. Komandos išsirikiavo 
sekančiai (nurodyta laimėji
mų - pralaimėjimų skai
čiai): 1. JAV 5-0, 2. Kroa
tija 4-1, 3. Brazilija 2-3, 4. 
Vokietija 2-3, 5. Angola 1- 
4, 6. Ispanija 1-4. Koman
doms surinkusioms tų patį 
laimėjimų skaičių, aukštes
nę vietą nulemia jų tarpu
savio rungtynių laimėjimas.

B grupėje, Lietuva pir
mose rungtynėse lengvai 
įveikė Kiniją 112:75. Antro 
se rungtynėse sulaukė stip
resnio pasipriešinimo iš Ve- 
necuelos ją nugalėdama 
87:79. Trečiose rungtynėse 
laimėjo prieš Porto Riko 
104:91. Ir štai ketvirtose 
rungtynėse mūsiškiai ne

ŽIEMOS SKRYDŽIU KAINOS 
l LIETUVĄ

Iš New Yorko ....................... $600
Iš Chicagos .......................... $645

Iš Los Angeles ..................... $815
Taxai - $18

Skristi galima spalio 1 - gruodžio 16
Gruodžio 24 - kovo 31

Bilietus reikia nupirkti iki rugsėjo 4 d.

VYTIS TRAVEL
2129 Knapp St. 
Brooklyn N Y. 11229 
Tel. 718-769-3300 
Tel. 800-952-0119 
FAX 718-769-3302

lauktai suklumpa prieš NVS 
80:92, patirdami pirmą pra
laimėjimą, po 14 iš eilės lai
mėjimų, įskaitant ir Euro
pos zonos atrankinį turnyrą. 
Antro kėlinio pirmoje pusė
je Lietuva vedė net 19 taškų 
skirtumu, tačiau po to mū
siškiams krepšį lyg užrišo o 
NVS žaidėjai pradėjo krauti 
krepšius iš kur pakliuvo. 
Lietuvos persvara tirpte su
tirpo ir per trumpą laiką 
NVS persvėrė pasekmę sa
vo naudai. Prieš pabaiga 
mūsiškiai susigriebė ir išly
gino 78:78, tačiau rungtynių 
pabaiga priklausė NVS. 
Pralaimėjimas buvo tuo la
biau netikėtas, kadangi Eu
ropos atrankiniame turnyre 
Lietuva įveikė NVS net 37 
taškų skirtumu 116:79.

Paskutinėse B grupės 
rungtynėse Lietuva žaidė 
atsargiai ir laimėjo prieš 
Australiją 98:87. Porto Ri
ko atėjo Lietuvai "į pagel- 
bą" netikėtai nugalėdama 
NVS 82:70. Nors Lietuva 
ir NVS užbaigė tuo pačiu 
santykiu 4-1, tačiau pirmą 
vietą gavo NDV, dėka per
galės prieš Lietuvą. Galuti
nis B grupės stovis:

1. NVS 4-1, 2. Lietuva 
4-1, 3. Australija 3-2, 4. 
Porto Rico 3-2, 5. Venecue
la 1-4, 6. Kinija 0-5.

Pralaimėjimas prieš 
NVS palaidojo Lietuvos 
stiprias viltis į sidabro me
dalius, nes B grupės 2-trai 
vietai prisieina žaisti čem
pionato turnyre toje pačioje 
pusėje su A grupės pirma 
vieta, t.y. su JAV.

Vieno minuso sistema 
pravesto čempionato turny
ro kvartfmaliai buvo supo
ruoti šia tvarka: Viršutinėje 
lentelės pusėje - A grupės 1 
viela su B grupės 4 v. (JAV 
su Porto Riko) ir B gr. 2 v. 
su A gr. 3 v. (Lietuva su 
Brazilija). Apatinėje lente
lės pusėje - B gr. 1 v. su A 
gr. 4 v. (NVS su Vokietija) 
ir A gr. 2 V. su B gr. 3 V. 
(Kroatija su Australija).

Žiūrėkite pridedamą 
čempionato turnyro lentelę!

Kvartfinaliuose JAV su
pylė Porto Riko 115:77. 
Lietuva turėjo sunkia duoną 
prieš greitus ir karštus bra-

žilus, kurie ilga laiką vedė. 
Tik į žaidimo pabaigą, mū
siškiams persvėrus pasekmę 
savo naudai, brazilai despe
ratiškai besikarščiuodami 
prisidarė daug baudų ir pra
laimėjo palyginti dideliu 
skirtumu 114:96. Kitoje pu 
sėje, Kroatija lengvai susi
dorojo su Australija 98:65, 
tačiau NVS turėjo pasi
spausti, kad įveiktų Vokie
tiją 83:76.

Viršutiniame pusfinalyje 
Lietuvai prisiėjo žaisti su 
Amerikos "Dream Team", 
prieš kuriuos pralaimėta 
127:76. Ilgą laiką Lietuva 
laikėsi neblogai, tik žaidimo 
pabaigoje lietuviai įsileido į 
per daug atvirą žaidimą ir 
pralaimėjo dideliu skirtumu.

Apatiniame pusfinalyje, 
Kroatijai tik su didele doza 
laimės pavyko paskutinėmis 
sekundėmis laimėti prieš 
NVS 75:74, nors beveik per 
visą žaidimą vedė NVS.

Taigi dėl 3-Čios vietos - 
bronzos medalio susitiko 
pusfinaliu pralaimėtojai 
Lietuva ir NVS. Po labai 
įtemptos ir nervuotos kovos 
Lietuvai pavyko nugalėti 
NVS 82:78. Mūsiškiai bu
vo priekyje beveik per visą 
žaidimą, tačiau paskutinėje 
minutėje NVS, išnaudodami 
mūsiškių klaidas, pradėjo 
lietuvių persvarą pavojingai 
mažinti, bet čia pat jau buvo 
rungtynių pabaiga.

Šios rungtynės buvo mū
sų žaidėjams daugiau negu 
sportinis laimėjimas. Tai 
buvo laimėjimas visai Lie
tuvai! Didžiausiu taškų me
džiotoju šiose rungtynėse 
buvo Šarūnas Marčiulionis, 
sukalęs 29. Arvydas Sabo
nis turėjo 26.

Lietuvos olimpinę vyrų 
krepšinio komandą sudarė: 
Artūras Karnišovas, Valde
maras Chomičius, Arvydas 
Sabonis, Šarūnas Marčiulio
nis, Rimas Kurtinaitis, Al
vydas Pazdrazdis, Arūnas 
Visockas, Darius Dimavi- 
čius, Romanas Brazdauskis, 
Gintaras Krapikas, Gintaras 
Einikis ir Sergiejus Jovaiša.

(Šio straipsnio pabaiga 11 
puslapyje)
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Į AMŽINYBĖS ARUODUS 
IŠLYDINT

Ilgus metus gyvendami 
toli nuo pavergtos tėvynės, 
mes savo dvasią gaivinome 
ir savo tėvynės ilgesį rami
nome tikėjimu į jos laisvės 
rytojų. Su pagarba ir meile 
minėdami Vasario 16-ają, 
visada pagerbdavome Lie
tuvos nepriklausomybės ko
vų dalyvius ir didžiavomės 
jų buvimu mūsų tarpe.

Laiko tėkmė negailestin
gai retina senųjų patriotų ei
les, tai ir šių metų liepos 27 
dieną su šia ašarų pakalne 
atsiskyrė Jonas Bamiškis, 
kūrėjas - savanoris, 1918 
metais įstojęs į besikurian
čią Lietuvos kariuomenę ir 
dalyvavęs nepriklausomy
bės kovose.

Liūdnas ir praradimais 
paženklintas buvo jo gyve
nimas, o ir jo atsiradimas ši
tame pasaulyje nebuvo eili
nis, nes jam buvo lemta gim 
ti Amerikos laive 1898 me
tų lapkričio 18 dieną jo tėvų 
grįžimo į Lietuvą kelionės 
metu.

Augo jis šešerių sūnų 
šeimoje, džiaugėsi gyveni
mu laisvėje ir tarnavo Sau
gumo departamento žinioje, 
eidamas saugumo viršinin
ko pareigas įvairiuose Lie
tuvos miestuose.

Sovietams okupavus Lie 
tuvą, jis buvo suimtas, kali
namas ir kankintas, to išda
voje likęs su sužalota klau
sa. Jo penki broliai taip pat 
prarado savo gyvybę Lietu
voje ir Sibire, o jo žmona 
Petronėlė su trimis mažame 
čiais sūneliais buvo ištremta 
į Sibirą. Po daugelio metų 
ji grįžo į Lietuvą su jau su
augusiais sūnumis. Praradu 
si Sibire sveikatą, ji netru

kus mirė. Jo sūnūs dabar 
gyvena laisvoje Lietuvoje. 
Sūnus Zigmantas savo tėvą 
aplankė Clevelande.

Kai 1944 metų vasarą 
raudonasis tvanas grėsė už
lieti Lietuvą antrą kartą, Jo
nas Bamiškis pasitraukė į 
Vokietiją, iš kurios 1949 me 
tais išemigravo į Ameriką, 
apsigyveno Clevelande ir 
iki pensijos dirbo Cleveland 
Twist Drill bendrovėje.

Liepos 28 dienos vakare 
Jokubauskų laidotuvių na
muose nuliūdę artimieji, bi
čiuliai ir organizacijų nariai 
atsisveikino su velioniu. 
Jautrų atsisveikinimo žodį 
tarė Jurgis Malskis, trumpai 
nušviesdamas velionio gy
venimo kelią ir apibūdinda
mas jo kuklią asmenybę. 
Kalbėtojas pareiškė užuo
jautą artimiesiems Pensinin
kų Klubo ir savo šeimos 
vardu. Maldą ir religinės 
paguodos žodžiu susirinku
sius guodė mons. Aleksan
dras Goldikovskis. DLK 
Birutės Draugijos vardu su 
velioniu atsisveikino Jadvy
ga Budrienė; Romualdas 
Apanavičius kalbėjo Lietu
vių Bendruomenės vardu ir 
Vytautas Januškis atstovavo 
Ramovėnams.

Sekantį rytą Dievo Moti
nos šventovėje Šv. Mišias 
už velionio sielą atnašavo 
prelatas Aleksandras Goldi
kovskis. Pamaldų metu jaut 
riai giedojo Nora Braziulie- 
nė - Čečienė, vargonais pa
lydima Genovaitės Karso- 
kienės.

Nors ir pavėluotai, bet 
a.a. Jono Bamiškio svajonė 
grįžti į laisvą Lietuvą išsipil 
dė: jo pelenai bus pervežti į 
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Tėvynę, kurioje jis bus pa
laidotas šalia savo tėvų, bro 
lių ir žmonos. Dera jam il
sėtis toje žemėje, kurią jis 
gynė ir už kurią daug išken
tėjo.

Gili užuojauta Izabelei 
Jonaitienei, Rimgailei ir 
Donatui Nasvyčiams, jų šei
mai ir visiems artimiesiems. 
Liūdesio valandoje tedžiu- 
gina jus toji mintis, kad bu
vote laimingi, savo šeimoje 
turėję Lietuvos laisvės ko
votoją.

Aurelija M. Balašaitienė

♦ ♦ ♦

PADĖKA VACLOVUI 
VALIUI

Užgirdęs apie Šv. Jurgio 
parapijos vasaros sunku
mus, clevelandietis Vaclo
vas Valys atsiuntė $1000 
čekį. Klebonas kun. Juozas 
Bacevičius savo ir parapijos 
vardu reiškia dosniajam rė
mėjui nepaprastą padėką.

Ger. J.
♦ ♦ ♦

MARIJOS 
EUCHARISTINĖ 
KONFERENCIJA

Clevelando suvažiavimų 
centre š.m. rugpjūčio 21-23 
d.d. yra rengiama JAV vi
duriniųjų vakarų Marijos 
Eucharistinė konferencija. 
Ją globoja Clevelando Dio- 
cezija. Smulkesnės infor
macijos yra randamos baž
nyčiose platinamoje brošiū
roje. Ger.J.

♦ ♦ *

VYRESNIŲJŲ DIENA 
ZOOLOGUOS SODE 
Š.m. rugsėjo 4 d. Cleve

lando Metroparkų Zoologi
jos sode nuo 10 vai. ryto iki 
4 vai p.p. bus vyresniųjų 
lankytojų diena. Zoologijos 
sodan be mokesčio tądien 
bus įleidžiami visi asmenys 
55 m. arba vyresnio am
žiaus. Programoje bus spe
cialūs užsiėmimai, parodos,

)į|TAUPA
MM Lithuanian Credit Union

• DIRVA • 1992 m. 

pasilinksminimas ir maistas. 
Kartu bus įdomios švietimo 
programos bei nemokamas 
pasivažinėjimas tramvaju
mi. Dėl informacijų skam
binkite telef. 661-6500 

Ger.J.
♦ * ♦ 

PARENGIMAI
• RUGPIOČIO 23 d. - Lietu 

klubo Metinis Piknikas "Croatian 
Centre - Kirtland 12 v.

. RUGSĖJO 13 D. l:00v. Lietu
vių Kultūriniai Darželiai rengia 
Tautos dainiaus - Maironio pa
minklo atidengimo iškilmes ir ONE 
WORLD DAY šventų.

• SPALIO 3-4 d. JAV LB Cle
velando apylinkė ir Ohio apygarda 
rengia Lietuvių Dienas - Lithua- 
nian Fair Clevelando Dievo Moti
nos parapijos patalpose.

• SPALIO 10 d. šeštadienį 7 vai. 
vak. Pabaltiečių Bendravimo Vak
aras - Latvių salėje. Rengia Cleve
lando Pabaltiečių Komitetas.

. LAPKRIČIO 15 d. šv. Jurgio 
parapijos rudens festivalis 11:30 iki 
3:30v.

HOUSE FOR SALE 
18011 NeffRd.

Brick, 3 bedroom bungalow. 
Ali largo rooms. Near Our Lady of 

Perp. Help. Price $79,900 
George Knaus Real-estate 

481-9300
32-33

Siuntiniai j Lietuvą- 
atlanta «E

639 East 185th Street 
Euclid, OH 44119 

Telefonas (216) 481-0011 
KONTEINERIS IŠSIUNČIAMAS 
RUGPJŪČIO 21 d. ir RUGSĖJO12 d.

Pasiteiraukite dėl skubiau pristatomų maisto siuntinių. 
Greitai pristatomi pinigai Lietuvoje doleriais.

Čia galite užsisakyti video aparatūrą, 
tinkančią naudoti Lietuvoje

Jūsų patogumui galite įsigyti dėžių siuntiniams 
Dirbame: antr.-penkt. nuo 9 v.r. iki 5 v.v., 

šeštadienį nuo 9 v.r. iki 2 v. popiet 
Pagrindinis atlanta ie ofisas - Chicagoje

9B

11 psl.rugpjūčio 20 d. •

LIETUVA 
OLIMPINIUOSE 
ŽAIDIMUOSE
(Atkelta iš 10 psl.)

Taigi, įskaitant ir Euro
pos zonos atrankinio turny
ro pasekmes, Lietuvos ba
lansas yra 17 laimėjimų ir 2 
pralaimėjimai. Ta įspū
dingos skaitlinės. Pagarba 
mūsų krepšininkams taip 
sėkmingai tęsiantiems Lie
tuvos krepšinio atsiekimus 
iki olimpinių medalių.

Olimpinio vyrų krepši
nio varžybų dalyviai galuti
nai užėmė šias vietas: 1, 
JAV 8-0, 2. Kroatija 6-2, 3. 
Lietuva 6-2, 4. NVS 5-3, 
5. Brazilija 4-4, 6. Australija 
4-4, 7. Vokietija 3-5, 8. Por
to Riko 3-5, 9. Ispanija 3-4, 
10. Angola 2-5, 11. Vene- 
cuela2-5, 12. Kinija 0-7.

(Apie lietyuvių atsiekimus 
kitose šakose bus sekančiam 
Dirvos Nr.)

DOMESTIC
Housecleaning 2-3 times a 
week. Shaker Hts. Profes- 
sional couple. No children 

Tel. 381-4252
32-33

••

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga 

Delio E., William J. Sr., 
Williom J. Jakubs Jr. ir 
Barbaro Jakubs Schmidt

Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotOĮai

936 East 185th Street. Clevelaml. Ohio 44119 
Tel. (216) 531 7770

Laidotuvių koplyčia erdvi, vėsinama 
teikianti jaukią atmo.sferą liūdesio 
valandoje.- Didelė aikštė automobi

liams pastatyti.

•M

Uetuvlų Kredito Kooperatyvas 
767 East 185th Street 

Cleveland, Ohio 44119 

481-6677
Matas realtors

NORMLS

Broker RITA MATAS — G.R.I. — statė certitied 
real estate appraiser 

2412 CEDARWOOD ROAD 18021 MARCELLA ROAD
PEPPER PIKE. OH 44124 CLEVELAND. OH. 44119

(216)473-2530 216)486-2530

ADV. VYTAS MATAS - teisinis patarėjas
■—J
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Tautinės Sąjungos pirm. L. KriaučeliOnas kalba Dirvos 
gegužinėje rugpjūčio 9 d. Skaityk 1 psl. V. Bacevičiaus nuotr

KARIUOMENĖS IŠVEDIMAS 
BŪTINAS VALSTYBĖS GEROVEI 

Algimantas S. Gečys
JAV LB Visuomenių reikalų taryba

Lietuvos vyriausybė nuo 
šių metų pradžios pagrindi
nį dėmesį skiria okupacinės, 
buvusios sovietinės kuriuo- 
menės išvedimui iš Baltijos 
valstybių. Diplomatiniai 
kontaktai, tarptautinės kon
ferencijos, vyriausybės ir 
Aukščiausios Tarybos narių 
išvykos į užsienį, kontaktai 
su užsienio žurnalistais, net 
kurltūrinių vienetų išvykos į 
užsienį vykusiai yra panau
dojami okupacinės kariuo
menės Lietuvos valstybin
gumui teikiamai grėsmei iš
kelti.

Vakarų demokratijos pri 
taria Baltijos valstybių no
rui matyti kariuomenę iš
vestą, tačiau didesnio ryžto 
tuo klausimu neparodo. 
Kaip anksčiau su Gorbačio
vu, dabar visomis priemo
nėmis norima Yelciną išlai
kyti. Prisibijoma, kad ka
riuomenėje esantys genero
lai jį gali nuversti, [tariama, 
kad Yelcinas Rusijoje nėra 
padėties viešpats.

Lietuvių Bendruomenė 
supranta Lietuvos siekius. 
Kol svetimos valstybės ka
riuomenė mindžios Lietu
vos žemę, kol ją remiamieji 
Lietuvoje esantys svetim
taučiai remsis ir toliau dėstą 
bilizuos Lietuvos valstybės 
kūrimą, tol Lietuva pilnai 
nepajėgs atsikratyti sovieti
nio rėžimo uždėtų pančių ir 
jo liūdnų pasekmių.

JAV LB įstaiga Washing 
tone tris ketvirtadalius laiko 
nuo šių metų pradžios skiria 
veiklai surištai su buvusios

sovietinės kariuomenės ati
traukimu. DeConcini - 
Pressler - Durbin amend- 
mentai, tiems amandmen- 
tams sponsorių telkimas, in
formacijos JAV Kongresui 
ir žurnalistams apie kariuo
menės nusižengimus Lietu
voje teikimas, pagaliau JAV 
Kongreso atstovų masinis 
lankymas š.m. biorželio 16 
d. ir demonstracijos prie Ru 
sijos ambasados rengimas 
vykdyti jungtinėmis A. Ba
nionytės ir JAV LB Visuo
meninių reikalų tarybos pa
stangomis.

Mirus

A.A.
MARIJAI SMETONAITEI 

-VALUŠIENEI

gilią užuojautą jos artimiesiems 
reiškia

Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos VALDYBA

A.A.
ANDRIUI TREČIOKUI

užbaigus žemišką kelione nuoširdžiai 
užjaučiame broli KAZĮ ir jo žmoną 
GENUTĘ

Liucija ir Valteris 
Beržinskai

Ypatinga padėka plikiau 
so LB vienetų vadovams ir 
eiliniams darbuotojams įvai 
riose vietovėse, kurie daug 
laiko ir triūso padėjo Kon
greso narius kontaktuodami 
ir įvairiais būdais juos įtai
godami.
PRALOŠĖM MŪŠĮ, BET 

NE KARĄ
JAV Senatas š.m. liepos 

2 d. 60-32 balsų dauguma 
priėmė #S. 2532 įstatymą 
teikiantį Rusijai paramą. 
Daugiau kaip trečdalis sena
torių rėmė DeConcini - 
Pressler pateiktą pataisą, 
kuria parama Rusijai sąly
gota kariuomenės iš Baltijos 
valstybių išvedimu. Š.m. 
rugpjūčio 6 d. Atstovų Rū
mai, įtartinais manevrais lai 
mėję draudimą iš viso svars 
tyti amendmentus (tuo pa
čiu ir kongr. Durbin amcd- 
mentą), 255-164 baisais pra 
vedė paramos Rusijai įstaty
mą.

Laimėjimai Atstovų Rū
muose ir Senate buvo atsiek 
ti abiejų partijų vadovy
bėms suderinus jėgas ir Bal
tiesiems Rūmams stipriai 
spaudžiant. Nors mūsų siek 
tos pataisos pravesti nepajė- 
gėm, matome, kad Kongre
se turime stiprų užnugarį su 
kuriuo JAV Administracija 
privalo skaitytis. Kelios de
šimtys balsų į mūsų pusę ir 
Administracijai būtų tekę 
rausti iš gėdos.

Pravestus įstatymus At
stovų Rūmų ir Senato dele
gatai (conferees) privalo 
konferencijoje suderinti ir 
po to pateikti abiejų institu
cijų balsavimui. Įstatymą 
priėmus, jis bus pateiktas 
prez. Bush pasirašyti. Atei
nančią savaitę tikimasi, kad 
bus paskirti "conferees". 
Jiems gali tekti pavargti ke
letą dienų kol visa bus sude
rinta. Esama galimybės, 
kad Kongresas susirinks bal 
savimui jau po Respubliko

nų partijos konvencijos, ku
ri prasideda rugpjūčio 15 d.

Savaitės, daugiausia dvie 
jų savaičių bėgyje privalo
me išvystyti akciją į para
mos Rusijai įstatymą rėmu
sius Atstovų Rūmų narius, 
jiems pristatyti Rusijos už
sienio reikalų ministro rei
kalavimus Baltijos valsty
bėms, ir pabandyti juos lai
mėti mūsų pusėn.

Kaip žinome, kongres- 
manai gerai žino, kad dau
gumas amerikiečių nėra lin
kę teikti užsienio paramą 
dėl šį kraštą užgulusių eko
nominių sunkumų. Esama 
galimybės, kad Kozyrovo 
grąsinimai Baltijos valsty
bėms suteiks kongresma- 
nams gerą progą nepaklusti 
Administracijos ir partijos 
vadų spaudimams.

Korp! Neo-Lithuania padalinio steigėjui 
Floridoje

A.A.
CEZARIUI MODESTUI

mirus, jo žmoną GENOVAITĘ Korp! Neo- 
Lithuania garbės narą, sūnus ALGIRDĄ ir 
EDUARDĄ su šeimomis nuoširdžiai užjau
čiame ir kartu liūdime.

Korp! Neo-Lithuania 
padalinys Floridoje

A.A.
CEZARIUI MODESTUI

iškeliavus iš Šio pasaulio Vaizdo, žmonai 
GENOVAITEI, sūnums ir visiems 
artimiesiems siunčiam paguodos žodi - 
atlaikyti sunkumus.

Kazimiera Laikūnienė 
Jūratė ir Vitas Kokliai

A.A.
CEZARIUI MODESTAVICIUI - 

MODESTUI
mirus, žmonai GENOVAITEI, sūnums 
ALGIRDUI ir EDUARDUI su šeimomis ir vi
siems artimiesiems giliausią užuojautą reiškia

Barbara ir Teodoras Blinstrubai, 
Severiną ir Nardis Juškai, 
Daiva ir Raimundas Panarai.

A.A.
BRONEI MEDZIUKIENEI

mirus, giliai užjaučiame mūsų mielą 
prieniški IGNĄ MEDŽIUKĄ IR JO ŠEIMĄ.

Aldona, Leokadija, 
Vytautas,Birutė ir 
Danutė Vilkutaičiai

DIRVA KEIČIA
SPAUSTUVĘ IR 

IŠLEIDIMO LAIKĄ
Po ilgesnių ieškojimų 

suradom spaustuvę, kuri 
kiek pigiau spausdins 
Dirvą.

Iki šiol Dirva išeidavo 
pirmadieniais ir tos dienos 
pavakariais clevelandiečiai 
jau galėdavo laikraštį nusi
pirkti. Dabar išeis ketvirta
dieniais.

Daromos pastangos, kad 
išeitų antradieniais ar trečia
dieniais. Jei susitarsim - 
tuoj pranešim.

Dirva
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