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AMERIKOS RINKIMAI
Antanas Dundįila
------------- . ^TCTMažvydo biblioteka

Antradienį, šių metų lap 
kričio 3 Amerika rinks pre
zidentą. Rinkimai nulems 
ar dar keturiems metams 
bus išrinktas respublikonas 
George Bushas, ar į Baltuo 
sius Rūmus pateks demo
kratų partijos kandidatas 
Bill Clintonas. Ross Perot 
rimtu kandidatu nelaikome.

Amerikoje gyvenan
tiems lietuviams šis reika
las yra svarbus. Pirma, čia 
gyvendami, esame suinte
resuoti Amerikos ateitimi, 
nes, sutikime, Amerikos 
ekonominiai vargai gula ir 
ant kiekvieno iš mūsų pe
čių. Antra, mums labai rū
pi Lietuvos reikalai, ypač 
Amerikos valdžios atsinc- 
šimas į Lietuvą, Amerikos 
valdžios galimas Baltijos 
kraštų visokeriopas rėmi
mas ir, kaip skaudžiai paty
rėme netolimoje praeityje - 
nerėmimas. įsidėmėkime, 
kad tas nerėmimas Lietuvai 
padarė daug žalos, reikėjo 
net gyvybės aukų.

Esu nuomonės, kad, tu
rėdami teisę balsuoti, į rin
kimus negalime numoti 
ranka. Nesutinku su tais, 
kurie kartoja Amerikos vi
suomenėje dažnai girdimą 
skundą, girdi, neturint "ge
rų" kandidatų, jie iš vis ne
balsuos. 1992-IX-13 d. 
"This Wcek with David 
Brinklcy" televizijos pokal
byje viceprezidentas Quay- 
lc gal truputį nevykusiai, 
bet šitaip išsireiškė (cituoju 
iš atminties): "Sutinkant, 
kad Šiuo metu Ameriką yra 
užgulą sunkūs ekonominiai 
laikai, išrinkus Clinloną 
bus blogiau, negu perrinkus 
Bushą". Taigi viceprezi

Tautos šventės Minėjimo Detroite, rugsėjo mėn. 13 d. garbės stalas. Iš kairės: Mykolas Kizis, 
kun. K. Simaitis, kun. A. Babonas, 90 mėtis Lietuvos apygardos teismo teisėjas Stasys šimoliūnas, 
E. Grigaitienė, kompozitorius Lionginas Abarius iŠ Vilniaus. Juškaitės nuotr.

dento logika yra tokia: (1) 
balsuosime, žvelgdami į 
ateitį ir (2) rinksimės ma
žesnę blogybę...

Nebalsuodami, gerbia
mieji, jūs nieko gero neat
sieksite. Jums nebalsavus, 
vistiek vienas iš kandidatų 
bus išrinktas ir prisaikdin
tas prezidentu. Jums nebal
savus, nei Bushas nei Clin
tonas nepasidarys "geres
niais". Sutikime, kad jie 
yra (kabutėse) "geriausi", 
ką Amerikos politinis pro
cesas šiuo kartu galėjo iš
kepti ir, jei jie abu ir į pa
čius pragaro vyresniuosius 
(šį terminą skolinuosi iš V. 
VoJerto 1971 m. romano 
pavadinimo) būtų panašūs, 
tai vienas iš jų vistiek pre
zidentaus.

Taigi, net kai abu kandi
datai atrodo prastai, tai dar 
nėra logiško pagrindo rinki 
muose nedalyvauti. Rinki
mai tai ne skarelės ar šlipso 
pirkimas krautuvėje: jei ne
patiko, gali nepirkęs išeiti.

Nebalsuodami, gerbia
mieji, jūs netiesioginiai pa- 
remsite dabartinio prezi
dento Busho perrinkimą. 
Ar to norite? -Jei ne, tai ei
kite ir balsuokite už Busho 
kandidatūros varžovą! - O 
jei taip, tai tik jau nesėdėki
te ant rankų, bet balsuokite 
už savo kandidatą Bushą, 
padėkite jam!

Nedalyvaudami JAV rin 
kimuosc, gerbiamieji, jūs 
Lietuvai nieko nepadėsite - 
nepadėsite net pagal savo 
sąžinę, pagal savo turimas 
Amerikos politines žinias. 
Mūsų, kaip lietuvių įtaka 
Amerikos prezidento rinki
muose yra nęįžiūrimai ma

ža. Dalyvavimas rinkimuo 
sc mums bus daugiau užsie 
nyje gyvenančio lietuvio 
sąžinės ir garbės reikalas. 
Ir sąžinė ir savygarba skati
na rinktis kandidatą, kuris, 
mūsų nuomone, ką nors po 
zityvaus padarys iš sovieti
nio jungo besikeliantiems 
kraštams. Šį Lietuvai soli
darumo ir paramos niuansą 

(Nukelta į 4 psl.)
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Gautos 8 Novelės
Sudaryta vertimo komi

sija. Premiją norima įteikti 
Chicagoje lapkričio 7 d.

I skelbtą Dirvos 30-tą 
nopvelės konkursą atsiliepė 
8 rašytojai. Iš eilės buvo 
gauta: Vėtros - Sąžinė, 
Savanorio - Nuodėmės 
miestas, Aliaus - O, širdie, 
Albino Labučio - Išveskit 
ir šunis, Berželio - Jūros 
sonata, Keturiolikmetės 
saulėgrąžos - Stebuklinga 
diena Dainavoje, Ausmos 
Padegimaitės - Bėganti 
nuo savęs ir Hario - Sveti
mo savęs dienoraštis.

Novelės vertinimo ko
misija sudaryta Chicagoje. 
I komisiją įeina: Danutė 
Bindokienė, Alfonsas Šcš- 
plaukis - Tyruolis ir Mečys 
Valiukėnas.

Laimėjusiam 700 dole
rių premija, mokama iš Si
mo Kašelionio palikimo, 
bus įteikta Neo-Lithuania 
korporacijos metinėje šven
tėje lapkričio 7 d. Lietuvių 
Tautiniuose namuose, Chi
cagoje.

Novelės rugsėjo 29 d. 
buvo pasiųstos vertinimo 
komisijos nariui Mečiui 
Valiukėnui į Chicagą. Jis 
tvarkys, kad novelės būtų 
greit perskaitytos. Visos 
aštuonios novelės nesudaro 
daugiau kaip 200 psl. nor
malaus beletristikos leidi
nio.

Nuo Galvės ežero krantų žiūrint j saloje esančią Trakų pilį.
G. Kijauskienės nuotr.

SAVO DARBU TURĖSIME 
ŠALĮ PASTATYTI ANT KOJŲ 

Iž konsulo Vytauto Čekanausko 
kalbos Chicagoje

Čia reikia pastebėti, kad 
Lietuvos vyriausybė yra nu 
mačiusi pirmenybę turin
čias sritis, kur užsienio kapi 
talas yra daugiausiai reika
lingas, - būtent: sveikatos 
ir aplinkos, energijos, trans 
portacijoje ir komunikaci
joje, turizme, pramonėje 
bei maisto gamyboje. Visi 
šie projektai pareikalautų 
virš 2 milijardų dolerių. Ta 
čiau dabartinėse sąlygose 
vargu ar bent dalis šių už
mojų galėtų būti įgyvendi
nami.

Užsienio investijos, ta
čiau, yra raktas į ekonomi
nį prisikėlimą. Vakariečiai 
nesibels į duris, kad juos 
įsilcistumc: mes turime 
stengtis laimėti jų pasitikė
jimą. Lietuva pasižadėjo 
eiti ekonominių reformų 
keliu. Tą kelią ji turi plėsti 
jeigu nori, kad pasaulis in
vestuotų į stabilią ir augan
čią krašto ekonomiją. Tam 
tikslui reikia stiprios progra 
mos, kuri tik dabar buvo pa 
ruošta ir įteikta Tarptauti
niam Valiutos Fondui ją pa 
tvirtinti. Tik tada bus gali
ma tikėtis daugiau finansi
nės pagalbos ir užsienio in
vesticijų Lietuvoje.

Iš kito stebėjimo punkto 
užsienyje ateina sekančios 
pastabos: Kas gi labiausiai 

trukdo lietuviams ir pran
cūzams bendradarbiauti? 
"Trumpai ir.gal kiek gru
biai pasakius, labiausiai 
trukdo nuo sovietmečio už
silikęs amžinas įšalas gal
vose. Sunkiausi yra mąsty
mo trukdymai". Didžiau
sias šiandien trūkumas esąs 
ne daiktų, ne gaminių, ne 
laiko, o konstruktyvaus ir 
pozityvaus mąstymo. La
biausiai esą trūksta pozity
vios filosofijos. "Pažiūrė
kite, kaip retai pas mus yra 
pasiūlomos kokios nors 
pozityvios ir konstrukty
vios programos".

Šie pozityvaus mąstymo 
trūkumai atsiskleidžia įvai
riopai. Pirmiausia viešojo
je nuomonėje gana gyvas 
priešiškumas užsienio vers
lininkams. "Nereikia, sako, 
mums jokių tarpininkų". 
Jei kas nors nori atidaryti 
konsultacinę firmą, užsie
nio verslininkai greitai ir 
mielai lyginami su Gariūnų 
spekuliantėliais.

Biurokratiniai sunku
mai. Tai irgi ano pozity
vaus mąstymo trūkumo iš
raiška. Dažnai labai neran
giai dirba merijos, visa eilė 
ministerijų. Labai trukdo ir 
tai, kad tiesiog nemokama 
dirbti su vakariečiais, kurie 

(Nukelta į 3 psl.)
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Girdėta iš Vilniaus
Balys Gaidžiūnas

• LIETUVA VOKIETIJAI BEVEIK 50 METU (NUO 
HITLERIO-STALINO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES) 
NEEGZISTAVO. Ir daugelis Vokietijos istorikų manė, kad 
Lietuva nebeprisikels. 1988-1992 metų įvykiai Lietuvoje 
jiems vėl praplėšė akis. Dabar, kaip istorikas Norbert An- 
germann, rugsėjo 14d. kalbėjęs Vilniuje pasakė: "Dauguma 
vokiečių žavisi drąsia lietuvių kova už savo laisvą. Nori net 
ir padėkoti, nes ji paskatino ir vokiečių pergales", "šiemet ir 
kitų metų pradžioje Lietuvoje ir Vokietijoje, Lenkijoj, Baltaru
sijoj ir Prancūzijoj bus surengta daug seminarų Lietuvai 
svarbia tema - Naujas požiūris i Lietuvą ir jos santykiai su 
kaimyninėmis valstybėmis.

• VATIKANO RADIJO LAIDU REDAKCIJA SKELBIA 
KAD NUO RUGSĖJO 27 D. PRASIDĖJO NAUJAS LIETU
VIU LAIDU LAIKAS, TRUKMĖ IR BANGOS. Nuo minėtos 
datos vakarinės šio skyriaus programos prasidėta 20.30 vai. 
Lietuvos laiku ir pakartojamos kitos dienos rytą 6.40 vai. 
Pirmadieniais, trečiadieniais, penktadieniais ir sekmadieniais 
lietuviškos laidos truks 15 minučių, antradieniais, ketvirta
dieniais ir šeštadieniais - po pusvalandį. Ir vakare, ir rytą 
laidos bus transliuojamos 49 ir 41 metro bangomis arba 
6185 ir 7365 kHz dažniu, šv. Mišios lietuvių kalba, kaip ir 
anksčiau, sekmadieniais bus transliuojamos 10.45 vai. Lietu
vos laiku 31 ir 19 metrų bangomis arba 9755 ir 15 120 kHz 
dažniu.

• IŠ JONAVOS, KURI ANKSČIAU GARSĖJO GERU 
BALDU GAMYBA, O OKUPACIJŲ METAIS AZOTINĖMIS 
TRASOMIS ir neleistina tarša, o dabar Lenino biusto pavo
gimu. Tas biustas, išlietas iš vario ir sveriantis 5 tonas, 
"gabių" vagių buvo pavogtas, nes vario kaina siekusi virš 
3000 dolerių.

• LIETUVOS KONTROLĖS DEPARTAMENTAS PAGA
LIAU PADARĖ LIETUVOS BANKE KRUOPŠČIĄ REVIZIJĄ 
ir rado, kad ten kai kurių skyrių vedėjai šeimininkavo kaip po 
savo kišene: saviems lengvai duotos didžiulės paskolos, 
keltos algos, sauvališkai darytos išlaidos ir pridaryta daug 
kitų neteisėtų bankinių operacijų.

• LIETUVOS ĮSTAIGOS, KURIOS NORI IŠ RUSIJOS 
SUSIGRĄŽINTI IŠVEŽTAS KGB BYLAS, susiduria su di
deliais sunkumais. Tiesioginiai neatsakoma, kad neatiduos, 
bet siūlo įvairius varijantus, kad prie tų bylų galėtų prieiti tik 
patikimieji. Lietuvai labai rūpi atgauti 15,000 bylų vadinamų
jų liaudies gynėjų, kurie yra padarą daugybą prasikaltimų.

• SEIMO RINKIMU REIKALAIS, ĮVYKSTANČIAIS LIE
TUVOJE SPALIO 25 D., ESAME GAVĘ IŠ M0SU AMBA
SADOS VVASHINGTONE PRANEŠIMUS apie rinkimų tvar
ką ir kandidatuojančių sąrašus. Pranešimuose rašoma: 
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo aštun
tąjį straipsnį, "rinkimams organizuoti ir vykdyti Lietuvos Res
publikos teritorija dalinama į 71 vienmandatą rinkimų apy
gardą, atsižvelgiant į gyventojų skaičių ir administracinį teri
torinį padalijimą". Kiekvienoje rinkiminėje apygardoje iškelta 
nuo 3 iki 11 kandidatų.

Taip pat sudaroma viena daugiamandatė rinkimų apy
garda, kurioje balsuoja visi turintys aktyviąja rinkimų teisą 
Lietuvos Respublikos piliečiai, šioje apygardoje pagal pro
porcine rinkimų sistemą renkama 70 Seimo deputatų. Dau- 
giamandatėje rinkiminėje apygardoje užregistruota septynio
lika politinių partijų, politinių visuomeninių judėjimų ir politinių 

visuomeninių organizacijų.
Iš kitų šaltinių mums praneša, kad į rinkiminius biule

tenius sąrašai buvo įrašomi burtų keliu. Sąjūdžio sąrašas 
įrašytas pirmuoju. Antruoju eina Krikščionių demokratų ir 
Lietuvių Tautininkų "Jaunosios Lietuvos" jungtinis sąrašas.

•LIETUVOS RINKIMINIAM SĄJŪDŽIO SĄRAŠE YRA 
98 KANDIDATAI. Pirmuoju kandidatu įrašytas Vytautas 
Landsbergis. Toliau eina Andrikienė Laima, Vagnorius 
Gediminas, Lapė Vaclovas, Uoka Kazimieras, Šaltenis Sau
lius, Patackas Algirdas, Stasiškis Antanas, Jarašiūnas 
Egidijus ir Jarmolenko Vladimir. Tai 10 pirmųjų, kurie tikrai 
bus išrinkti, kaip pranašaujama Lietuvoje. Kiti pranašauja, 
kad iš Sąjūdžio sąrašo gali būti išrinkta net 35 atstovai. Atei
nančios savaitės Dirvoje mes prisiminsime ir kitų sąrašų 
kandidatus.

• MAŽEIKIU NAFTOS REFINERIJAI PERTVARKYTI IR 
SUSIDĖVĖJUSIAS DALIS PAKEISTI NAUJAIS IŠRADI
MAIS, JAV yra pažadėjusi duoti 1/2 milijono dolerių paramą.

• RUSIJOS KARIUOMENĖ LIETUVOJE IR DABAR 
DAR VYKDO ĮVAIRIAS PRATYBAS. Rugsėjo 21 d. prie Ro
kų (Marijampolės rajone) jie specialiais sviediniais šaudy
dami pataikė į molio kasyklas. Sudaužė vieną aukštos įtam
pos skirstytuvą ir keramikos gamyklą. Padaryta virš 1/2 
milijono rublių nuostolių.

• DĖL ŽEMĖS PERTVARKYMO NETIKSLUMU TEIS
MAI UŽVERSTI BYLOMIS. Tos bylos beveik nesprendžia
mos, nes nei teisėjai nei advokatai jas svarstyti nepasiruošą, 
tokiam reikalui neturi teisinių aptarimų ir nurodymų.

• ŠIĄ SAVAITĘ MES VĖL NEGIRDĖJOME VILNIAUS
ŽINIŲ. Ir neturime jokio išsamesnio pranešimo kodėl taip 
atsitinka. ' ■ i ■

AMERIKOS LIETU
VIŲ TAUTINĖS Sąjungos 
pirmininko dr. L. Kriauče- 
liūno pakartotinai prašo
mas, sutikau "Dirvai" kas 
savaitę paruošti trumpas 
politinių įvykių ypač Euro
poje apžvalgas, gerai žino
damas, kad kai kurie įvy
kiai sparčiai keičiasi ir sun
ku ypač savaitraštyje juos 
pasivyti. Dar ir dėlto, kad 
Chicagą ir Clcvelandą ski
ria apie 500 kilometrų nuo
tolis. Tad pirmoje skiltyje 
ir aprašau tuos, kurie įvyko 
rugsėjo mėn. vidury ar ant
roje pusėje.

JUNGTINĖS TAUTOS, 
spausdamos Belgrado vy
riausybę skelbti taiką su bu 
vusiomis Jugoslavijos fe
deracijos respublikomis, 
rugsėjo 22 d. didele balsų 
dauguma pasisakė už tai, 
kad Jugoslavija būtų paša
linta iš Generalinės Asam
blėjos. Už pašalinimą bal
savo 126 šalys, prieš -6. 
Penkiolikos šalių Saugumo 
Taryba jau paskelbė griež
tas ekonomines sankcijas 
prieš Jugoslaviją, priėjusi 
išvados, kad daugiausia 
Serbija kalta dėl jau 15-ka 
mėnesių besitęsiančių kru
vinų kovų Kroatijoje ir Bos 
nijoje.

Jugoslavijai nereikia bū
ti Jungtinių Tautų Generali
nės Asamblėjos nare, kad ji 
gautų pagalbą iš Pasaulinės 
Sveikatos organizacijos ir 
kilų Jungtinių Tautų žinioje 
esančių agentūrų., Ji taip 
pat galės ir toliau dalyvauti 
Jungtinių Tautų globoje 
vykstančiose taikos dery
bose.

JUNGTINIŲ TAUTŲ GE
NERALINĖS Asamblėjos 
posėdyje New Yorke rug
sėjo 23 d. Vokietijos už
sienio reikalų ministeris 
Klaus Kinkei savo kalboje 
pirmą kartą davė suprasti, 
kad jo šalis norėtų būti nuo 
latine Saugumo Tarybos 
nare, ir pažadėjo perreda
guoti šalies konstituciją 
taip, kad vokiečių kareiviai 
galėtų dalyvauti Jungtinių 
Tautų karinėse operacijose. 
Rugsėjo trečią savaitę pra
sidėjus skilimui dėl Euro
pos politinės ir ekonominės 
unijos, Didžioji Britanija 
pranešė, kad 12-kos šalių 
Europos Bendrijos viršūnių 
konferencija įvyks spalio 
16 d. Londone, kur bus ban 
doma nesutarimus išlyginti. 
Rugsėjo 26 d. Prancūzijoje 
vykusiam referendume dėl 
Europos unijos gyventojai 
vieno procento persvara 
(51-49) pasisakė už Maas- 
tricht sutartį. Po poros die
nų Paryžiuje susitiko Pran
cūzijos prezidentas Fran- 
cois Miltcrrand ir Vokieti
jos kancleris Hclmut Kohl 
pademonstruoti prancūzų- 
vokiečių solidarumą aki
vaizdoje didėjančio prieš-

VI. Ramojus

vokiško nusistatymo unijos 
oponentų tarpe. Daugelis 
prancūzų prisibijo Vokieti
jos dominavimo suvieny
toje Europoje ir kaltina, 
kad Vokietija aukštomis pa 
lūkanomis bando išprovo
kuoti krizę valiutos rinkoje.

NEW JERSEY VALSTI
JOJE Bemardsvillc mieste 
rugsėjo 16 d. mirė buvusi 
JAV Atstovų rūmų narė ir 
pavergtųjų gynėja bei užta
rėja Miliicet Fcnwick. Kon 
gresmenė Fcnwick, kurios 
įstaigoje ne kartą yra lankę
si lietuviai ir kitų tada bu
vusių sovietų pavergtų tau
tų atstovai, buvo viena iš 
pagrindinių sponsorių, kad 
JAV Kongrese būtų suda
ryta 1975 m. pasirašytus 
Helsinkio susitarimus dėl 
žmogaus teisių pažeidinėji
mų stebinti komisija. 1982 
m. rinkimuose M. Fcnvvick 
kandidatavo į JAV Senatą, 
tačiau pralaimėjo prieš de
mokratų kandidatą milijo
nierių Frank Lautcnbcrg.

IZRAELIO MINISTERIS 
PIRMININKAS Yitzak Ra 
bin rugsėjo 21 d. parlamen
te pareiškė, jog jis turi viltį 
su Sirija pasiekti susitarimą 
dėl laikos per 6 mėnesius. 
Prie parlamento rūmų susi
rinkę apie 1,500 demons
trantų, kurių daugumą su
darė naujakuriai iš Golano 
aukštumų, skandavo šūkius 
"Rabin yra išdavikas!" ir 
reikalavo, kad į taikos su
tartį su Sirija neįeitų Gola
no aukštumų sugrąžinimas. 
Izraelis ir Sirija rugsėjo 21 
d. atnaujino \Vashingtone 
vykstančius pasitarimus ir 
abi pusės pareiškė, kad jos 
optimiškai nusiteikusios.

Tuo tarpu premjieras 
Rabin, neseniai lankydama
sis Vokietijoje, nuvyko į 
buvusią nacių koncentra
cijos stovyklą Sachscnhau- 
sene ir perspėjo vokiečius 
kovoti prieš atgimstančius 
nco-nacius. Rabin pasisakė 
už artimesnius ekonomi
nius ryšius tarp Vokietijos 
ir Izraelio, ir atkreipė dėme 
sį į šalyje vykstančius deši
niųjų ekstremistų smurto 
veiksmus, nukreiptus prieš 
užsieniečius, ypač pabėgė
lius, kurie pastarosiomis 
savaitėmis tapo kiekvienos 
nakties įvykiu.

VOKIETIJA rugsėjo vidu
ry pranešė, kad pasiruošusi 
grąžinti į Rumuniją tūkstan 
čius nelegalių pabėgėlių. 
Vidaus reikalų ministerijos 
Bonnojc paskelbtame pra
nešime sakoma, jog po ke

lių mėnesių pasitarimų Ru
munijos vyriausybė sutiko, 
kad būtų pradedama grąžin 
ii čigonus ir tuos rumunus, 
kuriems pagal Vokietijos 
įstatymus negali būti suteik 
los pabėgėlio teisės. Pasak 
vidaus reikalų ministerijos 
pranešimo, iš 43,000 Ru
munijos pabėgėlių 60 pro
centų sudaro čigonai ir lik 
2 procentai jų turi teisę Vo
kietijoje gauti prieglobstį. 
Ieškančių geresnio gyveni
mo vadinamų "ekonomi
nių" pabėgėlių iš Trečiojo 
pasaulio ir Rytų Europos 
skaičius smarkiai padidėjo 
nuo to laiko, kai prieš tre
jus metus buvo nugriauta 
Berlyno mūro siena, ir ap
skaičiuojama, kad kitų me
tų gale pabėgėlių skaičius 
Vokietijoje pasieks vieną 
milijoną. Čigonai ir yra 
pagrindinis taikinys nco- 
nacių ir kitų kraštutiniai de
šiniųjų grupių vykdomų iš
puolių, prasidėjusių rugpjū
čio pabaigoje Rostock uos
tamiestyje prie Baltijos jū
ros, kur per visą vasarą prie 
perpildyto pabėgėlių iš
skirstymo centro palapinė
se gyveno šimtai čigonų.

MASKVOJE RUSIJOS 
PAREIGŪNAI prisipažino, 
kad Sovietų Sąjunga, o vė
liau ir Rusijja iki praėjusio 
kovo mėnesio pažeidinėjo 
1972 m. pasirašytą sularį, 
draudžiančią vystyti chemi
nius ginklus. Atsiliepdama 
į Vakarų spaudimą įrodyti, 
kad cheminių ginklų pro
grama jau sustabdyta, Mas
kva sutiko leisti inspektuoti 
biologinių ginklų tyrinėji
mo įrengimus.

REUTER1O naujienų agen
tūra iš Maskvos pranešė, 
kad iš saugojamo garažo 
pavogtas viena iš trijų buv. 
Sovietų Sąjungos preziden
to Mikhailo Gorbachev au
tomobilių, kuriuos nupirko 
Gorbachcv'o vardo fondas 
po to, kai dabartinis Rusi
jos prezidentas Boris Yelt- 
sin už ekonominės politi
kos kritikavimą atėmė iš jo 
oficialų limuziną.

MEKSIKA, kurios gyven
tojų daugumą sudaro kata
likai, rugsėjo 21 d. atstatė 
diplomatinius santykius su 
Vatikanu po 125 m. per
traukos. Meksikos vyriau
sybė nutraukė visus santy
kius su Vatikanu 1858 m. 
po to, kai prezidentas Beni
to Juarcz nacionalizavo 
bažnyčios turimus turtus.
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SKRIAUDA, KURIOS 
NEGALIME UŽMIRŠTI

Juozas Žygas

Tiek žmonių, tiek ir tau
tų gyvenime yra tokių mo
mentų, kuomet reikia su
stoti ir susimąstyti. Kiek
viena šeima prisimena links 
mus ir liūdnus įvykius, taip 
pat savo mirusiuosius. O 
tauta turi preisiminti ne tik 
savo žmonių, bet ir žemių 
netekimą.

Mes dažnai rašome ir 
svetimtaučiams primena
me, apie didingą Lietuvos 
praeitį - valstybę nuo jūrų 
iki jūrų ir tuo pačiu atsikvė
pimu, apie grobuoniškus 
kaimynus. Atrodytų, kad 
tai yra kartu nesugretina- 
mos sąvokos.

Bcsiskųsdami savo ne
dalia ir gobšiais kaimynais, 
dažnai net užmirštame, kad 
didžiausi lietuviškų žemių 
netekimai įvyko šiame šimt 
motyje. Apie tai mažai te
kalbame ir gal dar mažiau 
rašome. O jeigu kuomet ir 
bandome svetimtaučiams 
kalbėti, tai net mum pa
tiems mažai suprantamo
mis sąvokomis. Rašančia
jam yra tekę girdėti, kuo
met senatoriams ir kongres- 
manams yra keliami klausi
mai, apie: "Lithuania Mi- 
nor". Savaime aišku, kad 
paklaustieji nežino apie ką 
kalbama.

Tad tokia "veikla" yra 
nieko gero neduodanti. 
Mums nemokant savo rei
kalų ginti, nereikia nė ste
bėtis, kad mūsų kaimynai 
ta proga naudojasi ir beveik 
trečdalį lietuviškų žemių 
jau baigia praryti. Ne lik 
baigia ten išnaikinti lietuvy 
bės pėdsakus, bet dar gar
siai savo skriaudomis skun
džiasi.

Tad ir mes, bent sykį į 
metus, turime prisiminti tą 
didžiąją skriaudą ir klastą. 
Nes jeigu neprisiminsime, 
tai užaugančios kartos visai 
nė nežinos. Dabartinė 
Aukščiausioji taryba, kuri 
sudarė švenčių ir atmintinų 
dienų sąrašą, nežinia ko
kiais motyvais vadovavosi.

Atmintinų dienų sąraše 
randame: gegužės 1 d. - 
Tarptautinė darbo šventės 
diena; rugsėjo 23 d. - žydų 
genocido diena, gruodžio 
10 d. - Tarptautinė žmo
gaus teisių diena. Dvi iš 
šių atmintinų dienų yra so
vietinio palikimo. Tačiau 
pasigendame sausio 15 d. ir 
spalio 9 d. šios dienos ne- 
priklausomje Lietuvoje bu
vo visuotinai minimos.

Yra ir daugiau duome
nų, kurie sudaro įspūdį, kad 
yra kažkoks lenkams patai
kavimas. O iš istorinės pa
tirties mes turime žinoti, į 
kur pataikavimai veda. Ne
teko matyti dabartinių Lie
tuvos mokyklinių vadovė
lių, bet jeigu ir juose yra va 
dovaujamasi tuo pačiu "mi
nimų dienų" principu, tai 
jau yra blogai!

Nuo pradžios mokyklos 
pirmojo skyriaus, kiekvie
nas mokinys turi žinoti, 
kad 1920 m. spalio mėn. 9 
d., lenkai sulaužė prieš dvi 
dienas pasirašytą Suvalkų 
sutartį ir klastingai užėmė 
Vilnių. Kaitru užėmė dau
giau kaip trečdalį, Maskvos 
taikos sutartimu nustatytos 
Lietuvos treritorijos.

Užimtose srityse lenkai 
vykdė lenkinimą, nesiskai
tydami su jokiomis priemo
nėmis. Buvo uždarinėja
mos lietuviškos mokyklos 
ir lietuviai buvo netik kali
nami, bet net ir žudomi. 
Tuo metu alijantai tylėjo ir 
apie jokias "žmogaus tei
ses" nekalbėjo. Tad gal da
bar būtų neprošalį, retkar
čiais jiems lai priminti.

Dar ir dabar lenkai ir net 
jų oficialūs pareigūnai, daž 
nai kalba apie buvusį Vil
niaus krašto lenkiškumą. 
Čia tučtuojau reikėtų juos 
patikslinti, kad kraštas ne
buvo lenkiškas, bet sulen
kintas. Čia ir patys lietu
viai yra nusikaltę. Ir to ne
turime mes užmiršti ar pa
neigti. Kadangi dar ir da
bar, su lietuvių pagalba len-
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SAVO DARBU TURĖSIME - 
ŠALĮ PASTATYTI ANT KOJŲ

(Atkelta iš 1 psl.)
viską daro labai greitai ir 
profesionaliai. (Tėviškės 
Žiburiai, 1992.VII.21 "Di
dėja domesys Lietuvai).

Privatus sektorius taip 
pat neišvengia pastabų iš 
šalies. Užsienio specialis
tai bando mus įspėti, kad 
stiprėjant konkurencijai ir 
didėjant pasirinkimui, kom
panijų išlikimas priklausys 
nuo to, ar jos sugebės tiekti 
prekes ir paslaugas taip, 
kaip reikia žmonėms. Vieš 
bučiai, restoranai, komuna
linės paslaugos - viskas tu
ri būti orientuota į kliento 
interesus. Pamirškite, sako 
jie, kas buvo anksčiau, kai 
klientas neturėjo pasirinki
mo, stenkitės patenkinti 
klientą, nes tik nuo jo pri
klausys jūsų sėkmė.

Be išimties kiekvienas 
iš užsienio patarėjų prime
na būtinybę, kad mes turi
me išmokti patys sau padė- 

kinimas vyksta.
Kad tas teigimas nėra iš 

piršto išlaužtas, tai pacituo
siu ką rašo Lietuvos spau
da. "Lietuvos Respubliko
je, o ypač Lenkijoje, pasku
tiniu metu skleidžiami ne
pagrįsti tvirtinimai, kad 
Lietuvoje varžomos lenkų 
teisės mokytis gimtąją kal
ba. Pietryčių Lietuvoje, 
kur daugiausia gyvena len
kai, šiais mokslo metais 
veikia 126 lenkiškos mo
kyklos arba klasės mišriose 
mokyklose. Jose mokosi 
12611 mokinių. Palygini
mui - 1987-1988 mokslo 
metais veikė 92 tokios mo
kyklos arba klasės, jose mo 
kėši 10133 moksleiviai 
(Lietuvos aidas 1992.V.16)".

Reiškia, kad Lietuvai 
jau atasistatant, atsirado 34 
naujos lenkiškos mokyklos. 
Tai taip vyksta Vilniaus 
krašto atlietuvinimas. Tie 
Vilniaus ponai turbūt neži
no, o gal ir nenori žinoti, 
kad lenkų valdymo laikais 
uždarius lietuviškas mokyk 
las - už slaptą lietuvišką 
mokymą, tėvai buvo po 
teismus ir kalėjimus tampo
mi. Net ir paskutiniaisiais 
metais, buvo įvairiai truk
doma Punsko lietuvių kul
tūros namų statyba. Pini
gai tam tikslui jau buvo su
rinkti, bet vietinė valdžia 
nedavė leidimo"lietuvių" 
žodžio vartoti.

Kol buvo dėl tų leidimų 
tąsomasi, praėjo keletas 
metų ir zloto vertė krito, o 
dabar tų pinigų statybai jau 
nebeužtenka. Atrodo, kad 
Vilniuje šie klausimai ma
žiausiai rūpi. Tad matosi, 
kad spalio 9-tos iš "minimų 
dienų" išbraukimas, yra lo
giška dabartinės Lietuvos 
politikos išvada! 

ti. Vakarų investitoriai la
bai gerai išmano ekonomi
ką. Turim tą sistemą per
prasti ir mes. Mums reikia 
įsileisti užsienio kompani
jų, kad išmoktumėme naujų 
technologijų, naujos darbo 
moralės ir kad suprastumė- 
me, kad klientas - pats svar 
blausias asmuo. Turime iš
mokti vaikščioti, prieš pra
dedant bėgioti. Gi kai ku
rie mūsų pareigūnai, sako 
jie, nori iš karto bėgti - de
ja, ne tuo, o kaijeros take
liu.

Nei litų įvedimas, nei 
problemų su Rusija išspren 
dimas, nei Vakarų investi
cijos mūsų bėdų nepanai
kins. Savo darbu patys tu
rėsime pastatyti šalį ant ko
jų.

Deja, krašte vyraujant 
destabilizuojančiom jėgom, 
tikėlis bet kokio pagerėji
mo artimoje ateityje nepra
matoma. Kraštas laukia 
naujo seimo rinkimų, tar
tum tai būtų mana iš dan
gaus. Bet ar naujasis Sei
mas bus pajėgus įnešti nau
jų pragiedrulių į aptemusią 
Lietuvos padangę tik laikas 
parodys.

Neseniai RTV (Radio 
Televizijos Valdybos) spe
cialistai teigia radę tokią 
Lietuvos žmonių nuomonę 
apie politines jėgas: social
demokratai (SPD), Sąjūdis 
ir Lietuvos demokratinė dar 
bo partija (LDDP) turi maž 
daug vienodą juos palan
kiai vertinančių žmonių 
skaičių - tarp 27 ir 28 pro
centų. Tačiau iš šių trijų 
grupių Sąjūdis pirmauja su 
51 procentu nepalankiai 
apie jį galvojančių. Po jo 
seka LDDP su 44 ir SDP su 
27 procentais nepatenkintų 
žmonių.

Vyriausybės populiaru
mas taip pat krito. Val
džios struktūromis pasitiki 
tik 40 proc. Lietuvos žmo
nių, nepatenkinti demokra
tija ir valdžios priimta veik 
los kryptimi - 54 proc. 60 
proc. mano, kad reikalai 
krypsta į blogąją pusę. Ne
tiki ateitimi ar jos bijo 60 
proc. Lietuvos žmonių. 
Aukščiausios Tarybos dar
bų vertinimas yra neigia
mas, Vyriausybės - neigia
mas. Savo galimybes laiko 
neaiškiomis ar keliančio
mis nerimą apie 75 proc. 
Lietuvos žmonių.

Kodėl taip yra - atsaky
mo ieškoti toli nereikia. 
Sunkėjanti ekonominė pa
dėtis, kuri nebūtinai visu 
100 procentų priklauso nuo 
mūsų pačių pastangų trūku
mo, deja, yra variklis, stu
miantis žmones į nepasiti
kėjimą. Bet juk tai tipinga 
kiekvienam demokratiniam
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kraštui. Juk tas pat vyksta 
dabar ir šiame krašte.

Kiekviena Lietuvos 
įmonė šiandien vidutiniškai 
dirba lik apie 60 proc. savo 
pajėgumo, t.y. 40 proc. 
įmonės darbininkų neturi 
darbo ir yra išlaikomi iš 
įmonės socialinės rūpybos 
ir kitų fondų.

Ne geresnė situacija ir 
kaimuose. Turto grąžinimo 
ir Žemės reformos įstaty
mai, įnešę sumaištį žemės 
ūkyje, seniai neregėta saus
ra labai sumažins javų der
lingumą, pašarų bazę, todėl 
šių metų ruduo žada tolesnį 
žemės ūkio produkcijos ma 
žėjimą.

Tokioje ekonomikos si
tuacijoje Lietuvos politinės 
jėgos ruošiasi rinkimams, ir 
jeigu Radijo Televizijos 
Valdybos ir Vilniaus Uni
versiteto sociologinių gru
pių gegužės mėnesio ap
klausa yra bent kiek artima 
realybei, tai naujasis Parla
mentas turėtų atrodyti maž
daug taip:

• I I I Sąjūdis, tautinin
kai, demokratai, Piliečių 
chartija apie 12 proc.;

• dešinieji (Krikščionys 
Demokratai) 9 proc.;

• kairieji (Demokratų 
Darbo Partija, Ateities foru 
mas) 18 proc.;

• dešiniojo ir kairiojo 
centro jėgos (Tautos Pažan
gos partija, liberalai, social
demokratai) 36 proc.

Pasidalinus kitų judėji
mų ir nepartinių skaičius, 
atrodytų, kad kairieji suda
rys 24 proc./centras - 46 
proc., kraštutiniai dešinieji 
ir dešinieji 30 proc. Iš šios 
analizės matyti, kad būsi
mame Seime dešiniųjų po
zicijos susilpnės, kairiųjų 
sustiprės, nežymiai suma
žėjam centristinės orienta
cijos deputatų skaičiui. Tai 
gi nė viena politinė jėga ne
turės absoliučios daugumos 
ir prasidės naujas koalici
nio valdymo laikotarpis.

Lietuvių tauta buvo 
darbšti per amžius. Per sa
vo trumpą nepriklausomo 
gyvenimo laikotarpį ji pa
siekė daug gražių rezultatų 
visose gyvenimo srityse. 
Taigi, nereikėtų abejoti, 
kad ir šią lemiamą valandą 
ji nesusiras savęs ir nepa
kils virš viso ją slėgiančio 
blogio.

Ne vieną kartą Lietuva 
yra paipuolusi ir vėl prisi
kėlusi gyventi. Prisikels ji 
ir šį kartą. Vytauto laikų 
dvasia yra gyva Lietuvoje, 
gyva ji yra ir išeivijoje. 
Bendromis visų jėgomis at- 
siitysime tą grąžujį lietu
višką rūmą, kur ame bus 
miela ir smagu gyventi vi
siems tos garbingos tautos 
vaikams.

Tegul broliškla meilė 
dega mūsų širdyse ir vieny
bė težydi mūsų darbuose!
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SIEKIANT GYVU RYŠIU SU 
LIETUVA IŠLIKS DVASINIAI 

GYVA IR IŠEIVIJA
JAV LB XIII Tarybos Antroji Sesija 

Pranas Joga

1992 rugsėjo 26-27 die
nomis Clevelande vyko 
JAV LB XIII Tarybos, ant
rosios sesijos suvažiavi
mas. Dalyvavo 40 iš 68 
tarybos narių. Tai maž
daug vidurkis aktyvių tary
bos narių. Kaip visada, 
taip ir XIII taryboje yra as
menų, kurie kandidatavo į 
tarybą tik dėl vardo.

Suvažiavimą pradėjo 
trumpu žodžiu tarybos pre
zidiumo pirmininkas Vytau 
tas Kamantas. Visiems (be 
solistų ir pianistų) sugiedo
jus JAV ir Lietuvos him
nus, kun. Gediminas Kijaus 
kas SJ sukalbėjo maldą.

JAV LB Ohio apygar
dos pirmininkas Pranas Jo
ga pasveikinąs suvažiavi
mo dalyvius palinkėjo sėk
mingo darbo.

Pakeitimų darbotvarkėje 
nebuvo galima daryti, nes 
tam reikalinga 46 tarybos 
narių dalyvavimas.

Pirmosios sesijos 2/3 
protokolo buvo padalinti 
raštu su pažadu, kad likusis 
trečdalis bus išsiuntinėtas.

JAV LB Prezidiumo pir 
mininkas Vytautas Kaman
tas pristatė 2 puslapių raštu 
ir žodžiu veiklos apžvalgą. 
Nusiskundė, kad į kores- 
pondcncinius tarybos posė
džius atsiliepia tik apie 
70% tarybos narių. Per me 
tus pasikeitė 4 apygardų pir 
mininkai ir trys rinkti tary
bos nariai.

Dr. Antanas Razma, Gar 
bes teismo pirmininkas pra
nešė, kad yra nebaigtya by
la lituanistinių mokyklų 
reikalu.

JAV LB Krašto valdyba 
pristatė, profesionaliai atro
dančią, 27 puslapių veiklos 
ataskaitą.

Pirmininkas Vytas Ma
ciūnas pareiškė: "Pradė
jome veiklą su ta mintimi, 
kad tik siekiant gyvų ryšių 
su Lietuva išliksime dvasi
niai gyva išeivija".

Per IX-sios Išeivijos tautinių šokių šventės rengimo komiteto baigmini posėdį kalba vicepirm. B. Jasaitienė. 
Dočkus ir Marija Remienė, o dešinėje kalba pirm. dr. P. Kisielius.

Greta sėdi iždininkas 
Ed. šulaičio nuotr.

Įvesta nauja sąskaitybos 
sistema. Posėdžiai prave
dami telekonferenciniu bū
du dalyvaujant visiems val
dybos nariams. Tuo būdu 
sutaupoma kelionės išlai
dos. Yra neaiškumų dėl 
JAV LB santykių su Lietu
vių Centru Clevelande, su 
Folk Dance Festivals, Ine., 
bei Krašto valdybos atsa
komybe dėl LB apylinkių 
apygardų fmasinės veiklos.

Vykdomosios vicepir
mininkės Reginos Narušie- 
nės 1.5 puslapio praneši
mas pristatytas raštu ir žo
džiu. Iš pranešimo liko ne
aišku kokius įsipareigoji
mus JAV LB yra padariusi 
Kęstučiui Makaičiui dėl pir 
kimo televizijos stoties iš 
Lietuvos vyriausybės. Ska
tinimą suporuoti Lietuvos 
miestus su JAV miestais. 
Iki šiol suporuota Vilnius 
su Madison, WI ir Kaunas 
su Los Angeles. Planuoja
ma suporuoti Klaipėdą su 
Cleveland ir Šiaulius su 
Omaha. Reikalinga partne
rių Alytui ir Kuršėnams.

Sekretoriaus Balio Rau
go pranešimas užima 5 ei
lutes.

Kultūros tarybos pirmi
ninko Vytauto Volerio pra
nešimui skirta 1.5 puslapio. 
Pranešime sakoma, kad Rai 
mundo Katiliaus koncertai 
davė 186.50 dol. nuostolio, 
kuris buvo padengtas iš Lie 
tuvių Fondo sumų, skirtų 
mažų apylinkių veiklai. To 
liau sakoma: "premijų įtei
kimo Šventė surengta 1992. 
05.31 New York'e sulauku
si daug neigiamos ir mažai 
teigiamos kritikos; šioje 
šventėje paskatinamuoju 
rengėju dalyvavo ir Lietu
vos ambasada Washingto- 
ne; į pastabas atkreiptas dė
mesys; pelno apie 1,600 
dol.; perduotas ambasadai".

Lietuvių Fondas pasky
rė Kultūros tarybai iš prašy 
tų 50,000 dol. tik 6,000dol.

Suvažiavime liko neiš
spręstas klausimas dėl "Dir 
vai" neapmokėtos sąskaitos 
dėl talpintos kino festivalio 
reklamos. Buvusi Kultūros 
tarybos valdyba teigia, kad 
nieko bendro neturėjusi su 
kino festivaliu ir skelbimą 
užsakiusi kažkokia Zuba- 
vičienė.

Socialinių reikalų tary
bos pirmininkės Birutės Ja
saitienės pranešimui skirta 
veik 3 puslapiai. Apie ta
rybos veiklą sakoma: "So
cialinė taryba įsteigta mūsų 
išeivijos vyresniesiams pa
dėti. Tačiau Lietuvai atga
vus laisvę mūsų visų akys 
ir darbai nukrypo į pagalbą 
tautai. Pasikeitė ir LB 
darbų kryptis ir užduotis."

Pranešime užsiminta 
apie LB apylinkių nerangu
mą atsakant į Socialinės ta
rybos aplinkraščius.

Didelė likusi pranešimo 
dalis skirta "Seklyčios" Chi 
cagoje nuopelnams ir var
gams.

Švietimo tarybos pirmi
ninkės Reginos Kučienės 
pranešimui skirta veik 3 
puslapiai. Regina Kučienė 
Švietimo tarybai vadovauja 
jau antra kadencija. Ji ėmė 
si sunkaus uždavinio: litua
nistinių mokyklų darbą pri
taikyti prie šių dienų moks
leivių lygio. Mokytojų stu
dijų savaitėje 1992 metų 
vasarą buvo skirta 18 valan 
dų mokyklų vedėjams ir 
mokytojams diskutuoti: 
"...išėjimas iš senų rėmų 
bei palengvintų vadovėlių 
ruošimas. Gavome profe
sionalią pedagogišką pagal
bą naujų mokymo būdų pri 
statymui, mokinių knygų 
rašymo projektų supažindi
nimui. Buvo siūlomi įvai
rūs būdai, kaip įsąmoninti 
tėvus, kad lietuvių kalbos 
mokymasis, Lietuvai at
gavus nepriklausomybę, rei 
kalingas nemažiau kaip 
anksčiau. Dvikalbiai jau
nuoliai bus reikalingi tiek 
pramonės, tiek prekybos 
paklausoje. Nutarta dėti vi
sas pastangas mokyklose 
pakelti lietuvių kalbos mo
kėjimo lygį".

"Mažėjant išeivijoje li
tuanistikos darbuotojų kad
rui, nėra kam paruošti šiam 

laikmečiui tinkamus vado
vėlius. Tarybos dėmesys 
nukreiptas į Lietuvą ir ten 
išleistus 1991-92 metų va
dovėlius." Tai tik pora dar
bo barų iš didelio sąrašo.

Visuomeninių reikalų 
tarybos pirmininkas Algi
mantas Gečys savo 4.5 pus
lapių pranešime apžvelgia 
įvairias darbo sritis. Kele
tas ištraukų iš pranešimo:

"Lietuvą užgulę sunku
mai su Rusija, Lietuvos vi
dinės problemos, jos vado
vų ribota vadovavimo pa
tirtis, pagaliau išeivijos ne
pažinimas neleido pilnai iš
vystyti norimą veiklą ir 
glaudų su Lietuva bendra
darbiavimą. Rusijos vyriau 
sybės atšiaurumas Lietuvai 
okupacinės kariuomenės iš 
Lietuvos atitraukimo klau
simu, VRT-bos veikla grą
žino į šaltojo karo laikus. 
Teko įtaigoti JAV Kongre
są ir Baltuosius Rūmus ne 
mažesniu atkaklumu kaip 
praeityje, o taip pat ir orga
nizuoti demonstraciją, Ru
sijos prezidentui š.m. birže
lio mėnesį lankantis Wash- 
ingtone".

"Gan netikėtai JAV LB 
VRT-ba užklupo pagrindi
nė lietuvių išeivijos JAV-se 
atstovavimo atsakomybė 
VVashingtone. Tą darbą 
stengiamės dirbti, nors šiuo 
metu Washingtone darbo 
sąlygas randame esant pa
sunkėjusias. Sov. Sąjungai 
subyrėjus, JAV valdžios įs
taigose esama nemaža pasi
metimo".

Po eilės išvardintų dar
bų sako: ’”Washingtone 
JAV LB Visuomeninių rei
kalų įstaigai vadovaujanti 
Asta Banionytė atlieka mil
žinišką darbą sekdama JAV 
Kongreso ir JAV valdžios 
įstaigų ėjimus Lietuvos rei
kalais, ruošdama memoran
dumus, ieškodama sponso- 
rių Kongrese įstatymų leidi 
mo srityje, tarpininkauda
ma konferencijų ruošoje, iš 
Lietuvos atvykusių val
džios pareigūnų globa besi
rūpindama, organizuodama 
JAV LB pareigūnų vizitus 
Washingtonc ir Lt. Per de
šimt veiklos mėnesių įsiti
kinau kaip svarbu JAV LB- 
nei Washingtone turėti sa

vo įstaigą ir judrią, plačias 
pažintis turinčią įstaigos va 
dovę. Krašto valdybos pa
geidavimu, Asla plečia 
veiklą talkindama ir kitoms 
LB taryboms ryšiuose su 
JAV valdžios ištaigomis 
Washingtone".

(Bus daugiau)

RINKIMAI
(Atkelta iš 1 psl.) 

ypač kedensime šių rinki
mų temos apimtyje.

Taigi, žiūrime į Ameri
kos artėjančius rinkimus su 
savotiška apatija, bet nenu- 
leidę rankų. Suprantame, 
kad priešrinkiminiame 
įkarštyje abu kandidatai 
neslepia tos kardinalinės, 
komentatoriaus Richard 
Cohcn suformuluotos tai
syklės: visų pirma reikia 
būti išrinktam... Šios tai
syklės išdavoje abu kandi
datai žada, ką tik elektorato 
dauguma nori girdėti. Kri
tiškai nusiteikęs rinkėjas, 
aišku, šimtaprocentinės tie
sos bei pakeičiamai ištesėtų 
pažadų nesulauks. Tokia 
jau yra šio politinio proce
so dalia...

Neužmirškime, kad turi
me reikalo su politinio pra
garo pačiais vyriausiais - o 
lietuvių liaudies išmintis 
moko, kad, su lokiais riešu
taujant, lieki ir be tarbos ir 
be riešutų. Nieko čia dabar 
nepadarysi, kai rojaus lai
kai pasibaigė tuoj pasaulį 
sutverus, Adomo ir Ievos 
laikais...

Sekančiuose DIRVOS 
numeriuose peržvelgsime 
Busho - Quaylc ir Clintono 
- Gore kandidatūras ir ban
dysime susidaryti nuomo
nę, kaip Čia reiktų balsuoti, 
kad, Amerikoje gyvenda
mi, neliktume be tarbos, 
kad Lietuva nebūtų palikta 
tamsiame, purvinam šungat 
vyje svetimųjų tolimesniam 
prievartavimui.

Šitokios nuomonės for
mulavime mūsų išeivijos 
spauda turi svarbų vaidme
nį, o gal net pareigą. Mūsų 
veiksniai, kaip pvz., Lietu
vos Ambasadorius, JAV 
LB vadovybė, juk negali 
kritiškai kandidatų vertinti, 
už vieną ar kitą siūlyti bal
suoti. Mes, būdami eili
niais piliečiais, savo nuo
monėmis, savo interesais ir 
siekiais ne tik galime bet ir 
privalome dalimis. Visa tai 
yra asmens laisvės ir Ame
rikos politinio gyvenimo 
akiratyje.

Prieš keturis metus VI. 
Ramojus į lietuvių kalbą la
bai talentingai išvertė Bu
sho ir Quaylc pavardes į - 
Krūmas ir Kurapka. Kai 
kur šis vertimas atitiko 
(mandagiai kalbant) ir šių 
asmenų charakteristiką. 
Gal kas iš DIRVOS skaity
tojų dabar sugalvotų tikamą 
Clintono - Gore pavardžių 
vertimą? (1992-1X 19)

(Bus daugiau)
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KONSTANTINAS 
JABLONSKIS 

jo gimimo šimtmečiui prisiminti
Vincas Trumpa

Jeigu reikėtų vienu sa
kiniu aptarti, kas buvo Kon 
stantinas Jablonskis, kaip 
mokslo žmogus ir kultūros 
darbininkas, turbūt galima 
būtų labai paprastai pasa
kyti: Jis viską darė gerai. 
Ne tik kaip istorikas, senų 
raštų ir dokumentų skaity
tojas (o tai jau nėra toks 
lengvas daiktas!) ir istori
nių studijų autorius. Dėl to 
jis laikomas vienu geriau
sių Lietuvos XVI-XVII am 
žiu socialinės istorijos spe
cialistų. Bet ir kaip archeo
logas, senojo akmens am
žiaus kultūros tyrinėtojas ir 
titnaginių radinių kolckci- 
jonierius. Greičiausiai tą 
patį paveldėjo ir jo duktė 
Ruimutė Jablonskytė-Ri
mantienė. Net ir kaip bota
nikas-, jis sistematiškai ap
rašė kai kurias retas Kauno, 
o vėliau ir Vilniaus apylin
kių augalų rūšis, už ką Lie
tuvos botanikai buvo jam 
dėkingi.

K. Jablonskio darbais 
pasinaudojo ir turbūt dar il
gai naudosis istorikai, so
ciologai, literatūros istori
kai, etnologai, archeologai, 
botanikai, nors jis pats nei 
vieno tų mokslų nėra spe
cialiai studijavęs universi
tetuose.

Iš tikrųjų po trumpų stu
dijų Petrapilio Psichoneu- 
rologijos institute jis Mask
vos, o vėliau ir Kauno uni
versitete studijavo ir baigė 
teisės mokslus, buvo kurį 
laiką taikos teisėjas ir apy
gardos teismo narys, kaip 
matytis iŠ gausių nuotrau
kų, kurias skaitytojas ras 
pro f. Vytauto Merkio mo
nografijoje Konstantinas 
Jablonskis (Kaunas, "Švie
sa" 1991).

Labai laiku pasirodė ši 
nedidelė (144 p.) bet talpi 
ir įdomiai parašyta knyge
lė, kruopščiai pasinaudo
jant laiškais, dienoraščiais, 
kitais archyviniais doku
mentais ir, žinoma, paties 
Jablonskio spausdintais ir 
nespausdintais raštais. 
Kam, pavyzdžiui, nebus 
įdomu pasiskaityti apie K. 
Jablonskio susirašinėjimą 
su prof. Zenonu Ivinskiu ir 
jų ginčus dėl Mindaugo ir 
vysk. Merkelio Giedraičio 
vaidmens Lietuvos istorijo
je. K. Jablonskis įtikino 
Ivinskį, kad garsioji By- 
chovco Kronika nebuvo 
Teodoro Narbuto falsifika
tas, kaip ligi tol buvo tvirti

nama. Ir dėl Mindaugo 
vaidmens Z. Ivinskis rado 
reikalo paminėti skirtingą 
prof. Jablonskio nuomonę 
savo Lietuvos istorijoje.

Kad K. Jablonskis mo
kėjo gerai apdoroti Lietu
vos istorijos šaltinius, pri
pažino net ir ne visados 
simpatingi Lenkijos istori
kai. Kai pasirodė K. Ja
blonskio Istorijos archyvas 
(Kaunas, 1934), rimtas len
kų liberalinės pakraipos is
torikų bertaininis žurnalas 
Kvvartalnyk Historyczny 
rašė, kad las Jablonskio 
veikalas turėtų būti laiko
mas pavyzdžiu, kaip reikia 
parengti ir leisti istorinius 
šaltinius. Tai buvo nema
žas komplimentas jaunam 
Lietuvos istorijos mokslui.

• • •
Konstantinas Jablonskis 

gimė 1892 m. rugpjūčio 23 
d. Jelgavoje (tada Mintau- 
toje). Jis buvo kalbininko 
Jono Jablonskio ir Konstan 
cijos Sketcrytės-Jablonskie 
nės sūnus. Evangelike re
formatė motina nebuvo la
bai laiminga, kad jį pakrikš 
lijo katalikas kunigas. K. 
Jablonskis ir vėliau kartais 
save vadindavo "pusiau 
bambizu". Mintauja tuo
met, ypač kai ten mokyto
javo J. Jablonskis, buvo žy
mus lietuvybės centras. Ir 
Konstantino krikštynose da 
lyvavo daug žinomų žmo
nių. Antanas Smetona, ku
ris tuo metu mokėsi Mintau 
jos gimnazijoje, vėliau pri
simins Jablonskių lietuvy
bės židinį: "Kvėptcrėjo vi
sur jautri lietuviška dvasia, 
šeimynos šiluma" (V. Mer
kys, 11 p.).

Jau nuo to laiko užsi
mezgė draugystė tarp lietu
viškai susipratusių šeimų. 
Jablonskiai ypač artimai 
susidraugavo ir susigimi
niavo su Landsbergių šei
ma. Vytautas Landsbergis, 
dabartinio Aukščiausios ta
rybos pirmininko tėvas, ve
dė Konstantino seserį Oną, 
o Konstantinas vedė Lands
bergio seserį Sofiją.

Nepatiko tas lietuvybės 
židinys carinei administra
cijai ir ji ėmė kilnoti J. Ja
blonskį iš vienos vietos į 
kitą. Talinas, Pskovas, Pa
nevėžys, Brestas, Gardinas. 
Daug mokyklų prisėjo lan
kyti ir Konstantinui, kol 
pagaliau 1909 m. jis baigė 
Panevėžio realinės gimna
zijos 7 klases ir galėjo stoti

Rumšiškėse, netoli nuo Kauno, yra Buities muziejus. Jame iš Lietuvos rajonų suvežta istoriniai 
sodybų pastatai ir jų vidus įrengtas taip, kaip anksčiau gyventa. Vieną iš tokių pavyzdžių ir matome: 
dailiai paklotos lovos, audiniais pakrauta kraitinė skrynia. g. Kijauskienės nuotr.

į kai kurias aukštąsias mo
kyklas, kurios nereikalavo 
lotynų kalbos.

Konstantinas pasirinko 
Petrapilio Psichoneurolo- 
gijos institutą. Tai buvo 
nauja mokykla su nelabai 
aiškiai apibrėžia specialy
be. Mokė joje visko: nuo 
fizikos ligi metafizikos (te
ologijos).

Tėvui toks sūnaus "stu
dentavimas" nepatiko ir vie 
nu metu laikė jį žuvusiu sa
vo šeimai. Jis nuolat ragi
no Konstantiną mokytis lo
tynų kalbos, Kąd galėtų stu
dijuoti bet kuriame Rusijos 
universitete. Savo laiške iš 
Bresto 1909 m. spalio 3 d. 
tėvas rašė sūnui: "Man visa 
da rūpėtų, kad tu būtum lai
mingas ir savo kraštui tik
rai reikalingas ir naudingas 
žmogus (darbo žmonių 
mums labai trūksta)... Man 
vis rūpėtų žinoti, ar tu turi 
prieš save kokią aiškią pro
gramą". (Jono Jablonskio 
laiškai. Vilnius, "Mokslas" 
1985, 132-3 p). Atrodo, 
toks tėvo raginimas nenuė
jo vėjais. Konstantinas ta
po tikrai darbo žmogumi, 
be galo naudingu ir reika
lingu savo kraštui.

Negaudamas finansinės 
paramos ir nepajėgdamas 
susimokėti mokslapinigių 
K. Jablonskis buvo iš Insti
tuto pašalintas. 1911 m. jis 
pagaliau išlaikė lotynų kal
bos egzaminus ir įstojo į 
Maskvos universitetą studi
juoti teisės. Jis tačiau ir čia 
neapsiribojo vien teisės 
mokslais.

Maskvos universitetas 
ypač garsėjo tuomet savo 
istorikais, kuriems objekty
vios pozityvistinės istorijos 
kelius skynė garasusis Va
silijus Kliučevskis (1841- 
1911). K. Jablonskiui nete
ko jo paskaitų klausyti, bet 
jo dvasia ir tokiau vyravo 
Maskvos universitete.

Atrodo, didelės įtakos 
Jablonskiui turėjo prof. M. 
Liubavskis (1860-1936), 
pas kurį jau anksčiau studi
javo busimasis K. Jablons
kio kolega prof. Ignas Jony 
nas (1884-1954). įdomu, 
kad M. Liubavskio, kuris 
dabar buvo Maskvos uni
versiteto rektorius, mokslo 
darbai daugiausia lietė seną 
ją Lietuvos Didžiąją Kuni
gaikštiją, kurią jis vadino 
Lietuvos-Rusijos valsty
be.

Beveik tuo pačiu metu 
poliublijinei Lietuvos isto
rijai ir "Lietuvos statutams 
beveik visą savo gyvenimą 
pašventė kitas rusų istori
kas, Dorpato (Tartu), o vė
liau ir Vytauto Didžiojo 
universiteto profesorius I.I. 
Lappo (1869-1944).

Ne be jų įtakos ir K. Ja
blonskis pradėjo labai rim
tai studijuoti XVI-XVII a. 
Lietuvos istoriją, jos teisę, 
socialinį gyvenimą, kultū
rą, jos raštus ir raštininkus, 
kaip juos kadaise buvo pa

DĖMESIO, JAUNIME!!!
p..m- t-A.oe - Ar Jos norite atstovauti savo miestą

ug ėja .... sekančiame Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongrese?

Ar planuojate dalyvauti ar mokytis z. 
Kursuose Vilniuje ar Kaune? fZ.

Ar planuojate aplankyti 
gimines Lietuvoje?

Ar norėtumėte dirbti 
Lietuvos labui?

Ar treniruojatės dalyvauti 
Tarptautinėse Lietuvių Sporto 

Žaidynėse?

Petro Čepo Jaunimo Fondas žino, kad jaunimui (18-35 amžiaus) 
yra sunku sutaupyti pinigų kelionei į Lietuvą ir kitas šalis. Todėl 
mes įsteigėme PCJF, norėdami Jums padėti susipažinti su savo 
Tėvyne ir pasaulio lietuviais. PČJF $1,000 stipendija skiriama 

bent vienam lietuvių kilmės jaunuoliui/ei, kuris/i Žada vykti į 
Lietuvą arba dalyvauti lietuviškoje veikloje išeivijoje.

Anketą stipendijai gauti turite užpildyti ir pasiųsti PČJF ne vėliau 
lapkričio 15 d., kad galėtumėte keliauti į Lietuvą ateinančiais 
metais tarp sausio 1 d. ir gruodžio 31d. Anketos ir platesnė 

informacija gaunama rašant:

Petro Čepo Jaunimo Fondas 
P. O. Box 497, South Boston, MA 02127

vadinęs Jonas Šliūpas. Kai 
kurie Jablonskio darbai iš 
tos srities vėliau buvo su
rinkti ir išleisti dviejuose 
leidiniuose: Lietuviu kultū
ra ir jos veikėjai (Vilnius, 
"Mintis" 1973) ir Istorija ir 
jos šaltiniai (Vilnius, 
"Mokslas" 1979).

Studijuodamas tų amžių 
dokumentus K. Jablonskis 
atkreipė dėmesį į būdingą 
to meto reiškinį, būtent, ra
ganų teismus. Tie doku
mentai vėliau buvo iškeisti 
(Raganų teismai Lietuvoje, 
Vilnius, 1987). Apie tuos 
teismus savo laiku gana pla 
čiai rašė Motiejus Valan
čius "Žemaičių vyskupystė- 
jeS '

Be abejo, viename 
straipsnyje neįmanoma ap
žvelgti visos labai plačios 
K. Jablonskio veiklos Lie
tuvos istorijos dirvonuose.

(Bus daugiau)

Skaitykit irpfatinkit
‘DIUį'l/A
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BOTU GYVI IŠLIKĘ...
Juozas Petraška

Partizaniniame gyveni
me visiškai išvengti aukų 
neįmanoma, bet kartais po 
įvykusios nelaimės suvoki, 
kad kai kurių tragiškų įvy
kių buvo galima ir išvengti. 
Būtų gyvi mano brolis Ka- 
tinas-Petraška ir jo draugas 
Kalavijas-Bujanauskas, jei 
žuvimo išvakarėse būtų atė 
ję susitikti, kaip buvome 
susitarę. Panašios ir Kelme 
lio bei Vargelio žuvimo ap
linkybės.

1947 metų žiema buvo 
Šalta ir gili, o tai labai sun
kino partizanų gyvenimą. 
Bet kuo sunkesnės sąlygos, 
tuo didesnis noras jas nuga
lėti. Kadangi žiemos laiko
tarpiu buvome išsiskirstę 
grupelėmis po keletą žmo
nių, šiuo konkrečiu atveju 
buvome keturiese: Pcntu- 
kė-Traidaras, Vargelis - 
Kcntras, Kelmelis- Simanai 
tis ir aš. Visi būdavome 
kartu, dienos metu miške, 
vakarėjant eidavome į kai
mus pasirinkti maisto ir ki
tais reikalais. Taip vieną 
kartą, išėję iš miško, pairau 
kėme Vartų kaimo link. 
Nutarėme užeiti pas to kai
mo gyventoja Aiduką. Čia 
mums paruošė Šiltą vaka
rienę, o kartu ir pietus. Pa
valgę Kelmelis su Vargeliu 
panoro nueiti pas siuvėja 
susitaisyti drabužius, susi- 
siūti sagas ir t.t.

Prieš jiems išvykstant, 
susitarėme, kad mudu su 
Pcntuke lauksime jų sugrįž
tančiu čia pat pas Aiduką, 
apie pirmą valandą nakties 
ir kartu grįšime į mišką. 
Nesulaukę jų ir iki trečios, 
išėjome link miško. Pake
liui dar užėjome pas vieną 
gyventoją, paprašėme mais 
to ir lies Medinų kaimu grį
žome į mišką jau prieš auš
ra.

Paėję į mišką apie 300 
metrų, susikūrėme laužą, 
nes buvo šaltas oras, ir lau
kėme grįžlančiųjų. Po ko
kio pusvalandžio išgirdome 
šūvius iš automatų ir šautu
vų. Supratome, kad mūsų 
vyrai susidūrė su čekistais, 
šūviai greit nutilo, ir mes 
negalvojome, kad bus tokia 
tragiška baigtis. Kiek pa
laukę, nuėjome į miško gi
lumą. Kaip vėliau paaiškė
jo, jie pas siuvėją užsibuvo 
ilgokai, švintant ėjo tiesiai 
per Medinų kaimą link miš 
ko. Pas to kaimo gyventoją 
Juodį iš vakaro buvo apsi
stoję čekistai ir laukė išsta
tę sargybą. Sargybiniai sto 
vėjo prie sienos pastato še
šėlyje. Ateinančius per 
sniegą partizanus matė ge
rai, o jie sargybos nepaste
bėjo. Prisilcidę arčiau ati
dengė ugnį, ir Kelmelis su 
Vargeliu žuvo net nespėję 

iššauti. Čia aprašytos žuvi
mo aplinkybės paaiškėjo 
vėliau, apklausus gyvento
jus ir apžiūrėjus žuvimo 
vietą.

Peršasi išvada: jeigu bū
tų laikęsi susitarimo ir lai
ku atėję pas Aiduką, būtu
me kartu grįžę į mišką ir li
kę gyvi. Po šio įvykio aš 
daugiau neduodavau kate
goriškų įsakymų, nes lyg 
tai jų žuvimo priežastis bu
vo mano nurodymų nevyk
dymas.

Po Kelmelio ir Vargelio 
žuvimo daugiausiai būda
vau su Pcntuke. Turėdavo
me miške "patalynę" kelio
se vietose, be to, kartais iš
eidavome į kaimus. Netu
rint juose slėptuvių, ilgiau 
ten užsibūti nesaugu. Mac- 
kių kaime, miško pakrašty
je, buvo kertamas miškas, 
daugiausia eglės. Nugenė
tos šakos sumetamos į krū
vas ir paliekamos. Kai dar-

LAPINO IR GENIO ŽUVIMO 
APLINKYBĖS

Kaip ir dauguma to me
to partizanų, ruošdamiesi 
1946-1947 m. žiemai Vai
doto grupės partizanai La- 
pirmas-Marcinkcvičius Juo 

• zas ir Genys-Kazlauskas 
Petras Vaivos kaime pas 
Naudžiūną kambaryje, po 
grindimis, įsiruošė mažą 
slėptuvėlę-bunkerį. Nau
džiūno sūnus Česlovas ben
dravo su Būbniu Antanu iš 
Peršėkės kaimo ir, matyt, 
jam buvo pasakęs apie slėp 
tuvę. Būbnio brolis Pranas 
1946 metais grįžo iš armi
jos ir netrukus Simno sau
gumo buvo areštuotas (tuo 
laiku Simnas buvo vals
čius.) Gali būti, kad brolis 
Antanas jam prasitarė apie 
slėptuvę pas Naudžiūną, 
bet konkrečios vietos nepa
sakė.

Tą dieną, 1946 m. spa
lio 22, pas Naudžiūną mo
torine mašina kūlė javus ir 
buvo pašalinių žmonių. 
Tai buvo maždaug savaitė 
po Prano Būbnio arešto, ka 
da jisai pas Naudžiūną at
vedė čekistus. Talkoje bu
vo berniukas (paauglys) iš 
Krckštėnų kaimo. Čekistai, 
pasivedėję į paupio krū
mus, pradėjo jį klausinėti 
apie slėptuvę. Turbūt iš
kart nepasakė, bet kai pra
dėjo mušti, neištvėrė. Jis 
(berniukas) buvo malęs ant 
bunkerio angos supiltus 
kelis maišus grūdų.

Čekistai tuojau pradėjo 
plėšti grindis šaukdami... 
"Zdavailės, inačie ubjom" 
("Pasiduokit, kitaip užmu
šim".) Priėję prie bunkerio, 
sutiko stiprų pasipriešini
mą. Visi kūlimo darbai bu

bininkai tame ruože baigė 
darbus, mums atsirado sau
gi vieta praleisti dieną, nes 
nelikdavo pėdsakų. Taigi 
vieną kartą su Pentukc nuta 
rėme dieną praleisti netoli 
minėtos kirtavietės.

Iš ryto prisilaužėme sau
sų eglių šakų (jos neduoda 
dūmų), tarp eglučių susikū
rėme mažą lauželį ir apšilę 
iš nuobodumo lošėme kor
tomis. Diena buvo graži, 
saulėta, jau po viduržiemio. 
Toje pačioje vietoje išbuvo 
me iki pavakarės. Pakilę ir 
paėję apie 40 metrų, pama
tėme rusiškų veltinių pėdsa 
kus. Apžiūrėję apie mūsų 
buvimo vielą visą plotą, įsi
tikinome, kad tose eglių Ša
kų krūvose ieškota partiza
nų, o kad jų neaptiko, ma
tyt, saugojo Tas, kuris davė 
mums gyvybę. Vakare ūžė 
jome pas namiškės gyven
tojus, jie, mus pamatę, la
bai nustebo, ėmė klausinėti, 
kurioje vietoje buvome die
ną. O kai pasakėme, labai 
stebėjosi, kad čekistai mū
sų neaptiko.

vo sustabdyti. Žmonės su
guldyti ant žemės ir saugo
mi, kad nepabėgtų, jų tarpe 
ir Lapino žmona, Genio se
suo ir Stasys Naudžiūnas. 
Tik Lapino sūnus Antanu
kas, apie penkerių metukų, 
visur landžiojo ir atbėgęs 
pas motina sako: "Jau grin 
dis baigia plėšti, likę lik 
ten, kur tėvelis ir dėdė Pet
ras, o rusų ten yra negyvų".

Čekistai, matydami, kad 
tokia taktika neduoda rei
kiamų rezultatų, niekaip ne 
gali partizanų paimli, pade
gė trobesius ir lik tada pri
vertė narsuolius lįsti iš bun-
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kerio ir garbingai žūti. Pa
ėmimas tęsėsi nuo 10 iki 16 
valandos. Sudegė ne tik gy 
venamasis namas, bet ir vi
si trobesiai, taip pat ir sko
linta kuliamoji.

Genio buvo nudegusi 
tik ranka, nes buvo toliau 
nubėgęs nuo ugnies, o La
pino nudegusios rankos ir 
kojos, likęs tik liemuo. 
Kada atvežė į Simną ir iš
metė ant gatvės grindinio, 
Lapino nukrito ir galva. 
Taip buvo niekinami žuvu
siųjų kūnai. Lapino žmona 
ir Stasys Naudžiūnas buvo

TĖVIŠKĖ
Važiuojant keliu iš Bal

bieriškio į vakarus, šeštaja
me kilometre, dešinėje ke
lio pusėje, driekiasi Sūku
rių kaimo laukai. Kaimą iš 
šiaurės ir vakarų supa Bal
bieriškio miško masyvas. 
Sūkuriai atsirado po pirmo
jo pasaulinio karo, išdalijus 
Tadaušavo dvaro žemes 
Lietuvos savanoriams ir be
žemiams į vienkiemius. Iš 
šiaurinio miško pakraščio 
išteka upelis Kamana, ku
ris skiria Sūkurių kaimą 
nuo Mackių, o iš vakarinio 
pakraščio išteka Vidupis, 
dalijantis Sūkurių kaimą 
per pusę, ir įteka į Ka- 
mariją, o pastaroji - į Pcr- 
šėkės upę. Šiuo metu išli
kęs vienas kitas vienkie
mis, o kilų nerasi nė tos 
vietos, kur buvę, tai "išsi
vysčiusio socializmo" pa
sekmė. O žmonės suvaryti 
į gyvenvietę. Dar 1945-. 
alsiais Sūkurių kaime buvo 
apie 30 gyventojų.

Partizanams šio kaimo 
žmonės buvo labai palan
kūs. Visada paremdavo 
maistu kas kiek galėdavo, 
visi buvo užjaučiantys, par
sidavėlių čia nebuvo bent 
iki 1947 metų pabaigos. 

areštuoti ir nuvežti į Simno 
saugumą, o vėliau - į 
Alytų.

Česlovo Naudžiūno tuo 
metu nebuvo namuose, jis 
slapstėsi kartu su Antanu 
Būbniu. Po kiek laiko juos 
nušovė Šiūgždų kaime ir, 
parvežę į Krokialaukį, su
metė į prie pieninės esantį 
nešvarumų griovį. Žmonės 
juos abu palaidojo Krokia
laukio kapinėse. Stasys 
Naudžiūnas, grįžęs iš trem
ties, pastatė paminklą savo 
lėšomis.

Mes, partizanai, šį kaimą 
vadindavome Tėviške. Čia 
ramiai galėjai vaikščioti ir 
dieną, ir naktį, nes žinojai, 
kad niekas neišduos. Prie 
pat miško, kur dabar eina 
kelias į jį, gyveno žmogus 
pavarde Urbonas. 1945 me 
tais žiemą, pavasarį ir va
sarą čia buvo nuolatinė par
tizanų užeiga ir turėjo var
dą (kurį žinojo tik partiza
nai) "Miesčiukas". Vėliau 
Urbonas kažkur išsikėlė. 
Šiame kaime gyveno labai 
gerų žmonių. Vienas iš jų 
- Vladas Šatrauskas (mi
ręs). Tais laikais buvo ar 
apylinkės pirmininku, ar 
sekretoriumi. Visada pa
remdavo materialiai, bet 
svarbiausia gaudavome 
žinių apie stribų veiklą bei 
čekistų kariuomenės judė • 
jimą Balbieriškio valsčiuje. 
Kada aš užeidavau pas Šat- 
rauską, pirmiausia paklaus
davo: "Ar man jau alsisa- > 
kyli pareigų?" Aš jam at
sakydavau: "Kai reikės, bus 
pasakyta, šiuo melu mums 
reikalingas". Po šio atsa- » 
kymo Šatrausko veidas 
nušvisdavo, jaučiau, kad 
žmogus tuo, ką daro partiza 
nams, yra patenkintas, lai 
rodydavo jo laikysena.

Ant 
kranto, 
gyveno 
rankai, 
džiai, turėjo keturis hekta
rus žemės, o valgytojų bu
vo septyni. Bet tai netruk
dė būti kaip reta mylin
tiems savo kraštą, Tėvynę, 
taip pat ir jos kovotojus - 
partizanus. KJuonclyje bu
vo įrengtas bunkeris įvairių 
netikėtumų atveju. Ten daž 
nas lankytojas buvo Kcl- 
mclis-Simanaitis Juozas, o 
kada 1946 m. buvo sužeis
tas, ten išbuvo, kol pasvei
ko. (Nukelta į 8 psl.)

Vidupio dešiniojo 
einant nuo miško 
Ona ir Vladas Va- 
Gyvcno gana skur-
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SPINDINČIOS 
SAULĖS DISKAS

Henrikas Stasas

Šiuo pavadinimu Cleve
lando meno nuziejus nuo 
liepos 1. iki rugsėjo 27. ro
do dar vieną šiais metais 
neeilinę meno parodą, kuri 
iš gilios praeities prikelia 
Egipto valdovą Amenhote- 
pą III ir jo pasaulį.

Faraonas Amenhotepas 
III laikomas vienu žymiau
siu Egipto valdovu, kurio 
valdymo metu egiptiečiai 
išgyveno aukso amžių ir 
tuo laiku sukūrė meno kūri
nių, stebinančių ir mūsų 
laikus. Neveltui Amenho- 
tepąs III save vadino spin
dinčios saulės disku.

Ši kilnojamoji paroda 
susideda iš eksponatų, su
rinktų iš žymiausių pasau
lio muziejų, ir šalia Amen- 
hotepo III kulto, supažindi
na pasaulį su egiptiečių gy
venimo filosofija, su jų re
ligija ir su tuometiniu kul
tūros laipsniu bei tautos 
dvasia. Egiptiečiai jau tada 
galvojo, kad jų dvasia liks 
tol gyva, kol išliks jų var
das. Tad šiandien su gar
siuoju valdovu Šioje paro
doje iškyla ir pati tautos 
dvasia, kuri amžina, kaip 
didieji Egipto statiniai. 
Egiptiečiai sakydavo, kad 
pasaulis bijo laiko, o laikas 
bijo piramidžių, nes jos am 
žinos.

Parodoje eksponatų dau 
gumą sudaro plastinio me
no darbai, nes skulptūra tuo 
metu egiptiečiams buvo pri 
einamiausia; tarp šių yra kc 
lotas reljefų, šiek tiek kera
mikos, medžio darbų ir pa
puošalų.

Tik įžengus į parodos 
patalpas pirmiausia akys 
nukrypsta į dvi milžiniškas 
Amenhotepo III galvas, ku
rios savo monumentalumu 
prikelia Egipto politinę ga
lybę ir karaliaus didybę. 
Stebint jas mintimis sugrį
žau į Egiptą, kur teko sto
vėti tarp kitų dviejų Amen
hotepo III laikais sukurtų 
skulptūrų, t.y. Memnono 
kolosų. Šie du milžinai sto 
vi mažoj raudono granito 
kalnuotos dykumos oazėje 
ir byloja apie tuos laikus, 
kada čia saugojo Amenho
tepo III šventyklą.

Šventyklos iki šiol nė 
pamatų neliko ir kolosai čia 
stovi saulės išdegintoj dy
kumoj, kaip kokios pabai
sos.

Parodoje, kaip minėjau, 
dominuoja egiptiečių skulp 
tūra. Skulptūra labai kon
servatyvi ir skirta praktiš
kam tikslui. Egiptiečiai ne
kūrė meną menui. Jų archi 
tekiai ir dailininkai dirbo 
tik pagal užsakymus. Lais
vos kūrybos kaip ir nebu
vo. Statulos buvo užsako

mos faraonų kapams, ku
rios ten turėdavo sutikti 
atvykstančias sielas arba 
puošti šventyklas.

Paprastai visos skulptū
ros turėjo tik fronlinį vaiz
dą, nes jas statydavo prieš 
didingus architektūrinius 
pastatus. Be to skulptoriai 
tais laikais nesirūpino nei 
veido bruožais, nei judėsiu.

Kitos parodoje stereoti
pinio pobūdžio statulos 
vaizduoja sėdinčius asme
nis tai raštininkai, kurie čia 
sėdi sukryžiavę kojas su 
papyruso lapu. Tačiau ir 
sėdinčioj pozoj išlaikytas 
didingumas ir rimtis.

Iš nedidelių skulptūrų 
kai kurios yra ir gana rafi
nuotos. Įdomi Amenhote- 

ti Staso nuotr.Faraonas Pinutemas su žmona

po III ir jo žmonos skulptū
ra, kur karalius vaizduoja
mas dviem karūnom, t.y. 
viena simbolizuoja aukštu
tinį kita žemutinį Egiptą, o 
žmonos galvą puošia saulės 
diskas ir plunksna.

Tai gana reta poza, kada 
karalius su karaliene vaiz
duojami vienam lygy. Pa
prastai karaliaus žmona vi
suomet vaizduojama paže- 
mintoj pozoj. Kamakc te
ko matyti faraono Pinule- 
mo skulptūrą, kur jo žmona 
daugiau kaip per pusę ma
žesnė ir stovi tarp jo kojų.

Apskritai žiūrint į paro
doje esančias skulptūras, 
tenka stebėtis ne vien jų es
tetinę formą, bet ir techni
ką, kuria jos buvo sukurtos. 
Juk skulptoriai tada turėjo 
kalti ir šlifuoti granitą pa
čiais primityviausiais įran
kiais, tai tiesiog stebuklas

H. Staso nuotr.Memono kolosai prie buvusios Amenhotepo III šventyklos

ką čia šiandien matome.
Amenhotepo III laikais 

egiptiečiai buvo pasiekę 
aukščiausį laipsnį ekono
miniame ir kultūriniame 
gyvenime. Tai buvo Egip
to aukso amžius. Tada kraš 

te kilo ir naujas galvojimas, 
kuris turėjo įtakos į tautos 
religiją, literatūrą, meną ir 
kitas gyvenimo sritis. Tada 

Būnant Egipte ir keliaujant pro Karnabo šventyklas, galima pamatyti ir tokj vaizdą. H. Staso nuotr.

pradėjo palengva tirpti ir jų 
konservatyvizmas, visuo
menėje vystėsi atviresnė 
pasaulėžiūra. Menas pakry 
po į natūralizmą. Tada pra
dėjo stipriau reikštis tapyba 
ir reljefas. Dekoruojant ka
pų sienas įvedama vis dau
giau detalių, daugiau drama 
tiškų scenų ir piešiniai da
bar užima daugiau erdvės. 
Menininkai dekoruodavo 
ištisas sienas su žmonių 
figūrom ir gamtovaizdžio 
fonu. Pvz. karalių slėny, 
netoli Luxoro, teko tokias 
dekoruotas požemio sienas 
matyti, kurias apšviesdavo 
prie angos sėdintis egiptie
tis, nukreipęs veidrodžio 
pagalba saulės spindulius į 
požemį.

Amenhotepui III mirus 
jo įpėdinis Akhcnatcnas dar 
toliau nukrypo į natūraliz
mą. Jo laikais meninin-, 
kams buvo leista vaizduoti 
visa ką jie savo aplinkoj 
matydavo. Tada išsivystė 
naujas Amama stilius, ku
rio pavyzdžių yra ir paro
doje.

Dailininkai išdrįso atvi
riau vaizduoti ir šeimos gy
venimą, bei jos problemas. 
Parodoje yra dėžulė, kuri 
dekoruota gyvenimiška šei
mos scena. Egipte buvo 
paprotys, kad vaikai po tė
vų mirties turi rūpintis jų 
sielom. Tad dėžulės vie
nam šone ir pavaizduoti mi 
rę tėvai, kurie sėdi prie au

kos stalo ant kurio sudėtos 
įnirusiems aukos, o šalia jų 
dešinėje stovi vaikai. Ta
čiau Amenhotepo III įpėdi
niui to neužteko, jis siekė 
konservatyvizmą visiškai 
ištrinti iš egiptiečių galvo
senos. Tad kartą sukvietęs 
dailininkus įsakė jiems su
kurti reljefą vaizduojant ka
ralių sėdint prie stalo ir 
griaužiant didelį kaulą.

Parodoje yra keletas 
reljefų natūralistiniame sti
liuje. Vienas jų susideda iš 
berods keturių dalių ir vaiz
duoja procesiją, nešančią 
karaliui dovanas. Pagrindi
nė šio vaizdo mintis: viskas 
kas geriausia ir gražiausia 
priklauso karaliui. Tiek rel 
jefuosc, kaip ir tapyboj egi 
pliečiai nepaisė jokios per
spektyvos. Ji jiems ir nebu 
vo reikalinga, nes vaizduo
jant karalių perspektyvoj jis 
galėjo atrodyti mažesnis, o 
lokio valdovo egiptiečiai 
būtų nepripažinę.

Papuošalų parodoje ne
daug - keletas žiedų, aus
karų, kvepalams laikyti dė
žučių bei bonkučių. Egip
tiečiai turėjo savo aukso ir 
brangakmenių, kuriuos pla
čiai vartojo papuošalams. 
Medžio labai mažai turėjo, 
todėl jį importuodavo iš Li
bano ir Syrijos. Iš papuo
šalų minėtini parodoje stik
liniai auskarai su sraigtuota 
ornamentika, žalių, mėlynų 

(Nukelta į 8 psl.)
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STIPRIAI SUSIŽEIDĖ 
Š. MARČIULIONIS

Edvardas šu/aitis

Rugsėjo 22 d. per didžią 
ją WBBM radijo stotį Chi- 
eagoje buvo pranešta ne
linksma žinia, kad bebėgio
jant Vilniuje prie savo na
mų koją lūžo Golden statė 
"Warriors" profesionalų 
žaidėjas Šarūnas Marčiulio 
nis ir todėl ši komanda se
zoną turės pradėti be jo (se
zono pradžia lapkričio 6 d.)

Nelabai norėjosi tikėti 
šios žinios tikslumu, nes 
buvo žinoma, kad rugpiū- 
čio pabaigoje jis apleido 
Lietuvą ir grįžo į savo na
mus prie San Francisco, 
Kalifornijoje. Teko skam
binti į jo ir jo žmonos In
gridos namus (jie paskuti
niu metu kartu negyveno) 
ir nieko neprisiskambinta.

SAULĖS DISKAS

(Atkelta iš 7 psl.) 
ir baltų linijų, ir šukos, ku
rių viršuje įdomus kainų 
ožio drožinys. Be to dar il
goku kotu medinis šaukšte
lis, kuriuo karalienė maišy
davo kvepalus. Kas įdomu, 
kad šių darbų meistrai save 
nelaikė menininkais ir var
dų ar inicialų ant savo kūri
nių nepažymėdavo.

Kita meno šaka, kurią 
egiptiečiai buvo gana tobu
lai išvystų, tai' glazūruota 
keramika. Keletą ekspona
tų matoma ir parodoje. Šie 
gaminiai būdavo pirma tam 
tikru stiklo tepalu padengti, 
o vėliau deginami. Išdegę 
įgaudavo labai švelnų stik
linį žvilgesį, kurio ir iki 
šiol nenustojo. Pirmieji ke
ramikos darbai būdavo 
daugiausia mėlynos spal
vos, o vėliau, suradę kitas 
spalvas, egiptiečiai panau
dojo ir įvairius jų jungi
nius.

Menininkai dabar, Šalia 
spalvuotų karolių, pagami
no įvairių figūrėlių, spal
vuotų plytų ir spalvuota or
namentika dekoruotų įvai
raus dydžio vazų.

Tad nereikia manyti, 
kad egiptiečių meniniai ga
bumai reiškėsi vien tik sta
tant majestotiškas šventyk
las ir impozantiškas skulp
tūras. Ne, jie savo gabu
mus ir meninį skonį įrodo 
ir mažiausiais darbais ar tai 
būtų žiedas, auskarai ar 
apyrankė.

Taip pat nesvarbu, kiek 
Egipto menas turėjo įtakos 
į kitas tautas o svarbu, kad 
jis išliko gyvas amžiams: 
t.y. tobula simetrioja pira- 
midėse, ramybė majestotiš
koj skulptūroj ir negęstanti 
gyvybė reljefuose bei tapy
boj.

Tik vėliau atsiliepė jų 5 me 
tų amžiaus dukrelė Kristi
na, kuri pasakė, jog mama 
išvykusi į areodromą par
vežti tėvelio. Ir tik gerokai 
vėliau teko kalbėtis su Ša
rūno žmona Ingrida, kuri 
patvirtino nelemtą žinią, pa 
sakydama, kad kojos lūži
mas tikrai buvo ir Šarūnas 
grįžo vežimėlyje. Sakė, 
kad sekančią dieną važiuos 
į ligoninę išsamiam apžiū
rėjimui ir galimai operaci
jai. Toks apžiūrėjimas įvy
ko rugsėjo 23 d. ir pasiro
dė, kad yra reikalinga ope
racija, kuri tuoj pat buvo 
padaryta. Daktarų tvirtini
mu, Šarūnas negalės išeiti 
aikštelėn mažiausia 8 sa
vaites.

Taip pat paaiškėjo, kaip 
Šarūnas vėl atsirado Lietu
voje. Pasirodo, kad jis no
rėjo nuvykti į jo vardo krep 
šinio mokyklos Vilniuje ati 
darymą ir ten praleisti de
šimtį dienų. Šarūną ypatin
gai sudomino faktas, kad į 
šią mokyklą per 3 dienas 
užsiregistravo net 381 ber
niukas. Jis rugsėjo 9 d. 
pats apsilankė toje mokyk
loje ir susipažino su vaikais 
ir juos šiek tiek patrenira- 
vo. Taip pat su Š. Marčiu
lionio fondo įgaliotiniu Lie 
tuvoje Algiu Ližaičiu apta
rė krepšinio mokyklos spor 
to šalių komplekso statybos 
reikalus ir galutinai susitarė 
su Vilniaus "Statybos" klu
bu (Marčiulionis prieš vyks 
tani į Ameriką šiame klube 
žaidė) dėl išvykos Ameri
kon (ji planuojama nuo lap
kričio 10 d.) Vilniuje jis tu
ri ir viešbutį "Šarūno" var
du pavadintą.

Nelaimė atsitikusi Mar- 
čiulioniui bebėgiojant neto
liese namų, kuomet po kojo 
mis pasitaikė nulūžusi ša
ka. Tai buvo tikrai nelauk
tas ir netikėtas įvykis. 
Apie tai rugsėjo mėn. 23 ir 
24 dienomis paskelbė Chi
cagos bei kitų vietovių di
džioji spauda. San Francis
co bei apylinkių laikraščiai 
rašė gana plačiai, nes Mar
čiulionio vardas šiuo metu 
jau yra toks žinomas, kad jį 
paminėjus, sporto mėgėjai 
tuoj pat atpažįsta.

Reikia manyti, kad S. 
Marčiulionio gydyme jokių 
komplikacijų nebus ir jis 
vėl galės grįžti aikštelėn 
sveikas bei tvirtas. To jam 
ir reikia palinkėti.

MARČIULIONIS 
AMERIKIEČIŲ 

ŽURNALE
Golden Statė Warriors 

profesionalų krepšinio klu
bas ledžia žurnalą - "War- 
riors Playbdok" (jis siunti-

šarūnas Marčiulionis prie namo Kaune, kuriame jis užaugo 
(čia tebegyvena jo tėvai). Nuotrauka iš "VVarrior Ptaybook”

nėjamas šio klubo sezoni
nių bilietų pirkėjams), ku
rio šių metų rugsėjo mėne
sio numeris buvo papuoštas 
Šarūno Marčiulionio ir 
Donn Nelsono nuotrauka. 
Šioje nuotraukoje, kuri da
ryta po bronzos medalių 
įteikimo, dėvint spalvingą
sias uniformas, abu atrodo 
laimingi ir patenkinti.

■ Šiame, žurnale, kuris yra 
didelio formato ir nemažos 
apimties, net 4 puslapiai 
yra pašvęsta Marčiulionio 
viešnagės Lietuvoje apra
šymais, ką gana sėkmingai 
atliko žurnalistė Jackie 
Krentzman (jos rašinys pa
našia tema tilpo ir pasauli
nio garso dienraštyje - 
"Ncw York Times". Straip 
snis, kuris yra pavadintas 
"Rcflections of Lithuania" 
pailiustruotas devyniomis 
nuotraukomis (keturios iš 
jų yra spalvuotos) iš Mar
čiulionio vizito savo gimti
nėje.

Viena iš nuotraukų vaiz
duoja Lietuvos Parlamento 
rūmus su spygliuota viela ir 
mūro siena aplinkui jį ir už
rašais "Laisvė Lietuvai". 
Nemaža vietos yra skiriama 
Marčiulionio tėvų bei se
sers aprašymui, o taip pat ir 
Šarūno viešbučiui ir barui 
Vilniuje.

Pats rašinys yra tikrai 
nuoširdus ir daug priside
dantis ne tik prie Lietuvos 
krepšinio, bet ir bendrai Lie 
tuvos reikalu realaus prista
tymo angliškai skaitančiam 
amerikiečiui.

Reikia pažymėti, jog 
Amerikoje yra labai popu
liarūs "Grateful Dead" roko 
grupės Lietuvos krepšinio, 
bet ir bendrai Lietuvos rei
kalų realaus pristatymo ang 

liškai skaitančiam ameri
kiečiui.

Reikia pažymėti, jog 
Amerikoje yra labai popu
liarūs "Grateful Dead" roko 
grupės Lietuvos krepšinio 
komandai išleistieji marški
nėliai (jais kaip tik vilki mi 
nėtieji asmenys toje nuo
traukoje) kurie dabar par
davinėjami po 30 dolerių iš 
kurių vienas trečdalis pini
gų eina Lietuvos Olimpi
niam komitetui. Dabar šių 
marškinėlių pareikalavimas 
yra labai didelis ir per pir
mąsias dvi rugsėjo mėnesio 
savaites gauta daugiau ne
gu 20 tuksi, užsakymų (vie 
nu metu per 48 valandas 
užsakyta 5 tūkstančiai).

Beje, su "Grateful 
Dead" roko grupe Marčiu
lionis susisiekė per jų kon
certą Detroite ir tada ji pa
žadėjo savo paramą Lietu
vos olimpinei krepšinio 
rinktinei.

Marųuette Funeral Home 
2533 West 71st Street 

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

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Hills, Illinois 60465 

708-430-4455

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

ANTHONY B. PETKUS DONALD M. PETKUS 
DONALD A. PETKUS

TĖVIŠKĖ
(Atkelta iš 6 psl.)

Niekad Varankai nesi
skundė, kad blogai gyvena, 
kad gali aptikti bunkerį, tuo 
mcl šeimai išvis Lietuvoje 
vietos nebus. Vėlesniais 
laikais ten gydėsi Kirvelis 
-Vasiliauskas Stasys be to 
jis, kaip štabo darbuotojas, 
ten turėjo rašomąją mašinė
lę, tvarkė visą Vaidoto gru
pės dokumentaciją. Tas 
bunkeris tarnavo apie pen
kerius metus ir tik, išsikėlus 
Varankams iš tų namų, nus
tojo egzistuoti.

{ bunkerio vidų pakliūti 
buvo galima tik iš lauko pu
sės, ir dabar pasamprotavus, 
jog per penkerius metus jo 
niekas nepastebėjo, kažin? 
Bet "Tėviškės" žmonės "ne
matė" to, ko nereikėjo maty 
ii. Dar būtina paminėti la
bai atsidavusius partizani
niam judėjimui to kaimo gy 
ventojus, visada pasiruošu
sius nežiūrint rizikos, viso- 
keruopai padėti. Tai Varan- 
ka Juozas, Vitkauskas, Nau- 
jaliai, Stražnickai, Morozai 
ir daug kitų, kurių, deja, vi
sų neprisimenu.

Paminėjau tik vieną kai
mą iš daugelio, kurių, ma
nau, netrūko Lietuvoje, nes 
be gyventojų pagalbos (kai
mo žmonių), partizaninis 
pasipriešinimas būtų žlugęs 
pačioje pradžioje.

(Bus daugiau)

55 SVARĄ! 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

Skąityląt irpCatinfdt

PETKUS
tėvas ir sūnus

MARQUETTE 
FUNERAL HOME

Petkus Funeral Home 
1410 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-863-2108

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Av.enue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003



TĘSIAME TRADICIJĄ - 
MINĖJOME TAUTOS ŠVENTĘ 

Daytona Beach, Florida
ALT S-gos Daytona 

Beach skyrius savo veiklo
je jau ištvėrė beveik dešimt 
mėtį. Skyrius buvo įsteig
tas tautinės minties veikėjo 
Vytauto Abraičio pastan
gomis, jis jam vadovavo 
ašluoneris metus, tik vieną 
kadenciją skyriui vadovavo 
Marija Šarauskienė.

Ir šiuo metu, skyriui va
dovaujant Vytautui Abrai- 
čiui, tebetęsiama graži tra
diciją, suruošti Tautos šven 
tės minėjimus.

Šių metų Tautos šventės 
minėjimas buvo suruoštas 
rugsėjo mėn. 13 d. Jis pra
dėtas lietuviškomis, kun. 
Ričardo Grasso atlaikyto
mis tai dienai skirtomis pa
maldomis, kurių metu kun. 
R. Grasso prisiminė Lietu
vą, jos pastangas įtvirtinti 
nepriklausomybę ir šio tel
kinio lietuvius, įnešančius į 
Daytona Beach, ypač į Or- 
mond Beach parapiją, tam 
tikrą gražią veiklą.

Pamaldas praturtino cho 
ras Sietynas ir sol. Juozė 
Daugėlienė gražiomis gies
mėmis, vadov. muz. A. 
Skriduliui. Patriotinę tikin
čiųjų maldą savos kūrybos 
ir šį sykį skaitė Kazimieras 
Barūnas.

Po pamaldų Prince of 
Pcacc parapijos salėje buvo 
tęsiamas minėjimas. Šį kar 
tą nebuvo jokio pagrindinio 
kalbėtojo, o programoje da
lyvavo čia veikiančių lietu
viškų organizacijų pirmi
ninkai: Vasario 16-iosios 
gimnazijos būrelio dr. S. 
Sukarevičienė, Balfo - Vac 
lovas Dzcnkauskas, LB apy 
linkės - J. Paliulis, ALT S- 
gos - Vytautas Abraitis ir 
Lietuvių Fondo įgaliotinis 
Jurgis Janušailis.

Jie suglaustai per 5-7 
minutes kiekvienas išsakė 
savo organizacijos veiklą 
šioje nausėdijoje. Pokal
biams vadovavo klubo pir
mininkas, taręs žodį apie 
Tautos šventės reikšmę, Ge 
diminas Lapenas. O minė
jimo programą pradėjo 
ALT S-gos skyriaus pirmi
ninkas Vytautas Abraitis, 
pasveikindamas dalyvius 
šios šventės proga ir pažy
mėdamas, kad jos ruošimu 
jau eilę metų ir rūpinasi 
skyrius.

Po įdomių organizacijų 
pirmininkų pranešimų, žy
minčių organizacijų darbus 
ir veiklą Lietuvai, Vytautas 
Abraitis padėkojo pokalbio 
dalyviams, Sietynui, jo va
dovui muz. A. Skriduliui, 
sol. Juozei Daugėlienei už 
giedojimą bažnyčioje, ir mi 
nėjime JAV ir Lietuvos 
himnus, Bronei ir Juozui 
Taorams iš St. Petersburgo 
alvežusiems labai turtingą 

Lietuvos ncprikl., partizanų 
kovų, Sibiro tremtį, poka
rio veiklą pogrindyje, oku
pacijos laikotarpius bei iš
eivijos lietuviškų organiza
cijų veiklą liudijančią paro
dą. Dėkojo šeimininkėm, 
paruošusiom skanius pietus 
ir visiems loterijai aukoju
siems dovanas.

Minėjimas daug kuo sky 

rosi nuo įprastinių, tačiau 
atspindėjo šio telkinio lie
tuvių veikla Lietuvai, kad 
tiko ir šios šventės progai.

Dovanas iš laimės šuli
nio tvarkingai paskirstė 
Kostas Žolynas su talkinin
kėm.

Bendri pietūs, skoningai 
šeimininkių paruošti, su vy 
no, kavutės ir saldumynų 
priedais, taip pat praėjo ge
roje nuotaikoje.

Po minėjimo dalyviai 
aukojo Sąjūdžio koalicijai 
už demokratinę Lietuvą pa

remti, suaukodami salėje 
400.00 dol. Taip pat kiti 
telkinio lietuviai šiam tiks
lui savo aukas pasiuntė ko
miteto nurodytu skelbime 
adresu, tiesiog į banką Chi- 
cagoj. Čia aukų rinkimu 
rūpinosi Jurgis Janušaitis.

Minėjime dalyvavo iš 
arti ir toli apie 90 žmonių.

Šio minėjimo didžioji 
dalis pelno, skyriaus valdy
bos rugsėjo mėn. 19 d. nu
tarimu r- 250.00 dol. pa
skirta Lietuvos - ambasa
dai prie Jungtinių Tautų pa
remti.

Washingtonc Lietuvos 
ambasada šio skyriaus auka 
buvo parcnta praėjusiais 
metais.

ALT S-gos Daytona 
Beach skyrius turi apie 30 
narių, praeityje yra atlikęs 
gerų darbų-suorganizavęs 
ALT S-gos seimą, pravedęs 
du kartu sukaktuvinius Dir
vos vajus, suruošęs Tautos 
šventes, kuriose kalbėjo 
mūsų žymūs valstybinin
kai, visuomenininkai, lai
kraštininkai.

Skubantys metai, be 
abejo, paliečia ir šio sky
riaus narius, tačiau iki šiol 
jie nepavargo. Tikėkime, 
kad dar ir ateityje ištvers 
savo darbuose.

Šis, kitokio pobūdžio

BALTI A EXPRESS CO. LTD
INTERNATIONAL PARCEL SERVICE TO EASTERN EUROPE SUSIDIARY OR AMBER GROUP 

PRES. VIDMANTAS RAPSYS

TIK 90 CENTU UŽ SV. VIRS 80 SV.
SIUNTINIAI | LIETUVĄ SU PRISTATYMU 1 NAMUS BE MUITO 
TIK $1.00 UŽ SV., JEI SIUNTINYS LENGVESNIS, KAIP 80 SV.
- SlOSKITE VISKĄ: NAUJUS IR NAUDOTUS DRABUŽIUS. VAISTUS. MAISTĄ, RADUO 

APARATŪRĄ. BEI ASMENINIUS SIUNTINIUS
- MES ĮPAKUOJAME IR APDRAUDŽIAME SIUNTNIUS
- PERVEDAME PINIGUS, PERSIUNČIAME DOKUMENTUS 
-CHICAGOJE IR APYLINKĖSE PAIMAME SIUNTINIUS IS NAMU
- MINIMALI SIUNTINIO KAINA $25.00

GALIMI EXPRESS CARGO SIUNTINIAI PER 20 DIENU
ATVE2KITE ARBA SIUSKITE UPS ADRESU:

3782 W. 79th St. CHICAGO, IL 60652
TEL. 1-800-SPARNAI (TOLL FREE) 1-800-772-7624

1-312-284 6449
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Lietuvių Moterų Klubų Federacijos Chicagos skyriaus valdyba. Iš kairės: S. Burokienė - 
parengimų vadovė, A. Likanderienė - pirmininkė, A. Paškienė - vicepirmininkė, G. Valiulienė - 
sekretorė, G. Vaičaitienė - parengimų vadovė ir J. Ivašauskienė - iždininkė.

KAZAKSTANAS - PAVERGTU 
TAUTU GULAGAS 

LMF Chicagos klubo kultūrinę popietė 
Z Juškevičienė

Chicagos klubo valdy
bai, pirmininkaujant A. Li- 
kanderienei, pavyko surasti 
laisvą sekmadienio popietę 
Jaunimo centre. Rugsėjo 
mėn. 13 d. ir buvo surengta 
gana įdomi kultūrinė popic 
lė. Ją galima drąsiai pava
dinti: Žvilgsnis į Lietuvą ir 
Kazakstaną. Buvo pakvies 
ti ir kalbėjo trys kalbėtojai: 
kun. Algirdas Paliokas, A. 
Paškienė ir B. Vindašienė.

Kun. Al. Paliokas, lietu
vis misijonicris, pateikė ga
na daug infonnacinių žinių 
apie Kazakstaną ir jį pava
dino komunistinės Rusijos 
imperijos lagerynu - gula
gu. Pasakė, kad Kazaksta- 
nas tai yra sovietinės komu 
nistinės Rusijos pavergtų 
tautų tikras lagerynas - gu
lagas.

Čia nelaisvės jungą nešė 
visų rasių ir tikėjimų žmo
nės, neišskiriant nei Pabal
tijo tautų, ypač lietuvių. 
Komandinės valdžios parei 
gūnų prievarta suvežtie
siems buvo lengvai primes
ta žmonijos priešo etiketė 
(Vrak naroda).

Paskaitininkas, kalbėda
mas apie krašto klimatą, mi

Tautos šventės minėjimas 
taip pat paliko malonų įs
pūdį. Padėka priklauso ren 
gėjams ir visiems šios nau
sėdijos lietuviams, savo da
lyvavimu, auka, parama pri 
sėdėjusiems prie šios sėk
mės. Jurgis Janušaitis 

nėjo, kad Kazakstane yra 
dviejų sezonų klimatas, žie 
mos - vasarps, vasaros karš 
tos ir trumpos, žiemos - 
šaltos ir ilgos. Nei didžiu
lis Baikalo ežeras neįsten
gia klimato sušvelninti, 
siaučia dažnos ir stiprios 
smėlio audros.

Vietos žmonės yra mon- 
goloidai muzulmonai, gy
vena daugiausia kaimuose 
lengvai kilojamose jurtose. 
Miestuose gyvena gana 
daug vokiečių, nuo carų 
valdymo melų, o taip pat ir 
gana daug rusų.

Vietos valdžia itin gniau 
žia nuzulmonų tikėjimą, lai 

ko griežtoje kontrolėje jų 
kunigus - mulas, neleidžia 
steigti šventyklų ar jas re
montuoti.

Nežiūrint valdžios taiko 
mų represijų prieš religiją, 
jis slapta vykdė katalikų 
pastoracinį darbą, laikė mi
šias, klausė išpažinčių ir 1.1. 
Darbavosi ne tik gyvena
mame lageryje, bet lėktuvu 
skrisdavo ir į kitus lagerius, 
už kelių šimtų mylių. Se
kant buv. SSR imperijos 
politinę veiklą, tenka daryti 
išvadą, kad valdžia, bijoda
ma muzulmonų įsigalėjimo 
Rusijoje, sąmoningai "pri
merkė akį" katalikų tikėji
mo veiklai Z.J.) Kunigo 
Algirdo pasakojimas buvo 
įdomus ir tam tikra prasme 
tarsi mokykloje įgytų geo
grafinių žinių pakartojimas.

Antra paskaitininke bu
vo Albina Paškienė, klubo 
viccpirm. Ji gyvai nupasa
kojo savo įspūdžius iš kelio 
nės po Lietuvą. Kalbėda
ma apie Vilniaus arcouostą, 
pirmuosius žingsnius Lietu 
voje pasakė, kad labai trūks 
ta tvarkos, pav. trims šim
tams keleivių bagažui nu
vežti į viešbutį buvo prista
tyti tik vos penki automobi
liukai, teko ginčytis, pa
vargti,, kol bagažas buvo 
pristatytas į viešbutį. Minė 

jo, kad yra pareigūnų tik 
vos besigraibstančių lietu
vių kalbos, sunku susikal
bėti. Gana daug rusų Vil
niuje, o Klaipėdoje rusų dar 
daugiau, beveik 1/3 visų 
gyventojų.

Lankėsi Nidoje, grožėjo 
si nepaprasto grožio kopo
mis. Matė daug vokiečių 
turistų, kuriems ten labai pi 
gu atostogauti, jie moka dė- 
markėmis, už dviejų asme
nų pilną išlaikymą, kamba
rį ir valgį 50 D.M. už parą.

Trečia kalbėtoja Birutė 
Vindašienė, ji lankydamasi 
Lietuvoje atstovavo Lithua
nian Mercy Lift. Aplankė 
šešias ligonines: Alytaus, 
Kauno, Vilniaus, Marijam
polės, Prienų, Palesos. Vi
sur matė didelius nedatek- 
lius, trūkumus. Trūksta 
aparatūros, susidėvėjęs in
ventorius, lovos, matrasai. 
Nemaloniai į akis krito opc 
racinės stalas margu uždan
galu uždengtas... Iš užsie
nio gauti vaistai, daugumo
je ligoninių gydytojų laiko
mi po raktu ir ligoniams iš
duodami po parašu, kuriuos 
ji pati matė. Daktaras jai 
parodė knygas.

Sakė, kad Lietuvos me
dicinai daug gelbsti Vokie
tijos Maltos ordinas, kuris 
atsiunčia toninio svorio me 
dicinos reikmenis, kaip tai: 
vaistus, tvarstomąją medžią 
gą, aparatūrą, atsiunčia ir 
aprangos. Lietuviai jiems 
labai dėkingi.

Kalbėtoja metė žvilgsnį 
ir į dabartinės Lietuvos eko 
nomiją. Ji skurdi, bet tenka 
atsiminti, kad tai yra perei
namas melas iš komandinės 
sistemos į demokratinį per
sitvarkymą. Lankė gimi
nes, pažįstamus, grožėjosi 
Lietuvos gamta.

Kalbėtojus ir klausinė
jančius moderavo pati pir
mininkė Al. Likanderienė. 
Ji ir kalbėtojams ir klausy
tojams maloniai padėkojo 
ir pakvietė prie kavos puo
delio. Lengvas vaišes, su 
vyno taurele, parengė valdy 
bos narės. Tai buvo puiki 
proga pabendrauti su savo 
draugais ar senais pažįsta
mais.
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LIETUVOS OLIMPIETIS A.
PAZDRAZDIS ATVYKO | AMERIKĄ

Edvardas ŠuĮaįtįs

Lietuvos olimpinės krep 
šinio rinktinės žaidėjas Al
vydas Pazdrazdis pasidabi
nąs olimpiniu bronzos me
daliu, atvyko į Kankakee 
(nepcrtoliausia Chicagos) ir 
čia mokysis ir kartu žais 
krepšinį šio nedidelio mies
to kolegijoje. Šis jaunas 
(liepos 20 d. minėjo savo 
dvidešimtąjį gimtadienį) 
krepšininkas iki šiol mokė
si Vilniaus Pedagoginiame 
įnstitute, o žaidė "Statybos" 
komandoje.

Prieš pat atvažiuojant į 
Chicagą, jis dar atstovavo 
"Statybą" susitikime su 
Kauno "Žalgiriu" (abi šios 
komandos ruošėsi Europos 
taurės varžyboms) ir čia pa 
si rodė kaip vienas iš geriau 
šiųjų "Statybos" žaidėjų. 
Be abejo, "Statyba" labai 
pasiges šio olimpiečio, ypa 
tingai rungtyniaujant su pa
jėgiomis užsienio koman
domis.

Tačiau Alvydas turi pa
galvoti apie savo ateitį, o ji 
Amerikoje bus kur kas švie 
sesnė negu Lietuvoje. Čia 
jis turės melus laiko praleis 
ti Kankakee kolegijoje, o 
sekančiais metais jį kviečia 
lllinois un-tas, kurio krepši 
nio rinktinė praėjusį pava
sarį kai tik viešėjo ir žaidė 
Lietuvoje. Tai didžiulis ir 
puikus universitetas, kurio 
krepšinio rinktinė irgi yra 
žinoma visoje Amerikoje. 
Čia Alvydui bus geros ga
limybės dirbti ir tobulėti, o 
grįžus Lietuvon (žinoma, 
jeigu jam nepasiųlys vietą 
profesionalų komandose) 
efektingiau padėti vieli
nėms komandoms.

Su Alvydu teko susitikti 
Chicagos Marquete Parko 
"Seklyčioje", kada jį čia bu 
vo atsivežęs Chicagos lie
tuvių sporto darbuotojas 
Rimas Dirvonis, pagelbs- 
tintis šiam jaunuoliui. Tuo 
metu "Seklyčioje" kaip tik 
savo baigiamąjį posėdį tu
rėjo Išeivijos lietuvių tauti
nių šokių šventės rengimo 
komitetas, kurio nariams 
Pazdrazdis kaip tik buvo 
pristatytas. Alvydas viltin
gai žvelgia į ateitį ir mano, 
kad ji čia yra daug žadanti. 
Na ir pats žada kruopščiai 
mokytis bei dirbti krepšinio 
salėse. Toks jo pasiryži
mas galės būti stiprus pasi
sekimo garantas.

Čia reikia pridėti, jog 
Amerikoje studijuoja ir žai
džia dar vienas Lietuvos 
krepšinio rinktinės žaidėjas 
Artūras Karnišovas (taip 
pat iš "Statybos" klubo), ku 
ris jau pradėjo trečiąjį sezo
ną Setton Hali komandoje 
N.J. valstijoje (nepertoli 
nuo New Yorko).

Atrodo, kad Lietuvos 

krepšininkų Amerikos ko
legijose bei universitetuose 
didės, nes daugumas pasau
lio geresnių krepšininkų pri 
valo išeiti Amerikos žaidi
mo mokyklą, kuri yra pati 
vertingiausia pasaulyje.

PAGERBĖ JAV 
OLIMPIETĮ TOMĄ 

PUKŠTĮ
Kaip žinome, JAV olim 

pinėje komandoje Barcclo- 
noje buvo ir vienas lietuvių 
kilmės amerikietis Tomas 
Pūkštys, kurio tėvai ir jis 
pats ilgą laiką gyveno ir gy 
vena Chicagos priemies
čiuose. Šio jaunuolio, ku
ris studijuoja Floridos uni
versitete, pasiekimai ieties 
metime yra šiuo metu patys 
geriausieji visoje Ameriko
je. Todėl nenuostabu, kad 
ir olimpiadoje jis gerai pa
sirodė. Ypatingai pirmąją 
dieną, kuomet vyko preli
minarinės varžybos finalui. 
Pūkštys parodė antrąjį savo 
gerumu rezultatą ir turėjo 
didelių vilčių olimpiniam 
medaliui. Tačiau finale jo 
nervai neišlaikė; negalėjo 
rimčiau susikoncentruoti ir 
liko dešimtoje vietoje.

Po pirmosios dienos var 
žybų apie jo gerą pasirody
mą plačiai rodė Chicagos 
televizija, kurios atstovai 
visą laiką buvo įsikūrę 
Pukščių namuose, ypatin
gai kuomet vyko ieties me
timo varžybos ir perdavė 
tėvų bei jų artimųjų reakci
ją. Rodė ir po antros die
nos nepavykusių bandymų 
ir perdavė tėvo pasisakymą 
apie savo sūnų.

Teko užkalbinti Tomą 
Pukštį jam grįžus į namus. 

Lietuvos krepšinio olimpinės komandos narys Alvydas 
Pazdrazdis, atvykęs studijuoti j JAV, lankėsi ir Chicagoje. Jis 
čia matomas su vietos lietuvių sporto darbuotoju Rimu Dirvoniu. 

Ed. Sulaičio nuotr.

Jis pareiškė, kad tikėjosi 
maždaug 5-6 vielos, kas bū 
tų atitikę jo pajėgumą šiuo 
metu pasaulyje. Pažymėjo, 
kad po olimpiados dalyva
vo keliose stambiose varžy
bose, kur užėmė aukštas 
vielas. Dabar jo ir jo tėvų 
miestelis - Hickory Hiils 
prie vienos galvių sankry
žos įrengė lentą, sakančią 
kad čia yra JAV olimpiečio 
Tomo Pukščio namai.

♦ * ♦

KAUNO "ŽALGIRIO" 
KREPŠININKAI 

LAIMĖJO
Kauno "Žalgirio" krep

šininkai primieji iš Lietu
vos komandų žaidė Euro
pos taurės varžybose (dar 
dalyvaus Kauno "Atletas" 
ir Vilniaus "Statyba"). Rug 
sėjo 10 d. žalgiriečiai pas 
save priėmė svečius iš Slo
vėnijos - Liublianos 
"Smclt Olimpija" penketu
ką. Ši komanda yra gana 
stipri, nes net septyni žai
dėjai buvo Slovėnijos rink
tinėje, kuri dalyvavo atran
kinėse žaidynėse dėl pate
kimo olimpiadon.

Kauniečiai buvo laimin
gi, kad jų gretose galėjo žais 
ti Rimas Kurtinaitis, kuris 
laukė atsakymo iš Madrido 
profesionalų krepšinio ko
mandos dėl sutarties su ja 
pasirašymo (šiuo metu jis 
jau nusprendė Ispanijon ne
važiuoti, o priimti pasiūly
mą iš Australijos klubo, ku
ris jam daugiau žada; ten jis 
išvyks gruodžio pabaigoje).

Šias svarbias rungtynes 
laimėjo žalgiriečiai, įveikę 
svečius 80-74. Pirmasis kė
linys laimėtas didesne - 48- 
37 pasekme. Dabar laukia 
revanšinis susitikimas Slo
vėnijoje. Daugiausia taškų 
" Žalgiriui" pelnė Kurtinai-

1992 m. METINIS VISUOTINIS
ŠALFASS-gos SUVAŽIAVIMAS

Mclinis visuotinis ŠAL
FASS-gos suvažiavimas 
įvyks 1992 m. lapkričio 7 
d„ šeštadienį, Clevelando 
Lietuviu namuose, 877 
East 185-th St., Cleveland, 
Ohio. Telefonas(216) - 
531-2131.

Suvažiavimo pradžia - 
11:00 vai. ryto.

Pagal ŠALFASS-gos 
statutą, suvažiavime spren
džiamuoju balsu dalyvauja: 
sporto klubų rinktieji atsto- 

tis ir A. Visockas - po 24. 
Šiek tiek sužeistasis vidurio 
puolėjas G. Einikis įmetė 
tik 8 taškus, bet atkovojo 14 
kamuolių.

LIETUVOS FUTBOLO 
RINKTINĖ 

PRADŽIUGINO 
Vilniuje Lietuvos futbo

lo rinktinė rugsėjo 23 d. žai
dė pirmąsias namuose rung
tynes su Europos Čempio
nais - Danija. Susitikimas 
baigėsi lygiomis 0-0. 

ŽEMIAUSIOS KAINOS 

SKRYDŽIU 

1 LIETUVĄ

I abu galu

Iš New Yorko.................$ 575

Iš Chicagos.................... $ 675

[vienągalą NY-VILNIUS....$450 
plius....$ 18

Kainos negalioja gruodžio 10-23

Paskutinė kelionės diena kovo 31

Bilietus nupirkti nevėliau spalio 31

VYTIS TRAVEL
2129 KNAPPST. 
BROOKLYN, NY11229

TEL. 718-769-3300
800 - 952-0II9

FAX. 718-769-3302

vai, sporto klubų pirminin
kai ar jų įgaliotiniai, ŠAL
FASS-gos rinklieji bei skir
tieji pareigūnai ir ŠAL
FASS-gos garbės nariai.

Patariamuoju balsu kvic 
čiami dalyvauti sporto dar
buotojai, fizinio auklėjimo 
mokytojai, sporto vetera
nai, lietuviškų organizacijų 
bei spaudos atstovai ir visi 
lietuvių sportiniu gyvenimu 
besidomį asmenys.

Smulkios informacijos 
pranešamos sporto klubams 
ir ŠALFASS-gos pareigū
nams. Organizacijos ar as
menys norį gauti smulkes
nių informacijų ar patiekti 
pasiūlymų, prašomi kreiptis 
į ŠALFASS-gos Centro 
Valdybos pirmininką Aud
rių Šileiką, 150 Colbeck 
Si., Toronto, Ont. M6S 
1V7, Canada. Telcf. (416)- 
767-6520.

ŠALFASS-gos
CENTRO VALDYBA



PASIRUOŠTA GRIPUI
Sveikatos klinikos ir gy

dytojai JAV-bėse yra pasi
ruošę gripo (fiu) sezonui su 
50 milionų skiepų dozių. 
Pernai gripo epidemijos 
skiepų ištekliai buvo labai 
anksti sunaudoti.

Sveikatos įstaigos prime 
na, kad dabar yra geriausias 
laikas skiepytis nuo gripo. 
Paprastai gripo sezonas pra 
sideda žiemos pradžioje, ta 
čiau pernai jis prasidėjo spa 
lio mėn. ir siautė krašte nuo 
gruodžio iki vasario mėn.

Niekas iš anksto negali 
atspėti, kada gripas vėl pa
sirodys. Todėl geriausia 
tiems, kurie nuo gripo gali 
sulaukti komplikacijų (plau 
čių uždegimas ir pan.), škic 
pytis ankstyvą rudenį. Skie 
pai pradeda veikti po poros 
savaičių.

Skiepų trūkumui išveng 
ii šiemet šio krašto keturi jų 
gamintojai paruošė 18 mili
jonų ekstra dozių. Sveika
tos įstaigos pataria, kad 65 
m. ir vyresni asmens, kiek
vienas su širdies ar plaučiu 
negalavimais bei sumažė
jusiu kūno atsparumu (įskai 
tant ir turinčius AIDS viru^ 
są) būtinai pasiskiepyti nuo 
gripo. Ger.J.

* * ♦

BALFO VAJUS
Clevelando BALF'o sky 

rius š.m. spalio mėn. 1 d. 
pradeda metinį aukų rinki
mo vajų. Šis vajus yra la
bai svarbus, kadangi šalpos 
darbas reikalingas visą lai
ką ir visur. Tuo labiau Lie
tuvai atgavus nepriklauso
mybę, jos atstatymui reika
linga visokeriopa parama. 
Balfas tiesioginiai remia 
Lietuvos Politinių Kalinių 
ir Tremtinių Sąjungą. Se
nelių ir našlaičių bendrijas. 
Suvalkų trikampio lietu
vius.

Tikimės, kad Jūs ir šiais 
metais paremsite BALFĄ 
savo duosnia auka.

Aukos B ALFUI yra at
leidžiamos nuo federalinių 
mokesčių ID No. 11-1630910. 
Už Jūsų auką iš anksto 
nuoširdžiai dėkojame.

Šalpa Lietuvai vykdoma 
pilnu tempu - rugsėjo 25 d. 
pasiųsta 14 siuntinių apran
gos suaugusiems ir vai
kams. Juos gaus Politinių 
kalinių ir tremtinių sąjunga 
ir gausių šeimų bendrija.

BALFO V-ba dėkoja 
p.p. Edvardui ir Joanai Ste
pams už 150.00 dol. Auka 
50 vedybinių metų proga.

* * ♦

RINKIMAI
Šv. Jurgio Parapijoje 

rinkimai į Pastoralinę Tary-

PARENGIMAI
• SPALIO 10 d. šeštadienį 7 vai. 

vak. Pabaltiečių Bendravimo Vak
aras - Latvių salėje. Rengia Cleve
lando Pabaltiečių Komitetas.

• SPALIO 24 d. JAV LB Cle- 
vclando apylinkė ir Ohio apygarda 
rengia koncertą, kurio programą 
išpildys Toronto dainos meno 
vienetas "Sutartinė". Pradžia 7 vai. 
Dievo Motinos parapijos salėje.

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

• LAPKRIČIO 21 d. LKVS-gos 
"RAMOVE" Clevelando skyrius 
rengia Lietuvos Kariuomenės 
Šventės minėjimą Lietuvių Namuo
se - Clevclandc.

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

• GRUODŽIO 31 d. Lietuvių 
Namai ruošia Naujų Metų sutikimą 
6:30 v.v.

CHESTERLAND 
NURSERY

Šiais metais gavo gerą 
obuolių derlių. Obuoliai 
parduodami papigintomis 
kainomis.

13070 Chillicothc Rd. 
Chcstcrland - arba skam
binti tel: - 729-1205. (38-42)

11 psi.DIRVA’ 1992 m. spalio 8 d.

Lietuvių Kultūriniame Darželyje, švenčiant Maironio biusto atidengimą, prie J. Basanavičiaus 
biusto, kuris vėl vandalų daužytas, totografavos būrelis clevelandiečių ir iš Lietuvos atvykusių svečių. 
Iš kairės: Marius šaduikis, Rita Balytė, Dalia Orantaitė - Bankaitienė, aktorius Vytautas Kernagis, 
Kristina Juozapaitytė, Ilona Kuprevičiotė ir J. Čiurlionis.

bą bus pravesti slaptu baisa 
vimu š.m. spalio 18-19 d. 
savaitgalyje. Ger.J.

♦ ♦ *

FESTIVALIS
Šv. Jurgio Parapijos Ta

ryba praneša, kad metinis 
Rudens Festivalis ir kala
kutų loterija bus sekmadie
nį, š.m. lapkričio 15 d. Pra 
sidės po 10:30 vai. Mišių ir 
truks iki 4:00 vai. p.p. Ne
trukus bus išsiuntinėti kvie
timai ir loterijos bilietai. 
Visi yra kviečiami dalyvau
ti šioje šventėje. Ger.J.

♦ *♦  ----—

NATIONALTRAVEL
& TOURS

Tel:(216)932-6100 Fax:(216)932-5236

KELIONĖMS l LIETUVĄ IR | 
KITAS PASAULIO ŠALIS

SKAMBINKITE
RITAI STAŠKUTEI 

932-6100

LIETUVOJE 
IŠNUOMOJAMAS 

laikinam apsistojimui 1 kam
bario butas 5-tame aukšte Vil
niuje, prie "Žalgirio stadijono". 
Kreiptis: (216) 481-0011 
nuo 9 am-5pm. (39-41)

‘DI'RJVOS

silici
PATS METAS KALĖDINIAMS 
SIUNTINIAMS l LIETUVĄ PER

IMPORT EXPORT 
INTERNATIONAL PARCEL SERVICE TO EASTERN EUROPE 

58 CENTAI UŽ SVARĄ SIUNTINIAMS VIRŠ 1OO SV.

| 68 CENTAI UŽ SVARĄ LENGVESNIEMS SRJNBNIAMS
■ ■ . .

|MES SIUNČIAME VISKĄ NAUJĄ IR NAUDOTĄ SU PRIS
TATYMU Į NAMUS BE JOKIO MUITO, APDRAUDŽIAME, 
PAKUOJAME. PAIMAME IŠ NAMU.

Konteineris iškeliaus Spalio 10 & 24 d.
ATVEŽKITE ARBA ATSIŲSKITE UPS

639 E. 185TH STREET 
EUCLID, OH 44119 
(216) 481-0011

© atlanta import export. inž

HM

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga

Delio E., William J. Sr., 
William J. Jakubs Jr. ir 
Barbora Jakubs Sckmidt

Licenzijuoti direktoriai ir balzamuoto/ai

936 East 185th Street, Cleveland. Ohio 44119 
Tel. (216) 531 1770

Laidotuvių koplyčia erdvi, vėsinama 
teikianti jaukia atmosfera liūdesio 
valandoje - Didele aikšte automobi- 

liams pastatyti.

Uetuvlų Kredito Kooperatyvas 
767 East 185th Street 

Cleveland. Ohio 44119

481-6677
Matas r e alto rs

NORMLS

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

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

(216)473-2530 216)486-2530'

ADV. VYTAS MATAS - teisinis patarėjas



DIRVA
SOL. JOLANTA STANELYTĖ 

CHICAGOS JAUNIMO CENTRE

Sol Jolanta Stanelytė po jos 
koncerto Chicagos Jaunimo Cen
tre buvo gausiai apdovanota gėlė
mis per kurias ir jos veido mažai 
matėsi. Ed. šulaičio nuotr.

Žinomoji Lietuvos so
listė, tarptautinių konkursų 
dalyvė ir laimėtoja - sopra
nas Jolanta Stanelytė, rug
sėjo mėn. 20 d. Chicagos 
jaunimo centro salėje pra
dėjo vietos lietuvių rudens 
sezono koncertų seriją. Šį 
neeilinį koncertą surengė 
"Margučio" radijo progra
mos vedėjas P. Petrutis, ku
ris vis pasistengia chicagie- 
Čiams pristatyti negirdėtus 
ir nematytus solistus.

I Chicagą solistė atvyko 
iš Italijos, kur, kaip Lietu
vių Fondo (centras Chica- 
goje) stipendininkė, gilina 
dainavimo studijas.

Šiame koncerte solistė 
dainavo daugumoje itališ
kai įvairias dainas ir arijas 
iš to paties repertuaro, kurį 
šiemet išpildė Flaviano La
bo tarptautiniame vokalistų 
konkurse ir kuriame ji lai
mėjo pirmąją vietą. Ji taip 
pat dainavo ir rusiškai, pran 
cūziškai ir žinoma, lietuviš
kai. Iš lietuviško repertua
ro ji davė St. Šimkaus "Su- 
svarscyk antela" ir "Kur ba 
kūžė samanota", V. Lauru- 
šo kūrinį iš ciklo "Bangos" 
bei B. Dvariono "Oi, užkil- 
nokit vartelius".

Publika įvertino jos vo- 
kalistinius sugebėjimus ir 
daugumas kūrinių buvo pa
lydėti gausiais plojimais. 
Žinoma, būtų buvę mieliau 
iš jos išgirsti daugiau lietu
viškų kūrinių, nes kitokių 
Čia galima girdėti aukšto ly 
gio kitataučių koncertuose. 
Muzikas Alvydas Vasailis 
buvo geras jos išpildytų kū 
rinių palydovas pianinu.

Po programos solistė bu 
vo gausiai apdovanota gė
lėmis ir vėliau atėjo į pasi- 
žmonėjimą, kuris buvo su
rengtas kavinėje. Čia su ja 
turėjo proga susitikti visi 
dainos ir muzikos mėgėjai.

Sol. J. Stanelytė yra gi
musi Šiauliuose ir nuo ma
žens domėjosi muzika: pra
džioje grojo įvairiais instru
mentais, kol pagaliau apsi
stojo ties vokalu. Yra daly
vavusi eilėje tarptautinių 
konkursų: be jau minėto 
Italijoje, ji varžėsi Japoni
joje, o pernai JAV - Wash- 
ingtine. Dabar studijuoja 
Nicolini vardo muzikos 
akademijoje, Italijoje. Ten 
šių metų gruodžio mėnesį 
yra pakviesta debiutuoti 
Puccini "Toskos" pastaty
me. Edv. Š.

♦ ♦ ♦
PERLAIDOJAMI 
PARTIZANAI

Dabar Lietuvoje yra ta
pusi tradicija perlaidoti bol
ševikų nužudytus partiza
nus pokario metais. Tai 
dažniausia atlieka jų išliku- 

Aurelija Balašaitienė ir jos duktė Jūratė, Maironio biustą ati
dengiant, Lietuvių Kultūrinio Darželio iškilmėse rugsėjo 13 d., 
anglų kalba, gausius dalyvius supažindina su Maironiu ir jo 
nepamirštama, lietuvių tautą prisikėlimui skatinančia kūryba.

G. Juškėno nuotr.

PADĖKA

Prašau visus, dalyvavusius A.A. 
ROMUALDO GIEDRAIČIO - SPALIO 
(rašytojo) palaikų perlaidojime, iš U.S.A. 
Chicagos lietuviu tautinių kapinių j Dusetų 
kapines Lietuvoje, priimti mano nuoširdžią 
padėką.

"Vita" bendrovės direktoriui už kapo 
įrengimą, suorganizavimą laidotuvių.

Neo-Lithuania Korporahtams senosios 
kartos ir dabartinės - Lietuvos.

Lietuvos atstovybėje U.S.A. dirban
čiam, p. Kleisui, dokumentų reikalingų per
vežimui urnos išdavimo.

Lietuvos rašytojų pirmininkui ir visiems 
kurie palydėjo a.a. Spalį į jo paskutine po
ilsio vietą. Giminėms už moraline paramą.

Kauno įgulos bažnyčios rektoriui kun. 
R. Mikutavičiui už šv. Mišias, įvedimą 
urnos ir palydėjimą. Tos bažnyčios choro 
vedėjui ir choristams.

Dusetų bažnyčios klebonui už šv. Mi
šių auką, palydėjimą į kapines, atsisveiki
nimą. Choro vedėjui ir choristams už 
gražias giesmes.

Ypatingą padėką reiškiu filisteriui V. 
Mažeikai už atvežimą urnos iš U.S.A. į 
Lietuvą. Chicagos Neo-Lithuania Korpora
cijos pirmininkei Vidai Jonušienei, parūpi- 
nimą visų dokumentų urnai paimti ir per
vežti.

Filisteriams M. Valiukėnui U.S.A. J. 
Enčeriui Lietuvoje, be jų pastangų, patari
mų, rūpesčio, moralinės paramos, perlai
dojimas būtų neįvykus. J. Enčeriui už glo
bą urnos iki perlaidojimo ir suteiktas ži
nias, Lietuvoje leidžiamuose laikraščiuose, 
apie A.A. R. SPALJ kaip rašytoją.

Dėkinga
A. Giedraitienė

Brangiam tėvui ir broliui

A. A.

LEONUI NEIMANUI
mirus, jo dukrą PAULINĄ MAŠIOTIENĘ ir 
seserį ELENĄ NAINIENĘ bei visą šeimą 
giliai užjaučia

Vyr. sk. Židinys

šių šeimų nariai arba net 
draugai bei pažįstami. Dau 
gumoje tų partizanų palai
kai būdavo palaidoti mažai
kam Žinomose VlClOSC, be

jokių karstų ir pagarbos.
Dabar jiems stengiamasi 
grąžinti padarytą skriaudą.

Neseniai į Chicagą iš
Vilniaus atvykęs dail. Felik 
sas Daukantas papasakojo 
apie 1992 m. rugpjūčio mė
nesio pradžioje Sliepiškio 
kapinėse, Svėdasų valsčiu
je, perlaidotus partizanus, 
kurie yra žuvę 1949 m. lap
kričio 1 d. Šimonių girioje, 
Sliepiškio valsčiuje. Tai 
broliai Aloyzas ir Albertas 
Žiliai, kilę iš Čiukų kaimo 
Svėdasų valsč. ir Henrikas 
Danilevičius, kilęs iš Kaz
liškių kaimo, Zarasų raj.

Šių partizanų perlaidoji
mu rūpinosi ir lėšas skyrė 
Tautvydas Lapienis, Archi
tektų 206-11, Vilnius-49. 
Lietuva. Jis norėtų susisiek 
ti su JAV gyvenančiais šių 
partizanų giminėmis, kurie, 
tikriausia, nežino apie savo 
artimųjų likimą. (eš.)♦ ♦ ♦

PATIKSLINIMAS
A.R. inicialais pasirašy

toje korespondencijoje ra
šoma: "...Kauno Maironio 
literatūros muziejuje buvo 
labai prasmingai paminėtas 
Jono Kossu-Alcksandravi- 
čiaus-Aisčio palaikų (mano 
pabraukia, A.A.) ir jo nuo-

Maironio biusto atidengimo iškilmėse Clevelando Lietuvių 
Kultūriniuose Darželiuose muzikinę dalį atlikęs aktorius V. 
Kernagis. Programos pranešėja Dalia Orantaitė - Bankaitienė ir 
Marius Šaduikis.

stabios kūrybos į Tėvynę 
grįžimas." (Dirva, rugsėjo
24, 1992, Nr. 37, p. 5)

Tiesa, kad J. Aisčio kū
ryba grįžo į tėvynę, bet jo 

palaikai negrįžo. Jie tebėra 
Prisikėlimo (Rcsurrcction) 
kapinėse Washingtono prie 
miestyje.

Aldona Aislienė


	1992-10-08-DIRVA 0001
	1992-10-08-DIRVA 0002
	1992-10-08-DIRVA 0003
	1992-10-08-DIRVA 0004
	1992-10-08-DIRVA 0005
	1992-10-08-DIRVA 0006
	1992-10-08-DIRVA 0007
	1992-10-08-DIRVA 0008
	1992-10-08-DIRVA 0009
	1992-10-08-DIRVA 0010
	1992-10-08-DIRVA 0011
	1992-10-08-DIRVA 0012

