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TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS
Į Lietuvos nacum

DIRVAI PASAKOJA 
KRISTINA ČEPKAUSIENĖ
(spaudai paruošė

1991-1-13 per sovietų 
ginkluotųjų pajėgų siautimą 
Vilniuje į kojas sunkiai buvo 
sužeista Kaunietė moteris, 
dviejų vaikų motina, Kristina 
Cepkauskienė. Po ilgo, skaus 
mingo ir tinkamai nesivystan- 
čio gydymo - gijimo Lietuvo
je bei Vengrijoje, rugpjūčio 
pradžioje sužeistajai pavyko 
atvykti operacijoms į žymią
sias Mayo klinikas JAV-se 
(DIRVA, VIII - 27). Po sėk
mingos operacijos ligonė da
bar sveiksta ir, DIRVOS pa
prašyta, atsakė į žiupsnį klau
simų. DIRVA taip pat džiau
giasi, galėdama siuntinėti sa
vaitraštį šiai Vyčio Kryžiumi 
Lietuvos Respublikos apdova
notai mūsų viešniai. Red.

Man 39 metai, esu ište
kėjusi, turiu du vaikus - Si
mona (13 m.) ir Tadą (9). 
1977 baigiau Vilniaus uni
versitetą, studijavau biblio- 
tekinystę ir bibliografiją. 
Vyras Viktoras dirba vai
ruotoju, abu esame Kaunie
čiai.

Tą lemtingą sausio die
ną radijo taškas kvietė ir 
kvietė žmones važiuoti į 
Vilnių. Tiesiog negalėjo
me išsėdėti namuose. Vyro 
darbovietė paskyrė autobu
są, su kuriuo mes ir nuva
žiavome į Vilnių. Aš, ma
no draugė Nijolė Simokai- 
tytė, vyro brolis Vidmantas 
su žmona Gražina, jų 12 m. 
sūnus Audrius ir mano uoš
vis - visi išvykome.

Kristina Cepkauskienė (kairėje) ir Marilyn Solinger, pakeliui 
j Ameriką sustojusios Kopenhagoje.

Antanas Dundzila)
Į Vilnių atvažiavome 

sausio 12 d. 18 vai. Pir
miausiai nuvažiavome prie 
Televizijos ir radijo komi
teto pastato, kadangi ten bu 
vo mažiausiai žmonių. Aš, 
Nijolė ir Gražina su sūnumi 
nutarėme nueiti prie AT rū
mų, ten išbuvome iki 24 
vai. Žmonės šoko, dainavo 
lietuviškas dainas, meldėsi. 
Niekas nesitraukė nuo AT 
rūmų pastato. Tada, apie 
24 vai. sugrįžome prie Te
levizijos ir radijo komiteto 
pastato. Dabar žmonių bu
vo žymiai daugiau. Apie 2 
vai. nakties atvažiavo tan
kai ir karinės mašinos. Ran 
komis susikibę žmonės 
skandavo vieną žodį, "Lie
tuva!". Mums nebuvo bai
su, mes buvome labai vie
ningi. Iš karinių mašinų iš
lipę kareiviai pradėjo į susi 
rinkusius šaudyti ir mėtyti 
sprogstamus paketus.

Aš staiga pajutau karštį 
kojose ir nukritau. Aptemo 
sąmonė. Atsigavusi pama
čiau Šalia nukritusią Graži
ną. Aš visą laiką šaukiau, 
kad nejaučiu kojų. Kitos 
moterys buvo sukritusios 
ant mano kojų. Vėl prara
dau sąmonę. Atsigavusi pa 
mačiau, kad guliu viena, 
kraujo klane prie pastato 
sienos. Aplinkui lakstė su 
automatais kareiviai, ištisai 
šaudė, nuo sienos byrėjo tin

Taip Vilniuje iš televizijos bokšto atrodo naujasis Vilnius - Lazdynai ir Karoliškės. 
Leono Vasausko nuotr.

kas ant galvos. Tada paju
tau didžiausią baimę ir ne
viltį. Atrodė, kad visas ma
no gyvenimas pasibaigė. Ir 
tada aš prisiminiau, kad yra 
Dievas. Aš ištisai meldžiau 
si, Dieve, padėk man, išgel
bėk mane, aš labai nenoriu 
mirti, dar maži vaikai... Da 
bar, praėjus dviems me
tams, aš galvoju, kad Die
vas man ir padėjo. Iš kaž
kur atsirado jaunas vyras, 
vilnietis Rytis Jagminas, jo 
dėka aš likau gyva.

1991 rugsėjo mėn. Vil
niaus Katedros aikštėje AT 
pirmininkas p. V. Landsbcr 
gis man iškilmingai įteikė 
aukštą valstybinį apdova
nojimą, Lietuvos Respubli
kos 4-jo laipsnio Vyčio 
Kryžiaus ordiną. (Anks
čiau atspausdintame straips 
nyje yra netikslumas: Lie
tuvoje Vyčio Kryžiumi ap
dovanotų yra kelios dešim
tys žmonių; būtent tik trys 
moterys turi tokį apdova
nojimą, kaip kad aš.)

Sausio 13 d. ir Medinin
kų tragedijos žuvusieji, jų 
šeimos bei sužeistieji, pa
gal sužeidimo laipsnio 
1992 m. gavo vienkartines 
valdžios pašalpas. Aš ga
vau 90 lūkst. rublių ir man 
pripažino sunkų sužeidimo 
laipsnį. Esu antros grupės 
invalidė. Jokių kitų ypatin
gų lengvatų neturiu.

(Nukelta į 8 psl.)

VYTAUTO LANDSBERGIO 
VIZITAS JUNGTINĖSE 

TAUTOSE
(New Yorkas, 1992 spa

lio 2. Lietuvos Misija Jung
tinėse Tautose). Praeitą sek 
madienį į Ncw Yorką atskri 
do Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos 
Pinnininkas Vytautas Lands 
bergis dalyvauti Jungtinių 
Tautų Generalinės Asam
blėjos 47-ojoje sesijoje, pra
neša Lietuvos Misija Jungti
nėse Tautose.

Rugsėjo 28 dieną jis pa
sakė kalba Generalinėje 
Asamblėjoje, susitiko su 
Jungtinių Tautų Generaliniu 
sekretorium Boutros Bout- 
ros-Ghali, Generalinės 
Asamblėjos prezidentu Sto- 
janu Ganevu ir Saugumo 
Tarybos pirmininku Jose 
Ayala Lasso.

Generaliniui sekretoriui 
prašant, AT-bos Pirminin
kas apibudino situaciją Lie
tuvoje po kariuomenės išve
dimo dokumentų pasirašy
mo Maskvoje. Nors padėtis 
pakankamai rami, pirminin
kas Landsbergis išreiškė ne
rimą, kad kai kurios tarny
bos perša mintį, jog tas pa
sirašymas suskaldė Baltijos 
šalių vienybę. Jis tai griež
tai paneigė, pareikšdamas 
įsitikinimą, jog analogiškus 
susitarimus Rusija pasirašys 

tiek su Latvija, tiek su Es
tija.

Tačiau AT-bos Pirminin
kas atkreipė Boutros Bout- 
ros-Ghali dėmesį į Rusijoje 
kuriamas karines pajėgas 
taikai palaikyti. Tai toli gra 
žu ne tas pats, kas JT taikin
gosios pajėgos. Baltijos 
valstybės, matydamos tai
kos "atstatymo" procesus 
Gruzijoje ir Moldovoje, yra 
susirūpinusios, kad kariniai 
daliniai gali ateiti taikos "at
statyti" ir pas jas.

Vytautas Landsbergis 
padovanojo Gencralinam 
sekretoriui naują savo kny
gą apie M.K. Čiurlionį ir 
pranešė, kad Jungtinėm Tau 
toms nuo Lietuvos atvežė 
dovaną, kuri bus oficialiai 
įteikta per Lietuvos Misiją. 
Generalinis sekretorius pa
dėkojo už knygą, pareikšda
mas, jog jis žinąs, kad Pir
mininkas rašo muzikologi- 
nes studijas.

Generalinis sekretorius 
dar pranešė, kad sekančią 
savaitę Baltijos valstybėse 
bus atidarytos Jungtinių Tau 
tų Vystymosi Programos 
(Unitcd Nations Devclop- 
ment Programmc) atstovy- 
^s- (Nukelta į 8 psl.)
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Girdėta iš Vilniaus
Balys Gaidžiūnas

• | SKELBIAMUS SEIMO RINKIMU SARASUS Lietuvoje 
įrašyta 1192 kandidatai, o išrinkti tereikia tik 141 atstovą.

Dabartinis vyriausybės pirmininkas Aleksandras Abišala 
ir jo pavaduotojas Bronislavas Labys nekandidatuoje. O 
prieš tai būvąs pirmininkas Gediminas Vagnorius kandida
tuoja Sąjūdžio koalicijos sąraše iš eilės trečiuoju kandidatu, 
kurio išrinkimas garantuotas.

• MINISTERIS PIRMININKAS A. Abišala rugsėjo pabai
goje lankėsi Lenkijoje. Jis buvo pakviestas j Lenkiją atvykti 
Lenkijos vyriausybės pirmininkės Hannos Suchockos. Buvo 
pasirašytos trys kasdienius reikalus liečiančios sutartys, kaip 
investicijų apsauga, nusikaltėlių kontroliavimas, prekių kon
trolė vežant per sieną iš Lietuvos ar j Lietuvą iš Lenkijos.

Privačiuose pokalbiuose buvo paliesti Lenkijoje gyve
nančių lietuvių reikalai, o taip pat ir lenkų Lietuvoje. Tie po
kalbiai gal ir sumažins tuos kalnagūbrius, kurie vis atsistoja 
skersai kelio j gerus kaimyninius santykius.

• ŠIUO METU LIETUVOJE dirba dvi sienų patikslinimo 
komisijos. Su Latvija sienos patikslinamos prisilaikant prieš
karinių linijų. O su Baltgudija yra daugiau rūpesčių, nes jos 
tiksliai niekad nebuvo išvestos, ypač vokiečių okupacijos 
metais. Su Baltgudija mūsų siena turi 725 klm.

Labai palengva juda ir sienų nustatymo komisija su Ka
liningrado sritimi. Iki šiol dar neaišku pro kur j Kaliningrado 
(Karaliaučiaus) sritį eis susisiekimas sausumos keliais.

• MASKVOJE BUVO PASIRAŠYTI LIETUVOS - RUSI
JOS ATSISKAITYMO SUSITARIMAI. Susitarta iki lapkričio 
1 d. atsiskaityti už visas prekes ir žaliavas. Rusija skolinga 
Lietuvai 12 bilijonų rublių, o Lietuva Rusijai 4.5bilijono.

Tą susitarimą iš Lietuvos pusės pasirašė vicepremjeras 
B. Lubys, o iš Rusijos - vicepremjeras A. Šochin.

• "LIETUVOS AIDE" BUVO PASKELBTAS ŽEMĖTVAR
KOS PROJEKTAVIMO INSTITUTO DIREKTORIAUS SIL
VESTRO STALIONO PRANEŠIMAS APIE VYKDOMĄ ŽE
MĖS REFORMĄ.

Pranešime nurodoma, kad iš viso Lietuvoje yra 4.5 mili
jono hektarų žemės, naudojamos žemės ūkio reikalams. Iš 
šio kiekio 1,1 milijonas ha nebus privatizuojama. 410 tūks
tančių, ha turi būti palikti tiems žmonėms, kurie neturi žemės 
- t.y. 2-3 ha savininkams. 490 tūkstančių ha turi būti palikta, 
kad galėtų normaliai veikti gyvulininkystės gamybiniai- tech
nologiniai komplektai. Ir dar 19% žemės paliekama mokslo 
ir mokymo įstaigoms, iškasemoms, kurias išpirks valstybė. 
Ir toliau rašoma: "Taigi privatizuoti bus galima 3,4 milijono 
hektarų žemės. Iš šio ploto 250 tūkst. hektarų jau grąžinta 
ūkininkams pagal Valstiečių ūkio įstatymą ir šių metų pava
sarį pagal Žemės reformos įstatymą. Žeme gavo 23,7 tūkst. 
žemdirbių, dar 18,4 tūkst. nuomojo.

Dabar vyksta antrasis privatizavimo etapas. Šį rudenį 
žemė bus grąžinta dar 30 tūkst. žmonių. Iki rugsėjo 15 d. 
žemė buvo apmatuota ir paženklinta laikinais matavimo 
ženklais 7300 ūkių. Jie jau galėjo sėti žiemkenčius.

• LIETUVOS ŽINIŲ TARNYBA "ELTA" YRA PRANEŠU
SI, kad dabar Lietuvoje yra per 300 teisininkų, kuriems tei
singumo ministerija išdavė privačios praktikos leidimus. Tik 
tokius leidimus gavę teisininkai dar vis tebesilaiko prisirišę 
prie kokių iš ankščiau turėtų tarnybų, nes iš privačios prak
tikos dar negali išsilaikyti.

Nepriklausomoj Lietuvai tokie sąžiningi teisininkai - 
advokatai buvo darbais perkrauti, o bolševikmetyje jei jie 
negynė komunistinių užmačių, buvo pašalinami. Todėl rei
kės laiko, kol žmonės įsitikins, kad jais galima pasitikėti.

• PRIE SVETIMO IR KULTŪROS MINISTERIJOS VEI
KIA SPECIALI UGDYMO TARYBA, kuri neseniai paskirstė 
premijas už naujai parašytus mokyklinius vadovėlius. Pre
mijomis, kurių dydis 32 tūkstančiai rublių, buvo apdovanoti L. 
Abraitytė, R. Glinterčik, A. Žentelytė, A. Kasparavičius, 
E. Lekevičius, E. Motiejūnienė, Š. švėgždaitė.

Tokias premijas gavo tie rašytojai, kurių darbą gerai 
įvertino ir mokytojai ir mokiniai.

• KALININGRADO (KARALIAUČIAUS) rajone pradėjo 
veikti antroji lietuviška pradžios mokykla Ragainėje. Joje 
mokytojauja iš Vilniaus persikėlusi Aldona Simanavičiūtė.

Pirmoji tokia mokykla nuo 1962 metų veikia Eitkūnuose.
• VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO VADOVYBDJE 

ĮVYKO PASIKEITIMŲ. Universiteto prorektorei mokymo rei
kalams Liucijai Baškauskaitei pasitraukus, į jos vietą pakvies 
tas iš lllinojaus universiteto, lituanistikos katedros vedėjas 
Bronius Vaškelis. Senatas patvirtino ir dar vieną prorektorių 
VDU Senato narį Emanuelį Jarašūną.

Laikraštyje "Kauno diena", kuriame rašoma apie tuos 
pasikeitimus dar sakoma: "šiems mokslo metams į Vytauto 
Didžiojo universitetą iš įvairių užsienio aukštųjų mokyklų, 
daugiausia Jungtinių Amerikos Valstijų, atvyko 21 profeso
rius bei dėstytojas. Iš viso VDU studentams, be lietuvių pe
dagogų, įvairias discilinas dėsto 35 specialistai iš užsienio 
universitetų bei mokslo įstaigų."

• LIETUVOS JAUNUOLIAI, SULAUKĘ 19 METŲ, SPA
LIO IR LAPKRIČIO MĖNESIAIS BUS PAŠAUKTI ATLIKTI

JAV ŽVALGYBOS 
EKSPERTAI ir Jungtinių 
Tautų pareigūnai perspėja, 
kad ryšium su artėjančia 
žiema, kuri ten būna žiauri, 
Bosniojos-Hercogvinos 
respublikoje badas ir karo 
veiksmai, jei kovos ir toliau 
tęsis, gali pareikalauti gero
kai per 100,000 gyvybių. 
Dargi, kai būtiniausią mais
tą ir kitus reikmenis prista
tyti trukdo ir Serbijos karo 
aviccija. Centrinė žvalgy
bos agentūra neseniai Bal
tuosius rūmus painforma
vo, kad šią žiemą gali badu 
mirti 147,000 Bosnijos gy
ventojų. Tuo taipu Jungti
nių Tautų Aukštojo komi
saro pabėgėlių reikalams 
įstaiga pateikė dar labiau 
aliarmuojančias žinias, pri- 
leisdama, jog blogiausiu at
veju ateinanti žiema gali 
pareikalauti net 400,000 
Bosnijos respublikos žmo
nių gyvybių.

Prezidentas Bush spalio 
2 d. pareiškė, jog jis siekia, 
kad Jungtinės Tautos pri
imtų rezoliuciją, draudžian
čią Serbijos kariniams lėk
tuvams skraidyti virš Bos- 
nijos-Hercogvinos, ir kad 
JAV pasiruošusios panau
doti karinę jėgą tuo atveju, 
jei šis draudimas būtų pažei 
džiamas. Rytojaus dieną 
po prezidento Bush pareiš
kimo Sarajevo aerouoste 
nusileido amerikiečių lėk
tuvas, apsuptos sostinės gy
ventojams pristatydamas 
maisto.

Valstybės departamen
tas praneša, jog iš nepriklau 
somų šaltinių gavęs žinių, 
kad gegužės ir birželio mė
nesiais Brcko mieste žuvo 
3,000 Bosnijoje gyvenan
čių musulmonų - moterų, 
vaikų ir vyrų.

Dienraštis "The Chris- 
tian Science Monitor" ne
seniai rašė, kad musulmonų 
žudynės Bosnijoje gali vėl 
atverti religinę nesantaiką 
tarp Rytų ir Vakarų, nes iki 
šiol Vakarai atsisako pasiū
lyti realią pagalbą Bosnijai, 
kurioje gyvenantieji musul
monai šešių mėnesių laiko
tarpiu be pasigailėjimo šau
domi ir išvaromi iš namų. 
22-jų šalių posėdyje, kurs 
įvyko Londone, vienintelė 
valstybė pasisakiusi už gin
kluotos paramos suteikimą

Bosnijos musulmonams, bu 
vo Turkija. Pasak dienraš
čio, išprievartautos musul
monės moterys ir iš serbų 
nelaisvės pabėgę vyrai vis 
klausia: "Kur yra Vakarai? 
Kaip jie gali stovėti ir nie
ko nedaryti?"

Ar ne panašiai JAV elgė 
si ir su iš komunistų nelais
vės išsivadavusios nepri
klausomos Lietuvos pripa
žinimu?

DIENRAŠTIS "CHI
CAGO TRIBŪNE" nese
niai paskelbė vedamąjį Lais 
vės ir Laisvosios Europos 
radijo laidų reikalu antrašte 
"Radio Free Europc's job is 
done". Ten rašoma, kad ir 
gera idėja laikui bėgant gali 
pasenti. Taip šaltajam ka
rui pasibaigus atsitiko ir su 
Laisvosios Europos Lais
vės radijo laidomis. Šios 
laidos, perduodamos Rytų 
Europos ir Sovietų Sąjun
gos tautų kalbomis, palaikė 
viltį ir perdavė žinias apie 
laisvę pokario dešimtme
čiais. Dabar geležinei už
dangai pagaliau nukritus, 
vedamojo žodžiais, "sunku 
pateisinti jų egzistenciją, 
kuri mokesčių mokėtojams 
kainuoja 207 milijonus do
lerių /.../ Ypač, kai JAV 
dar turi savo Voice of Ame 
rica radijo programas, ku
rias transliuoja 47 kalbomis 
ir VOA biudžetas 210 mili
jonų dolerių".

Todėl "Chicago Tribū
ne" vedamasis siūlo, kad 
Kongresas rimtai pasvars
tytų, ar ne laikas Laisvosios 
Europos-Laisvės radijo lai
das nutraukti. Pastebėtina, 
kad panašias mintis, vasa
rio mėn. Amerikos Bal- 
sui-VOA švenčiant 50 me
tų sukaktį, kėlė ir įtakingas 
sostinės dienraštis "Wash- 
ington Post", pastebėda
mas, kad Laisvosios Euro
pos-Laisvės radijo gyvavi
mo šis dešimtmetis gal jau 
paskutinis.

EDWARD DERWINS- 
KI, ilgą laiką atstovavęs 
pietinę Chicagos miesto da 
lį JAV Kongrese, vėliau

KARINĘ TARNYBĄ. Bus priimta 5000 naujokų, kurie 
kariuomenėj turės tarnauti 12 mėnesių.

• DR. K. BOBELIS, BUVĘS VLIKO PIRMININKAS Krikš
čionių demokratų ir Jaunosios Lietuvos jungtiniame sąraše, 
kandidatuoja į Lietuvos seimą. | sąrašą įrašytas pirmuoju 
kandidatu.

Dėl jo kandidatūros jau pareikštas protestas, kad būtų 
patikrinta jo galimybė kandidatuoti, nes jis turi dvigubą pilie
tybe ir Lietuvoje neišgyvenąs nustatytą kandidatams laiką.

• UŽSIENIU REIKALŲ MINISTERIS A. SAUDARGAS, 
lankydamasis Vokietijoje ir susitikęs su Krikščionių demo
kratų vadovybės nariais gavo patikinimą, kad jie tarptauti
niuose susitikimuose remsią Lietuvos reikalus.

• DUJOS IR NAFTA, TAI TIE DU ŽODŽIAI, KURIE 
PRIEŠ ŽIEMĄ LIETUVOJE NUOLAT KARTOJAMI. Ir vienų 
ir kitų galima gauti iš Rusijos. Tik nuolat būna taip, kad su
tariama, pasirašoma, o vykdyti atidėliojama.

aukštose pareigose dirbęs 
Valstybės departamente, o 
1988 m. paskirtas preziden
to Bush naujai sudarytos 
Karo veteranų ministerijos 
vadovu, rugsėjo pabaigoje, 
amerikiečiams karo vetera
nams spaudžiant, pasitrau
kė iš pareigų. Lenkų kil
mės E. Denvinski buvo ar
timas lietuvių ir Lietuvos 
draugas, gynė jos ir kitų pa 
vergtųjų reikalus Kongrese, 
dalyvaudavo svarbesniuose 
renginiuose Lietuvos pa
siuntinybėje ir vėliau amba 
sadoje Washingtone.

NAUJAI PASKELBTI 
DOKUMENTAI patvirtina, 
kad sovietų šnipai Antrojo 
Pasaulinio karo metu priėjo 
prie JAV atominių bombų 
programos ir išgavo infor
macijų, kurių pagalba ko
munistinių šalių mokslinin
kai galėjo pasigaminti savą 
jį atominį ginklą. Savait
raštyje "Moscovv News" 
neivardijami sovietų agen
tai ir tuo neįnešama daugia 
šviesos į neišspręstą to lai
kotarpio vieną iš didžiųjų 
kontraversijų. Tame laiko
tarpyje - 1950 metais - už 
atominių ginklų paslapčių 
perdavimą sovietams mir
ties bausme buvo nuteisti ir 
1953 m. sušaudyti Julius ir 
Ethcl Rosenberg'ai.

BUVUSIOJE SACH- 
SENHAUSEN koncentra
cijos stovykloje į šiaurę 
nuo Berlyno rasti masiniai 
kalinių kapai su 12,500 
žmonių palaikais. Šioje 
stovykloje buvusios Rytų 
Vokietijos teritorijoje so
vietai kalinius laikė nuo 
1945 iki 1950 m. Buvusios 
koncentracijos stovyklos ra 
jone iš viso rasta 50 atskirų 
kapų su šimtais žmonių 
griaučių. II Pasauliniam 
karui pasibaigus Sovietų 
Sąjunga įsteigė kelias kone 
cntracijos stovyklas rytinė
je Vokietijoje. Vokietijos 
vyriausybės apskaičiavimu 
sovietų lageriuose ar pake
liui įjuos žuvo apie 65,000 
žmonių.

BRAZILIJOS VICE
PREZIDENTAS Itamar 
Franco spalio 2 d. parėmė 
laikino šalies vadovo parei
gas po to, kai prezidentas 
Fernando Collor buvo 180- 
čiai dienų suspenduotas, 
Kongreso žemesniems rū
mams jį apkaltinus kyšių 
ėmimu.

Vl.R.

‘DltfjVOS
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YLOS MAIŠE 
NEGALIMA PASLĖPTI

Juozas Žygas

Visiems turėjo būti aiš
ku, kad tariamoji "butų sto
ka", tėra nenoras okupacinę 
kariuomenę atitraukti. 
Maskva dar vis negali su ta 
mintimi apsiprasti, kad im
perijos jau nebėra. Vis dar 
bando įvairiai kombinuoti 
ir šantažuoti, bei ekonomi
nį spaudimą vartoti, kad bu 
vusios "respublikos" savais 
takais neišsivaikščiotų. Be 
to, vakariečiai irgi negali su 
ta mintimi apsiprasti, kad 
vieno centro nebėra. Net ir 
Lietuvoje, vis dar viena aki 
mi į Maskvą žvalgomasi. 
Turbūt visi gerai atsimena
me, kad dar netaip senai 
Lietuvos banko pareigūnai 
skundėsi, kad: "Maskva nc- 
aprūpinanti rubliais". O, 
kodėl reikėtų tų rublių iš 
Maskvos tikėlis? Bet dar 
senas mentalitetas tebėra 
gyvas, tad ir laukia dotacijų 
iš "didžiojo centro".

O Maskvos žvalgyba, 
nors ir kilu vardu pavadin
ta, bet dirba. Tad ji yra pui 
kiai informuota, apie vaka
riečių ir buvusių respublikų 
nuotaikas. O kur reikia pa
maišo ar žibalo užpila. Jie 
nėra ant tiek žiopli, kad va
kariečių baimės nepastebė
tų, tad ta baime ir manipu
liuoja. Vakarai, o ypač 
Washingtonas, kad tik im
perija nesubyrėtų. Tad iš 
paskutiniųjų Gorbačiovo 
smunkančias kelnes prilai
kė. Maskva matydama tą 
vakariečių baimę, dabar se
nos plokštelės kitą pusę at
suko. "Jeigu skubiai negau 
sime 25 bilijonų paskolos, 
lai demokratizacija gali pa
sibaigti, o į jos vielą fašis
tai arba imperialistai gali 
ateiti". Kaip matote, pir
miau visais pečiais imperiją 
rėmė, o dabar vėl reikia 
Maskvą remti, kad imperija 
nesugrįžtų". Atrodo, kad 
kažkur logikos nesama!

Taip pat girdėti balsai, 
kurie pataria pabalticčiams 
neskubėti ir su Maskva de
rėtis. Maskvai to ir terei
kia! O tos derybos į niekur 

neveda. Galbūt vienintėlis 
jų tikslas, kad jie laukia iš 
lietuvių pusės klaidų. Kiek 
vieną nesąmoningą pasisa
kymą užrekorduoja ir pas
kui patieks, kaip lietuvių pa 
žadus. O lokių pasisakymų 
netrūksta. Vienu atveju pa
žada padėti butus statyti 
(Rusijoje), o kitu - aukštie
siems karininkams teisę 
Lietuvoje pasilikti ir nuosa
vybę įsigyti. Tokiuose pa
žaduose jie įžiūri neryšlin- 
gumą, ir laukia dar dides
nių nuolaidų. O mūsų de
legatai iš Maskvos grįžę 
sako, kad: "Pasikalbėjimai 
vyko draugiškoje dvasio
je". O, kodėl rusams drau
giškiems nebūti, jeigu jie 
nieko nežada. O ir pažadė
ję neišpildo. Sąmoningai 
ar nesąmoningai ir jie savo 
planus atidengia. Iš pra
džių gal sąmoningai palei
džia, neva "nesąmoningą" 
mintį ir laukia Vakarų reak 
cijos. Kuomet tos reakcijos 
nėra, tai jie pradeda įžūles
ni darylis.

Anksčiau tik pripuola
mai vieną kitą mintį, koks 
nors generolas įterpdavo 
apie bazių reikalingumą ar 
jų palikimą. Bet, kadangi 
Rusijoje generolų ir admi
rolų yra tūkstančiai, tad ne
visi jų pasisakymai pasauli
nės spaudos lieka pastebėti. 
Kuomet ambas. St. Lozorai 
lis lankydamasis Lietuvoje, 
Karaliaučiaus klausimu už
siminė, tai pajudino širšių 
lizdą. Maskvos televizija 
prabilo ir spauda sujudo, o 
Lietuvos pareigūnai pradė
jo aiškintis ir atsiprašinėti. 
O dabar, kuomet spaudoje 
pasirodė interviu su Gorba
čiovu, kur jis aiškiai pasisa
kė: "Nereikia išvesti kariuo 
menės iš Baltijos šalių, nes 
ji yra "stabilizuojantis fak
torius" ir ten gyvenančių 
rusakalbių apsauga". Po 
tokio jo pasisakymo dar ne
teko girdėti, kad Maskvoje 
būtų kas nors atsiprašinė- 
jęs. O tai yra todėl, kad ta
me jo pasisakyme atsispin-

AMERIKOS RINKIMAI
Antanas Dundzila

II
Pirmajame šia tema 

straipsnyje (DIRVA, Nr. 
39.) rašėme, kad, kas lik tu
ri teisę balsuoti, turėtų ta 
teise pasinaudoti. Nesvar
bu, kokia nuomonė vyrauja 
apie abu kandidatus, nebal
suoti iš vis būtų ir nelo
giška ir neveiksminga. 
Mums, šio krašto lietu
viams, rinkimuose yra svar 
bus du punktai - tai "didie
ji" šio karšto rūpesčiai ir 
Lietuvos reikalai. Čia pra
dėsime su tais didžiaisiais 
Amerikos rūpesčiais, o 
straipsnių ciklą užbaigsime 
su Lietuvos reikalais.

Pats didysis šių dienų 
Amerikos rūpestis yra kraš
to ekonomika: milžiniška ir 
vis auganti valstybės skola 
(artėja prie $4 trilijonų), de 
šimtmečiais ncbcsubalan- 
suojami federalinės val
džios biudžetai (šiais me
lais $333 bilijonų defici
tas), skęstanti pramonė, au
ganti nedarbė. Šiuos rūpes
čius supa ir "mažesnieji": 
kontraversinis abortų klau
simas, kylaniis nusikaltimų 
skaičius, prekybos su užsie 
niu deficitas (liepos mėn. 
$7.8 bil.), visuomeninė 
įtampa, sparčiai kylantys 
mokslo ir sveikatos kaštai, 

di rusų norai ir viltys.
Dar aiškiau pasisako 

pulk. V. Alksnis, kuris nors 
yra latvis, bet atstovauja ru
sų militaristinį - šovinistinį 
sparną. "Lietuvos rytas" pa 
talpino su juo pasikalbėji
mą. Kuriame jis nemas
kuodamas parodo rusų im
perialistinius kėslus. "Rusi 
ja pavartos ekonominio 
šantažo priemones ir iš Bal 
tijos kraštų kariuomenės 
neišves. Už naftos tieki
mus Maskva pareikalau
sianti uostų ir orauosčių iš
nuomojimo. Rusija ypač 
panaudos žmogaus teisių 
kortą. Ji būsianti pavartota 
ballicčiams patinka ar ne".

Reikia daugiau dėmesio 
kreipti, ką Alksnis sako. 
Nes iš Jelcino rimtų pažadų 
nėra ir tų pačių jis nesilai
ko. Atsimenu, kuomet E. 
Schevamadze pasakė tą sa
vo garsią kalbą ir pasitrau
kė iš pareigų. Tuomet vi
sos televizijos kameros nu
krypo į jauną besišypsantį 
karininką. Supratau, kad 
jis yra vienas iš Schcvar- 
nadzės minėtų pulkininkų. 
Tik sekančią dieną nusipir
kęs laikraštį pamačiau, kad 
tai yra pulk. V. Alksnis. 
Kuris jau buvo pagarsėjęs 
ir minimas "Juodojo pulki
ninko" vardu. Jo ryšiai su 
kariniais sluoksniais yra 
tamprūs, tad ir jo žodžiai 
reikšmingi! 

net Kongrese smukusi eti
ka.

Kandidatų asmenybės 
taip pat figūruoja šiuose 
rinkimuose. Ne tik pačių 
kandidatų prezidento bei 
viceprezidento vielai, bet 
šiais metais, net ir jų žmo
nų.

Prezidentas Bushas (g. 
1924) kartais puse lupų pri
sipažįsta savo kadencijos 
bėgyje padaręs klaidų. Jis 
tačiau argumentuoja, o daž
nai net įkyriai trinic trina, 
kad ne lik galima, bei ir nei
kia juo pasitikėti dar vienai 
kadencijai. Tas pasitikėji
mas - lai vienas iš Busho 
"įrodymų", kodėl jis turėtų 
būti perrinktas. Jis teigia, 
kad, jo vadovaujama Ame
rika paskutinių 3 metų bė
gyje tarptautinėje arenoje 
daug kur laimėjo. Sekan
čios kadencijos bėgyje jis 
daug atsieks Amerikos vi
daus gerovei. Bendrai jis 
save ir savo programas gi
ria, o už visokiausius trūku
mus kaltina demokratų dau 
gumos kontroliuojamą Kon 
gresą, Senatą ir Atstovų rū
mus. Busho rinkiminėje 
laikysenoje yra daug , vien 
retorika prisaldintų gaidų.

Prezidento retorika ste
bina arba yra nuvylusi dau
gelį. Štai keli pavyzdėliai. 
1988 per rinkimus jis Ame
rikos gyventojams žadėjo 
30 milijonų naujų darbų, o 
jų atsirado tik vienas mili
jonas; jis teigia, kad nieko 
nežinojo apie prekybą gink 
lais su Iranu; teisėjas Cla- 
rancc Thomas jam buvo ge 
riausiai kvalifikuotas as
muo Aukščiausiajam Teis
mui; žadėjo nedidinti mo
kesčių, bet pažado neišlai

Buvęs politinis kalinys Viktoras Petkus.
Leono Vasausko nuotr.

kė; labai ilgai tvirtino, kad 
krašto ekonomika nesmun- 
ka, o dabar tai kalba ir kal
ba, kad stovime ant pat eko 
nominio atsigavimo slenks
čio; ir LL O jau dabar atei
čiai jo daromiems paža
dams bei siūlomoms viso
kiausioms programoms tai 
šiame DIRVOS numeryje 
būių per mažai vietos.

Clintonas (g. 1946) yra 
liberalinio nusiteikimo po
litikas, valstybinio valdy
mo mokyklą gana sėkmin
gai išėjęs Arkansas guber
natoriaus kėdėje. (Respub
likonas R. Rcaganas į Bal
tuosius Rūmus atėjo su pa
našia, Califomijos guberna
toriaus patirtimi.)

Clintonas siūlo daugelį 
demokratams charakteringų 
programų ir, reikia pripažin 
ti, pasako daug karčios lie
sos į akis. Kai Bushas ar
gumentuoja už pasitikėjimą 
juo be savaja patirtimi pre
zidento pareigose, tai Clin
tonas teigia, Reagano - 
Busho ekonominės progra
mos pasirodė netikę. Val
stybinės apimties reikaluo
se į Clintoną yra sunkiau 
žiūrėti, nes iki šiol jis užsi
rekomendavo daug žemes
nėse, gan vargingos, pieti
nės valstijukės gubernato
riaus pareigose. Ryšium su 
šia patirties stoka, tenka 
prisiminti Prezidento Kcn- 
nedy pastabą, kad aukščiau 
siems valdžios pareigū
nams specialių universitetų 
nėra.

Nei Clintono nei Busho 
pažadais negalima nė dali
nai (jau ne nesvajojant apie 
100%!) tikėti. Negalima 
tikėti todėl, kad, drąstiškai 
pasikeitus kokioms nors 
aplinkybėms (pvz., karas, 
gamtos katastrofos, riau
šės), duoti pažadai savaime

(Nukelta į 12 psl.)
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KETVIRTIS
AMŽIAUS 
DIPLOMATINĖJE 

TARNYBOJE
Lietuviai Amerikos ambasadoje

Esame gavę Lietuvoje lei 
džiamo "Vakarinės Naujie
nos" laikraščio iškarpą, kurio 
jc atspaustas ir mūsų skaity
tojams įdomus rašinys apie 
Ramunę ir Algirdą Rimus, 
Kaip žinia, Algirdas Rimas 
yra JA V ambasados Vilniuje 
pirmas sekretorius. Tą rašinį 
- pasikalbėjimą pravedė Jad
vyga Godunavičienė. Jį ir 
spausdiname. Rcd.

Ramūną ir Algirdą Ri
mus gali pamatyti ne tik 
oficialiuose renginiuose, bet 
ir teatre, koncerte, dai-lės 
parodoje. Amerikos 
ambasados Lietuvoje pirmo 
jo sekretoriaus Seimą domi
si Lietuvos kultūra, papro
čiais.

Žurnalistės smalsumas 
paskatino susitikti su po
nais Rimais ir papasakoti 
apie juos laikraSčio skaity
tojams. Pokalbį taip ir pa
teiksiu - dviejų dalių. Pir
moji - labiau oficiali, ant
roji - Šeimyninė.
Pasakoja Algirdas RIMAS:

- Mes Lietuvoje visada 
domėjomės, kaip sekasi už
jūrio tautiečiams, ar ten tik
rai niekas nevaržo "tautinių 
mažumų" renkantis profe
siją. Taigi papasakokite, 
kaip Jūs tapote Amerikos 
diplomatu.

- I Amerikos diplomati
nę tarnybą atėjau 1967 me
tais, išlaikąs konkurso eg
zaminus, kuriuose gali da
lyvauti visi Šalies piliečiai, 
kokios tautybės jie bebūtų. 
PrieS tai New Yorke bai
giau Universitetą, kur mo
kiausi politinių mokslų, pas 
kui - ekonomikos. Tarna
vau kariuomenėje, kurį lai
ką dirbau įmonėje.

- Per ketvirtį amžiaus 
diplomatinės tarnybos tur
būt teko daug kur gyventi?

- Apkeliauta tikrai ne
mažai. Pirmąjį paskyrimą 
gavau į nepriklausomybę 
atgavusią Gvianą (buvusi 
Britų Gviana) Pietų Ameri
koje. Vėliau tarnavau Vo
kietijoje, Ekvadore, Islan
dijoje, Airijoje, o paskuti
niuosius metus - Kanadoje. 
Specializavausi tarptautinių 
transporto ir ryšių srityje. 
Taigi esu Šioks toks tarptau 
tinis Šių reikalų ekspertas. 
Ypač oro linijų, kitų susisie 
kimo ir rySių priemonių. 
Tačiau yra tekę dirbti ir pla 
tesnių tarptautinių ekono
minių santykių sferoje.

- Ar norėjote dirbti 
Lietuvoje?

- O taip, pats prašiausi 

skiriamas. Atidarius amba
sadą ir poną Darelą Johnso- 
ną paskyrus reikalų patikė
tiniu, Amerikoje imta ieš
koti diplomatų, galinčių 
bent šiek tiek susikalbėti 
lietuviškai. Savanorių pa
sisiūlė daug, aš - vienas jų.

- Kada pirmą kaną atvy 
kote į tėvų žemą ir kokie 
buvo pirmieji įspūdžiai?

- Atvažiavau pernai lap
kričio mėnesį ir išbuvau ke 
lėtą savaičių. Buvo labai 
šlapia. Kiekvieną dieną li
jo, bet visa tai - niekis, nes 
optimizmas liejosi per kraš
tus. Tada kaip tik viena po 
kitos į Lietuvą vyko ameri
kiečių delegacijos, buvo 
ruošiama Amerikos meto
dinės paramos Lietuvai pro 
grama. Dirbome labai in
tensyviai, kartu su Lietuvos 
valdžia ir valdininkais. Po 
to grįžau į Kanadą ir diibda 
mas laukiau, kol išsispren
dė mano paskyrimo į Lietu
vą reikalai. Šių metų kovo 
mėnesį, kai sutartis dve
jiems metams buvo pasira
šyta, į Vilnių jau atvažiavo
me kartu su žmona.

- Kokios Jūsų pareigos 
ambasadoje?

- Diplomatinis titulas - 
pirmasis sekretorius, o pa
reigos - ekonomikos reika
lų patikėtinis.

- Paprastai pirmasis sek 
retorius būna antrasis as
muo ambasadoje ir amba
sadoriui išvykus jį pava
duoja?

- Taip, ponui Darelui 
Johnsonui išvykus, būna 
reikalų patikėtiniu.

- Esate paskirtas dve
jiems metams. Ar nenorė
tumėt pabūti Lietuvoje il
giau?

- Pagal JAV tvarką dip
lomatai skiriami būtent dve 
jiems metams. Vėliau kon
traktas gali būti pratęstas. 
Antai Airijoje išbuvau ket
verius metus. Bet Ameri
koje yra daug norinčių va
žiuoti į Lietuvą...

- Ar ambasada Vilniuje 
jau galutinai įsikūrė?

- Ambasadai skirtos ge
ros patalpos Akmenų gat
vėje. Netoli turime ir rezi
denciją. Tačiau visas mums 
reikalingų asmenų sąstatas 
dar nesukomplek-tuotas. 
Ateityje turėtų at-važiuoti 
dar keli diplomatai iš 
Amerikos. Kitų darbuo
tojų ieškosime vietoje.

- Kadangi Jūsų sritis - 
ekonominiai ryšiai, norėtų-

Ramunė ir Algirdas Rimai.

si pasiteirauti, ar Amerikos 
biznierių žvalgybinius vizi
tus jau keičia konkrečios 
dalykinės sutartys?

- Konkretaus darbo 
daug. Jį sugrupuočiau į tris 
pagrindines dalis. Pirmiau
sia tai tarpininkavimas, ska 
tinant Amerikos valdžios 
numatytos paramos Lietu
vai vykdymą. Pagal šią 
programą tiekiami grūdai, 
pašarai ir kt Kita sritis bū
tų visa apimanti metodinė 
techninė pagalba. Bendra
darbiaujame su Amerikos 
agentūra AID, kuri progra
mą kuruoja ir jai vadovau
ja. Mums rūpi, kad pagal
ba būtų tiekiama sklanžiai ir 
naudingai. Prioritetai, 
kuriais vadovaujamasi, yra 
abiejų pusių parengti ir pa
tvirtinti. Trečiasis užsimo
jimas - skatinti investicijas 
į Lietuvą ir bendro pobū
džio prekybinių santykių 
plėtojimą. Iš Amerikos at
vykusius biznierius prista
tome atsakingiems valdžios 
pareigūnams ir pramonin
kams. Bandome padėti ir 
atskiroms Lietuvos įmo
nėms užmegzti tiesioginius 
ryšius su Amerikos gamy
klomis.

- Kaip sekasi vykdyti 
šiuos užmojus? Ar netruk
do Lietuvos valdžios krizė?

- Viskas vyksta norma
liu tempu. Yra jau ir kai ku 
rių investicijų. Esu nusitei
kęs optimistiškai. Na, o dėl 
valdžios krizės, mes visi su 
prantame, kad valstybių, 
išsikovojusių nepriklauso
mybę ir pasirinkusių demo
kratijos kelią, iš pradžių vi
suomet tyko daug sunku
mų. Tad nesutarimai val
džioje yra visai normalus 
reiškinys. Beje, netrūksta 
jų ir Amerikoje. Ir nema

Jono Juknevičiaus nuotr.

nau, kad permainos Vyriau 
sybėje atsilieptų tarptauti
niams ekonominiams santy 
kiams. Amerikos verslinin 
kai jaučia simpatijas Lietu
vai, neužmiršta nesenų is
torinių įvykių, ginant ne
priklausomybę.

- Kokių biznio žmonių 
daugiau tarp besidominčių 
Lietuva - amerikiečių ar 
Amerikos lietuvių?

- Ir vienu, ir kitų. Kai 
kurie lietuviai irgi atstovau
ja stambioms Amerikos fir
moms, užima jose aukštus 
postus. Bet nemaža ir ame
rikiečių, kurių su Lietuva,
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išskyrus biznį, nesieja jokie 
kiti ryšiai. Rugpjūčio mė
nesį kaip tik turi atvažiuoti 
keliasdešimties įmonių at
stovai. Šią kelionę rengia 
Amerikos valdžios agentū
ra OPIC, kuri ragina inves
tuoti į Lietuvą ir kitus kraš
tus.

- Turbūt Jūs daug ke
liaujate ir po Lietuvą? Juk 
būtinąją geriau pažinti.

- Žinoma, daug ką rei
kia pačiam pamatyti, daug 
su kuo susipažinti, ypač 
miestuose, kur sutelktos 
pramonės įmonės.

- Vilniuje, matyt, tenka 
bendrauti ir su kitų šalių 
ambasadų darbuotojais?

- Susitinkame ir oficia
liuose renginiuose, ir šiaip 
dažnokai. Mat nemažai dip 
lomatų tebegyvena viena
me viešbutyje.

Ponui Algirdui Rimui 
atsiprašius, pokalbį pratę- 
sėme su ponia Ramune Ri
miene.

(Bus daugiau)

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

TRANSPAK, 
2638 W. 69th ST.,

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

'DIRVOS

• Serving Euclid 
& Cleveland 
for 20 Years!
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KONSTANTINAS 
JABLONSKIS 

jo gimimo šimtmečiui prisiminti
Vincas Trumpa

Nepriklausomybės lai
kais jis buvo įsijungęs į Is
torijos draugijos veiklą, 
bendradarbiavo jos tęstinia
me leidinyje Praeitis, skaitė 
rusiškosios paleografijos ir 
diplomatikos kursą Vytauto 
Didžiojo universitete, kurio 
ir aš turėjau klausyti. Tai 
buvo visiškai naujas bet be 
galo naudingas dalykas bū
simiems istorikams. Rūpi
nosi K. Jablonskis Lietuvos 
archyvų, kurie buvo atsidū
rę Rusijoje, ypač Lietuvos 
metrikos grąžinimu Lietu
vai, nors ir nesėkmingai.

Taip besidarbuojant atė
jo sunkūs Lietuvai laikai, 
kai 1940 m. birželio 15 d. 
Raudonoji armija okupavo 
Lietuvą. Iš pradžių dar at
rodė, kad K. Jablonskis ga
lės ir toliau dirbti savo mė
giamą senų dokumentų ty
rinėjimo darbą. Atleidus 
kun. Juozapą Stakauską 
(1900-1972) iš Lietuvos 
Valstybinio archyvo direk
toriaus vietos, tom parei
gom buvo paskirtas K. Ja
blonskis. Niekas negalėjo 
abejoti jo kvalifikacijomis. 
Be abejo, ir dr. Stakauskas 
buvo atleistas ne dėl kvali
fikacijų stokos. Labai grei
tai paaiškėjo, kad Maskvai 
ne tokios kvalifikacijos bu
vo reikalingos.

Prof. V. Merkys patei
kia labai įdomią ištrauką iŠ 
prof. Z. Ivinskio dienoraš
čio, kuris dabar yra M. Maž 
vydo bibliotekos rankrašty
ne. Sovietinei valdžiai už
darius Teologijos-Filosofi
jos fakultetą Ivinskis liko 
be darbo. Jis manė, gal jis 
galės prisiglausti K. Ja
blonskio vadobaujamame 
archyve. Tuo reikalu jis ir 
atsilankė pas jį. K. Jablons 
kis jam labai atvirai papa
sakojo, kas atsiliko su Lie
tuvos artehyvais. Jie dabar 
perėjo į Vidaus reikalų mi
nisterijos žinią juos dabar 
tvarko Raudonosios armi
jos karininkas Nomovas, 
kuris labai nuodugniai išeg- 
zaminavęs ir patį Jablonskį. 
Iš tikrųjų netrukus Jablons
kis ir buvo atleistas iš direk 
toriaus pareigų (V. Merkys, 
95 p.).

įdomu, kad visai tokią 
pačią išpažintį tam Nomo- 
vui teko atlikti ir man. Mo 
kytojavau tada Kauno VI 
gimnazijoje Šančiuose. Pa
skaitęs laikraščiuose skelbi 
mą, kad archyvams reikalin 

gi moksliniai darbuotojai, 
nuėjau turbūt pas tą patį 
Nomovą (nors tada jo pa
vardės nežinojau) į Vidaus 
reikalų ministeriją. Jis ir 
mane labai smulkiai išklau
sinėjo apie tėvus, brolius ir 
seseris, kokioms organiza
cijoms priklausiau. Labai 
nustebo, kai pasakiau, kad 
nebuvau neolituanas. "Juk 
visi studentai turėjo priklau 
syti". Ne, ne visi. Paskuti
nis ir pats bjauriausias jo 
klausimas: "O kaip, ar pa
tenkintas, kad mes atė
jom?" Gudragalviaudamas 
bandžiau aiškintis, kad dar 
per mažai pažįstu, kad kai 
pagyvensim - pamatysim. 
Kai netrukus atėjo baisio
sios birželio dienos, supra
tau, koks kvailai pavojin
gas buvo tas mano gudra- 
vojimas.

Atsitiko taip, kad ištru
kęs iš Nomovo nagų kaip 
lik susitikau prof. K Ja
blonskį ir papasakojau jam 
apie savo vizitą Vid. reika
lų ministerijoj. Jo patari
mas man buvo: bėk kaip ga 
Įima tokiau nuo tos ministe 
rijos ir džiaukis, kad joje 
nepalikai savo pėdsakų.

Turbūt nereikia nei šaky 
ti, kaip sunku buvo ką nors 
gerai daryti Sovietams oku
pavus Lietuvą, ypač istori
kams. Kovodama prieš ta
riamą lietuvišką (buržuazi
nį") nacionalizmą, Maskva 
iš tikrųjų siekė visiškai in
tegruoti mūsų istoriją į Ru
sijos istoriją ir visaip išnau
doti istorikus savo imperia
listiniams tikslams. K. Ja
blonskis ne kartą parodė 
nemaža drąsos ir daug ap
sukrumo, gindamas Lietu
vos istorijos periodizacijos 
klausimą, kai kas siūlė, be 
abejo, valdžios paraginti, 
Nepriklausomos Lietuvos 
laikotarpį (1918-1940 m.) 
laikyti tik tolimesnės kovos 
dėl Sovietinės Lietuvos tą
sa. Jablonskis tada visiškai 
teisingai nurodė, kad 1919- 
1920 m. V. Kapsukas, 
Maskvos inspiruotas, bandė 
kurti Lietuvos-Baltarusijos 
sovietinę respubliką, apie 
kurią 1940 m. niekas net 
Maskvoje negalvojo. Skai
tydamas Vilniaus univer
sitete TSRS valstybės ir 
teisės istorijos kursą, K. Ja
blonskis stengėsi įrodyti, 
kodėl reikėjo atskirai kalbė 
ti apie senosios Lietuvos 

valstybės ir teisės istoriją, 
kad feodalizmas Lietuvoje 
skyrėsi nuo Rusijos feoda
lizmo.

V. Merkys savo mono
grafijoje pateikia šiek tiek 
duomenų, kaip sunku buvo 
tada (ypač ligi Stalino mir
ties ir dar po to) dirbti Isto
rijos institute. Kaip kitose 
įstaigose ir įmonėse, ir čia 
buvo leidžiamas sienlaikraš 
tis "Tarybinis istorikas". 
Jame buvo rašoma, koks 
tas istorikas turėtų būti: 
"Mūsų tarybinių istorikų 
pareiga yra kovingai demas 
kuoti buržuazinius naciona
listinius melus, pridengtus 
veidmaininga objektyvisti- 
ne istorijos mokslo Skaiste, 
ir propaguoti marksistinį 
leninį, priešakinį, vienintelį 
teisingą istorijos mokslą." 
Ne kartą Jablonskis buvo 
puolamas, kad jis to "moks 
lo" nesilaikė.

1950 m. pavasarį K. Ja
blonskį ištiko gana smar
kus širdies smūgis (infark
tas). Nežiūrint to ir visų 
kitų kliūčių, jis per paskuti
nį savo gyvenimo dešimt
metį (jis mirė 1960 m. lie
pos 28 d.) nepaprastai daug 
padarė, ne tik skaitydamas 
paskaitas Vilniaus univer
sitete ir dirbdamas Istorijos 
institute, bet ir toliau reng
damas ir redaguodamas vis 
naujus Lietuvos istorijos 
šaltinių rinkinius. 1953 m. 
jis įteikė Istorijos institutui 
1387 mašinraščio puslapių 
dokumentų rinkinį apie Lie 
tuvos valstiečių baudžiavi
nius santykius. Rinko to
liau Lietuvos dvarų inven
torių dokumentus, kurie 
buvo išleisti jau po jo mir
ties. 1959 m. išėjo jo suda
rytas stambus Lietuvos vais 
tiečių ir miestelėnų ginčų 
su dvarų valdytojais tomas 
(I dalis).

Atskirai verta paminėti 
dar vieną leidinį, prie kurio 
parengimo daug prisidėjo 
K. Jablonskis. Po II pasau
linio karo rytinę Rytprūsių 
dalį aneksavo Sovietų Są
junga ir pavadino Kalinin
grado sritimi. Tuojau po 
karo Lietuvos Istorijos insli 
tūtas, kuriam tada vadova
vo dr. Povilas Pakarklis 
(1902-1955), susirūpino to
je Mažosios Lietuvos daly
je esančiomis biblioteko
mis, archyvais ir kitais isto
riniais dokumentais. Ypač 
daug buvo surinkta visokių 
Prūsų valdžios potvarkių 
lietuvių kalba. Kadangi P. 
Pakarklis mirė nespėjęs ap
doroti tos medžiagos, šio 
darbo ėmėsi K. Jablonskis. 
Taip ir atsirado stambus 
668 puslapių leidinys "Prū
sijos valdžios gromatos, pa 
graudenimai ir apsakymai 

lietuviams valstiečiams" 
(Vilnius, 1960 m.). Tas lei 
dinys užkliuvo Maskvai, įs
pėjančiai Lietuvos istori
kus, kodėl jie kiša nosį ne į 
savo reikalą (Mažąją Lietu
vą!). Žinia, Chruščiovas 
tada barė lietuvius ir už 
Trakų pilies restauravimą. 
Būtų geriau, jeigu Lietuva 
tik kukurūzus augintų.

Kad istorija yra gyveni
mo mokytoja, turbūt niekas 
taip karštai netikėjo, kaip 
bedieviškas sovietinis rėži
mas. Užtat jis taip budriai 
sekė istorikų darbus, ne tik 
tų, kurie užsiiminėjo nau
jausia istorija. Gali kilti 
klausimas, kaip Konstanti
nas Jablonskis vis dėlto ga
lėjo beveik visą laiką dirbti 
istoriko darbą, daug nenu
krypdamas nuo objektyvios 
kritiškai pozityvistinės isto
rijos sampratos. Tik labai 
retais atvejais jis paminėda
vo vieną kitą vadinamų 
marksizmo-lcnizmo klasi
kų veikalą.

Norint atsakyti į šį klau
simą reikia turėti prieš akis 
į dvi aplinkybes. Visų pir
ma, K. Jablonskis buvo to
taliai apolitinis žmogus. 
Tiesa, studijuodamas Mask 
vos universitete jis įsijungė 
į aušrininkų (turėtų būti auš 
rininkų) būrelį, kuris 1910 
buvo ėmęs leisti jaunimo 
žurnalą "Aušrinė". Tarp jo 
inicijalorių buvo ir Pranas 
Dovydaitis, kuris netrukus 
(1911 m.) lapo "Ateities" 
redaktoriumi. Skilimas 
įvyko dėl religijos vaid
mens žmogaus gyvenime. 
K. Jablonskis irgi, matytis, 
buvo įsitraukęs į tuos gin
čus. Dėl to jo tėvas jam ir 
rašė 1912 m. lapkr. 17 d. : 

Poetas Justinas Marcinkevičius su savo anūke Salomėja. 
Leono Vasausko nuotr.

"Ar nežada ir "Aušrinė" 
kiek kitokiu keliu eiti? 
Kad tiedu jaunimo būreliu 
tiek nesipeštų, man būtų 
pačiam labai malonu. Ar 
šiaip ar taip, dėl 'religijos' 
dalykų, mano nuomone, 
pešties nepriderėtų" (J. Ja
blonskio laiškai, 135 p.). 
Deja, peštynės vyko ir to
liau. Jas gana vaizdžiai ap
rašė Petras Klimas savo at
siminimuose (Iš mano atsi
minimų. Išleido J. Kapo
čiaus, Bostonas, 1979, 35- 
42 p.). Nežinia, kaip pavei 
kė Konstantiną jo tėvo laiš
kas, bet jis tuo metu dau
giau domėjosi vertimais ir 
"beletristika". Gaila, ligi 
šiol tebėra neparašyta "Auš 
rinės" ir aušrininkų istorija, 
nors, kaip matytis iš Leono 
Gudaičio knygos (Platėjan- 
tvs akiračiai, Vilnius Vaga, 
1977), jos vaidmuo naujo
sios lietuvių literatūros is
torijoje buvo gana žymus.

Ir kaip istorikas K. Ja
blonskis mažiausiai domė
josi politine Lietuvos isto
rija. Jis tiesiog visas pasi
nėrė į Lietuvos XVI-XVII 
a. visuomenės ir kultūros 
istoriją, ar tai jieškodamas 
vis naujų šaltinių valstiečių 
santykiams su dvarininkais 
nušviesti, ar rankiodamas 
viską, ką tik galima buvo 
surasti, apie pirmuosius mū 
sų rašto ir kultūros darbi
ninkus (Mažvydą, Daukšą 
ir kt.), apie kuriuos ligi tol 
ne per daug buvo žinoma. 
Dėl to jį sunkiau buvo ap
kaltinti "buržuaziniu" ar ki
tokiu nacionalizmu. Iš viso 
K. Jablonskis, kaip ir visa 
Jablonskių šeima, buvo di
delis Lietuvos mylėtojas, 
bet nebuvo nacionalistas.

(Pabaiga)
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DAINAVOS APYGARDOS 
ŠTABO ŽLUGIMAS

Juozas Petraška
Krūmas buvo žadėjęs 

po kiek laiko atvykti pas 
mane sužinoti apie Dau- 
manto-Lukšos J. ir Rimvy- 
do-Krikščiūno J. išvyką. 
Visai netikėtai per ryšinin
ką pranešė, kad po keleto 
dienų atvyksiąs ir prašė jo 
laukti.

Krūmą atvedė antrojo 
būrio vadas Putinas-Bruso- 
kas St. Jis (Krūmas) jau ži
nojo, kad vyrai iš "anapus" 
grįžę, bet susitikęs su jais 
nebuvo. Krūmui ir Putinui 
papasakojau, ką buvau gir
dėjęs iš Rimvydo. Vėliau 
Krūmas panoro aplankyti 
Dainavos apygardos vadą 
Ąžuolį-Jėčių A., esą gavęs 
raštą, kad skiriamas štabo 
darbuotoju, tik nežinantis 
kur, ar Dainavos apygardo
je, ar Pietų Lietuvos parti
zanų štabe. (Pietų Lietuvos 
štabą sudarė susijungusios 
"Tauro" ir Dainavos apy
gardos). Prašė palydėti į 
Dainavos apygardos štabą, 
nes nežinojo nei kelio, nei 
jo dislokacijos vietos.

Rugpjūčio 9 dieną mes 
abu (aš ir Krūmas) išėjome 
į Dainavos apygardos šta
bą, esantį Punios šile. Nuo 
Balbieriškio miško iki Pu
nios šilo apie 30 km kelio, 
o jis per laukus apsukant 
lanką apie Balbieriškį, pas
kui panemunės šlaitais per 
krūmus ir įvairias įdubas, 
šaltiniuotas vietas.

Paėję nuo miško keletą 
kilometrų, užsukome į Pu- 
trišių kaimą pas pažįstamą 
gyventoją pasiteirauti apie 
toje apylinkėje esančią pa
dėtį, be to, reikėjo ir pasis
tiprinti. Pavakarieniavę ir 
pasikalbėję leidomės į ke
lionę nenujausdami, kad ji 
Krūmui bus paskutinė, o 
man - ilga vergo dalia toli
mojoje šiaurėje.

Priartėję prie Punios ši
lo, pasijutome gerokai nu
vargę ir, užlipę ant kalno 
Bundorių kaime, prie buvu
sio vėjo malūno pamatų, 
nutarėme pailsėti. Pailsėję, 
pasigėrėję gražiais gamtos 
vaizdais (naktis buvo šviesi 
ir visi kontūrai buvo ryš
kūs), patraukėme šilo link, 
nes rytuose jau ryškėjo atei 
nanti diena.

Aš retkarčiais buvoda- 
vau Dainavos apygardos 
štabe įvairiais reikalais, be 
to, vasarą buvo grupių va
dų ir jų štabų darbuotojų 
pasitarimas, kurį suorgani
zavo apygardos vadas 
Ažuolis. Pasitarimas truko 
keletą dienų. Todėl man 
štabo bunkerio vieta buvo 
gerai žinoma. Jis buvo nau 
dojamas jau antri metai ir 
visi manė, esąs saugioje 
vieloje.

I Punios Šilą, kitaip ne

gu į kitus miškus, įvažiuoti 
galima tik iš vienos, girinin 
kijos, pusės, esančios prie 
įvažiavimo į mišką kelio. 
Šilą aplink juosia Nemunas 
(jo tėkmė aplink šilą 19 ki
lometrų, o Nemunas nuo 
Nemuno 2,3 kilometro). 
Taigi kelias tiesiai eina nuo 
girininkijos link Nemajūnų 
bažnytkaimio, o paėjėjus 
tuo keliu į dešinę yra nežy
mus miško keliukas ir juo 
eidamas maždaug už 4 km 
randi mažą upeliuką, įte
kantį į Nemuną.

Per upeliuką yra medi
nis tiltelis, kad būtų galima 
pervažiuoti arkliais (veži
mu ar rogėm). Keliukas 
veda į vadinamąją "smalia- 
mią" (anksčiau ten iš pušų 
kelmų buvo verdama sma- 
la-degutas). Nuo tiltelio į 
dešinę, už kokių 60 metrų, 
matyti Nemunas. Nuo to
liau esančio kalnelio papė
dės (apie 250-300 metrų 
nuo tilto) teka šaltinėlis, 
tame kalnelyje, ant šaltinio, 
ir buvo įrengtas bunkeris- 
slėptuvė. Taigi priėjus til
telį nuo girininkijos pusės į 
kairę, raikia upeliu eiti iki 
kalnelio, kur baigiasi upe
lis, jis, tekėdamas iš šalti
nio, neužšąla ir juo atbridus 
tekantis vanduo užmaskuo
ja pėdsakus.

Kalnelyje, maždaug 452 
kampu, neišlipus iš upelio, 
atidarius dureles-angą, ant 
kurios auga nedidelė vešli 
eglutė, patenki į mažą kori
doriuką, jo dešinėje yra 
įkasta į žemę medinė stati
nė pilna šaltinio vandens. 
Iš jos bunkerio gyventojai 
apsirūpina vandeniu. Pali
pus keletą laiptelių aukš
tyn, patenki į patį bunkerį, 
kuris padalintas į dvi patal
pas (praėjimai be durų) dar 
bo kambarį, kartu ir virtu
vę, o dešiniau - "miegamą
jį". Pirmojoje patalpoje pa
statyta plyta-viryklė, čia ir 
radijo aparatūra, šafirogra- 
fas, rotatorius, dvi rašomo
sios mašinėlės, taip pat 
maisto produktų atsargos, 
ginklai (valgį gamindavosi 
bunkerio viduje).

Antrojoje patalpoje - 
gultai aštuoniems žmo
nėms. Lauke, ant bunkerio 
viršaus, pritvirtintas dūm
traukis, padarytas iš vėjo 
nulaužtos pušies stuobrio, 
5-6 metrai nuo žemės pavir 
šiauš. Tas stuobrys pcrskel 
tas, vidus išduobtas, o pas
kui sukaltas ir pastatytas, 
be to, prie jo pritvirtinta ra
dijo antena. Kad nebūtų 
bunkeryje tvanku, visuose 
keturiuose kampuose įtaisy 
ti oratraukiai (ventiliacija) 
iš drenažo vamzdelių, kurie 
iš lauko užmaskuoti sama
nomis. Tai štai į kokį bun

kerį su Krūmu atvykome.
Jame radome šiuos par

tizanus:
1. Ązuolį-Jėčį Dominy

ką, Dainavos apygardos 
vadą.

2. Liną-Macevičių-An- 
taną, apygardos ryšio ir 
žvalgyvos skyriaus virši
ninko pavaduotoją.

3. Vyrutį-Juozaitį Vin
cą, agitacijos ir propagan
dos skyriaus viršininką.

4. Girinį-Pūškorių Juo
zą, propagandos skyriaus 
viršininko pavaduotoją.

5. Arą-Petrauską Myko
lą, K. Margiogrupės štabo 
viršininką.

6. Juodvamį-Kavaliaus- 
ką Vaclovą, atsakingą už 
štabo aprūpinimą, visų vadi 
namą štabo "kupranuga
riu".

Ąžuolis, mus išvydęs, 
labai apsidžiaugė. Trumpai 
pasidalinome pogrindinio 
gyvenimo įspūdžiais, užsie
nio naujienomis, aptarėme 
Rimvydo ir Daumanto ke
lionę bei kitas partizaninės 
veiklos problemas.

Iš Ąžuolio sužinojome, 
kad Rimvydas paskirtas 
Dainavos apygardos štabo 
viršininku, o dabar išvykęs 
į Pietų Lietuvos partizanų 
štabą, kuriam priklauso ir 
Dainavos apygardos, refe
ruoti Pietų Lietuvos partiza 
nų vadui atliktą darbą išvy
koje į užsienį. Rimvydui 
grįžus, Dainavos apygardos 
štabe virė darbas. Buvo 
ruošiamasi spausdinti apie 
tūkstantį laikraštėlio "Auku 
ras" egzempliorių, įvairūs 
įsakymai padaliniams, ins
trukcijos ir Lt. Man Ažuo
lis įteikė raštą - liudijimą, 
kad esu apdovanotas Vyčio 
Kryžiumi už ilgametį ir są
žiningą darbą partizanų gre 
tose.

Kitos dienos vakare ruo
šiausi grįžti į Balbieržgirę, 

Tel: 617-965-8080 Faksas: 617-332-7781

BALTIC TOURS
77 OAK ST..SUITE4 
NEVVTON, MA 02164

Išpirkus bilietą, pinigai negrąžinami ir 
kelionės datas pakeisti negalima.

Keliauti galima pradedant spalio 1 d. iki 
kovo 31 d., išskyrus šv. Kalėdų 
laiką - nuo gruodžio 17 d., iki 
sausio 10 i

Bilietus reikia išpirkti ne vėliau kaip 
spal.o 31 d.

Prašom kreiptis į
Albiną Rudžionieną

ar
Kristiną Mitkutę

bet Ažuolis patarė dar pasi
likti, kadangi dar ne viskas 
aptarta, be to, ateinančią 
naktį bus baigiamas spaus
dinti laikraštis bei įsakymai 
ir instrukcijos, kuriuos ga
lėsiu pasiimti. Teko pa
klusti ir likti dar vienai die
nai.

Dienos metu buvome 
išėję į paviršių pakvėpuoti 
tyru oru, o naktį laukė dar 
daug darbų. Plušome be
maž visą naktį, miegoti nu
ėjome apie 5 vai. ryto.

Aš pabudau pirmas ir 
prisiminiau sapną, kurį 
prieš pabusdamas sapna
vau: rodos, plaukiu per Ne
muną ties Balbieriškiu, pas 
kui mane pavaduotojas Spy 
ruoklis-Kučinskas Jonas, o 
vanduo Nemune toks 
drumstas, lyg būtų moliu 
atskiestas. Plaukiu sunkiai 
ir galvoju, kad tik greičiau 
pasiekčiau krantą. Rodos, 
taip netoli jis buvo, kai štai 
giai pabudau tame drumsta
me vandenyje.

Paaiškėjo, kad mane pa
žadino kažkokie neaiškūs 
garsai virš bunkerio. (Jo 
lubos buvo iš dvigubų sker
sai ir išilgai išdėstytų rąste
lių) Įsiklausiau kažką šna
rant, lyg kas žemę kastų. 
Trumpam nutyla, po minu
tės kitos vėl kartojasi tie 
patys garsai. Visi miega, o 
man neramu. Pagaliau atsi
kėliau ir pažadinau apygar
dos vadą ir pasakiau neri
mo priežastį. Jis (vadas) 
pasiklausęs nusprendė, kad 
ant bunkerio bus užėjusios 
karvės, nes kartą taip jau 
yra buvę, atsikėlę turėjo jas 
išvaikyti. Atsiguliau, bet 
miegas neima, triukšmas, 
kaip man atrodė, intensy- 
vėjo. Girdžiu, ir vadas ne
miega. Jis man liepė paly
pėti kopėčiomis prie atsar
ginės angos ir pasilausyti, 
ten bus aiškiau girdėti. 

JFK - RYGA 
$678.00 

j abi puses

(Dešiniajame įėjimo kampe 
buvo atsarginė anga su iš
ėjimu ant kalno.) Užlipau 
kopėčiomis į viršų tiek, kad 
galva būtų prie pat angos. 
Atsarginis išėjimas iš vir
šaus buvo užmaskuotas.

Klausau ir pats netikiu - 
ant bunkerio viršaus rusiš
kai kalba. Leidžiantis že
myn, Ąžuolis klausia: "Na 
kaip?" Aš atsakiau, jog kar 
vės, bet rusiškai šnekan
čios. Visi šoko iš gultų, tur 
būt buvo nubudę ir mūsų 
pokalbį girdėjo.

Kokia buvo visų būsena 
po mano žodžių, manau, 
aiškinti nereikia. Veiduose 
vienas klausimas: kas bus 
toliau? Pirmiausia šiaip 
taip apsirengėm, daugelis 
net batais neapsiavė. Po 
pirmojo nervinio šoko pra
bilo Ąžuolis ir bandė mus 
nuraminti, jog nereikia vis
iškai pulti į paniką, o pir
miausia sužinoti, kokios pa 
jėgos mus apsupo. Bunke
ris solidus ir prie mūsų pri
eiti ne taip paprasta, nebent 
išsprogdintų iš viršaus. 
Reikia bandyti veržtis per 
abi angas vienu metu ir 
įsitikinti, kokia padėtis.

Ąžuolio įsakymu per 
apatinį išėjimą turėjo prasi
veržti Krūmas, per viršutinį 
aš, Patrimpas. Kai Krūmas 
pradarė apatinį išėjimą, pra 
pliupo kulkosvaidžiai, bet 
Krūmo nekliudė, nes jis, 
atidarydamas dureles, sto
vėjo ant laiptelių viršaus, o 
kulkos smigo į žemę apa
čioje jo. Nepavykus prasi
veržti, suvokėme, kad bun
keris aptiktas neatsitiktinai, 
nes kulkosvaidžiai nukreip
ti į apatinį išėjimą.

Krūmas, neišlaikęs ner
vinės įtampos, išsiėmęs pis
toletą įsidėjo į bumą ir nusi
šovė. Toks poelgis likusius 
labai paveikė, pradėjome at
sisveikinti galvodami apie 
panašų likimą. Po to aš pa
kilau kopėčiomis prie atsar
ginės angos ir pradėjau gal
va ir pečiu atsargiai išlėto 
kelti viršutinį dangtį. Kai 
pakėliau apie 10 cm, į angą 
buvo paleista automato se
rija, kuri "pakuteno" sėdy
nės raumenis ir aš kritau 
nuo kopėčių, bet nesusižei- 
džiau. Šovė, matyt, iš me
džio, todėl nepataikė į gal
vą. Įsitikinę, kad bunkeris 
apsuptas nemažų pajėgų ir 
verštis beprasmiška, skubiai 
pasitarę, nutarėme: pirmiau
sia naikinti dokumentus ir 
stengtis išsilaikyti iki nak
ties, o tamsoje mėginti prasi 
veržti. Mus aptiko apie 11 
valandą dienos.

Kai aš pakėliau viršutinę 
angą ir nukritau nuo kopė
čių, anga ir liko pradara, nes 
dangtis neįkrito į savo vietą, 
tad čekistai puolamosiomis 
pradėjo jį sprogdinti.

(Bus daugiau)



SIEKIANT GYVU RYŠIU SU 
LIETUVA IŠLIKS DVASINIAI 

GYVA IR IŠEIVIJA
JAV LB XIII Tarybos Antroji Sesija 

Pranas Joga

(Pirmas tęsinys)

Vicepirmininkės specia
liems reikalams Ingridos 
Bublienės 2/3 puslapio raš
tu pristatytam pranešime 
skirta daugiausia vietos 
LIETUVA-1ŠEIVIJA / 
Ryšiai ir Neišnaudotos Ga
limybės konferencijai, vy
kusiai Birštone šių metų 
rugpjūčio 16-23 dienomis

Vicepirmininko organi- 
’zaciniams reikalams Ginta

ro Čepo 1 puslapio praneši
mas buvo papildytas vaiz
dine medžiaga apie dabarti
ne LB veiklos padėlį. Savo 
pranešime sako:

"Mums reikia geriau or
ganizuotis ir stengtis ben
dradarbiauti su visom ki
tom organizacijom. Laikas 
peržiūrėti apygardų ribas, 
kai kur yra viena ar kita 
veikli apylinkė, kitur yra 
virš penkiolikos. Laikas 
peržiūrėti mūsų įstatus ir 
padaryti atitinkamus pakei
timus. Kad mūsų veikla bū 
tų sėkminga, šiluose dar
buose JAV LB tarybos na
riai turėtų aktyviai prisidėti 
tarp sesijų, tiek savo komi
sijų rėmuose, liek savo Apy 
gardų rėmuose.”

Be anksčiau paminėtų 
pranešimų dar yra vicepir
mininko sporto reikalams 
Prano Gvildžio (1 pusla
pis), vicepirmininko infor
macijos reikalams Rimanto 
Stirbio (virš 2 puslapių) ir 
vicepirmininko mokslo rei
kalams dr. Vitolio Vengrio 
(2 puslapiai).

Tarybos nariams buvo 
išdalinta JAV LB Krašto 
valdybos 38 puslapių 1991 
ir 1992 pirmųjų 6 mėnesių 
finansinė ataskaita. Pavar
čius aiškiai matyti, kad jau 
einama prie profesionalinio 
lygio sąskaitybos.

Kontrolės komisija pa
darė reviziją ir davė suges
tijas kaip patobulinti sąskai 
tybą.

Be JAV LB Krašto val
dybos pranešimų dar buvo 
išklausyta pranešimai: IX 
Išeivijos tautinių šokių 

šventė (Birutė Jasaitienė), 
"Pasaulio lietuvis" (Bro
nius Nainys), Lietuvių Fon
das (Dalia Puškoricnė) ir 
PLB seimo darbai ir nutari
mai (dr. Vytas Narutis).

Diskusijos dėl praneši
mų ir JAV LB 1993 metų 
biudžeto projektas buvo 
svarstyti atskirų Tarybos ko 
misijų posėdžiuose.

Labai daug laiko, net 6 
valandos, buvo skirta pa
galba Lietuvai klausimams 
svarstyti.

Bronius Nainys padarė 
sekančias sugestijas:

1. Pagalba Lietuvai pi
nigais arba tokiai pagalbai, 
kuri reikalauja pinigų, lėšų 
ieškoti iš kitataučių šaltinių 
ir nebetuštinti jau ir taip 
"suplotų" išeivių kišenių. 
Tebūnie tai geležinė taisyk
lė, nes mūsų sudedami pi
nigai reikalingi mums pa
tiems - išeivijoje lietuvybę 
išlaikyti.

2. Pagalba organizuoti- 
na ne Lietuvai ar jos val
džiai aplamai, bet kokiam 
nors vienam (gali būti ir 
keli) specifiškam humani
tariniam tikslui. Pirmeny
bė žmogui - ne daiktui, ne 
akmeniui, ne geležies ar ce
mento gabalui, nors ir ko
kio labai reikšmingo pa
minklo pavidalu.

3. Ekonominė bei profe
sinė pagalba Lietuvos ūkiui 
atstatyti, valstybės gerovei 
kurti, gamybai organizuoti 
įeitų jau į kitą kategoriją. 
Pačiai Bendruomenei per 
savo padalinius ar įstaigas 
verslą organizuoti, ar tiesio 
giškai jo imtis, tampant sa
vininku ar net dalininku, 
nederėtų.

4. Pagalbą organizuoda
ma, Lietuvių Bendruomenė 
turi būti labai konkreti, rea
liai paveiki, akivaizdžiai 
rodanti praktišką naudą.

5. Uždaviniams rinktis 
tik rimtus, patikimus, žino
mus darbingus žmones ir 
ypač saugotis nuo dabar la
bai gausių tuščiakalbių vi
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JAV LB XIII Tarybos antrosios sesijos suvažiavimas pradedamas - Egle Vilutienė, Vytas 
Maciūnas (JAV LB KV pirmininkas) Gražina Kamantienė, Vytautas Kamantas (Tarybos prezidiumo 
pirmininkas) kun. Gediminas Kijauskas S.J. Prano Jogos nuotr.

sažinančių patarėjų arba 
specialistais apsišaukusių 
aktorių.

Toliau, Bronius Nainys 
pastebi, kad pagalba turi ei
ti abiem kryptim. Klausi
mas ar Lietuva galėtų duoti 
mums tiek kiek norime ir 
mes mokėtume pasinaudo
ti. Jis sako: "Todėl kol kas 
paveikiausia pagalba iš Lie 
tuvos išeivijai tegali būti 
tik lietuvių kalbos mokyto
jai (kur jų reikia) ir gal kai 
kurie Lietuvoje išleisti va
dovėliai, skaitiniai, prati
mai. Tai beveik ir viskas."

Kas liečia pagalbos ir 
bendradarbiavimo derinimą 
Bronius Nainys sako: "Kol 
kas išeivijos pagalba Lietu
vai ir aplamai bendradar
biavimas - palaida bala. 
Visokiausios pagalbos pra
šymai į išeiviją plaukia iš 
kiekvieno Lietuvos kampo 
ir plaukia ten, kur pakliūva. 
Gi išeivija, atrodo, elgiasi 
irgi panašiai. Kokią pagal
bą kas sugalvojo, tokia ir 
organizuoja."

Kiek teko dalyvauti po
sėdžiuose, tai negirėjau, 
kad Broniaus Nainio min
tys būtų svarstomos. Dau
giau dėmesio susilaukė Ed
mundo Kulikausko perša
mas "Ekonominės paramos 
Lietuvai projektas". Po ke- 
lctos valandų aiškinimo ir 
diskusijų suvažiavimo da
lyviams buvo pasiųlyta 
JAV LB struktūroje pridėti 
Ekonominę Tarybą.

Šios Tarybos uždavi
niai:

a) koordinuoja veiklą; 
rūpinasi veiklos finansavi
mu, parama iš valdžios ir 
fondų, darbuotojais.

b) telkias informaciją 
apie ekonomiką, investici

nes galimybes, įstatymus; 
skleidžia informaciją per 
JAV ir lietuvių spaudą, ap
linkraščius, LB apylinkes, 
seminarus.

c) skatina Lietuvos ga
mybos pirkimą; paieško fir
moms specialistų, patarėjų 
ir atstovų; pasirūpina daly
vavimu pramoninėse paro
dose, jas organizuoja; glo
boja Lietuvos pramoninin
kus.

d) steigia investicinį fon 
dą; rūpinasi Lietuvos valsty 
bės skolos laištų pardavimu 
JAV; susipažįsta su investi
cinėmis galimybėmis; ska
tina investavimą į Lietuvos 
ūkį.

c) skatina turizmą į Lie
tuvą, pataria Lietuvos vy
riausybei.

f) remia ekonomikos 
mokslą, sudaro strateginius 
planus.

Suvažiavimo dalyviai 
nutarė, kad reikia tokia Eko 
nominę tarybą įsteigti ban
domajam 1 metų laikotar
piui. Jei ji pasirodys nau
dinga ir reikalinga, tai bus 
galima padaryti nuolatinę 
per ateinančių melų Tary
bos suvažiavimą.

Edmundo Kulikausko 
iniciatyva į Tarybos suva
žiavimą buvo pakviestas 
Intcmational Exccutive Ser 
vice Corps viceprezidentas 
Richard H. Shriver. Jis su
pažindino su jų organizaci
jos darbais Estijoje, Latvi
joje ir Lietuvoje, šiai orga
nizacijai Lietuvoje atsto
vauja A. Grina.

Intcmational Exccutivc 
Service Corps (IESC) buvo 

suorganizuota 1964 melais 
tikslu padėti besivystan
čioms valstybėms pagrei
tinti atsikūnmo procesą.

Sekmadienį, po šv. Mi
šių, kurias atnašavo kun. 
Kęstutis Žemaitis, trumpai 
užkandę, visi rinkosi ben
dram posėdžiui. Tarybos 
komisijos diskutavo atatin
kamus klausimus savo po
sėdžiuose, kurie truko nuo 
2 valandų iki kcletos valan
dų. (Bus daugiau)

Atnaujindami 
prenumeratą ir kitomis 
progomis Dirvai aukojo: 
Rukšėnu A.. Wlby H_____  10.00
Skardu P., Euclid .............. 10.00 
Šaulienė A., Chicago ........... 3.00 
Daibdka V., Albuųuerųue ... 10.00 
Sprindy* A.. Dcltona.......... 10.00
Jesuit Fathen, Cleveland ... 20.00 
Liutkeni* J., Chicago — 10.00 
CyvO V., Cleveland_____ 10.00
Jankauskai S., Westlake .... 20.00 
Martinkut D., Sun Rite B. .. 10.00 
Kantautas A., Canada ........ 10.00 
Jurgelis J., Moreland Hills . 10.00 
Česnavičius V., Richmond .. 25.00 
šperauskas T., Glen Cove .. 10.00 
Modestas E, Willow Sprgs . 70.00 
Pūkštys R., Chicago .......... 20.00 
Kasperavičius F., Canada .. 10.00 
Valiukaitis A., Centcrville 20.00 
špakauskas K., Phila. — 30.00 
šilcnas V., Euclid .............. 15.00 
Franckevičius O., Hammond 10.00 
Reinienė M.. Wcstchester .... 5.00 
Gliaudelis 2. Chicago ........ 20.00
Žemaitis G., Cleveland ........ 5.00

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame

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

TRANSPAK, 
2638 W. 69th St.. 

Chicago, IL 60629, 
Tęl .312-436-7772.

Iš LB XIII Tarybos suvažiavimo: suvažiavimo narių registracija atlieka Jonas Kazlauskas ir Nijolė Balčiūnienė; 
Edmundas Kulikauskas pristato ekonominės paramos projektą Lietuvai; Richard Shriver - IESC viceprezidentas ir 
dr. Vytas Narutis; PLB pirmininkas Bronius Nainys. Prano Jogos nuotraukos
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VIZITAS JUNGTINĖSE 
TAUTOSE 

(Atkelta iš 1 psl.)
Kalbėdamas su Genera

linės Asamblėjos prezidentu 
Stoyan Ganev iš Bulgarijos, 
pirmininkas Landsbergis pa 
siūlė Lietuvos pagalbą Jung 
tinių Tautų taikingosioms 
pajėgoms. Jis sakė, kad 
nors Lietuva neturi didelės 
armijos, ji galėtų taikos pa
laikymo procesams specia
liai paruošti mažus karinius 
dalinius. Generalinės Asam 
blėjos prezidentas nuošir
džiai padėkojo už pasiūly
mą, kurį įvertino kaip rimtą 
ir realią pagalbą.

Toliau Vytautas Lands
bergis prisiminė Bulgarijos 
Parlamento grupės vizitą 
Lietuvoje 1991 metais po 
kruvinųjų sausio įvykių. Pa 
aiškėjo, jog demokratų gru
pės kelionę į Vilnių organi
zavo pats Stoyan Ganev. 
Jis pridūrė, kad puikiai su
pranta Lietuvos kovą už ne
priklausomybę ir siekimą ją 
įtvirtinti.

Susitikime su Saugumo 
Tarybos pirmininku Jose 
Ayala Lasso iš Ekvadoro, 
Vytautas Landsbergis pami
nėjo mažųjų Europos vals
tybių grupės sukūrimo idė
ją, kuria jis iškėlė savo kal- 
boję Generalinėje Asamblė
joje. Jose Ayala Lasso ją 
sveikino, užsimindamas ir 
apie santykių užmezgima 
tarp Lietuvos ir Ekvadoro 
bei perduodamas nuošir
džiausius sveikinimus nuo 
Ekvadoro Prezidento.

Saugumo Tarybos pirmi
ninkas, išklausęs AT-bos 
pirmininko pastabas, atsakė, 
kad pakankamai supranta ir 
žino problemas, susijusias 
su buvusios Sovietų Sąjun
gos karinėmis pajėgomis. 
Baltijos valstybės turi pilną 
teisę reikalauti Rusijos ar
mijos išvedimo ir pasak p. 
Lasso, Saugumo Taryba ši
to klausimo nepamiršta ir 
nepamirš. AT-bos pirminin

Marquette Funeral Home 
2533 VVest 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

kas pastebėjo, kad Rusija 
bando sumaišyti armijos iš
vedimo klausimą su kitais 
klausimais, t.y. ekonomi
niais, tautinių mažumų, ir 
t.t., pridurdamas, kad juos 
negalima rišti ir kad negali
ma kelti išankstinių sąlygų.

Taip pat buvo pranešta, 
kad Maskvoje pasirašyti do
kumentai tarp Lietuvos ir 
Rusijos buvo rugsėjo 28 įre
gistruoti Jungtinėse Tauto
se.

Tą pačią dieną Lietuvos 
Ambasadorius Anicetas Si
mutis AT-bos pirmininko 
garbei surengė iškilmingus 
pietus Jungtinėse Tautose, į 
kuriuos sukvietė Skandina
vijos ir Baltijos valstybių 
ambasadorius. Pietų metu 
Pirmininkas ir Ambasado
rius išreiškė nuoširdžią pa
dėką Nordų kraštams už tei
kiamą paramą ir už jų drau
gišką Baltijos Misijų Jungti
nėse Tautose globą.

Vakare Pirmininkas 
Landsbergis susitiko su ke
liais šimtais lietuvių New 
Yorko Kultūros Židinyje. 
Jis aptarė Lietuvos situaciją, 
painformuodamas visuome
nę apie Lietuvos-Rusijos de

STIPRIOS PAJĖGOS ĮSIJUNGĖ 
I RELIGINĘ ŠALPĄ

(New Yorkas, 1992 rug
sėjo 30 d. LKRŠ) Gintė 
Damušytė, buvusi Lietuvių 
Informacijos Centro vedė
ja, ir Šv. Juozapo ligoninės 
(Yonkers, NY) Patologojis 
skyriaus direktorė Dr. Nijo
lė Bražėnaitė buvo išrink
tos į LKRŠ direktorių tary
bą, pranešė vysk. Paulius 
Baltakis per metinį LKR 
Šalpos narių suvažiavimą 
Nekalto Prasidėjimo seserų 
vienuolyne Putnam, CT 
rugsėjo 14-15 dienomis.

Gintė Damušytė, nuo 
šių metų pradžios einanti 
Lietuvos Misijoje Jungti

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 

rybas, Lietuvos ekonominę 
padėtį bei spalio 25 dienos 
rinkimus į Seimą.

Vizito New Yorke metu 
AT-bos pirmininką aplankė 
Henry Kissinger. Draugiš
ko pokalbio metu apsikeista 
nuomonėm apie Lietuvos 
ekonominius ir politinius 
sunkumus. Kissinger šiltai 
priėmė AT-bos pirmininko 
kvietimą atvykti į Lietuvą.

New Yorke taip pat besi
lankantis Didžiosios Brita
nijos Užsienio reikalų minis 
tras Douglas Hurd užprašė 
pasimatymo su pirmininku 
Landsbergiu. Kolegiškuose 
diskusijose vyravo kariuo
menės išvedimo klausimai.

Pirmininkas Landsbergis 
išvyko atgal į Lietuvą antra
dienio vakarą. Į įvairius su
sitikimus jį lydėjo parinkti 
palydovai, kurių tarpe buvo 
iš Washingtono atvykęs Lie 
tuvos Ambasadorius JAV- 
bėse Stasys Lozoraitis, Lie
tuvos Ambasadorius Jungti
nėse Tautose Anicetas Si
mutis, AT-bos sekretoriato 
patarėja Loreta Zakarevi
čienė, Užsienio reikalų Mi
nisterijos pirmasis sekreto
rius Arnoldas Milukas ir 
Lietuvos Misijos jungtinėse 
Tautose patarėjai Darius 
Sužiedėlis, Algimantas Gu- 
rcekas ir Gintė Damušytė.

nėms Tautoms patarėjos 
pareigas, buvo LKRŠ rei
kalų vedėjo kun. K. Puge- 
vičiaus pavaduotoja nuo 
1979 m. iki 1991m. Ji taip 
pat vadovavo nuo pat įstei
gimo 1979 m. Lietuvių in
formacijos Centrui New 
Yorke ir Washingtonc (kur 
dirbo Viktoras Nakas) iki 
uždarymo 1991 m. pabai
goje, kada nepriklausomy
be atstačiusi Lietuva betar
piškai pradėjo rūpintis ži
nių perteikimu į pasaulį.

Gintė Damušytė turi ba
kalauro laipsnį iš politinių 
mokių ir istorijos. Ji veikė 
ateitininkuose, BATUN-e, 
Lietuvių jaunimo sąjungo
je, Lietuvių bendruomenė
je, frontininkuose. Šią 
vasarą G. Damušytė pra
leido mėnesį dirbdama Lie
tuvos Užsienio Reikalų Mi
nisterijoje. Tai buvo jos 
trečia kelionė į Lietuvą.

Dr. Nijolė Bražėnaitė 
yra ilgametė LKRŠ rėmėja. 
Dr. Bražėnaitė medicinos 
studijas pradėjo Vytauto 
Didžiojo Universitete ir už
baigė Innsbruke, Austrijo
je, 1947 m. Ji reiškėsi Lie
tuvių katalikų organizacijų 
sąjungoje, Pasaulinėje ka
talikių moterų organizacijų 
sąjungoje, VLIK'e (Vokie
tijoje ji buvo vykdomosios 
tarybos sekretorė), ateiti
ninkuose, ir Lietuvių akty
vistų fronte.

DIRVAI PASAKOJA
(Atkelta iš 1 psl.)

1991 m. prieš pat Kū
čias mus aplankė Kauno 
miesto Tarybos pirminin
kas V. Grinis ir miesto de
putatas R. Kupčinskas. Šie 
vyrai pažadėjo man padėti 
gydytis. Per tuos metus aš 
buvau prisiklausiusi daug 
tuščių žodžių, tačiau šie du 
savo pažadą ištesėjo. V. 
Grinis mane supažindino su 
U.S. Ballic Foundation dar
buotoja Audrone Pakštiene, 
o ši, patyrusi apie mano ne
laimę, surado Rochester, 
MN gyvenantį p. Pcter So- 
linger. Šie trys nuostabūs 
žmonės man padėjo patekti 
į Ameriką, atvykti Čia gy- 
d> tis. Su jais ir atskridau.

Mayo klinikose mane 
operavo 37 m. japonų kil
mės chirurgas H. Kitaoka. 
Jis man išėmė dalį klubo 
kaulo ir jį įstatė į kulną, nes, 
šalia kitų žaizdų, sausio 13 
aš netekau beveik pusės 
kulno. Šis daktaras dar 
prieš operaciją pasakė, kad 
mano kairės kojos pėda 
niekados nebebus kaip bu
vo, bet aš galėsiu nešioti 
normalius batus. Prieš šią 
operaciją aš dar labai šlu
bavau. Dr. H Kitaoka sa
ko, kad šluba nebūsiu. Jei 
šie žodžiai išsipildys, labai 
džiaugsiuos. Mano kojose 
buvo šešių kulkų žaizdos.

Dabar aš gyvenu Petcr 
ir Marilyn Solinger šeimo
je, Rochester, MN mieste. 
Tai nuostabūs žmonės, aš ir 
dabar negaliu tikėli, kad pa 
šaulyje tokių yra. Jie abu 
amerikiečiai, visuomenėje 
aktyvūs, katalikai, labai pa
maldūs. Aš jiems esu labai 
dėkinga už suteiktą pagal
ba, už namų šilumą. Sunku 
tikėti, kad visai nepažįsta
mi žmonės man liek daug 
padėjo. Jų namuose aš gy
vensiu iki grįžimo į Lietuvą 
gruodžio pradžioje.

Man dažnai paskambina 
Audronė Pakštienė. Visą 

DĖMESIO, JAUNIME!!!
Pučia vėjas....

Ar norėtumėte dirbti 
Lietuvos labui?

Ar planuojate aplankyti % 
gimines Lietuvoje?

Ar planuojate dalyvauti ar mokytis 
Kursuose Vilniuje ar Kaune?

Ar treniruojatės dalyvauti 
Tarptautinėse Lietuvių Sporto 

Žaidynėse?

Ar Jūs norite atstovauti savo miestą 
sekančiame Pasaulio Lietuvių Jaunimo 

Kongrese?

Petro Čepo Jaunimo Fondas žino, kad jaunimui (18-35 amžiaus) 
yra sunku sutaupyti pinigų kelionei į Lietuvą ir kitas šalis. Todėl 
mes įsteigėme PČJF, 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 yėliau 
lapkričio 15 d, kad galėtumėte keliauti į Lietuvą ateinančiais 
metais taip sausio 1 d. ir gruodžio 31d. Anketos ir platesnė 

informacija gaunama rašant:

PetročepoJaunimo Fondas 
P. O. Box 497, South Boston, MA 02127

laiką jaučiu jos rūpestį, gir
džiu jos nuoširdų balsą. Iš 
Washingtono paskambina 
Amerikos balso radijo tar
nautoja Rita Baltušytė. Jai 
esu dėkinga už lai, kad Lie
tuvoje per Amerikos balsą 
galėjo mane išgirsti artimie 
ji ir draugai. Rochester 
mieste susipažinau su lie
tuvio Antano Bivainio šei
ma. Dar turiu vieną pažįs
tamą moterį, latvę Moniką 
Gudrais, kuri labai padėjo 
pokalbiuose su daktarais ir 
man vertė viską iš anglų 
kalbos į rusų kalbą. Apla
mai mane supa, manim rū
pinasi labai puikūs žmonės. 
Nors jie visi amerikiečiai, 
Solinger šeimos draugai, 
bet jie visi labai nuoširdūs 
ir užjaučia mane. Aš rašau 
laiškus į Lietuvą savo šei
mai, draugams, kariais pa
skambinu vyrui ir vaikams. 
Aplamai viskas klostosi la
bai gerai.

Lietuvoje man gana daž 
nai kai kurie sutikti žmonės 
pasakydavo: "Ko tu važia
vai į Vilnių? Galėjai neva
žiuoti, niekas per prievartą 
nevežė!" - O aš negalėjau 
pasielgti kitaip, nes būtent, 
tą dieną ir reikėjo važiuoti. 
Tūkstančiai iš visos Lietu
vos suvažiavo į Vilnių. Li
kimo lemta buvo kai kam 
žūti, o mane sunkiai sužei
dė. Aš tikiu likimu, kas 
lemta, to neišvengsi. Tik 
žinau tai, kad, ir kokie iš
bandymai laukia, Dievas 
neapleidžia ir suteikia jėgų 
juos iškęsti.

Aš noriu visiems, vi
siems man padėjusiems tar
ti nuoširdų ačiū!

LIETUVOJE 
IŠNUOMOJAMAS 

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



DIDELĖ PAGALBA 
"LIETUVOS VAIKU GLOBAI"
Kun. pensijoje Albertas 

Abračinskas, gyvenantis 
Nukryžiuotojo Jėzaus sese
lių vienuolyno kapeliono 
namuose Brocktonc, siek
damas padėti Bostone vei
kiančiai "Lietuvos Vaikų 
Globos" organizacijai, šių 
metų pradžioje pasiūlė pra
vesti piniginę loteriją. Pa
skatintas veiklios "Globos" 
narės, Nukryžiuotojo Jė
zaus sos. Elenos Ivanaus
kas, kun. A. Abračinskas 
nutarė lokiu būdu prisidėti 
prie organižacijos vedamo 
labdaros darbo.

Jo darbštumo ir dosnu 
mo dėka buvo išspausdinti 
$1.00 vertės loterijos bilie
tai ir išplatinti Naujosios 
Anglijos lietuvių parapijo
se. Vienas iš pagrindinių 
"Globos" projektų davė lo
terijos pavadinimą: "Kūdi
kių maisto programa Lietu
voje". Loterijos traukimas 
įvyko rugsėjo 8 d. 7 vai. 
p.p. Nukryžiuotojo Jėzaus 
vienuolyno salėje, Brocklo- 
nc. Laike Mišių kun. A. 
Abračinskas pasakė turinin 
gą pamokslą, įvertindamas 
visų dirbančiųjų moterų lab 
daringa darbą Lietuvos vai
kams. Loterijos nugalėto
jais lapo: tą premiją laimė
jo $500.00 Philip Gražiadcs 
iš Nashua, MA., 2-ą -$250.00 
- Marlon Songalo iš Law- 
rence, MA., kuri pusę sumos 
ten pat paaukojo "Globai"; 
3-ą -$150.00 laimėjo E. Jc- 
rackas iš Methuen, MA. ir 4- 
ą - $100.00 - Pat Whitc iš E. 
Bridgewater, MA.

Nuostabiausia tai, kad 
loterija sutelkė "Globai" ar
ti $20.000. Kilni kun. A. 
Abračinsko idėja iŠ suma
niai pravesta loterija, kuriai 
jis paaukojo apie $3.000, 
įnešė svarų indėlį į "Glo
bos" pajamas. Šie pinigai 
padės įgyvendinti ne vieną 
pagalbos projektą Lietuvos 
vaikams.

* * *
PASIRUOŠIMAS

DR. DUNN SU GRUPE
SPECIALISTŲ 

KELIONEI Į LIETUVĄ 
Dr. Martin J. Dunn, vei

do ir gerklės chirurgas iš 
Milton Hospital, MA. rug
pjūčio mėn. viduryje lankė
si Lietuvoje, kur Kauno 
akademinėse klinikose kon 
sultavo vaikus su veido de
fektais (kiškio lūpa, gomu
rys ir l.t.) Per tris dienas 
daktaras apžiūrėjo daugiau 
kaip 200 vaikų, o atsisvei
kindamas kiekvienam dova 
nojo po šokolado plytelę.

Konsultantas teikė pir
menybę labiausiai likimo 
nuskriaustiems vaikams - 
našlaičiams ir internatų auk 
lėtiniams.

Dr. M. Dunn ryšiai su 
Lietuva užsimezgė prieš 

metus, kai tarpininkaujant 
Bostono "Lietuvos Vaikų 
Globos" organizacijai, jis 
padarė 12 metų klaipėdietei 
Aušrai Stroputci sudėtingą 
plastiną ausies operaciją. 
Sužinojęs, kad Lietuvoje 
yra daugiau vaikų su įvai
riais žandikaulio, lūpų, no
sies, ausų defektais, jis nu
tarė pats juos apžiūrėti ir nu 
tarti kam reikalingos opera
cijos.

Ruošdamasis vėl kelio
nėn į Lietuvą sekančių me
tų pradžioje, Dr. M. Dunn 
pasiryžęs ne tik užbaigti au 
sies rekonstrukcija Aušrai 
Stroputci, bet vykti su 12 
Amerikos specialistų ir kar
tu su Lietuvos medikais at
likti vaikams operacijas, 
abiems pusėms pasidali
nant patirtimi.

Šia kelionę, kaip ir anks 
tesnes A. Stroputės ir Dr. 
tesnes A. Stroputės ir Dr. 
M. Dunn keliones, finan
suoja "Globa". Be kelionės 
išlaidų "Globa taip pat tu
rės apmokėti už medika
mentus ir instrumentus. 
Dabar daugelyje vietovių 
vyksta panaši pagalba Lie
tuvai medicinos srityje. 
"Globa" tikisi, kad visuome 
nė prisijungs prie šio huma 
niško tikslo, aukomis pade
dama j į įvykdyti.
Aukas siųsti:

LITHUANIAN
CHILDREN’S RELIEF, INC.

P.O. Box 497
597 E. Broadway, 

South Boston, MA 02127.* * *
PADĖKA UŽ

ATSIŲSTAS KNYGAS
Antanas Mažiulis iš. So. 

Bostono rugsėjo pradžioje 
gavo gražius padėkos laiš
kus iš Kauno Kunigų Semi
narijos ir Klaipėdos Univer 
siteto bibliotekų vedėjų.

Šioms bibliotekoms A. 
Mažiulis padovanojo apie 
500 įvairių vertingų leidi-

Biržų miesto burmistre E. Bajoriūnienė birželio mėn. 13 d. apdovanoja VI. Jakubėno draugijos pir
mininką Ed. Sulaitj iš Chicagos už tame mieste gimusio kompozitoriaus atminties branginimą ir jo kūry
bos grąžinimą Lietuvon. Dešinėje - Biržų Muzikos mokyklos dir. J. Puplauskis. V. Kapočiaus nuotr.
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Tomo tėvai yra Rasa ir Romas
Hickory Hills miestelio lenta pasipuošė Tomo Pukščio pavarde. Jis yra JAVJeties 

čempijonas ir vienintelis JAV gimęs lietuvis dalyvavęs Barcelonoj. T------
Pukščiai Transpak firmos savininkai.

nių, kuriuos naudosis ne tik 
dėstytojai ir studentai, bet 
ir visi besidomintys skaity
tojai. * * ♦
VYTAUTO KERNAGIO 

KONCERTAS 
įvyko rugsėjo 26 d., šešta
dienio vakarą So. Bostono 
Lietuvių Piliečių Klube.

VIZITAS KOMP. VLADO JAKUBĖNO 
GIMTINĖJE BIRŽUOSE

Birželio 13 d. svečias iš 
Chicagos - Vlado Jakubė- 
no draugijos prezidentas 
Edvardas Šulaitis lankėsi 
Biržuose.

Svečiui buvo ne tik įdo
mu pamatyti tą nuošalų Lie 
tuvos kampelį, kur prabėgo 
kompozitoriaus vaikystė ir 
jaunystė, bet buvo malonu 
ir pajusti, kad Vladas Jaku- 
bėnas - Biržuose nepamirš
tas; prie jo gimtojo namo 
(cvangelikų-reformatų kle
bonija) ąžuolinė memoria
linė lenta, skirta šiam kom
pozitoriui, o svarbiausia, - 
biržiečiai puoselėja idėją - 
šį pastatą paversti Vlado 
Jakubėno memorialiniu na
mu - muziejumi. Žinoma, 

1 JI

Populiarus Lietuvos estra
dos dainininkas atliko savo 
kūrybos dainas, pritarda
mas gitara. Bostoniečiai 
turėjo progą arčiau susipa
žinti su V. Kcmagiu, pasi
klausyti jo dainų bei sma
giai praleisti vakarą.

L.Ž.

tai yra sudėtinga, nes nėr 
kur iškelti čia gyvenančių 
šeimų, kadangi Biržuose 
seniai nėr jokių statybų. 
Bet šių problemų negalima 
priešpastatyti Biržų kultū
rinei atminčiai. Gražu, kad 
taip galvoja savivaldybės 
merė Elena Bajoriūnienė, 
supažindinusi svečių su Bir 
žų miestu, jo dabartimi ir 
ateities planais, o muzie
jaus direktorius A. Baublys 
- su Biržų praeitimi ir isto
rija, eksponuojama rene
sansinės pilies salėse. Čia 
bus skirta daug vietos ir 
naujiems eksponatams - 
archyvinės medžiagos ko
pijoms apie Vladą Jakubė- 
ną. Juos padovanojo Vlado 

Jakubėno d-jos Vilniaus 
skyrius, įsigijęs artimus ko
legas - d-jos Biržų skyrių, 
kuriam vadovaus Muzikos 
m-los direktorius Juozas 
Puplauskis.

Toks ir buvo d-jos pre
zidento E. Šulaičio atvyki
mo į Biržus tikslas, - plėsti 
savo d-jos veiklą.

Irena Skomskicnė
♦ ♦ ♦

OHIO VYNAI
Derliaus sezonui atei

nant išleista brošiūra apie 
Ohio vynus. Ją paruošė 
Ohio vyno gamintojų s-ga, 
Ohio vynuogių pramonė ir 
Paramount destiliatoriai. 
Brošiūroje rasite Ohio vyno 
gamintojų sąrašą, vyninių 
lankymo pramogas ir vyno 
pramonės istorinius bruo
žus. Daugelis vyninių turi 
svečiams lankymo dienas, 
derliaus festivalius bei 
vyno ragavimo pobūvius. 
Brošiūrai gauti siųskite sau 
adresuota su pašto ženklu 
voką: The Wincs of Ohio, 
822 North Tote Rd., 
Austinburg, OH 44010.

GerJ.
ATSIKELIA WAL-MART

Šiaurės-Rytų Ohio 
smulkmenų prekybininkai 
greit sulauks didelės kon
kurencijos. Šioje Ohio da
lyje žada atidaryti savo 
krautuves Sam Wallon Ar- 
kansase pradėtoji Wal-Mart 
b-vė. Prieš 10 metų čia nie 
kas negirdėjo apie Wal- 
Mart. O dabar jai išaugus, 
sakoma, kad Wal-Mart nie 
ko nebijo.

Ši bendrovė pralenkė 
Sears K mart prekybas 
savo veržlumu. Ohio pa
dangėje Wal-Mart jau ati
darė pirmą krautuvę rugsė
jo pradžioje - Elyrijojc. 
1992 m. pabaigoje išsiplės į 
Fairlawn, Medina ir Men- 
tor miestus. 1993 m. prad
žioje pravers duris East- 
lakc, Springfield Twp. ir 
Macedonijojc, o metų gale 
įsikurs Clevelando prie
miestyje - Brooklyn, Oh.

Gcr. J.
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LIETUVIŠKOJE CHICAGOJE
PAMINĖJO

40 METŲ VEIKLOS SUKAKTI

Lietuvių Bendruomenės 
Vid. Vakarų apygarda pami 
nėjo savo veiklos 40 metų 
sukaktį pamaldomis ir pie
tumis bei oficiliąja dalimi 
rugsėjo 20 d. Pasaulio Lie
tuvių Centro salėje, Lemon 
te. Tos dienos ryte buvo 
pamaldos vietinėje koply
čioje, kuri buvo perpildyta 
tikinčiaisiais. Po jų daugu
ma šių dalyvių, o taip pat 
kartu su vėliau atvykusiais, 
susirinko į Centro salę pie
tums.

Dalyvaujant apie 300 
asmenų, pradžioje buvo pa
sivaišinta skaniais pietu
mis, o vėliau išklausyta pra 
nešimo apie šios apygardos 
veiklą. Jį padarė tryliktasis 
ir dabartinis apygardos pir
mininkas Kazys Laukaitis, 
išsamiai pažvelgęs į praeitį, 
atžymėjęs apygardos pirmi
ninkus, atliktus darbus ir 
pan.

Programą vedant Svajo
nei Kerelytei, buvo prista
tyta ir daugiau kalbėtojų, 
sveikintojų. Apygardoje 
veikinančiųjų apylinkių pir 
minikams bei kitiems akty
vistams įteiktos dovanėlės 
už jų nenuilstamą darbą.

Visi kalbėtojai pasi
džiaugė nemaža veikla, pri
sidėjimu prie bendro lietu
viško labo, parodyto nuo
širdumo išeivijai ir Lietu
vai. Ragino, kad ir ateityje 
ši veikla nenutrūktų. Pabai 
gai Praurimė Ragienė padai 
navo skambių ir gražių dai
nų.

JAU NĖRA 
MARQUETTE PARKO 

"PARAMOS"
Ne vien tik Marųuette 

Parko lietuviai gyventojai, 
bet ir tautiečiai visoje Chi
cagoje bei apylinkėse pasi
ges stambios, ilgą laiką gy
vavusios maisto ir gėrimų 
parduotuvės - "Paramos". 
Ji gana tyliai baigė savo eg
zistenciją liepos mėnesį ir 
tai nebuvo nelauktas įvy
kis, bet surištas su lietyuvių 
mažėjimu toje kolonijoje 
reiškinys.

Jau ilgas laikas buvo 
kalbama apie galimą užda
rymą, bet savininkas vis ne 
susitardavo su pirkėjais, o 
be to - bet kam ir nenorėta 
parduoti. Kaip pranešama, 
dabar tose patalpose įsikurs 
medicininis centras.

"Paramos" savininkais 
yra buvęs žum. J. Janušai- 
tis kartu su J. Mažeika. Pir 
mąjam išsikėlus į Floridą, 
jau ilgą laiką "Paramos" sa
vininku buvo tik vienas Ma 
žeika su žmona Aniceta. 
Čia tautiečiai galėjo nusi
pirkti nelik maisto ir gėri
mų, bet ir lietuviškos spau
dos - laikraščių bei žurna

lų, kurios čia buvo labai 
gausu - iš viso pasaulio. 
Čia buvo ir tautiečių susiti
kimo vieta, nes atvykę apsi 
pirkti, tautiečiai turėdavo 
progą pasikalbėti su pažįsta 
mais bei draugais. Dabar 
jau tas viskas praeitis.

Lietuviško maisto dar 
galima nusipirkti delidatesų 
krautuvėse, kurių dar yra li
kę, tačiau nežinia, kaip il
gai ir jos gyvuos. Tačiau 
reikia manyti, jog dabar tau 
tiečiai jau netaip išsigąs ki
tos rasės žmonių, kaip kad 
anksčiau darydavo ir neuž
leis gražiojo Marųuete par
ko vien tik juodaodžiams.

VĖL PASIRODĖ 
"ANTRAS KAIMAS" 
Po trijų metų pertrau

kos, vėl pasirodė humoro 
kolektyvas "Antras Kai
mas", jau pora dešimtmečių 
linksminęs Chicagos lietu
vius (netaip jau seniai jis ir 
į Lietuvą buvo nukeliavęs).

Rugsėjo 12 d. teko maty 
ti jo šio sezono premjerinį 
spektaklį gražiai atnaujinto 
je "Playhouse" salėje. Rei
kia pagirti naujuosius šios 
salės savininkus, kad jie 
nepabūgo investuoti nema
ža pinigų ir padaryti šia sa
lę jaukią ir mielą savo lan
kytojams. Jeigu kiti tautie
čiai kiek galėdami bėgo ir 
tebebėga iš Marąuette Par
ko, tai nemaža pagarba pri
klauso tiems, kurie stengia
si nepasiduoti kitų propo- 
guojamai baimei.

Šio sezono "Antro Kai
mo" kolektyvas yra labai 
jaunas, na ir žalias. Tačiau 
reikia pasveikinti jų drąsą 
ir ryžtą, tai beveik ir viskas, 
už ką galima sveikinti.

Šio kolektyvo užvaizdai 
Titui Antanaičiui persikė

ŽAIBO LENGVATLEČIAI IV-JO OHIO 
SPORTO FESTIVALIO FINALUOSE

5 Clevelando LSK Žai- 1992 m. (IV-jo) Ohio Spor 
bo lengvatlečiai dalyvavo to Festivalio finalinėse lcng

Vaizdas iš LB Vid. Vakarų apygardos 40 metų paminėjimo 
Lemonte, IL. Kalba apygardos pirm. K. Laukaitis. Kairėje - pro
gramą pravedusi tos valdybos narė S. Kerelytė.

Ed. Šulaičio nuotr.

LB JAV Krašto valdybos vicepirmininkė Regina Narušienė 
taria sveikinimo žodį minint LB Vidurio Vakarų 40 metų sukakti 
rugsėjo 20 d. Ed. šulaičio nuotr.

lus į Lemontą, jam vado
vauja "Antro Kaimo" vete
ranai - Eugenijus Butėnas 
ir Romas Stakauskas. Šalia 
jų, vaidintojų eilėse dar ma 
tomi Tauras Bublys, Vida 
Gilvydienė, Aidas Palubins 
kas, Indrė Toliušytė, Jonas 
Variakojis, Alina Vitaitė, 
Karolis Žukauskas. Kai ku 
rie, atrodo, turi šiokių tokių 
gabumų sunkiam humoro 
žanrui. Tačiau tekstų bei 
temų parinkimas nėra nusi
sekęs, o be gerų tekstų, net 
ir geriausieji aktoriai 
nedaug ką galėtų padaryti.

Gal į teatrą vėl būtų ga
lima prikalbinti buvusį va
dovą T. Antanaitį, kurio 
ranka visur buvo matoma?

Man labiausiai patiko 
kolektyvo šūkis: "Juokingi 
esame ne mes; juokingas 
yra gyvenimas".

Edv. Šulaitis. 

vosios atletikos varžybose, 
liepos 25 d., Toledo, Ohio. 
Dalyvauti šiose varžybose 
jie kvalifikavosi iŠ Šiaurės 
-Rytų Ohio regioninių 
rungtynių, įvykusių birže
lio 27 d., Berea, Ohio. 16 
kvalifikantų kiekvienoje 
rungtyje iš 4 regionų daly-

1992 M. S. AMERIKOS PABALTIEČIŲ 
IR LIETUVIU PLAUKIMO PIRMENYBĖS

1992 m. Šiaurės Ameri
kos Pabaltiečių Plaukymo 
Pirmenybės įvyks 1992 m. 
lapkričio 8 d., Trinity Rec- 
reation Centre, 155 Craw- 
ford St., Toronto, Ont. 
(tarp Bathurst ir Ossington 
gatvių, įvažiavimas iš Qucen 
Si.). Vykdo - Toronto Estų 
Plaukimo Klubas.

Varžybų pradžia - 9:00 
AM. Registracija - apšili
mas, nuo 8.00 AM.

Varžybos bus vykdo
mos šiose klasėse: Vyrų ir 
moterų (15 m. ir vyresnių). 
Senjorų-virš 24 m., Jaunių ir 
mergaičių - 13-14 m., 11-12 
m., 9-10 m., 7-8 m., ir jaunes
nių.

Programa apima visus 
stilius. Šuolių į vandeni ne 
bus. Amžiaus klasifikacija 
nustatoma pagal dalyvio 
amžių varžybų dieną.

Dalyvavimas atviras vi
siems lietuvių, latvių ir estų 
plaukikams.

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

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

519 N. Halien Terr. Park Ridge, IL. 60068 
Tel. 708-823-3607

vavo Toledo.
Matas Laniauskas, ber

niukų 11-12 m. (Midget) kla
sėje laimėjo I vietą - aukso 
medalį šuolyje į tolį, pasekme 
14'-11 3/4" (4.56 m). Jis taip
ogi buvo 4-tas 400 m bėgime 
(1:07.27 min.) ir 6-tas 200 m 
bėgime (30.54 sek.).

Laura Rukšėnaitė, mer
gaičių 10 m. ir jaunesnių (Ban 
tam) klasėje iškovojo II vietą 
- sidabro medalį, 800 m bėgi
me, per 3:01.23 min. Ji taipo
gi buvo 6-ta 100 m bėgime 
(15.43 sek.)

Keith Sandy-Sadauskas 
laimėjo 3-čią vietą - bronzos 
medalį, berniukų 13-14 m. 
(Youth) 100 m bėgime, prabė
gęs labai geru laiku - 11.88 
sek. Jis dar kvalifikavosi šuo
lyje į tolį ir 200 m bėgime, ta
čiau nedalyvavo dėl susižei- 
dimo.

Mikas Rukšėnas, berniu
kų 11-12 m. (Midget) klasėje, 
užėmė 8-tas vietas 100 m bė
gime (14.63 sek.) ir šuolyje į 
tolį.

Paulius Rukšėnas, ber
niukų 10 m. ir jaunesnių kla
sėje (Baniam), buvo 8-tas šuo
lyje į tolį, 10'-8 1/4" (3.26 m).

Jaunesnių klasių Žaibo 
lcngvatlcčiai, šį sezoną ak
tyviai reiškėsi lokalinėse 
varžybose, parodė, kad yra 
pajėgūs varžytis ir aukštes
nio lygio rungtynėse.

amb

Dalyvių registracija iki 
š.m. lapkričio 6 d., pas PSF 
-jos Plaukymo komiteto 
vadovę: Mrs. Mai Krecm, 

618 Davcnport Rd., 
Toronto, Ont. M5R 1K9. 
Tol. (416-924-6028.
Lietuvių pirmenybės 

bus išvestos iš pabaltiečių.
ŠALFASS-gos PLAUKIMO 

KOMITETAS
ŠALFASS-gos Centro Valdyba

♦ ♦ ♦

II-SIOS S.A.LIETUVIŲ 
pabaltiečių "Cross Coun- 
try" (lauko-miško) bėgimo 
varžybos įvyks lapkričio 14 
d. Brccksville Ohio, Lake 
Erie TAC pirmenybių rė
muose, visose prieauglio, 
suaugusių ir senjorų klasė
se. Dėl informacijos skam
binkit Algirdui Bielskui 
Tel (216)486-0889.



MIRĖ JUOZAS 
NAUJOKAITIS

Po sunkios ir ilgos ligos 
Euclid ligoninėje mirė 
JUOZAS NAUJOKAITIS. 
I Kanadą atvyko 1947 me
tais, o į JAV-bcs persikėlė 
1955 metais. Dirbo Picker- 
X-Ray Corporacijoje.

Palaidotas Visų Sielų 
kapinėse spalio 10 d. Liko 
žmona Jadvyga, brolis Jo
nas ir sesuo Marija Mariū- 
nienė.

* * *
MEDICARE SEMINARAI 

Šeštadienį spalio 17d., 
1:00 vai. p.p. Jakubauskų 
Laidotuvių Namuose bus 
informacijos popietė pensi
ninkams. Mcdicare žinovė 
Joan Harkins aiškins Medi- 
care aspektus ir duos vi
siems patarimus.

Sekančiame seminare, 
š.m. lapkričio 21 d., kartu 
su J. Harkins dalyvaus adv. 
Linda Rich, kuri aiškins 
Mcdicaide klausimus. Abu 
seminarai yra nemokami ir 
visiems atviri. Bus ir vai- 

Ger. J.

I
Clevelando LSK Žaibo lengvatlečiai, 1992 m. Ohio Sporto 

Festivalio dalyviai- kvalifikantai, iš kairės: Mikas Rukšėnas (100 
m ir šuolis i tolį, 11 -12 m. grupėje), Paulius Rukšėnas (100 m ir j 
toli - žemiau 11 m. grupėje), Matas Laniauskas (200 m, 400 m 
irį toli - 11-12 m>) - aukso medalis šuolyje i toli, Laura Rukšė
naitė (800 m ir 100 m - žemiau 11 m.) - sidabro medalis 800 m 

bėgime.

TARYBOS RINKIMAI
Š.m. spalio 17-18 d. sa

vaitgalį bus Clevelando Šv. 
Jurgio Parapijos Pastorali
nės Tarybos narių rinkimai. 
Šie parapijiečiai-tės sutiko 
kandidatuoti į Tarybą: Auš
ra Babickienė, Stepas Juod
valkis, Virginija Rubinskie- 
nė, Kęstutis Tamošiūnas, 
Liucija Tamošiūnienė ir 
Dr. Linas Vaitkus. Rinki
mai bus pravesti slapiu bal
savimu. Ger. J.

♦ ♦ ♦

ATSUKIT 
LAIKRODŽIUS

Spalio 24 d. šeštadienį 
prieš eidami gulti atsukite 
laikrodžius vieną valandą 
atgal. Sekmadienį, š.m. 
spalio 25 d., mes grįžtame į 
normalų - standartinį laiką. 

Ger. J.
♦ ♦ ♦

RUDENS FESTIVALIS
Clevelando Šv. Jurgio 

parapijos Rudens Festivalis 
sekmadienį, š.m. lapkri 
15 d. Loterijos bilietai

PARENGIMAI
• SPALIO 24 d. JAV LB Cle

velando 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 
"RAMOVĖ" Clevelando skyrius 
rengia Lietuvos Kariuomenės 
Šventės minėjimą Lietuvių Namuo
se - Clevelande.

• 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.

yra visiems išsiuntinėti. Jų 
negavusieji skambinkite į 
kleboniją: 431-5794. Sten
kitės anksti grąžinti loteri
jos bilietų šakneles. Nuo 
spalio 18 d. kas sekmadienį 
iki Festivalio sekmadienio 
bus traukiama vieno bilieto 
šaknelė, kurios platintojas 
gaus $50.00 dovaną.

Ger. J.
♦ ♦ ♦

ŠIMTMEČIO SUKAKTIS
Šv. Jurgio Parapijos 100 

m. sukakčiai 1995 m. ruošti 
komitetas ieško nuotraukų, 
rašinių bei kt. istorinių eks
ponatų, surištų su parapijos 
praeitimi. Turintieji žinių 
apie Šv. Jurgio Parapijos ir 
Clevelando lietuvių istoriją 
arba norintieji padėti šimt
mečio komiteto darbuose 
yra prašomi skambinti An
tanui Bacevičiui, Sr. Tele-

NATIONAL TRAVEL 
& TOURS

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

KELIONĖMS Į LIETUVĄ IR | 
KITAS PASAULIO ŠALIS

SKAMBINKITE
RITAI STAŠKUTEI 

932-6100

Lithuanian Credit Union

11 DSl.DIRVA * 1992 m. spalio 15 d.

Laura Rukšėnaitė, 10 m., Clevelando LSL Žaibo lengvatle- 
tė, gauna sidabro medalį už 800 m bėgimą, 1992 m. Ohio Spor
to Festivalio finalinėse varžybose, liepos 25 d., Toledo, Ohio.

fonu 381-3021. Ekspona
tus, surištus su parapijos 
praeitimi, galite įduoti kle
bonijoje. Jie vėliau bus 
grąžinti jų savininkams.

Ger.J.

PATS METAS KALĖDINIAMS
SIUNTINIAMS | LIETUVĄ PER

IMPORT EXPORT
|| INTERNATIONAL PARCEL SERVICE TO EASTERN EUROPE 

I 58 CENTAI UŽ SVARĄ SIUNTINIAMS VIRŠ 100 SV.

| 68 CENTAI UŽ SVARĄ LENGVESNIEMS SIUNTINIAMS 
B MES SIUNČIAME VISKĄ NAUJĄ IR NAUDOTĄ SU PRIS- 
ITATYMU Į NAMUS BE JOKIO MUITO, APDRAUDŽ1AME, 

PAKUOJAME. PAIMAME IŠ NAMU.

Konteineris iškeliaus Spalio 24 d.
ATVEZKITE ARBA ATSIŲSKITE UPS

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

£ atlanta impoat export. ikz

CHESTERLAND 
NURSERY 

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

13070 Chillicothe Rd. 
Chesterland - arba skam
binti tol: - 729-1 205. (38-42)

JAKUBS AND SOH
Laidojimo Įstaiga 

Delta E., William J. Sr., 
William J. Jakubs Jr. ir 
Barbara Jakubs Schmidt

LicenziĮuoti direktoriai ir balzamuoto/ai

936 East 185tti Street, Clevelaml, Oho 44119 
Tel. |216) 531 1770

Laidotuvių koplyčia erdvi, vėsinama 
teikianti jaukią atmosferą liūdesio 
valandoje - Didele aikštė automobi

liams pastatyti.

Uetuvlų Kredito Kooperatyvas 
767 East 185th Street 

Cleveland. Ohio 44119 

481-6677
Matas realtors

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
DEVYNI METAI NUO 

KOMPOZITORIAUS A. MIKULSKIO 
MIRTIES

Ona Mikulskienė
Bėga valandos, dienos ir 

mėnesiai. O dar greičiau 
metai. Jau ir spalio ketu
rioliktoji - kada prieš devy
nerius metus paliko Čiur
lionio ansamblį ir mane jo 
steigėjas ir ilgametis vado
vas Alfonsas Mikulskis.

Ir kokia didelė tuštuma 
atsiskleidė prieš mano akis 
ir mano gyvenime. Ir ko
kios neišmatuojamos skaus 
mo gelmės. Ir koks niekad 
nesustojantis ilgesys, su ku 
riuo drauge ėjome nuo Klai 
pėdos ligi Vilniaus, Vienos 
ir Clevelando aidint mūsų 
dainai ir skambant kank
lėms.

Ir šioje tuštumoje ir šia
me giliame skausme ir nie
kad nepraeinančiame ilge
syje teliko tiktai praeitis ir 
ilgas kelias, kuriuo drauge 
su Alfonsu ėjome ir kuris 
man teikia paguodos ir 
džiaugsmo. Žiūriu į tą ke
lią... Ir kiek daug jame, ai
dint mūsų dainai ir skam
bant kanklėms, grožio. At
rodo, kad tas dainas ir tas 
kankles ir dabar tebegir
džiu.

Didelio džiaugsmo man 
teikia ir Čiurlionio ansamb
lio monografija "Gimtosios 
žemės giesmė". Joje ir jos 
autoriaus V. Kavaliūno žo
dyje gyvai ir vaizdžiai atsi
skleidžia ir niekad neuž
mirštamas Ansamblio ir jo 
vadovo, ir mano paCios 
kelias.

Paguodos teikia ir "Gim 
tosios žemės giesmės" skai 
tytojų atsiliepimai, kurie 
mane pasiekia žodžiu, tele
fonu, laiškais, o taip pat ir 
iš įvairių vietovių.

- Čiurlionio ansamblio 
monografijos vardas "Gim
tosios žemės giesmė" labai 
gražus ir prasmingas, - ra
šo Pavasario choro Valdy
bos pirmininkė Jadvyga 
Baltonienė, gyvenanti Mon 
trealyje. - Išeivijoje tokios 

kitos gražiai parašytos mo
nografijos nėra.

Ir toliau: - Visos Č. a. 
nuotraukos labai įprasmina 
ir paryškina ansamblio veik 
lą. Ačiū visiems, kurie su
kūrė šią puikią knygą ir iš
leido į pasaulį.

Panašūs žodžiai atėjo ir 
iš Klaipėdos:

- Su dideliu noru ir be 
pertraukos per visą naktį 
skaičiau Čiurlionio ansamb 
lio monografiją "Gimtosios 
žemės giesmė". Joje taip 
tiksliai ir labai įdomiai ap
rašyti visi Ansamblio isto
riniai išgyvenimai per 50 
metų keliaujant į laisvą Lie 
tuvą. Esu laiminga, kad to
kia knyga yra parašyta, - 
baigia savo laišką buvusi 
viena iš pirmųjų Čiurlionio 
ansablio kanklininkė Graži
na Bružaitė-Paukštienė.

O iš Detroito telefono 
laidais atskambėjo šie Onos 
Valienės žodžiai:

- Esu labai laiminga ir 
dėkinga Jums, p. Mikuls
kienė, už nepaprastai bran
gią dovaną Čiurlionio an
samblio monografiją "Gim-

KORPI NEO LITHUANIA 
MINĖJIMAS NEW YORKE

Korp! Neo Lithuania, 
New Yorko vienetas septy
niasdešimtąsias įkūrimo 
metines minės spalio 31 
dieną, šeštadieny, Kultūros 
Židinyje. Vienuolikta va
landą Tėvas Leonardas An- 
driekus atnašaus mišias už 
mirusius ir žuvusius korpo
racijos narius ir atsikūru
sios Lietuvos sėkmingą atei 
tį. Po pamaldų mažojoje 
K. Židinio salėje įvyks mi
nėjimas ir pabendravimas 
su svečiais. Laukiama 
skaitlingo atsilankymo.

Išeivijoje Korp! Neo 
Lithuania buvo atkurta 
New Yorke. Laikui bėgant 
ir sąlygoms sparčiai kei
čiantis, sumenkėjo ir korpo 

tosios žemės giesmė". Su 
dideliu malonumu skaičiau 
ją keletą kartų. Labai džiau 
giausi gražiu Č. a. istorinės 
veiklos aprašymu ir ne vie
ną kartą nubraukiau savo 
ašarėlę. Priminė man tuos 
gražius ir neužmirštamus 
laikus - Alfonso Mikulskio 
Kauno radijofone jo rinkti
nių balsų okteto ir "Nemu
no" choro koncertus. Be
skaitant šią knygą atsimi
nimais atsiduri Lietuvoje.

Atėjo gražūs žodžiai ir 
iš Paryžiaus:

Buvęs Lietuvos atstovas 
Prancūzijoje Dr. Stasys 
Bačkis dėkoja už "Gimto
siose žemės giesmę" ir ra
šo, kad ji "gražiai įamžina 
Lietuvos kultūriniame gy
venime kompozitorių Al
fonsą Mikulskį, kuris savo 
talentu ir kūryba taip pra
turtino Lietuvos kultūrinį 
lobyną ir taip daug pasitar
navo Lietuvos vardui sveti
mųjų taipe..."

Henrikas Paulauskas, 
Lietuvos Valstybės muzie
jaus direktorius, lankyda
masis Clevelande ir susipa
žinęs su "Gimtosios žemės 
giesmės" turiniu, pažadėjo:

- Grįžęs į Lietuvą, aš ją 
visą perskaitysiu per Vil
niaus radiją, nes ji rašytojo 
Vacio Kavaliūno labai gra
žiai parašyta - kaip poezija.

Kaip poezija ji atrodo ir 
clevelandiečiui Alfonsui 
Karkliui. - Aš ją skaitau, - 
sako jis, - kaip meno kū
rinį.

racijos veikla. Nežiūrint 
pasikeitusių aplinkybių ir 
ribotų galimybių plačiau 
visuomeninėje veikloje 
reikštis, vienetas kas met 
įstengia surengti Korpora
cijos įkūrimo minėjimus 
sutraukiančius kelias de
šimtis idėjai prijaučiančių 
asmenų.

Minėjimo metu bus pri
statyta Lietuvos Nepriklau
somybės kovų savanorio - 
kūrėjo, korporacijos nario, 
Alfonso Koncės kovų lau
ke patirtu išgyvenimų užra
šų knygą "Laikynas", para
šyta eilėmis. Korporacijos 
vienetui virš dešimt metų 
vadovauja dr. Jonas P. 
Lenktaitis.

AMERIKOS RINKIMAI
(Atkelta iš 3 psl.)

nieko nereikš. Negalima 
tikėti taip pat todėl, kad 
šiuo momentu abiejų kan
didatų didysis rūpestis yra 
būti išrinktiems: abu kandi
datai žada, ką tik elektora
tas nori girdėti. "The Wall 
Street Joumal" susumavo 
visas iki IX-15 d. Busho ir 
Clintono pasiūlytas progra
mas: jei įvykdytos, sekan
čių kelių metų bėgyje Bu
sho programos atneštų visai 
naują $440'bil. deficitą, o 
Clintono - $359 bil... Ir į 
šias sumas neįskaičiuotas 
beveik tradicija tapęs, meti
nis $333 bil. deficitas! 
Abu kandidatai yra greiti 
pažadėti, tačiau vengia aiš
kiai pasakyti, kaip už tą vis 
ką bus užmokėta.

Trumpai paminėtini ir 
viceprezidentiniai kandida
tai. Jaunatviškai atrodantis, 
buvęs senatorius iš India
nos Quayle, su demokratu, 
Tenncssee senatorium Gore 
lygintis negali. Niekas ne
supranta, kodėl Bushas 
1988 pasirinko Quayle. Ke 
lis paskutinius metus buvęs 
spaudoje pajuokiamas. 
Quayle dabar turi negailes
tinga pajaco rolę, savo kal
bose skelbti "naujas" Bu
sho programas tam, kad res 
publikonų rinkiminės maši
nos vadovai patirtų elekto
rato reakcijas. Daug vice
prezidentų tampa preziden
tais. Yra rimto susirūpini
mo, kad, netikėtai mirus 
Bushui, prezidentu taps 
Quayle. Demokratų Gore 
yra žymus JAV Senato na
rys, be dėmės atsitarnavęs 
JAV kariuomenėje, pasi
žymėjęs gamtos apsaugos 
įstatymų leidime.

Dar žodelis apie kandi
datų asmenybes. Metų pra
džioje Clintonas turėjo ne
malonumų dėl tariamos sa
vo aferos su mergina. Tas 
kaltinimas, atrodo, nurimo, 
Clintono žmonai užstojus 
savo vyrą. Clintonas prisi
pažino jaunystėje bandęs 
rūkyti narkotikus, tačiau... 
dūmų neįtraukdavęs į plau
čius. Clintonas tebevargsta 

A. A.
MARYTEI KUDIRKIENEI

mirus, jos vyrui AUGUSTINUI, jos 
seseriai STEFANIJAI RYDELIENEI, 
EDVARDUI ir IRENAI RYDELIAMS ir 
jų vaikų šeimoms giliausią užuojautą 
reiškia:

Edvardas ir Aldona Bliūmentaliai 
Jadvyga Dautienė
Teresė Gaškienė
Benjaminas ir Bronė Paulioniai 
Vytautas ir Elzė Račkauskai 
Jonas Rastenis
Henrikas ir Roma Tatarūnai

su dar vis išburbuliuojan- 
čiais karinės tarnybos ven
gimo duomenimis. Dėl afe 
rų su moterimis tai reikėtų 
pasakyti, kad laikui bėgant, 
daug kam atleidžiama: visi 
trys Kcnncdy broliai, atro
do, savo laiku šioje srityje 
"paštukavodavo".

Dėl kariuomenės - ir 
Quayle Vietnamo karo me
tu tos tarnybos išvengė, tik 
prieš 4 metus atliko savo 
"išpažintį". Bushas, imant 
individualiai, čia "švarus". 
II-jo Pas. karo metu skrai
dė, narkotikų nerūkė, su 
svetimomis bobomis nesiu- 
to. Tačiau sunku tikėti, kad 
jis nebuvo įsivėlęs į nelega
lias kombinacijas su Iranu, 
o jo sūnus - buvo paskelbta 
- susimokėjo $300,000 pa
baudą už nešvarias machi
nacijas vienoje Colorado 
valstijoje subankrutavusio 
bankelio direktorių tarybo
je.

Prisigyvenome laikus, 
kad, atrodo, yra sunku, jei 
iš vis įmanoma, būti bent 
pakenčiamai švariems.
(Pabaiga sekančiame numeryje) 
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RUSAI KRAUSTOSI 
IŠ CUBOS

Rugsėjo mėn. Cuba ir 
Rusija sutarė dėl motori
zuotos rusų brigados iš- 
kraustymo. Ta brigada bu
vo Cubos saloje nuo 1962 
m. rakietų krizės laikų. Ši 
brigada yra paskutinis dide
lis karinis dalinys saloje. 
Mcxico City iš Prensa Lati- 
na gautomis žiniomis pa
skutiniai 1,600 karių išvyks 
apie 1993 m vidurį. 1,200 
rusų karių yra jau išvykę.

Sovietų daliniai pradėjo 
atvykti į Cubą 1962 m. ir jų 
skaičius buvo pasiekęs 
20,000. Tas skaičius per
nai sumažėjo iki 11,000 ir 
kaskart vis mažėja. Pirmie
ji sovietų patarėjai salon 
atvyko 1960 m. Ger.J.
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