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TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

SAVIAPGAULĖ AR GERAI 
SUREŽISUOTAS SPEKTAKLIS?

Dr. Leonas Milčius
1. VALSTYBĖS SAVI

GARBOS PRARADIMAS

Nesmagi nuojauta apė
mė, pastarosiomis dienomis 
išklausius Vyriausybės vado
vo pono A.Šleževičiaus kal
bas Seime, Lietuvos ūkinin
kų sąjungos suvažiavime ir 
per televiziją. Vis tie patys 
samprotavimai apie ūkio sta
bilizaciją. Taip ir norisi jo 
paklausti: kodėl ta mūsų eko
nomika "stabilizuojama" to
kioje kritiškai pavojingoje, 
t.y. visai nestabilioje fazėje? 
Juk ji dar šiaip taip laikosi 
tik milijardinių kreditų dėka. 
Tiesiog stebėtis reikia, kaip 
sugebėjo A.Šleževičiaus va
dovaujama Vyriausybė per 
porą metų praskolinti Lietu
vą. Kokios tokio vadovavi
mo pasekmės tiek mūsų, tiek 
ateinančioms kartoms?

Visai nederėtų girtis su
vargusia užsienio politika. 
Kai švaistomi paskutiniai 
valstybės orumo likučiai, kai 
nesuvokiami gyvybiniai Lie
tuvos interesai arba kai jų vi
sai nepaisoma, apie kokius 
užsienio politikos laimėjimus 
dar galima kalbėti? Ar tikrai 
Premjeras nesupranta, kur 
gali atvesti tokie užsienio po
litikos žingsniai, ar sąmonin
gai apie tai nutyli?

Filosofas Vytautas Radž- 
vilas visai neseniai savo in
terviu "Lietuvos aidui" teigė, 
kad "dabar Lietuvoje yra tik 
vienas išties reikšmingas įvy
kis - LĖTAS VALSTYBĖS 

Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė Atėnuose buvo apdovanota sidabro medaliais. V.Malinausko nuotr.

MIRIMAS". Nesinorėtų įtar
ti, kad LDDP vaidina gerai 
surežisuotą spektaklį, žino
dami, kur veda valstybę, ta
čiau daro tai daug subtiliau, 
negu kaimynas A.Lukašenka.

2. ATPIRKIMO OŽIO 
IEŠKOJIMAS

Pasiklausius pono A.Šle
ževičiaus, galima pamanyti, 
kad vargšas Premjeras pavel
dėjo Lietuvą tokią nusiaubtą, 
kaip Grozną po rusų kariuo
menės antpuolių arba gyven
vietę kur nors Sachaline, nu
šluotą žemės drebėjimo. Kad 
taip nėra, ponas Premjeras 
gerai žino. Būdamas vienu iš 
žemės ūkio ministro pava
duotojų, jis tvarkė maisto 
perdirbimo pramonę, jo ran
kose buvo pieno gamybos 
organizavimas ir, tarp kitko, 
pieno miltelių eksportas. No
rėtųsi tikėti, kad tuo metu 
viskas buvo "labai gerai ir 
darniai padaryta'1. O jeigu 
taip, jei nebuvo žemės drebė
jimo, nei viską sugriovusio 
karo, tai kaip suprasti nuo
latinius verkšlenimus, kokį 
sunkų palikimą A.Šleževi
čiaus vadovaujama Vyriau
sybė priėmė?

Manau, kad Premjeras 
puikiai žino opozicinių par
tijų giliai apmąstytus kon
krečius pasiūlymus apie tai, 
kaip valstybei reikėtų išeiti iš 
krizinės situacijos. Teigti, 
kad Lietuvių tautininkų są
jungos siūlymai tautai ir 
valstybei stiprinti arba Tėvy

nės sąjungos parengta eko
nomikos atgaivinimo progra
ma tėra tik nekonstruktyvių 
teiginių rinkinys, mažu ma
žiausiai būtų nedora. O kur 
opozicijos parengti įstatymų 
ir jų pataisų projektai, ku
riuos priėmus, labai daug 
trūkumų ekonomikoje būtų 
buvę pašalinta! Užtektų 
Premjerui peržiūrėti tauti
ninkų pasiūlymus agrariniais, 
socialiniais arba pilietybės 
suteikimo klausimais, kad 
rastų ne vieną racionalų 
sprendimą. Bet to noro vis 
niekaip neatsiranda. Mat, ne 
tie siūlo, ne tie ir Seimui tei
kia. Tik išankstinės nuosta
tos sąlygoja, kad pakilus į 
tribūną opozicijos atstovui, 
Seimo salės kairiojoje pusėje 
nė mažiausio susidomėjimo 
nematyti. Nejaugi didybės 
manija ir pasipūtimas taip 
užgožė sveiką protą?

Norėčiau perspėti, kad 
jeigu didžiosios politinės 
partijos neįveiks savo pasipū
tėliškumo ir toliau laikysis 
taktikos atstumti "kitu" protą 
ir rankas, Lietuvos ateitis da
rysis vis labiau neaiški, o 
prognozės - vis niūresnės. 
Šiuos žodžius taikau, beje, 
ne tik LDDP nariams.

Klausantis Vyriausybės 
vadovo kalbų, vis klausi sa
vęs: kam kalba Premjeras - 
ar tik sau pačiam, lyg norė
damas save įtikinti ar padrą
sinti. Kam ta saviįtaiga, o 
tiksliau tariant, saviapgaulė 
reikalinga?

(Nukelta i 4 psl.)

NEBLĖSTANTI ŽYGIO IR 
AUKOS DIDYBĖ

fPne/ 62 metus, 1933 m. liepos 17 d., Lietuviai Lagūnai 
Steponas 'DAJRJ'US ir Stasys (j ,lėktuvu
LTVUA^jlCA perskridę Atlanta, žuvo Soldino mišk& 
nepasiekę savo numatyto tikslo - LITSTUVOS. šis jų 
žygis ir auka savo kilnumu ir didybe neturi sau lygiu ir 
visada bus gyvi kiekvieno lietuvio Širdyje.

MES SKRISIME / LIETUVĄ!
Lietuviu tauta laukia iš savo sūriu ir drąsesniu žygiu- 

Būtinai reikia ir jos sūnums prisidėti prie bendrojo darbo - 
tirti dar mažai žinomas Žiemiu Atlanto vandenyno oro sro
ves, o taip pat naujai išrastus navigacijos būdus ir priemo
nes pritaikyti kasdieniniams reikalams. Mes, gyvendami 
tokiais laikais, kada oras stengiamasi panaudoti žmonijos 
reikalams, laikome savo pareiga tautos vardu tą darbą 
garbingai atlikti.

Jaunoji Lietuva! Tavo dvasios įkvėpti, mes stengiamės 
tą pasirinktą uždavinį įvykdyti. Mūsų pasisekimas tegu su
stiprina Tavo dvasią ir pasitikėjimą savo jėgomis ir gabu
mais! Bet jei Neptūnas ar galingasis audru Perkūnas ir 
mums bus rūstus - pastos mums kelią į Tavo kraštą ir pa
šauktu "LITUANICA" pas save, - tada Tu, Jaunoji Lietuva, 
turėsi iš naujo ryžtis, aukotis ir pasirengti naujam žygiui, 
kad audringųjų vandenynu dievai būtu patenkinti Tavo 
pastangomis, pasiryžimu ir nekviestu Tavęs j Didįjį Teismą.

"LITUANICOS" laimėjimas tegu sustiprina jaunuju 
Lietuvos sūnų dvasią ir įkvepia juos naujiems žygiams.

"LITUANICOS'' pralaimėjimas ir nugrimzdimas j Atlanto 
vandenyno gelmes tegu auklėja jaunu lietuviu atkaklumą ir 
ryžtumą, kad Sparnuotas Lietuvis būtinai įveiktu klastingąjį 
Atlantą Tėvynės Lietuvos garbei!

Tadgi šį savo skridimą skiriame ir aukojame Tau, Jau
noji Lietuvai

Tą didįjį bandymą pradėsime, tikėdami Dangaus palaimos!
Steponas Darius Stasys Girėnas

★ ★★★★

"Iki šiol mūsų tautos 
atmintyje tebėra šiurpūs 
vaizdai susiję su Dariaus 
ir Girėno tragiška žūtimi. 
Jų žygis mus žavi ir trau
kia savo kuklumu, giliu pa
siaukojimu Tėvynei. Mes 
tuos vyrus turime gerbti ir 
garbinti, nes garbinti savo 
didvyrius yra dorybė ir 
šventa pareiga. Kas gera, 
kilnu, gražu ir dora nešio
kime savo širdyse, per
duokime savo vaikams, 
nes kitaip mes tapsime 
dvasios nykštukais."

(Iš mokytojo Petro 
Narinkevičiaus kalbos, pa
sakytos atidengiant kryžių 
Dariaus ir Girėno garbei).
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Girdėta iš Vilniaus
• AR LIETUVA "SUBRENDUSI PRIIMTI VAKARŲ MEN

TALITETĄ"? Plėsti NATO yra nenaudinga, o norinčios tapti 
šios organicacijos narėmis valstybės turi įrodyti esančios de
mokratiškos ir "subrendusios priimti Vakarų mentalitetą",-to
kią JAV kongresmeno Robert G. Torricelli nuomone Europos 
saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) Parla
mentinės Asamblėjos sesijoje Ottavvoje išgirdo šios savaitės 
pradžioje j Lietuvą sugrįžę mūsų šalies delegacijos nariai.

Apie tai antradienį spaudos konferencijoje informavo 
Seimo Užsienio reikalų komiteto narys Vytautas Plečkaitis.

Kaip žinoma, Robert G. Torricelli dar šių metų pradžioje 
siūlė kol kas neplėsti NATO ir iš kandidačių sąrašų išbraukti 
kai kurias Vidurio bei Rytų Europos valstybes. Šioje ESBO 
Parlamentinės Asamblėjos sesijoje jis pareiškė, kad, tapu
sios tikrosiomis narėmis, dabartinės valstybės kandidatės tik 
susilpnintų NATO, sakė V. Plečkaitis. Išklausęs sesijos da
lyvių pareiškimų, Lietuvos parlamentarai taip pat suabejojo, 
ar iki 2000-ųjų metų NATO pasipildys naujomis narėmis.

• SOCIALDEMOKRATAI SIŪLO IŠSKAIDYTI ENER
GETIKOS MONOPOLIJĄ. Lietuvos profesinių sąjungų 
susivienijimas ir Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) 
siūlo visas energetikos įmones skubos tvarka įtraukti j nepri
vatizuotinų įmonių sąrašą, o toliau jų darbą organizuoti pagal 
Valstybės ir savivaldybių įmonių įstatymą.

Socialdemokratai drauge su profesinių sąjungų susivie
nijimu siūlo įmone "Lietuvos valstybinė energetikos sistema" 
išskaidyti į atskiras įmones, o šilumos ir vietines elektros 
energijos gamybos bei tiekimo įmones perduoti savivaldy
bėms. Pereinamuoju laikotarpiu siūloma kurą pirkti centra
lizuotai, bet tuo pačiu neatimti galimybės įsigyti kurą ir sa
vivaldybių įmonėms. -

• APPLE JAU PENKTĄ VASARĄ KVIEČIA LIETUVOS 
PEDAGOGUS. Lietuvos pedagogų kvalifikacijos institute 
sostinėje prasidėjo penktieji APPLE kursai. Vilniuje patirties 
semsis pradinių klasių mokytojai, taip pat veiks anglų kalbos 
mokytojų ir vadybos grupės. Amerikos mokytojų profesinės 
pagalbos Lietuvos švietimui (APPLE) kursai prasidėjo ir 
Kėdainiuose. Čia daugiausia dėmesio bus skiriama vaikus 
su negalia ugdantiems pedagogams. Po dviejų savaičių 
APPLE kursai prasidės ir Šilutėje bei Marijampolėje.

Šiais metais kursuose dalyvauja 1700 mokytojų iš Lietu
vos, patirtimi su jais dalijasi apie 80 lektorių iš JAV.

• VERTINGAS ARCHYVAS SUGRIŠ l LIETUVĄ. Minis
tras Pirmininkas Adolfas Šleževičius priėmė Genovaite 
Plūkieną, kuri informavo Vyriausybės vadovą apie jos brolio 
- prieš kelis mėnesius New Yorke mirusio Kazio Matuzo - 
šeimos apsisprendimą neatlygintinai perduoti Lietuvai nepa
prastai vertingą mūsų istorijai kino archyvą. Brolių Matuzų 
dėka išliko spalvotos tarpukario Lietuvos dokumentinės 
juostos: žinomi žmonės, valstybinės šventės, miestelių vaizdai.

• PARTIJOS IEŠKO KONTAKTŲ. "Baltijos šalių partijos 
nebendrauja tarpusavyje. Reikia stengtis užmegzti kuo glau
desnius draugiškus ryšius su kitų valstybių giminingomis 
partijomis", - pasakė Lietuvos demokratų partijos (LDP) at
sakingasis sekretorius Valdas Petrauskas, sugrįžęs iš Jūr
maloje pirmą kartą vykusioje Baltijos demokratų ir liberalų 
partijų atstovų konferencijoje. Ją organizavo Latvijos demo
kratų partija "Salmnieks" ir Olandijos demokratų partija 
"D66". Nutarta kitą bendrą konferenciją surengti ateinan
čiais metais Lietuvoje.

• AUKŠTI SVEČIAI IŠ KINIJOS DOMISI PRIORITETI
NĖMIS KAUNO PRAMONĖS ŠAKOMIS. Lietuvoje viešinti 
Kinijos Liaudies Atstovų Susirinkimo delegacija, lydima Kini
jos Liaudies Respublikos ambasadoriaus Lietuvoje Wan 
Zhaoxiano, lankėsi Kaune. Miesto meras Vladas Katkevi
čius svečius informavo apie besiplečiančius ekonominius 
Kauno ryšius su šia rytų šalimi. Jis pabrėžė, kad atsižvel
giant į Kauno gerą geografinę padėtį bei transporto plėtros 
perspektyvas, šie ryšiai galėtų plėstis.

Svečiai sakė, kad jų valstybė yra suinteresuota plėtoti 
ryšius su Lietuva ir konkrečiai - §u pramonės centru Kaunu, 
dėmėjosi prioritetinėmis šio miesto pramonės šakomis.

• POPULIARIAUSIA SPECIALYBĖ - NORVEGŲ KAL
BA. Lietuvos aukštosiose mokyklose prasidėjo stojamieji 
egzaminai. Vilniaus universitete populiariausias šįmet yra 
Filologijos fakultetas. Didžiausią konkursą teks įveikti norin
tiems studijuoti norvegų kalbą, mat priimti į šią specialybe 
planuojama 12 studentų ir 2 laisvuosius klausytojus, o pa
reiškimus yra padavė - 109. Daugiau kaip 200 nori tapti 
anglų kalbos specialistais, tačiau bus priimta tik penktada
lis. Lietuvių filologiją studijuoti nori 156, o priimti planuojama 
tik 40. Jau kelintus metus iš eilės nepopuliariausios specia
lybės Vilniaus universitete - fizika ir chemija.

Iš viso, pareiškimus studijuoti Vilniaus universitete šie
met yra padavė daugiau kaip 4000 tūkstančiai jaunuolių, o 
priimti į stacionaro skyrių planuojama 1222 studentus, į 
neakivaizdinį 315.

• KREDITAI STUDENTAMS. Vyriausybės posėdyje 
nutarta patobulinti aukštųjų mokyklų studentų kreditavimo 
tvarką. Ankstesnį kreditavimo neefektyvumą lėmė kelios

Bombų bandymas
Naujoji Prancūzijos vy

riausybė paskelbė, kad Ramio
jo vandenyno Mururoa saly
ne jai teks pravesti branduo
linių ginklų bandymus, kurie 
prasidės rugsėjo mėnesį ir 
užsitęs iki ateinančių metų 
gegužės. Numatomi aštuoni 
požeminiai sprogimai. Pre
zidentas J. Chirac paaiškino, 
kad bandymų sprogimai bus 
visiškai saugūs. Prancūzija 
ateinančių metų rudenį bus 
pasirengusi pasirašyti bran
duolinių ginklų bandymus 
draudžiančią sutartį, kuri 
šiuo metu yra svarstoma Že
nevoje. Bandymai kainuos 
Prancūzijai 10 miliardų fran
kų (apie 2 bil. dol.).

Prez. Chirac pridėjo, kad 
Prancūzijos kariniai ir politi
niai ekspertai vienbalsiai pri
tarė, jog bandymai yra būti
nai reikalingi. Buvęs Pran

Rašo Algirdas Pužauskas

cūzijos prezidentas Mitter- 
rand prieš metus buvo su
stabdęs visus šių ginklų ban
dymus, buvo pareiškęs, kad 
Prancūzija nenori "užgauti 
pasaulio", ypač vietinių Ra
miojo vandenyno salų gy
ventojų. Iki šiol Prancūzija 
turi tame regione savo kolo
nijų likučius: Prancūzų Poli
neziją ir Naująją Kaledoniją. 
Tų salų atstovai 1985 m. da
lyvavo regiono vadų suva
žiavime, kartu su Australija 
ir Naująja Zelandija. Buvo 
paskelbta visų pasirašyta Lais
vos nuo branduolinių ginklų 
zonos sutartis, kuri draudžia 
ten laikyti, bandyti atominius 
ginklus ar versti regione bran
duolines atmatas.

priežastys. Visų pirma, turto įkeitimas norint gauti kreditą, 
maža kredito suma, trumpas paskolos grąžinimo laikotarpis. 
Taip pat nebuvo numatyta galimybė studijų kreditavimą 
naudoti kaip skatinimo priemonę studentams įsidarbinti 
valstybinėse įstaigose, kuriose dėl įvairių priežasčių trūksta 
specialistų. Naujosiose taisyklėse šie trūkumai pašalinti.

• KINIJOS PARLAMENTARAI SAKO, KAD TIBETO 
PROBLEMA LIETUVOJE IŠKYLA DĖL INFORMACIJOS 
STOKOS. "Mes įsitikinome, kad Lietuva siekia palaikyti su 
Kinija glaudžius ryšius ekonomikos, prekybos mokslo ir 
švietimo srityje", - ketvirtadienį spaudos konferencijoje Sei
mo rūmuose pasakė Kinijos Liaudies Susirinkimo (LS) Nuo
latinio komiteto pirmininko pavaduotojas Wang Hanbin, va
dovaujantis Lietuvoje viešinčiai Kinijos delegacijai. O Tibeto 
problema, jo žodžiais, Lietuvoje iškyla todėl, kad dažnai trūks
ta informacijos. Čia galėtų padėti Kinijos ambasada Vilniuje.

Tibeto problema dominavo ir susitikime su Seimo opo
zicinių frakcijų atstovais. Svečiai neigė, kad Kinija griauna 
šventoves, persekioja kitokių politinių pažiūrų žmones, naiki
na tibetiečius, tačiau paprašyti, kad penkiems Lietuvos Sei
mo nariams būtų leista aplankyti Kiniją ir tuo pačiu Tibetą, 
nieko konkretaus neatsakė. Beje, kinų pageidavimu, iš sa
lės, kur vyko susitikimas, buvo išprašytas opozicinių frakcijų 
čia kviestas žinomas kovotojas už Tibeto laisvę, keliautojas 
ir fotografas Paulius Normantas.

• "SELMA": PADĖKA IŠ RUSIJOS, KALTINIMAI - IŠ 
LIETUVOS. Rusijos ambasadoje Vilniuje susirinkę žurnalis
tai buvo informuoti, kad firmai "Seimą" įteikiamas ne Rusijos 
prezidento padėkos raštas, kaip kad išvakarėse skelbė "Šei
mos" atstovai, o Rusijos ambasadoriaus Lietuvoje Nikola
jaus Obertyševo. Tiesa, tai daroma Boriso Jelcino pavedi
mu, dėkojant už Kaliningrade statomus namus išvedamai iš 
kitų šalių Rusijos kariuomenei. "Šeimos" prezidentas Vladas 
Laurinavičius sakė, kad jo vadovaujamos firmos darbas ypa
tingai sustiprino Lietuvos ir Kaliningrado srities ryšius, kad 
šiuo metu "Seimą" Kaliningrade turi darbo dar trims metams 
ir rengiasi pastatyti apie 4 tūkstančių butų.

Iš karto po oficialios ceremonijos V. Laurinavičiui teko 
atsakinėti į žurnalistų klausimus dėl "Seimai" iškeltos bau
džiamosios bylos. Kaip žinoma, tuometinis Lietuvos krašto 
apsaugos departamentas, tarpininkaujant "Seimai", iš Rusi
jos Baltijos karo laivyno 1992 ir 1993 metais pirko 5 tūkstan
čius automatų ir du karinius laivus. Vėliau "Seimą" buvo 
įtarta pasisavinusi didelę sumą valstybės pinigų. Byla dar 
nebaigta, nors, anot Laurinavičiaus, ji iš viso neturėjo būti 
pradėta. Buvęs Krašto apsaugos tarnybos vadovas Audrius 
Butkevičius, taip pat figūruojantis minėtoje byloje, sakė, kad 
viskas buvo daroma su Lietuvos Vyriausybės, Aukščiausio
sios Tarybos ir Lietuvos banko vadovų palaiminimu ir kad jis 
turįs tai įrodančius dokumentus.

• "IŠSAUGOKIME BALTIJOS JORĄI" - dviračių žygį to-. 
kiu devizu organizuoja ekologinė bendrija "Atgaja" drauge su 
Lietuvos žaliųjų judėjimu. Pradėję kelionę liepos 20 d. Vil
niuje, liepos 30 d. dviratininkai pasieks Palangą ir Šventąją, 
apžiūrės vietą, kur stovės garsusis Būtingės naftos termina
las. Žygio metu bus lankomi kultūros bei archeologijos pa
minklai, įvertinama jų būklė ir vėliau apie tai informuojamos 
atsakingos žinybos. Taip pat bus tiriama Neries, Nemuno, 
jų intakų, Baltijos jūros ir Kuršių marių vandens kokybė, 
bendra ekologinė būklė. Šios ekologinės a.kcijos ištakos -
1988 metais Sąjūdžio iniciatyvinės grupės ir Lietuvos žaliųjų 
judėjimo surengtas dviračių žygis per Lietuvą.

ELTA

Prancūzų sumanymas 
sprogdinti aštuonis užtaisus 
Mururoa saloje sukėlė didelę 
reakciją. Birželio 17 australų 
mieste Perth sprogimas ir 
gaisras sugriovė prancūzų 
konsulatą. Australija ir Nau
joji Zelandija nutraukė su 
Prancūzija karinius ryšius. 
Prancūzijai teko atšaukti pla
nus, kurie numatė, jog du ka
rinio transporto lėktuvai nu
sileis Australijos Darwino 
aerodrome pasiimti kuro. 
Šio uosto darbininkų unijos 
atsisakė aptarnauti Prancūzi
jos lėktuvus.

Prancūzija iki 1962 m. 
savo branduolinius ginklus 
bandydavo Alžire, tačiau po 
Alžiro nepriklausomybės 
paskelbimo perkėlė bandy
mus į Ramiojo vandenyno 
salas. Australija ir Naujoji 
Zelandija buvo padavusi 
Prancūziją į tarptautinį teis
mą 1975 m. Prancūzai tada 
perkėlė savo bandymus į po
žeminius tunelius Mururoa 
saloje.

Tarptautinės gamtosau
gos organizacijos "Green- 
peace" laivas jau įplaukė į 
prancūzų salyno vandenis. 
Prancūzų kariai laivą sulaikė, 
jo 11 įgulos narių liepos 9 d. 
suėmė, laivą nutempė į uostą. 
Prieš dešimt metų tos pačios 
organizacijos laivą prancūzų 
saugumo valdininkai nuskan
dino N. Zelandijos Aucklan- 
do uoste. Prancūzijos sąjun
gininkai laikosi diplomatiš
kai. Amerika išreiškė "nusi
vylimą", Britanija "priėmė 
dėmesin", Vokietija pareiškė, 
jog tai Paryžiaus "naminis 
reikalas".

Australijos reakcija daug 
piktesnė. Įvairiuose miestuo
se restoranai atsisako teikti 
klijentams prancūzišką vyną. 
Moterys neperka kvepalų ir 
kitų prancūzų gaminių.

TRUMPAI
• Pusiau suprivatinta Ru

sijos gamtinių dujų bendrovė 
Gazprom paskelbė, jog akci
ninkai gaus 200 nuoš. divi
dendą, nes bendrovės pelnas 
siekė 5.4 trilijonų rublių (2.5 
bil. dol.)

• Angolos vyriausybė, 
siekdama pagaliau sustabdyti 
pilietinį karą, pakvietė suki
lėlių vadą Savimbį tapti ša
lies viceprezidentu.

• Jungtinės Tautos pami
nėjo San Francisco mieste 
organizacijos 50 metų am
žiaus sukaktį. Spauda ir tele
vizija neskyrė šiam jubiliejui 
daug vietos, nes gyvenimas 
parodė, jog daug organizaci
jos uždavinių nesiseka iš
spręsti, reikia reformų ir pa
keitimų pačioje organizaci
joje. Kalbėtojai minėjime 
pabrėžė laimėjimus, nutylėjo 
nepasisekimus.

(Nukelta į 9 psl.)
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KUOMET TAUTA SAVO 
VALIĄ PAREIŠKĖ

Juozas Žygas

Tai buvo vienas iš gar
bingiausių Lietuvos istorijos 
momentų, kuomet 1941 m. 
birželio 22-27 dienomis tauta 
šautuvais pabalsavo. Tas 
spontaniškas tautos sukilimas, 
sugriovė komunistų skleidžia
mą melą, kad tauta savano
riškai save vergijon parsida
vė. Ko nepadarė medaliais ir 
ordinais dekoruoti generolai 
- tai atliko kaimo ir miestų 
jaunimas, moksleiviai, tar
nautojai ir fabrikų darbinin
kai. Istorinės teisybės dėlei 
reikėtų papildyti, kad prie 
jaunuolių ir žilagalviai jun
gėsi. Pilna žodžio prasme - 
tai buvo tautos sukilimas! 
"Geriausiems iš gerųjų" - 
liaudies deputatams ir kitiems, 
kurie nuo tautos keršto į 
Maskvą pabėgo, buvo korta 
iš rankų išmušta ir pradžioje 
jie nesusigaudė.

Kuomet kvapą atgavo, tai 
visus, kurie ginklą prieš juos 
pakėlė pradėjo, kaip įmany
dami dergti. Žinoma, jie ne
galėjo pripažinti, kad tai bu
vo spontaniškas prieš paver
gėjus sukilimas. Tad reikėjo 
pradėti meluoti, o tam komu
nistai turėjo labai didelį paty
rimą. Pradėjo skelbti, kad 
tas tariamas "spontaniškas" 
suki-limas tebuvo Gestapo ir 
na-cių agentų darbas. 
Sugalvojo "baltaraiščius" - 
analogiškai 1905 m. 
revoliucijos "juoda- 
šimčiams", kuriais buvo žmo
nės gąsdinami. Tiesa, pirmo
mis sukilimo dienomis, kai 
kurie sukilėliai turėjo raiš
čius, bet, vokiečiams pradė
jus šeimininkauti, visokius 
ženklus reikėjo nusiimti. Ta
čiau komunistinė spauda, tą 
"baltaraiščių" baubą šimte
riopai išpūtė. Prie to sukilė
lių juodinimo jungiasi iš išei
vijos liberalų spauda, su "filo
sofų" T. Venclova priekyje.

Didžiausia rakštis komu
nistų akyse - tai per Kauno 
radiją paskelbtas atsišauki
mas į tautą ir pasaulį, bei lai
kinosios vyriausybės sudary
mas. I Maskvą pabėgę "liau
dies numylėtiniai" turėjo, 

kaip "ant girnų raitytis", kad 
kaip nors tą tautos valios pa
sireiškimą sumenkinti ir ap
juodinti. Bet jiems tai nepa
vyko ir nepavyks. Nes, gal
būt, nėra lietuviškos šeimos, 
kurios gal nors vienas narys 
nebūtų prie to sukilimo prisi
dėjęs. Tad labai sunku viską 
melo šydu uždengti. Kuomet 
iš vienos pusės yra dedamos 
pastangos visus tuos apjuo
dinti ar bent sumenkinti, tai 
mūsų pareiga neleisti jų už
miršti. Nes tai buvo geriau
sia tautos dalis, kuri nepabū
go prieš okupantą išstoti ir 
privertė bent iš Kauno bėgti. 
Tai nėra tušti žodžiai, bet 
tikras faktas!

Anksti pirmadienio ryte 
sukilėliams pavyko užimti 
Kauno radijofoną ir radijo 
stotį, centrinį paštą, telefonų 
centrinę ir visus kitus svar
bius objektus. Sovietinių da
linių štabas buvo Vilijampo
lėje. Sukilėliams užėmus te
lefonų stotį, jiems pavyko 
susisiekti su sovietiniu štabu 
ir sudaryti įspūdį, kad Kaune 
jau yra vokiečiai. Tai sukėlė 
paniką sovietiniuose dali
niuose ir jie aplenkdami Kau
ną bėgo į Rytus. Tuo būdu 
Kaunas išvengė didesnių su
naikinimų. Tuo pačiu buvo 
išgelbėti ir keli šimtai politi
nių kalinių, kurie buvo Kau
no sunkiųjų darbų kalėjime, 
ir kurių rusai nesuspėjo į 
Červenę išvežti. Tas sukili
mas nors ir pavyko, tačiau jis 
pareikalavo gana didelių au
kų. Per tas kelias dienas žu
vo apie trejetas tūkstančių 
kovotojų (taip praeityje spau
doje buvo rašoma). Palei
džiu, kad galbūt į tą skaičių 
įeina ir tie, kurie buvo bė
gančių bolševikų nužudyti. 
Išeitų, kad per tas kelias die
nas buvo daugiau aukų, negu 
per visas Nepriklausomybės 
kovas. Reikia neužmiršti, kad 
be kraujo aukų, niekas lais
vės negauna! Tad laisvę, kaip 
aukščiausią visų tautų siekį, 
reikia branginti ir negalima 
su ja neatsakingai žaisti!

ARTIMIAUSIOJE PERSPEKTYVOJE 
SEIMO RINKIMAI

Evydas Radvila

Lietuvos politiniame gy
venime ima jaustis vasarinis 
atoslūgis. Atostogų išsiskirs
tė Seimo nariai, visuomenės 
dėmesį politinėms batalijoms 
baigia išblukinti vasaros 
karščiai.

Tačiau prieš išvykstant 
poilsio, daugumos politinių 
partijų veikloje aiškiai pasi
juto artėjančių Seimo rinki
mų sukeltos nuotaikos. Jau 
dabar aiškiai pastebimi bent 
keturi svarbiausi "stulpai", 
apie kuriuos suksis kitais 
metais įsiliepsnosianti rinki
minė kova. Vienas svarbiau
sių klausimų, be abejo, bus 
ekonomikos gaivinimo ir so
cialinio visuomenės gerbūvio 
kėlimo klausimas. Nesenai 
visu aštrumu iškilo įsijungi
mo į Europos Sąjungą pro
blema - kaip tik kitas Sei
mas, jeigu jis išbus visą jam 
nustatytą laiką ir jeigu nebus 
kokių ypatingų netikėtumų iš 
rytinių kaimynų, turėtų pri
imti lemiamus sprendimus 
šiuo klausimu. Neabejotina, 
kad nei viena partija negalės 
apeiti nusikalstamumo, ko
rupcijos ir visuomenės sau
gumo temų. Pagaliau, ypa
tingai aštri politinė kova nu
matoma savivaldybių fronte 
- bent jau trys didžiausios 
partijos, turinčios didelę įta
ką savivaldybėms bei apskri
tims, puikiai supranta, kaip 
rinkimų rezultatus gali lemti 
dešiniųjų savivaldybininkų 
blogas ar geras pasirodymas.

Pagrindinės šalies politi
nės jėgos minėtais klausimais 
jau užsiėmė išeities pozicijas. 
Valdančioji LDD partija, sa
vo "apačių" spaudžiama, ėmė 
įtemptai ruoštis rugsėjo mė
nesį numatomai surengti kon
ferencijai. Joje tikimasi ge
rokai pakreipti partijos pro
gramą socialinės rinkos link
me. Jau dabar partijos vado
vai skelbia, jog baigtas nepo

MARŠ, MARŠ, TRA, TA, TA!.. 
(Lietuvos vardas - skolos) 

Pranas Sasnauskas

Nesibaimink, mielas 
skaitytojau, nesiruošiu propa
guoti seno tokio pavadinimo 
filmo. Nieko panašaus! Noriu 
pakalbėti apie mūsų gyvenimo 
būdą, pilną entuziazmo, pasi
ryžimo veržtis pirmyn, lėkti 
kip akis išdegus, vienu žo
džiu - marš, marš, tra, ta, ta...

Prisimenu laikus, kai se
natvės ir negalios kamuoja
mas Leonidas Brežnevas kė
lė ekonomiką arba Konstan
tinas Černenka šturmavo pe
dagogikos aukštumas. Kaip 
mes visi išsijuosę šlovinom 
jų siūlomas programas, kad 
parodytume savo pasiryžimą 
lėkti paskui garsiai bliaunantį 

puliarių rinkos ekonomikos, 
diržų suveržimo ir kainų iš
laisvinimo etapas, atėjęs lai
kas teisingiau paskirstyti 
pajamas, susirūpinti mažiau 
pasiturinčiais, žemės ūkio 
bendrovių darbuotojais, ne
darbo mažinimu. Pastebimi 
partijos kairėjimo žingsniai ir 
politikoje - nesenai, patai
kaujant tam tikram rinkėjų 
sluoksniui, į gyvenimą su
grąžinti partiniai diplomai, 
ateityje, matyt, galima tikėtis 
ir nuolaidesnės Rytų politi
kos.

Socialdemokratai pagrin
dinį dėmesį sutelkė lietuviš
kos pramonės paramai, kad 
būtų perkama kuo daugiau 
Lietuvoje gaminamų prekių.

Tautininkai patikimai įsi
tvirtino euroskeptikų sparne. 
Jie gali tikėtis didelės para
mos tarp kaime gyvenančių 
žmonių, kurie nuogąstauja, 
kad panaikinus muitus, mūsų 
rinką užplūs pigios užsie
nietiškos maisto prekės.

Tėvynės Sąjungos eko
nominė programa, matyt, 
remsis praėjusių metų pabai
goje paskelbtu ūkio gaivini
mo planu, kuriame pramonės 
gamybą tikimasi padidinti 
atstačius gyventojų perkamą
jį pajėgumą (padidinus atly
ginimus ir pensijas) bei atpi
ginant lietuviškas prekes, 
kad jos galėtų sėkmingiau 
konkuruoti su vakarietiško
mis. Šiuos uždavinius tiki
masi išspręsti daugiausia pi
nigų politikos pagalba, laips
niškai devalvuojant litą.

Tačiau pagrindinis kon
servatorių dėmesys šiuo me
tu sutelktas į savivaldybes, 
daugumoje kurių dirba parti
jai priklausantys merai. Ne
senai įkurta Tėvynės savival
dos sąjunga, kuri turėtų koor
dinuoti į savivaldybių tary
bas išrinktų partijos atstovų 
darbą, iškelta visuomeninė 

vedlį. O jau apie Michailo 
Gorbačiovo "perversmus" 
net kalbėti nepatogu: kiek jis 
sukėlė triukšmo "blaivinda
mas" alkoholikus, versdamas 
aukštyn kojom žemės ūkio 
sistemą, įrodinėdamas, kad 
nuoma ir ranga - viso ūkinin
kavimo pagrindas ir Lt. ir 1.1. 
Devynių jaučio odų neužtek
tų surašyti visų "pažangių" 
nurodymų, kokiais mus už
versdavo tuometinė valdžia. 
Jie būdavo paremti moksli
ninkų argumentais, nuodug
niais apskaičiavimais ir patrio- 
tiniais-partiniais riksmais. 
Apie kokį nors kritišką požiū
rį ar nepritarimą negalėjo bū

iniciatyva "Stabdyk nusikal
stamumą", kuri paremta ge
rai Vakarų valstybės užsire
komendavusių grupių "Nei- 
bourhood watch" nuostato
mis, visose konservatorių val
domose savivaldybėse pri
iminėjami tarnautojų etikos 
kodeksai, deklaruojamos pa
jamos.

Neabejinga savivaldy
bėms ir LDDP. Savo ranko
se turėdama visų apskričių 
valdytojus bei galimybes pa
spausti finansiškai paskirs
tant biudžetines lėšas, ji ne
sėdi sudėjusi rankų. Konser
vatorių partijos pirmininkas 
V. Landsbergis teigia, jog 
valdančioji partija daro vis
ką, kad iki Seimo rinkimų 
dešiniųjų valdomos savival
dybės tik ko nors gero nepa
darytų, siekia jas sukompro
mituoti. Pasak jo, tai matyti 
iš to, kad Vyriausybė nori 
perimti žemės valdymą iš 
miestų savivaldybių. LDDP 
siūlymą perduoti žemę val
dyti Vyriausybės atstovams 
apskrityse, jis pavadino vi
duramžiška: visą miesto že
mę vienasmeniškai valdys 
monarcho vietininkas, o ne 
žmonių išrinkti atstovai.

Į kovą su savivaldybėmis 
įsijungė net pats Prezidentas. 
Jis piktinosi tuo, kad naujieji 
merai, kurie pagal įstatymus 
skiria seniūnus, masiškai at
leidžia buvusius nomenkla
tūrinius viršaičius. Pasak jo, 
kategoriškai neleistina, kad 
darbuotojai būtų atleidžiami 
vien dėl to, kad priklauso 
vienai ar kitai partijai.

Taigi, kova dėl vienokio 
ar kitokio naujųjų savivaldy
bių įvaizdžio formavimo jau 
dabar vyksta visu pajėgumu, 
o rudenį į rinkiminės kampa
nijos vėžes pakryps visas ša
lies politinis gyvenimas. Ma
tyt nebus apsieita be bandy
mų kurti naujas partijas, bei 
senųjų skaldymosi - juk ne 
taip paprasta sudaryti rinki
minį partijos sąrašą taip, kad 
liktų patenkinti visi norintys 
pabuvoti valdžios olimpe!

ti nė kalbos, nes valdžia su
formuodavo svarbiausią daly
ką - VIEŠĄJĄ NUOMONĘ. 
O viešoji nuomonė, tai lyg 
srauni upė, į kurią pakliuvęs 
gali plaukti tik pasroviui, kur 
vanduo nuneš.

Ir taip per penkiasde
šimt metų vis paknopstom į 
Rytus ir į Rytus, nes tik "rytų 
šalelėj saulelė tekėjo", o į Va
karus negalima net pasižiūrė
ti, nes ten kapitalistas su di
deliu pilvu ir storu cigaru 
dantyse, skriaudžiantis darbo 
žmogų ir kariantis negrus. 
Kaip baisu! B-r-r!

Sako, kad žmogui, ilgai 
sėdėjusiam tamsoje patalpo
je, išėjus į šviesą pradeda 
suktis galva ir turi praeiti ne
maža laiko, kol jis pripranta 
prie naujų aplinkybių, ima 

(Nukeltai 10 psl.)
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DOVANA ŠIAULIŲ MIESTUI
JAV Gamtosaugos (EPĄ) 

5-sios srities žinyba iš Chica
gos pranešė, kad Illinois vals
tija padovanojo Šiaulių mies
tui Lietuvoje mokslinius įren
gimus gamtosaugai ir sveika
tos įstaigoms.

įrengimai nėra nauji 
(10-20 metų senumo), tačiau 
gerame stovyje, o jų vertė 
yra $346,000. įrengimai iš
siųsti į Lietuvą š.m. birželio 
26 d. Tai padarė JAV Gamto
saugos įstaiga (EPĄ) kartu 
su Lithuanian Mercy Lift.

"Mes džiaugiamės galė
dami padėti Illinois valstijai 
persiųsti šiuos įrengimus į 
Šiaulius," - pareiškė EPĄ 5- 
sios srities administratorius 
Valdas Adamkus. "Tas mies
tas ir jo gyventojai padarė 
gerą įspūdį EPĄ Illinois ži

SAVIAPGAULĖ AR GERAI 
SUREŽISUOTAS SPEKTAKLIS?

(Atkelta iš 1 psl.)
3. KAS ATSAKYS UŽ 

TAUTOS GENOCIDĄ?

Lietuvoje tebelaidojami 
per penkiasdešimt metų nu
žudyti, bet nepalaidoti žmo
nės. Visa ši sveiku protu ne
suvokiama veikla buvo labai 
slepiama: aukos užkastos 
tvartuose, žvyrduobėse, su
mestos į šulinius. Todėl ne
nuostabu, kad visuomenė tik 
dabar sužino apie budelių 
žvėriškumą ir represijų mas
tą. Iš tikrųjų, po kurio laiko 
galėjome turėti Lietuvą be 
lietuvių. Beveik nieko apie 
tai nežino didžiųjų pasaulio 
valstybių vyriausybės, tarp
tautinės organizacijos. Dau
giau kaip prieš penkeris me
tus atkurta Nepriklausomybė, 
o kiek mažai teatgauta tiesos 
ir atsakomybės. 1940 - 1990 
metais vykdytas lietuvių tau
tos genocidas neturi būti už
mirštas.

Balandžio 27 d. trys Sei
mo frakcijos (Politinių kali
nių ir tremtinių "Laisvės", 
Lietuvių tautininkų sąjungos 
ir Lietuvių demokratų parti
jos) įteikė paklausimą, prašy
damos atsakyti, ar išaiškinti 
tautos genocidą vykdę asme
nys ir ar jie nubausti. Vyriau
sybės atsiųstame atsakyme 
nedaug informacijos ir dar 
mažiau vilties, kad genocido 
organizatoriai bei vykdytojai 
bus surasti ir patraukti atsa
komybėn. Pažymėta, kad 
tautos genocido tyrimus at
lieka Lietuvos gyventojų ge
nocido ir rezistencijos tyrimo 
centras, Generalinė prokura
tūra ir Valstybės saugumo 
departamentas, kad jau ištir
tos KGB sprendimu sušaudy
tų 300 žmonių biografijos ir 
renkami duomenys apie tų 
žmogžudyščių vykdytojus. 
Tačiau tame pačiame rašte 

nybai savo kooperavimu bei 
nuoširdžiu troškimu nugalėti 
juos varginančias gamtosau
gos problemas".

Ši pagalba ypač būdinga 
dar ir tuo, kad daug Illinois 
valstijos gyventojų yra kilę iš 
Lietuvos, pabrėžė Michael 
S.Schwartz, Illinois valstijos 
Centrinės tarnybos (CMS) 
direktorius. "Mus žavi Lietu
vos ilgos ir dabar jau sėk
mingos pastangos kovoje už 
demokratiją ir apsisprendi- 
mą .

EPĄ 5-oji sritis tęsia 
gamtosatigos techninės pa
galbos programą Lietuvoje 
ir dvejuose kituose Baltijos 
kraštuose.

Lietuviškai paruošė 
Ger. J.

vėl randame bendrojo pobū
džio teiginius apie tai, kad 
tokiems tyrimams atlikti rei
kia labai daug laiko, o jų re
zultatai įstatymų nustatyta 
tvarka gali būti skelbiami tik 
užbaigus atskirų etapų anali
zę. Paminėta, kad tiriama nu
sikalstama TSKP veikla. Štai 
ir viskas.

Laikas nenumaldomai 
bėga, o iki šiol neišaiškinti 
nei žudynių Medininkų pa
sienio poste organizatoriai, 
nei Bražuolės tilto sprogdin
tojai, jau nekalbant apie Yla
kių, Raudondvario, Vilkijos 
ir šimtų kitų Lietuvos mies
telių bei kaimų gyventojų 
žūties ir pomirtinio išniekini
mo kaltininkus. Neužbaigta 
nė viena byla, nenubaustas 
nė vienas genocido vykdyto
jas. Argi Lietuvoje nebeliko 
nė vieno doro teisėjo arba 
prokuroro, kuriam rūpėtų tei
singumo atstatymas ir tautos 
likimas? Argi viskas jau per
pirkta ir daroma tik už pini
gus? Noriu paprašyti, kad at
silieptų bent vienas teisėjas ir 
pasakytų nors vieno iš tų 300 
nužudytųjų artimiesiems: 
"Štai aš suradau tavo tėvo 
arba brolio žudiką, štai aš jį 
nuteisiau, o teisybė nugalėjo 
nors ir praėjo daug metų". 
Tik bijau, kad nė vieno neat
siras!

Šiandien matome prie
šingus dalykus. Valdžios ty
lėjimo, abejingumo arba 
nuolaidžiavimo padrąsinti 
vis labiau kelia galvas buvę 
stribai ir NKVD "veteranai". 
Visuomenės informavimo 
priemonėse tarsi kokia egzo
tika pateikiami jų prisimini
mai, su keista, švelniai ta
riant, užuojauta aprašomos jų 
biografijos, tarsi sąmoningai 
ruošiant visuomenę nusikal
tėlių išteisinimui, sulygini
mui su jų aukomis arba net

JAV Gamtosaugos žinybos (EPĄ) nariai ir Lithuanian Mercy Lift atstovai, neseniai susitikę 
su Illinois gubernatoriumi Jim Edgar, priėmė gamtosaugos įrengimus persiuntimui j Lietuvą.

Iš kairės: Jurgis Lendraitis, Lithuanian Mercy Lift; Valdas V.Adamkus, JAV Gamtosaugos 
5-osios srities administratorius; gubernatorius Jim Edgar; Vaclovas Kleiza, Lietuvos genera
linis konsulas; ir James Park, Illinois Gamtosaugos žinybos (IEPA) atstovas.

iškėlimui virš jų. Jei kruvi
nos praeities garbintoju 
šliaužimas nebus sustabdytas 
šiandien, rytoj jau gali būti 
per vėlu!

Aš noriu paklausti, ko
dėl taip painiojamos sąvokos 
ir vertybės, kad retas jau ir 
besusigaudo, kur tiesa, o kur 
melas? Nepriklausomybė, 
tarsi kokia nuvertinta prekė, 
tampoma po bulvarinės spau
dos puslapius, purvinas tur
gavietes ir tarpvartes. Bando
ma suniekinti ir pažeminti 
tautiškumo, tautinės savigar
bos ir patriotizmo sąvokas, 
pateikti jas žmonėms kaip. 
kažką ribotą, primityvu, ne- 
šiuolaikišką. Visais laikais 
atsiranda apsimetėlių ir poli
tinių spekuliantų, kurie šven
čiausius tautos išsaugojimo, 
valstybės atkūrimo ir toles
nio jos puoselėjimo siekius 
bando panaudoti karjeros ir 
paprasčiausio pasipelnijimo 
tikslais.

Pasižiūrėkite, kiek žalos 
ne tik ekonomine, bet ir dva
sine prasme padarė nuo at
virųjų vagysčių mažai kuo 
tesiskiriantis Lietuvos turto 
privatizavimas, atsakingų 
pareigūnų ir kai kurių parti
nių "lyderių" rietenos, val
džios troškulys. Bet derėtų 
suvokti, kad natūralus tauti
nių vertybių poreikis išlieka, 
net smarkiai pasidavus kos
mopolitizmo, pseudolibera- 
lizmo ar vadinamojo interna
cionalizmo įtakai. Lietuvių 
tautininkų sąjungos, parengu
sios tvirtą, nors ir daugelį 
metų svetimųjų koneveiktą ir 
niekintą istorinį palikimą bei 
tautiškumo puoselėtojų pa
reigas, laukia labai sunkus 
išbandymas. Reikia padėti 
žmonėms atskirti tikrąsias 
dvasines vertybes nuo primi
tyviųjų surogatų, ugdyti sa
vyje natūralų tautinį išdidu
mą, surasti kelią, vedantį į 
tiesą, tautos ir kiekvieno pi
liečio gerovę. (TŽ)

MAŽOSIOS LIETUVOS FONDO 
Dr. Vydūno Premijos

MLF Premijos vertinimo 
komisijos pirmininkas Vilius 
Pėteraitis, gavęs visų komi
sijos narių - Jono Damausko, 
Vytauto A. Jonyno, dr. Biru
tės Baltrušaitytės - Masio- 
nienės ir dr. Audronės Kau
kienės - sprendimus, prane
ša, kad komisija beveik vien
balsiai nutarė paskelbti MLF 
Dr. Vydūno Premijos laure

atu Vilniaus Universiteto 
prof. dr. Domą Kauną, lai
mėjusį $ 5000 premiją už 
rankraštį "Mažosios Lietuvos 
knyga - lietuviškos knygos 
raida 1547- 1940 m."

Antroji premija, MLF 
valdybos pritarimu, skiriama 
dviem autoriams po $ 1500:

REZOLIUCIJA KARALIAUČIAUS 
KLAUSIMU SUSILAUKIA 

RĖMĖJŲ
Kongresmano Christop- 

her Cox (R-CA) Karaliau
čiaus srities demilitarizavimo 
klausimu Atstovų rūmams 
pateiktoji rezoliucija, H. 
Con. Res. 51, susilaukia rė
mėjų. Jau penki kongresma- 
nai tapo oficialiais ko-spon- 
soriais: keturi respublikonai 
- David Funderburk (NC), 
John L. Mica (FL), Ron 
Packard (CA), Michael P. 
Forbes (NY) ir vienas demo
kratas Martin Frost (TX).

Šiomis dienomis kon- 
gresmanas Cox visiems ki
tiems 435 kolegoms išsiunti
nėjo "Dear Colleague" laiš
ką, kviesdamas šią rezoliuci
ją paremti. Labai įdomu, kad 
šiame laiške jis cituoja fak
tiškai pirmojo išsivadavu
sios Lietuvos vadovo Vytau
to Landsbergio pareiškimo 
ištrauką: "Nerealu galvoti 

muzikologei Danutei Pet

rauskaitei už rankraštį "Klai
pėdos Muzikos mokykla 
1923 - 1939 m." ir Klaipėdos 
universiteto docentui Alber
tui Juškai už rankraštį "Ma
žosios Lietuvos bažnyčia".

Visi premijuoti rankraš
čiai atitinka MLF Dr. Vydū
no premijos taisykles ir verti
nimo komisija rekomenduoja 
juos rengti ir leisti MLF lei
dinių serijoje.

Premijos bus įteiktos per 
MLF Visuotinį susirinkimą 
š.m. rugsėjo mėn. 3 d. Chica- 
goje (JAV).

V. Pėteraitis
MLF Valdybos ir Vertinimo 

Komisijos Pirmininkas 
1995.VI.25

apie Europos stabilumą ir sau
gumą, kol rusai Europos cen
tre laiko ofenzyviniams ir 
imperialistiniams tikslams 
karines jėgas".

Amerikos Baltų Laisvės 
lyga prašo visus Amerikos 
baltus ir kitus amerikiečius 
kongresmano Cox iniciatyvą 
paremti. Skambinkime, ra
šykime laiškus ir siųskime 
telegramas savo distriktų 
kongresmanams ir raginkime 
juos tapti House Concurrent 
Resolution 51 ko-sponsoriais. 
Galima pasinaudoti ir Hotli- 
ne for Baltic American Free- 
dom League 1-800-651-1572 
numeriu. Užtenka tuo nume
riu paskambinti, pasakyti var
dą, pavardę, adresą (būtinai 
ZIP Code), ir telegrama skam- 
bintojo kongresmanui bus 
pasiųsta.

Juozas Kojelis
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Epilogas
STASYS LOZORAITIS, 1924-1994

Antanas Dundzila
(Tęsinys iš praėjusio numerio)

Dar Vyt. Landsbergio 
laikais St. Lozoraitis buvo 
pradėjęs galvoti apie grįžimą 
į Italiją, o po to - į Lietuvą. 
Vyt. Landsbergio valdžia St. 
Lozoraičio skyrimą ambasa
dorium į Romą jau buvo pra
dėjusi tvarkyti: jo kandidatū
rą buvo pristatyta Italijos 
valdžiai ir gautas jos pritari
mas. Kai LDDP valdžia St. 
Lozoraitį iš Washingtono 
stūmė lauk, ji stūmė netiesio
giniai, bet per irgi savo pa
čių iš naujo siūlomas amba
sadoriaus pareigas Romoje.

Ambasadorius Stasys Lozoraitis priėmęs Vytauto Didžiojo 
universiteto garbės daktaro regalijas 1992 vasario 9 .

A.Kairio nuotr.

Slegianti nuotaika 1993.5.29 Dulles aerouoste, išlydint V.Landsbergj j Lietuvą: Ambasadorius 
St. Lozoraitis, Seimo narys V.Landsbergis ir A.Dundzila. Dieną prieš tai galutinai patvirtinta žinia, 
kad Ambasadorius Lozoraitis atšaukiamas iš pareigų VVashingtone.

Tokiose aplinkybėse St. Lo
zoraitis laikėsi trijų dėsnių. 
Pirma, jis nenorėjo "imti" 
ambasadorystės iš A. Bra
zausko rankų, nes postui Ro
moje jis jau buvo anksčiau 
pristatytas ir sutartas. Antra, 
jis norėjo vykti į Romą ir ten 
diplomatinėje istorijoje ati
taisyti 1940 m. Lietuvai ir jo 
tėvui padarytą skriaudą: kas 
iš tėvo Lozoraičio tarptauti
nės agresijos nagais buvo 
atimta, tas per sūnų Lozoraitį 
dabar sugrąžinama. Trečia, 
jis paprasčiausiai nenorėjo 
būti iš einamųjų pareigų at
leistas, išmestas. Jis planavo 
Romoje dar kurį laiką pasi
darbuoti, tada savo iniciatyva 
iš pareigų atsistatydinti ir 
vykti į Lietuvą.

Šį bei kitus jo planus nu
traukė liga ir mirtis. Jis su 
Ponia 1994 gegužės pabaigo
je išsirengė į Washingtoną, 
tikėdamas dalyvauti ambasa
doriaus A. Simučio pagerbi
me New Yorke, kur St. Lo
zoraitis turėjo pasakyti pa
grindinę kalbą. Atskridus, 
jis tuoj buvo paguldytas li
goninėn.

*****

Abu, ponas ir ponia Lo
zoraičiai, privačiai buvo ma
lonūs, šilti, viskuo besido
mintys žmonės - ar tai kur 

nors sukviestų svečių būrely
je, ar pasikvietę kelis svečius 
vakarui pas save.

Ponas Lozoraitis kreipė 
dėmesį ne tik į žmones, bet ir 
į gamtą. Prie ambasados už
tikęs sužeistu sparnu balandį, 
jis jį slaugė, lesino ir išgydė. 
1993 rudenį šiek tiek nuste
bau, nes rūmuose atsirado 
gražus, labai draugiškas, ru
das šuo. Pasirodo, tai buvo 
paklydėlis ar pamestinukas, 
kuris poną Lozoraitį atsekė į 
rūmus. Tą šunį ponai Lozo
raičiai pavadino Rūta. Ponas 
Lozoraitis juokėsi, kad, kai 
veterinoriui pasakė šuns var
dą, veterinorius į kartoteką 
užrašė: "RūtaLozoraitis"...

Paskutiniaisiais metais, 
pokalbiuose dažnai užsimin-

Ponia Daniela Lozoraitienė 
Washingtone, vyresnių skau
čių sueigoje.

A.Pakštienės nuotr.

davome apie kokią nors išvy
ką už miesto, apie atsikvėpi
mą gamtoje. (St. Lozoraičio 
laikais ambasada automobi
lio neturėjo, buvo taupomos 
lėšos.) Tačiau tokio projekto 
vykdymui vis nebūdavo lai
ko ar tinkamos progos. Pa
galiau vieną sekmadienį, 
1993 rugsėjo 5, tokia diena 
išaušo. Ponia Lozoraitienė 
buvo išvykusi į Romą, tai iš
važiavome dviese. Apsuko
me kelias istorines vietoves, 
turėjome progos plačiau pa
sikalbėti.

Iki galutinio ponų Lozo
raičių išsikėlimo į Romą jau 
buvo likęs tik mėnuo ar du. 
Ponui Lozoraičiui rūpėjo ra
šyti Lietuvos diplomatijos 
istoriją, rūpėjo perkelti savo 
tėvų palaikus iš Romos į Lie
tuvą. Romoje jis rūpinsis at
gauti Lietuvos pasiuntinybės 
rūmus, kuriuos dabar valdė 
Ukraina; jis galvojo čia veik
ti per pažįstamą ukrainiečių 
vyskupą ar kardinolą. Kal
bėjome apie kultūrinius bei 
visuomeninius reiškinius, 
apie-1941 m. sukilimą, poka
rio rezistenciją Lietuvoje, 
apie sovietų diplomatų užku
lisines pareigas bei Lietuvos 
valdžioje esančių pareigūnų 
profilius bei veiklą. Pasiro
do, ponas Lozoraitis tamybi- 

nius ryšius daugiausiai palai
kė per prezidento Brazausko 
patarėją J. Paleckį, mūsų is
torijon įėjusio Paleckio sūnų. 
Washingtono policijos šuns 
St. Lozoraičiui sukandžiota 
koja jau buvo sugijusi; už 
gydymą jis pats susimokėjo, 
nors vėliau JAV Valstybės 
departamentas jam iš tolo už
siminė apie gydymo išlaidas.

Tos kelionės metu visiš
kai neatklydo mintis, kad tai 

a.a. Ambasadoriaus Stasio Lozoraičio paminklas pašventintas 
mirties metinių proga, Dangaus vartų kapinėse, Putname, CT,
1995.6.13. T.Landsbergienės nuotr.

vienas iš paskutinių mūsų su
sitikimų.

*****

Daug kas vistiek nesu
tilps šiuose laikraščio pusla
piuose. Tad visiems skaity-

Minint du kunigus - a.a. STASĮ YLĄ ir 
a.a. ALFONSĄ LIPNIONĄ

Lietuvos laisvės ir nepri
klausomybės kovoje Stutt
hofo koncentracijos sto
vykla mūsų istorijoje įsirašė 
dideliu juodu lapu.

Keturiasdešimt šešių 
įvairaus amžiaus ir įvairių 
profesijų asmenų staigus ir 
netikėtas suėmimas be jokio 
apkaltinimo Vilniuje, juos 
pavadinus įkaitais, reiškė ne 
ką kitą, kaip kerštą už visas 
Gestapo ir vokiečių civilinės 
valdžios nesėkmes. Tai Alfre
do Roscnbcrgo, kilusio iš Es
tijos, žiaurus planas, kad ir 
labai pavėluotai įvykdyti 
"Drang nach Osten" politiką. 
Už jos žiaurumą pats Rosen- 
bergas buvo teisiamas Nuem- 
bergo teisme ir gyvenimą 
baigė kartuvėse.

I minimų įkaitų būrį bu
vo įtraukti ir du jauni, drąsūs, 
gerai pasiruošę tarnauti tėvy
nei kunigai. Tai 1905 metais 
gimęs Alfonsas Lipniūnas ir 
1908 metais gimęs Stasys 
Yla. Pirmas jau pagarsėjęs 
pamokslininkas ir ką pamoks
luose sakęs, tą gyvenime pil
nai pats vykdęs. O antrasis - 
judrus visuomeninkas ir įžval
gus rašytojas. Abu aukštai
čiai. Pirmas išgyveno tik 40 
metų. Apsirgęs dėmėtąja šil
tine ir miręs pakeliui iš Stutt
hofo Pucko ligoninėje. Antra
sis, per Lenkiją pasiekęs Vo
kietiją, buvo pašauktas dirbti 
Popiežiaus įsteigtoje Lietu

tojams sakau: St. Lozoraitis 
buvo didi asmenybė, gyve
nusi ir dirbusi Lietuvai labai 
dramatiškose aplinkybėse, 
tragikos ir džiaugsmo per
sunktuose dešimtmečiuose. 
Dar daugiau: trys Lozoraičių 
kartos, pradedant ambasado
riaus seneliu Motiejum Lo
zoraičiu (g. 1866) gyveno ir 
Lietuvai neeilinėse pareigose 
darbavosi. Tos giminės pėd
sakuose tebesidarbuoja Sta

sio Lozoraičio brolis amba
sadorius Kazys Lozoraitis, o 
Romoje gyvena Stasį Lozo
raitį ir Lietuvą pamilusi jo 
našlė.

(1995-VI-10) 
(Pabaiga)

vių Tautinėje Dclegatūroje. 
O 1950 metais Ylą matome 
įsikuriant Putname lietuvių 
vienuolyne kapelionu. Čia jis 
darbuojasi iki 1983 metų ir 
staiga, būdamas taip pat ke
lionėje, miršta sulaukęs 75 
metų. Miršta persidirbęs, nie
kad poilsio neturėjęs, sku
biais darbais persikrovęs.

Kunigas Lipniūnas, po 
perlaidojimo iš Lenkijos, da
bar ilsisi Panevėžio katedros 
šventoriuje, o kunigas Yla 
Putnamo vienuolyno kapinėse.

Kunigas Stasys Yla labai 
vertino kunigą Alfonsą Lip- 
niūną. Jis nuolat prisiminda
vo jo gabumus, ištvermę, pa
siaukojimą kitiems ir sakyda
vo, kad Dievui padedant, gali 
aukštai iškilti ir daug gero 
Lietuvos žmonėms nuveikti.

Minėdami šviesią kun. 
A.Lipniūno atmintį, minime 
ir visus kitus ten kentėjusius 
ir žuvusius įkaitus. Jų garbei 
esu parašęs du eilėraščius, 
kurie atspausdinti knygoje 
"Lietuvos madonų šventovė". 
Toji madonų šventovė yra 
sukurta anapus Atlanto, Di
džiųjų ežerų pakrantėje, Clc- 
vclande. Tai graži, judri ir 
gyva lietuvių tautinė parapija, 
vadovaujama jėzuito kunigo 
Gedimino Kijausko. Jei bū
site kada nors ten, aplan
kykite. Būsite svetingai pri
imti.

Balys Gaidžiūnas
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LIETUVIU FONDO SPAUDOS 
KONFERENCIJOJE

Birželio 13 d. "Seklyčios" 
patalpose Chicagos Marąuet- 
te Parke Lietuvių Fondo va
dovybė buvo sukvietusi 
spaudos konferenciją, kurioje 
buvo pranešta apie LF pelno 
paskirstymą. Čia tuo reikalu 
išsamesnį pranešimą padarė 
1995 m. LF Pelno skirstymo 
komisijos pirmininkė Daina 
Kojelytė, pažymėdama, kad 
šiemet buvo išdalinta 265 
tūkst. dolerių. Taip pat čia 
buvo išgirsta įvairių sveikini
mų, klausimų, sumanymų, na 
ir pasveikinti du LF veikėjai 
Antanai - Dr. Razma ir Juod
valkis. Žinoma, buvo neuž
miršta ir pasivaišinti.

Šią spaudos konferenciją 
atidarė LF valdybos vicepirm. 
spaudai Juozas Končius, ku
ris perskaitė į Lietuvą išvy- 
kusios LF Tarybos pirm. 
Marijos Remienės laišką. 
Toliau vyko sveikinimai - pa
dėkos ir čia pasireiškė Bro
nius Juodelis (Kalbėjo "Drau
go" fondo ir vyr. redaktorės 
Danutės Bindokienės vardu). 
Birutė Jasaitienė sveikino 
JAV LB Krašto valdybos ir 
savo vardu. Kalbėjo ir JAV 
LB Švietimo tarybos pirm. 
Regina Kučienė bei LB Kul
tūros tarybos pirm. Alė Kė- 
želienė. "Laisvosios Lietu
vos" laikraščio vardu žodį ta
rė redaktorius Juozas Žemai

Lietuvių Fondo surengtoje konferencijoje, birželio 13 d. pagerbiant Antanus. Sėdi LF veikėjas, 
ilgametis "Dirvos" bendradarbis Antanas Juodvalkis; dešinėje jo dukra Eglė Juodvalkė, o kairė
je - žurnalistas Edvardas Šulaitis. V.Jasinevičiaus nuotr.

tis, o įgaliotinio Jurgio Janu
šaičio Floridoje sveikinimą 
perdavė A. Juodvalkis.

Tada buvo prieita prie 
pagrindinio punkto - D. Ko- 
jelytės pranešimo. Ji pažy
mėjo, kad Pelno skirstymo 
komisiją sudarė Lietuvių 
Fondo Tarybos nariai: Dr. 
Gediminas Balukas, Daina 
Kojelytė ir Vytautas Narutis 
(antrininkas - Vadovas Mom- 
kus) ir JAV Krašto valdybos 
paskirti atstovai - Juozas 
Baužys, Petras Kaufmanas ir 
Vilija Sužiedelienė (antri
ninkas Gintaras Čepas). Pir
mame posėdyje pirmininke 
buvo išrinkta D. Kojelytė, o 

sekretoriumi - Juozas Bau
žys. Taip pat dar veikė ir sti
pendijų studentams pakomi- 
sija (ją sudarė Vytenis Kirve- 
laitis, Jolita Narutienė, Ra
munė Kubiliūtė), kuri patikri
nusi prašymus padarė reko
mendacijas Pelno skirstymo 
komisijai. Buvo posėdžiauta 
du kartus ir posėdžiuose be 
aukščiau minėtųjų dar daly
vavo M. Remienė, St. Baras, 
LF Garbės komisijos pirm, 
dr. Razina, LF Valdybos at- 
stovas( Algirdas Ostis, JAV 
LB Krašto valdybos pirm. 
Regina Namšienė ir LB Kraš
to Tarybos pirmininkas Zig
mas Brinkis.

Pranešėja paminėjo, kad 
šiemet prašymų gauta labai 
daug - net 141 bendriesiems 
reikalams ir 143 stipendi
joms. Visi prašantieji norėjo 
gauti daugiau negu pusantro 
milijono dolerių. Tačiau bu
vo įmanoma patenkinti tik 81 
bendrą prašymą ir 95 stipen
dijų prašymus. Viso išdalin
ta 265 tūkst. dolerių iš kurių 
2 tūkstančiai yra likutis iš 
anksčiau.

Pelno skirstymo komisi
jos pirm. D. Kojelytė spau
dos atstovams padalino pilną 
paskirstymo planą, kurį su
daro 4 puslapiai. Iš jo maty
ti, kad daugiausia (127, 214 
dol.) atiteko švietimui. Vi

suomeniniams reikalams 
skirta - 105,500 dol., o kul
tūriniams nubiro tik 32,300 
dol. (menams - 16,800 dol. 
ir mokslui - 15,500 dol.).

Iš institucijų daugiausiai 
paskirta JAV Lietuvių Ben
druomenei. Pasaulio LB val
dyba šį sykį gavo tik du tūks
tančius, o PLB švietimo ko
misija - 5 tūkstančius. Išei
vijos spaudai atiteko 26,000 
dol., lietuvių radijo laidoms 
- 8,000 dol. Šį kartą buvo 
paskirta ir Lietuvoje leidžia
mai spaudai (9,750 dol.).

Sunku čia išvardinti vi
sus paskyrimus ir pagaliau 
gal tai nėra būtina. Tik no-

Spaudos konferencijos dalyviai. Viduryje sėdi Pelno skirstymo komisijos pirmininkė Daina 
Kojelytė. Antra iš kairės sėdi LF reikalų vedėja Alė Steponavičienė.

V.Jasinevičiaus nuotr.

risi dar pažymėti, kad stu
dentų iš Lietuvos stipendi
joms paskirta 60,745 dol., 
tuo tarpu užsienyje gyvenan
tiems studentams - nepilnas 
dešimt tūkstančių.

Šie paskyrimai sukėlė 
nemaža klausimų į kuriuos 
stengėsi D. Kojelytė atsakyti. 
Br. Juodelis ir A. Juodvalkis 
abejojo dėl paramos Lietuvos 
spaudai reikalingumo. Dar 
kalbėjo dr. F. Kaunas, A. 
Šmulkštienė ir kt.

Paskutinis žodis priklau
sė LF Valdybos pirm. St. Ba
rui, kuris padėkojo Pelno 
skirstymo komisijai, jos pir

mininkei, reikalų vedėjai Al
ei Steponavičienei ir kitiems. 
Jis pabrėžė, kad dabar LF yra 
6,797 nariai, kurie sudėjo 
7,777,000 dol. Jis pasidžiau
gė, kad per 32 metus jau yra 
išdalinta daugiau negu 5 mil. 
dolerių pelno. Baigdamas 
labai akcentavo vienybės 
idėją ir prašė nekelti tarpu
savyje nesusipratimų.

Kaip jau minėta, du salė
je buvę Antanai (dr. Razma 
ir Juodvalkis) šventė savo 
vardines, tad jiems buvo 
įteikta po gėlę, sugiedota 
"Ilgiausių metų", o pabaigai 
ir šampano taurės iškeltos.

SĖKMINGAS CHORO "VYTIS" 
PASIRODYMAS AMERIKOJE
Iš JAV grįžo Vilniaus m. 

vyrų choras "Vytis", kuris 
buvo pakviestas dalyvauti 
Dekalbo pasaulio chorų festi
valyje Atlantoje. "Vyčio" 
choras yra 1994 m. Pasaulio 
lietuvių dainų šventės laurea
tas, koncertavęs Ispanijoje, 
Korėjoje, Šveicarijoje, kitose 
šalyse, aktyviai talkinantis Lie
tuvių tautininkų sąjungai sa
vo patriotinėmis dainomis svar
biausiuose jos renginiuose.

Choro vadovas, Muzikos 
akademijos prof. Tadas Šums
kas festivalio renginiuose pa
teikė plačią ir įvairiapusę lie
tuvių dainų ir klasikos kūri
nių programą, kuri vietinių 
klausytojų ir atvykusių iš 
Pietų ir Šiaurės Amerikos, 
Europos ir Azijos valstybių 
choristų buvo šiltai priimta ir 
įvertinta.

Festivalyje chorų konkur
sai nebuvo numatyti, todėl 
vyravo nesuvaržyta ir atvira
širdė renginio dvasia. Dau
guma "Vyčio" dalyvių gyve
no pas Atlantos priemiesčiuo
se jaukiai įsikūrusius ameri
kiečius, kurie labai domėjosi 
Lietuvos reikalais ir linkėjo 
jai pačios palankiausios atei
ties.

Atlantoje ir jos apylinkė
se gyvena apie šimtas lietu
vių šeimų, tačiau koncertuo
se apsilankė (ir padėjo) tiktai 
nepailstantis verslininkas 
Stasys Kligys, advokatas Ri
čardas Badauskas su žmona 
Ramūne, gimusi JAV lietuvė 
Grace Fleming ir dar vienas 
kitas. Matyt, lietuvių veiklos 
ir bendravimo reikalai Geor- 
gia valstijoje leidžia tikėtis 
geresnių laikų.

Grįžtant iš Atlantos, 
New Yorko lietuvių kultūros 
namuose "Židinys" įvyko 
nuoširdus ir jaudinantis vieti
nių lietuvių ir "Vyčio" vyrų 
susitikimas. Jame dalyvavo 
daugiau kaip 200 lietuvių iš 
New Yorko ir tolimesnių 
vietovių, gražus būrys visuo
menės ir politinių sluoksnių 

žinomų atstovų- Petras Anu
žis, Anicetas Simutis, Alek
sandras Vakselis, Algimantas 
Sperauskas, Lietuvių ben
druomenės "Versmė" vice
pirmininkė Albina Banienė 
New Yorko radijo "Laisvės 
žiburys" direktorius Romas 
Kezys, Lietuvos choro "Ąžuo
liukas" įkūrėjas Hermanas 
Perelšteinas, New Yorko 
choro "Perkūnas" buvę vado
vai Vytautas Strolia ir Vy
tautas Daugirdas, taip pat Do
natas Ozas, Marytė Antanai
tytė Šarinskienė ir daugelis, 
daugelis kitų. Gaila, kad 
džiugų bendravimą temdė 
mintis apie "Židinio" pergy
venamas sunkias gyvavimo 
sodyboje dienas. Jo užgesi
mas taptų sunkia netektimi 
lietuvių išeivijai Amerikoje.

"Vyčio" choras Jungtinė
se Valstijose per aštuonias 
dienas surengė arba dalyvavo 
jungtiniuose vienuolikoje 
koncertų. Jie vyko festivalio 
arenose, įvairių tikėjimų baž
nyčiose ir koncertų salėse 
Atlantoje ir New Yoike. Mar
game tautinių drabužių ir 
veidų babilone, choras iš Lie
tuvos paliko ryškų pėdsaką ir 
garbingai atstovavo mūsų 
Valstybės meną ir kultūrą.

Nuoširdžiausiai dėkoja
me "Dirvai" už birželio 8 d. 
straipsnį savaitraštyje apie 
choro atvykimą. Tai, be abe
jonės, padėjo mums visiems.

Rimantas Giliauskas

KLAIDOS ATITAISYMAS
Liepos 13 d. Dirvoje Nr.

25, trečiajame puslapyje pa
talpintame Juozo Žygo straips
nyje "Liepos 6-oji Valstybės 
diena" neatspausdinta pasku
tinioji eilutė su žodžiu "veng
ti!". Paskutinysis šio straips
nio sakinys turi būti: Istorijos 
pamoka gal būtų, kad pirmo
je vietoje reikia vidinio susi
skaldymo vengti!

Atsiprašome autorių ir 
skaitytojus.
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GRAŽIAI PAMINĖTOS 
RAŠYTOJO JULIAUS KAUPO 
75-SIOS GIMIMO METINĖS

Šių metų birželio 5 d. 
Kauno Maironio literatūros 
muziejuje buvo gražiai ir 
prasmingai paminėtos mūsų 
ir išeivijos rašytojo, publicis
to, esejisto, gydytojo Juliaus 
Kaupo 75-sios gimimo meti
nės.

Reikia pasakyti, kad to
kius ir panašius renginius 
muziejuje teigiamai įvertina 
Kauno visuomenė. Tą rodo 
ir tas faktas, kad šiame minė
jime salė buvo pilnut pilnutė
lė šio savito talento rašytojo 
gerbėjų, kurių tarpe matėsi ir 
buvę bendraklasiai iš gimna
zijos laikų, kai visi drauge 
mokėmės toje pačioje Jėzuitų 
gimnazijoje, toje pačioje kla
sėje. Malonu buvo matyti ir 
buvusį bendraklasį K. Čer- 
keliūną, atvykusį iš New Yor
ko atstovavusį mūsų klasės 
likučius Užatlantėje.

Pagrindinius pranešimus 
padarė docentai R. Karmala- 
vičius ir J. Jasaitis bei muzie
jaus darbuotoja G. Širvytė 
išsamiai nušvietę šio mūsų 
tautiečio nueitą gyvenimo 
kelią, kūrybos pobūdį, visuo
meninę veiklą. Ištraukas iš 
"Dr. Kripštuko" nuotaikingai 
perskaitė aktoriai: Zorūbaitė 
ir S. Bagaliūnas, o pastara
jam smuiku pritarė Ch. Šus- 
teris.

Po oficialių pasisakymų 
sekė prisiminimų vakaras. 
D. Kaupienė-Augūnienė per
skaitė jautriai parašytus Ju
liaus brolio Algio, gyvenan
čio Kalifornijoje, prisimini
mus. Kalbėjo ir Juliaus ben
dramoksliai draugai V. Gul- 
manas ir L. Narbutas. V. 
Gulmanas akcentavo, kad, 
kuriant tautinę mokyklą, 
naujas programas, požiūrį į 
literatūrą, J. Kaupas paliktas 

kaip tai nuošalyje. Tiesa, jis 
grožinės literatūros sukūrė 
netiek daug, bet jis rašė ir ei
lėraščius, buvo žinomas kaip 
neeilinis publicistas, kritikas, 
esejistas. Pasisakantieji iškė
lė mintį, kad reikėtų surinkti 
visą išsibarsčiusią kūrybą

Julius Kaupas su šeima.
Vikt.Gulmano reprod. nuotr.

žurnaluose, laikraščiuose ir 
sudaryti gerą jo raštų dvito
mį. Žinoma, tokio veikalo 
paruošimas ir išleidimas Lie
tuvoje yra labai sunkus daly
kas. Čia galėtų patalkinin
kauti ir mūsų išeivijos litera
tai, literatūrologai, asmenys 
gerai pažinoję šį šviesų, de
mokratinių pažiūrų žmogų. 
Bendrom jėgom galima kal
nus nuversti. Juk ir mūsų 

poetas A. Jakštas-Dambraus- 
kas teisingai yra pasakęs:

"Kai du stos,
Visados daugiau padarys.
Viens pradės,
Kits padės,
Draug toliau varys".
Taip pat nereikėtų pa

miršti ir memorialinės lentos 
pritvirtinimo prie namo, kur 
Julius gyveno iki 1944 metų 
vidurio ir kur gimė jo pirmie
ji literatūriniai kūriniai.

L. Narbutas, pritardamas 
iškeltoms mintims, dar per
skaitė pluoštą Juliaus Kaupo 
laiškų ir eilėraščių.

Visas minėjimas baigėsi 
gražia vakarone muziejaus 
rūsyje, kur taip pat netruko 
prisiminimų apie mūsų su
kaktuvininką, taip nelaiku iš
keliavusį į Anapilį ir nesu
laukusį Lietuvos atgimimo.

G. Alminas

NELĖS ZIRNITĖS 
REZISTENCINĖ GRAFIKA

Liepos 1 d. Qique gale
rijoje, 200 W. 5 th, Royal Oak, 
Michigan, atidaryta Nelės 
Žukauskaitės-Zimitės, gyve
nančios Rygoje, grafikos pa
roda, kuri tęsis iki rugpjūčio 
15 d. Lietuvių kilmės Eve ir 
Elaine Redmond yra šios ga
lerijos savininkės.

Nelė Zimitė gimė 1959 
metais, studijavo meną Vil
niaus ir Rygos meno institu
tuose, ištekėjo už latvio daili
ninko. Rengia parodas Euro
poje ir Amerikoje.

Iki sugriūnant Sovietų 
Sąjungai, įvairūs draudimai 
padarė neįmanomu dailinin
kams išstatyti ką nors tokio, 
kas netiko oficialiai formu
lei. Beje, dailininkai ruošda
vo parodas savo butuose ir 
bandydavo pasprukti į Vaka
rus. Prasiskverbę į Vakarus 
Vitalis Komar ir Aleksandras 
Melamid parodė socialistinio 
realizmo naują versiją - Stali
nas, apsirengęs balta kariška 
uniforma, sutinka pusnuoges 
mūzas. Pozos ir figūros gry
nai renesantiškos. Ši parodija 
tapo tų dailininkų stiprybe ir 
taip pat jų siauru įrėminimu 
meno pasaulyje.

Nelė Zimitė turi puikią 
techniką. Ji yra tiesiog iš re
nesansinių laikų. Retai sutik
si tokį meistriškumą oforto 
technikoje ir puikų atspaus
dinimą. Jos tema - prispausto 
žmogaus pasaulis. Tai tikrai 
rezistencinė grafika. Daž
niausia jos įvaizdžiai praran
da politinį patosą ir tampa 
itin asmeniška vizija. Vienas 
iš pačių puikiausių yra su
jungta namų virtinė, kuri nu
tolsta tolumon sudarydama 
traukinio įspūdį. Danguje lyg 
tai traukino dūmai. Žmonių 
nėra, namai nelyg vagonai, 
keliaują Sibiran. Tai čia ne 

Vermeero Hagos panorama, 
kuri taip gerai nuteikė impre
sionistus. Tai Nelės Zimitės 
tikrovė, stipriai ir aiškiai iš
reikšta menine forma. Yra du 
paveikslai apie pelkes. Vie
name žmogus su gelbėjimosi 
valtele. Kitame jau jo nėra. 
Kuris iš jų yra teisingas? 
Man ypač patiko žmogaus 
portretas, sudarytas iš gyvių 
realistinių formų ir vietoj 
galvos medžio šakos, nelyg 
kraujo indų mezginys. Šis 
ofortas galėtų kabėti kiekvie
no gamtos mylėtojo namuo
se.

Yra vaizdų, kuriuose lyg 
tai persipina rezistencija ir 
propaganda. Tai žmogaus li
pančio iš molekulių narvo 
modelio įvaizdis. Molekulių 
narvas yra uždėtas ant rene
sanso drabužiais aprengto 
stuomens. O tai juk Eduardo 
Mieželaičio propagandinė 
socializmo figūra. Ar tai tos 
figūros parodija ar apoteozė? 
Tai yra panaši duobė, kur 
kartais atsiduria buvę mask
viečiai Komar ir Melamid.

Paveikslų kainos labai 
kuklios - nuo 150 iki 850 do
lerių. Būtinai verta aplankyti 
galeriją. Šiandien, kai išeivi
ja bėgant laikui nustoja savo 
vaizdinių meninikų (pavyz
džiui, Who's Who in Ameri
can Art 1995-96 teturi tik 
kelis lietuvius), profesionalių 
dailininkų iš Lietuvos paro
dos Amerikoje yra svarbus 
reiškinys. Jie yra verti ne tik 
apžiūrėjimo, bet ir paramos.

P.S. Recenzuodamas Dai
navos ansamblio koncertą, ne
parašiau rengėjų vardo. Be jų 
nebūtų ir koncerto. Juos viešai 
atsiprašau ir jų vardas yra Lietu
vos Dukterų Draugija.

Saulius Šimoliūnas

KREIPIMASIS | LIETUVIŲ 
ŽURNALISTŲ SĄJUNGOS NARIUS 

MALONŪS KOLEGOS IR KOLEGĖS!

* * * * *

1995 m. birželio 12 die
ną, Los Angelėse įvykusiame 
Lietuvių Žurnalistų Sąjungos 
centro valdybos posėdyje, Rū
ta Klevą Vidžiūnienė pareiš
kė, kad, dėl asmeninių prie
žasčių, atsistatydina iš LŽS 
pirmininkės pareigų. Ji savo 
pareiškimą patvirtino parašu.

R. K. Vidžiūnienei reiš
kiame nuoširdžią padėką už 
jos daugiametę veiklą ir pasi
aukojimą Sąjungos labui, ir 
linkime geros kloties toli
mesniame gyvenime.

Iki šios centro valdybos 
kadencijos galo, pirmininko 
pareigas eina vicepirminin
kas Karolis Milkovaitis. Pa
sitarimuose su tėvu J. Vaiš- 
niu, SJ, ir J. Janušaičiu (abu 
buvę pirmininkai), ir su ke
liais kitais kolegomis, buvo
me padrąsinti ir ryžtamės 
darbą ryžtingai tęsti toliau.

Be kitų ateities darbų norime 
atkurti "Lietuvį Žurnalistą" ir 
žurnalistikos premiją.

Centro valdyba dabar yra 
šios sudėties: Karolis Milko
vaitis, e. pirmininko parei
gas; Ignas Medžiukas, vice
pirmininkas; Vytautas Šešto
kas, vicepirmininkas visuo
meniniams reikalams ir sek
retorius; Rūta Šakienė, iždi
ninkė.

Bet centro valdyba, be 
Sąjungos narių talkos ir rū
pestingo savo įsipareigojimų 
atlikimo, yra bejėgė, todėl 
prašome mums padėti. Ka
dangi ižde šiuo metu yra tik 
42 doleriai ir 69 centai, tai 
prašome:
a) užsimokėti nario mokestį 
už praeitą nemokėtą laiką. 
Nario mokestis yra 2 doleriai 
metams;
b) užsimokėti bent už pasku

tinį "Lietuvį Žurnalistą", ku
rio kaina yra 3 doleriai už at
skirą numerį, arba vertesnė 
auka. Visais piniginiais rei
kalais kreiptis į iždininkę:

Rūtą Šakienė
22 Maygreen Ct., 
Glendale, CA 91206, USA 
Tel.: 1-818-242-9250 
Visais bendro susirašinė

jimo reikalais kreiptis į 
pirmininką: Karolis Milkovaitis 
18421 Lemon Dr., Apt. 415 
Yorba Linda, CA 92686, USA 

Tel.: 1-714-777-1617.
c) Rašinius bei nuotraukas 
būsimam "Lietuvio Žurnalis
to" numeriui prašome siųsti 
centro valdybos pirmininkui.
d) Tie nariai, kurie paskuti
nių kelių metų laikotarpyje 
pakeitė gyvenvietę ir to ne
pranešė, prašomi pranešti sa
vo dabartinį adresą.

Su kolegiškais linkėjimais! 
Centro valdybos vardu 

Karolis Milkovaitis

NAUJAS DONIAUS REMIO 
POEZIJOS RINKINYS

Chicagą pasiekė ketvir
tasis Doniaus Remio poezi
jos rinkinys. Jau keturi me
tai iš eilės šis, Clarendon 
Hills prie Chicagos gyvenan
tis poezijos mėgėjas, Lietuvo
je išleidžia po vieną poezijos 
knygutę. Šiemetinis rinkinys 
(kaip ir ankstesnieji turi 64 
puslapius) vadinasi "Svajonių 
gėlės". Pradedant 1992 me
tais išleisti: "Išsipildymo sa
la", "Auksinė vasara" ir "Išli
kęs džiaugsmas".

(domu, kad D. Remys, 
kuris šiemet atšventė savo 
70-jį gimtadienį, dabar apie 
pusmetį praleidžia Lietuvoje, 
nes Palangoje yra įsigijęs bu
tą. Ten ir gimsta jo didžioji 
dalis kūrybos. Šiemet į savo 
tėvynę jis išsileido anksčiau 
negu kitais metais, nes norė
jo savo poezijos leidinį išleis

ti prieš vasaros pradžią. Ir 
tas jam pasisekė.

Reikia pažymėti, kad D. 
Remio poezija yra nuoširdi ir 
nesudėtinga. Jis eiliuoja ra
miai, kalba visiems supranta
ma kalba. Pažymėtina, jog 
jis poezija susidėmėjo dar 
vaikystėje Mažeikiuose. O 
taip pat atvykęs Amerikon 
neužmiršo šio pomėgio. Ge
rokai anksčiau jo eilėraščių 
yra tilpę ir Draugo" kultūri
niame priede.

Jo naujausias poezijos 
rinkinys, pavadintas "Svajo
nių gėlės" turi du skyrius: 
"Gyvenimo vinguose" ir 
"Žvaigždžių takais". Knyge
lės dailininkė J. Daukantaitė 
pagirtina už jos gražų apipa
vidalinimą. Išleista 1995 m. 
Vilniuje, leidykla "Vinika". 
Tiražas 700 egz. E.Š.
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DVIRAČIU l LIETUVĄ
Edmundas čapas

(Tęsinys. Pradžia Nr.21)

Ten, kur susitiko du 
imperatoriai...

Napoleono asmenybe ir 
viekla domiuosi nuo pat vai
kystės. Kiekvienos kelionės 
į Europą ir Viduriniuosius 
Rytus metu (o jų buvo še
šios) aš stengiuosi aplankyti 
vietas, susijusias su Napoleo
no laikais. Pastaraisiais me
tais aš daugiau sužinojau 
apie Napoleono įtaką Lietu
vai ir sąsaja su ja. Pirmą 
kartą jis išvydo Lietuvą ties 
Tilže, nuo Nemuno, kur ant 
plausto susitiko su Rusijos 
imperatoriumi Aleksandru. 
Tai gerai žinomas istorinis 
įvykis ir man norėjosi pama
tyti, kaip dabar atrodo Ne
munas prie Tilžės, rusų nau
jai pavadintos Sovietsk.

Išvykti iš Jurbarko nesku
bėjau. Viešbučio kambaryje 
klausiausi per vienintelę ra
dijo stotį rokenrolo, estradi
nės muzikos ir komentarų 
apie politiką. Reklaminių 
skelbimų beveik nebuvo. 
Paskambinau į Šiaulius pus
seserei Živilei ir pasakiau, 
kad būsiu už poros dienų. (La
bai lengva iš viešbučio pa
skambinti į bet kurį Lietuvos 
miestą). Abu nutarėme, kad į 
Baltijos pajūrį nuvažiuosime 
jos automobiliu. Išėjęs pasi

Pravažiavus Smalininkus prasideda ąžuolais apsodintas kelias. 
Ąžuolų šakos taip susipynę, jog joms sužaliavus atrodo, kad va
žiuoji gyvu žaliu tuneliu. Autoriaus nuotr.

vaikščioti pagrindine miesto 
gatve, pamačiau senas, neda
žytas trobeles, kurios, atrodė, 
greitai sugrius. Miesto cen
tre, valgykloje, pavalgiau 
šaltibarščių su bulvėmis, ap
lankiau didelę bažnyčią ir 
gražų parką. Buvo beveik 
vidurdienis; pastebėjau porą 
girtų vyrų, kurie beveik ne
galėjo paeiti. Aš ilgokai žiū
rėjau į didelį tiltą per Nemu
ną ir žinojau, kad bus tik dar 
vienas tiltas per Nemuną į 
vakarus nuo Kauno - ties 
Sovietsk.

Tik išvažiavus iš Jurbar
ko, prasidėjo tankūs miškai, 
kurie tęsėsi apie 45 kilomet
rus. Ties Smalininkais, tik 
už poros kilometrų į pietus 
nuo kelio, buvo jau Kalinin
grado rajonas (jaučiausi sau
giau žinodamas, kad tarp ma
nęs ir šio rajono teka Nemu
nas).

Smalininkai - mažas mies
telis, truputį į pietų pusę nuo 
pagrindinio kelio ir visai ant 
Nemunę kranto. Buvo labai 
tylu; girdėjosi tik varnų gar
sus kranksėjimas aukštai tarp 
medžių. Retkarčiais prava
žiuodavo traktorius arba dvi
ratis, automobilių buvo labai 
nedaug. Pastatai seni, dau
giausia mediniai ir su daug 
langų. Namų stogai dideli ir 
padengti šiferiu. Visa pa
grindinė gatvė - nuo vieno 
miesto galo iki kito - apso
dinta dideliais ąžuolais.

Kai įvažiavau į kitą mies- 
telį - Viešvilę, pamačiau 
gandralizdį ant elektros lini
jos stulpo. Atrodė, kad gan
drams ten buvo labai saugu ir 
patogu, bet mane nustebino - 
kaip jie galėjo tokį didžiulį 
lizdą susukti ant stulpo! Vieš
vilė - didesnis miestelis ir to
liau nuo Nemuno kranto, bet 
atmosferą pajutau panašią 

kaip ir Smalininkuose; buvo 
tylu, girdėjosi tik, kaip krank
si varnos. Sustojau miestelio 
centre, prie vienintelės par
duotuvės, atsigėriau pepsiko
los ir apžiūrėjau paminklą. 
Už poros minučių aukštas 
pagyvenęs vyriškis nulipo 
nuo savo dviračio ir paklau
sė, ką aš čia darau. Aš atsa
kiau, kad "dviračiuoju" ap
link visą Lietuvą. Jis labai 
apsidžiaugė, kai išgirdo, kad 
esu amerikietis. Tai buvo 
ponas Čepinskas, buvęs gy
dytojas, dabar pensininkas,

didžiąją gyvenimo dalį pra
leidęs Viešvilėje. Man jis 
pasirodė labai geras žmogus, 
tik galbūt perdaug draugiš
kas. Vedini dviračiais nuėjo
me į jo namus netoli centro, 
mus lydėjo nieko neveikian
čių vyrų smalsūs žvilgsniai. 
P. Čepinskas didžiuodamasis 
papasakojo apie savo gimtąjį 
miestelį - apie mokyklą, li
goninę ir paminklus. Bet 
svarbiausia - jam norėjosi 
parodyti man, kaip jis gyve
na - ir butą ir kiemą. Aš su
tikau praleisti apie 15 min., 
bet jis išlaikė mane beveik 
visą valandą; parodė viską, 
pradedant knygomis ir už
baigdamas maisto atsargo
mis, kurias pats užkonserva
vo. Išgėrėme, žinoma, ir po 
keletą taurelių degtinės. Ro
dės, kad jis būtų mane, kaip 
mieliausią svečią, laikęs visą 
antrą pusę dienos ir net per 
naktį. Ponas Čepinskas buvo 
toks linksmas, toks susijaudi
nęs ir savo džiaugsmą rodė 
vis sugriebdamas mane už 
rankų, apkabindamas per pe
čius ar pastumdamas, kai ro
dė savo sodą ir daržą. Kai 
pagaliau man pavyko jį įti
kinti, kad man reikia važiuo
ti, jis atnešė keturis ar penkis 
stiklainius uogienės, konser
vuotų burokėlių, agurkų ir 
pradėjo grūsti į mano ir taip 
jau pilnus bagažo maišus. 
(Aš buvau labai dėkingas už 
dovanas, bet man nepatiko, 
kad prisidėjo tiek daug svo
rio ant dviračio).

Kai pasiekiau Vilkyš
kius, miškas baigėsi, tik liko 
pakely medžiai, kaip dažnai 
tai jau mačiau, aplink kelią 
plytėjo pievos. Buvo labai 
mažai ženklų, kad čia ūkinin
kaujama; slėnis pasibaigė, ir 
aš nutolau nuo Nemuno. Vi
sas lygumos plotas, užlieja
mas Nemuno per potvynį, at
rodė nepatraukliai, bet aš bu
vau užsispyręs dar kartą su
sitikti su Nemunu prie So
vietsk.

Pasiekti Panemunę, mies
telį, stovintį priešais Sovietsk, 
užtruko žymiai ilgiau negu

Namas Panemunėje, kurio fasadas j Sovietsko (Tilžės) pusę 
papuoštas Lietuvos tautine simbolika.

Autoriaus nuotr.

tikėjausi. Aš turėjau nulipti 
nuo dviračio ir pereiti labai 
apgriuvusį tiltą. Automobi
lių buvo vos vienas antras. 
Pravažiavau daug visokių 
upelių ir tvenkinių ir tik tada, 
kai pamačiau ginkluotus rusų 

DIRVOS - VILTIES

GEGUŽINĖ
ĮVYKS

SEKMADIENI, RUGPJŪČIO 13 D.

VlJfcO IUtLIUDOSJVPiVCUSOVyBOfE 
(8020 MULBERRY ROAD. CHESTERLAND, OHIO)

Pradžia 1 vai.
šilti pietūs. Bufeto užkandžiai. Gėrimai. Loterija. Dainos.

PELNAS SKIRIAMAS "DIRVAI"

pasieniečius kitoje tilto pusė
je, buvau tikras, kad pasie
kiau Nemuną.

Panemunėje važiavau 
žvyrkeliu, lygiagrečiai su 
upe, ieškodamas, kur galė
čiau pailsėti ant upės kranto. 
Atkreipiau dėmesį į didelį 
gyvenamąjį namą, ant kurio 
išdidžiai puikavosi šeimi
ninkų nupieštas Vytis ir Tri
spalvė. Siena buvo nudažyta 
taip, kad žmonės kitame upės 
krante - iš Sovietsk - galėtų 
visa tai aiškiai matyti. Abu 
Nemuno krantai buvo negra
žūs, vanduo drumzlinas.

Sovietsk kranto pusėje 
matėsi žvyro kalnų, kranų ir 
kaminų siluetai dangaus fo
ne; nebuvo jokio ženklo, pri
menančio senoviškos, ele
gantiškos Tilžės. Lyg ir pa
siekęs kelionės tikslą, jau
čiausi labai nusivylęs. Čio

nai, Nemuno vidury buvo 
vieta, kur įvyko dviejų impe
ratorių susitikimas, bet man 
buvo labai sunku tai įsivaiz
duoti tokioje aplinkoje, kokia 
stovėjo man prieš akis.

(Bus daugiau)
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Atsitiko taip, kad su
skaudo kairės rankos pirštas. 
Ne pats pirštas, bet ta vieta 
kur prikabinta prie rankos. Ir 
taip bjauriai skauda, kad ne
gali nei sulenkti, nei atlenkti, 
nei nosies pasikrapštyti. Ken
čiau, kenčiau, gal praeis. Ne
praėjo. Giminės ir geri pa
žįstami stumia mane pas dak
tarus. Kai jau pasidarė sun
ku kelnių diržą užsegti, nuta
riau eiti pas daktarus. Baisiai 
nepatogu kai kelnės smunka.

Pasirinkau ligoninę su 
šventu vardu. Manau sau, 
jeigu papjaus tai bent malde
lę sukalbės. Šiaip ne taip, su 
viena ranka vairuodamas, at
kakau į ligoninę. Laimė, kad 
mano senelis automobilis ne
susirgo, taip kaip aš. Žiūriu 
prie ligoninės stovi stambus 
automobilis be langų. Atpa
žinau, kad tai graboriaus va
žiuoklė. Tas vaizdas man la
bai suniokojo mano moralę. 
Susitikęs pirmą seselę sakau:

- Ko tas laidojimo veži
mas čia stovi?

- Nesiskerečiok. Ne ta
ve vež. Tikriausiai ne šian
dien.

Prisėdau laukiamajame. 
O ten būrys priėmėjų. Ir sto
rų ir plonų ir apygražių biu- 
rokračių pilna. Bent kiek pa
laukus supratau, kad reikia 
eiti pas tas priėmėjas. Viena 
man sako.

- Matai ten popierių. įra
šyk gydytojo pavardę, kurį 
nori susitikti.

- Paklausiau ir vėl lau
kiu. Po valandos, o gal dau
giau viena iš tų apygražių da
mų šaukia.

- Kas čia nori tokį ir tokį 
daktarą pamatyti?

Supratau, kad čia aš. O 
ji man grubiai dėsto.

- Ko tu savo pavardės 
neįrašei?

- Na, aš vaikų darželį 
pirmuoju baigiau ir gimnazi
joje ne pats paskutinis buvau, 
bet iš kur man tas jūsų biuro

* Vz *

IŠGELBĖJO LĖKTUVĄ
Tarptautinės oro linijos 

lėktuvas skrido virš vandeny
no. Keleiviai buvo įvairių 
tautybių. Tarp jų buvo vienas 
prancūzas, vienas amerikie
tis, vienas lietuvis ir Vladi
miras Žirinovskis, rusų im
perialistas, siekiantis atstatyti 
Rusijos galybę buvusios so
vietų imperijos ribose.

Viduryje vandenyno, 
lėktuvo vadas išėjo iš kabi
nos ir sako keleiviams: "Aš 
turiu labai nemalonią pareigą 
pranešti jums, kad mūsų lėk
tuvo darbas sutriko. Jau pusė 
valandos, kaip mūsų skridi
mo aukštis palaipsniui kren
ta. Jei šitaip tęsis, mes visi 

kratines gudrybes žinoti.
Biurokrate apsiramino. 

Mato, kad ne su pėsčiu reika
lą turi. O gal jai pagailo ma
no skausmais perkreiptos 
fizionomijos. Gana švelniai 
liepė palaukti.

Toliau susitikau su dak
taru, jo asistentais, kurių pu
sės, mano manymu nereikė
jo. Be to viskas praėjo labai 
sklandžiai. Ir net skausmas 
sumažėjo. Štai ką reiškia 
daktarai.

Bet tas biurokratizmas 
įsmilko į mano širdį. Biuro
kratai pats biauriausias dvi
dešimtojo amžiaus išradimas. 
Jie gali suniokoti žmogų iki 
žmogžudystės. Štai pavyz
dys: prireikė žmogeliui ko
kiu reikalu ieškoti pagalbos 
valdžios labirintuose. Žmo
gelis atpluka į miestą gal per 
dvidešimt mylių, o biurokra
tas, gerdamas arbatą sako: 
Ateik rytoj. Mat jis negali 
pertraukti savo arbatinio ri
tualo. Kas daryti žmogeliui? 
Ar jam grįžti namo, ar nak
voti gatvėje?

Teko skaityti Lietuvos 
spaudoje apie velnią, kuris 
neteko tarnybos pekloje. Šen 
ir ten besisukinėdamas, pa
galiau tapo biurokratu. Ir tai 
buvo daug geresnė tarnyba 
negu pekloje.

Tuo klausimu teko žvilg
terėti į enciklopediją ir žody
nus. Visur biurokratija apta
riama, kaip negerovė. Bet 
kaip tą negerovę pašalinti? 
Nei enciklopedijos nei žody
nai neduoda jokių patarimų. 
Tad, tu žmogeli, pats turi su
sigalvoti, kaip perlipti biuro
kratijos užtvaras. Čia neuž
tenka nei gero žodžio nei tei
sybės, čia reikia ko nors kon
kretesnio.

Tas žmogelis, kuris my
lias keliavo į miestą, būtų 
kiaulę prieš save varęs, būtų 
daug greičiau savo reikalus 
atlikęs. Nes kiaulė kiaulę 
supranta.

greitai atsidursime vandeny
no dugne. Išgelbėti keleivius 
ir lėktuvą galima tik sumaži
nus vežamą svorį bent trimis 
keleiviais" - tęsė lėktuvo va
das. Jis atidarė šonines lėktu
vo duris ir sako: "Gal yra 
savanorių?"

Prancūzas buvo pirma
sis. Jis sušuko "Tegyvuoja 
laisva Prancūzija!" ir iššoko 
iš lėktuvo. Amerikietis, sušu
kęs "Tegyvuoja laisva ir tur
tinga Amerika!", pasekė juo. 
Po to iš vielos pakilo lietuvis, 
sušuko "Tegyvuoja laisvos ir 
nepriklausomos Lietuva, Lat
vija ir Estija!", griebė Žiri- 
novskį ir išmetė per atviras 
duris.

Atsiuntė P.Lekutis

(Atkelta iš 2 psl.)
• Europos Sąjungos už

sienio reikalų ministrų suva
žiavimas pripažino, kad iki 
1997 metų nepavyks įvesti 
vieno, visiems nariams ben
dro, piniginio vieneto. Nu
tarta siekti tai atlikti iki 1999 m

• Japonijos - JAV dery
bose dėl JAV automobilių ir 
jų dalių prekybos atrastas 
sprendimas ir "prekybos ka
ras" Ženevoje buvo atidėtas. 
Japonai vėl nusileido. Ob
jektyvūs stebėtojai Europoje 
nurodo, jog Amerikos auto
mobiliai Japonijoje nepopu
liarūs, nes japonai važinėja, 
kaip ir anglai, kairiąja gatvės 
puse ir vairuotojas sėdi auto
mobilio dešinėje pusėje. To
kių automobilių Amerika 
gamina labai mažai (vieną 
modelį Fordo bendrovė ir du 
modelius - Chrysler). Gene- 
ral Motors iš viso negamina 
dešinėje pusėje vairuojamų 
mašinų. Pernai trys didžio
sios bendrovės pardavė 
Japonijoje vos 22,000 auto
mobilių. Panašiai ir kairia 
puse važinėjantieji britai per
nai pirko vos 11,200 JAV 
automobilių, daugiausia 
"Cherokee" džypų, nes jų 
vairas dešinėje pusėje.

• Amerikos darbo unijų 
federacijos AFL-CIO pirmi
ninkas Lane Kirkland, 73 m. 
amžiaus, paskelbė, kad jis 
pasitrauks iš pareigų rugpjū
čio 1 d. Kirkland vadovavo 
federacijai 16 metų. Unijų 
narių skaičius ir įtaka per tą 
laikotarpį gerokai nusmuko, 
tačiau narių skaičius vėl ėmė 
kilti 1993 m. Ypač sustiprėjo 
valstijų, apskričių ir miestų 
tarnautojų unija, turinti 1.3 
mil. narių. Už šią organiza
ciją didesnė yra tik "Teams- 
terių", sunkvežimių vairuo
tojų organizacija.

• Rusijoje iškilo dar vie
nas kandidatas į prezidento 
vietą - gen. Alexanser Lebed, 
kurį prez. Jelcinas, po įvairių 
generolo išsišokimų, pašali
no iš kariuomenės. Genero
las vadovavo Moldovoj sto
vinčiai 14-tai Rusijos armi
jai. Jis visiškai nebeklausė 
gynybos ministro gen. Gra- 
čevo. Jelciną daugiausia su
pykino Lebedžio pareiški
mas, kad jis apsiimtų vado
vauti rusų kariuomenei Čečė
nijoje, jei pirmose linijose 
būtų rusų generolų ir minis
trų sūneliai.

• Vokietijos vyriausybė 
sulėtino savo sostinės perkė
limą į Berlyną iš Bonos. Da
bar planuojama užbaigti per
sikraustymą iki 1999 m. Pra
džioje šešios mažiau svarbios 
ministerijos dar liks Bonoje, 
įvairių rūmų statyba kainuos 
apie 40 bil. markių.

• Berlyno miesto vadai 
po karštų ginčų pakeitė daug 
gatvių pavadinimų. Dingo 
rusų generolų ir komunistų 
veikėjų vardai. Buvo palik
tos "Karlo Markso" ir "Ro- 
zos Luxemburg" gatvės. Dar

Iš visur apie viską
neaiškus "Klaros Zetkin" gat
vės likimas. Ji pirmoji vo
kiečių feministė, bet kartu ir 
arši komunizmo veikėja. 
Gatvės pavadinimas galėtų 
būti paliktas, tačiau gatvė 
veda į naująjį vokiečių Reich
stagą, Vokietijos parlamento 
rūmus.

• Prancūzijos savivaldy
bių rinkimuose daug naujų 
vietų laimėjo kraštutinė deši
niųjų Tautinio fronto partija. 
Nors valstybiniuose rinki
muose valdžią laimėjo dego- 
lininkai su prezidentu Chirac 
ir premjeru Juppe priešaky 
kuriuos palaiko 60 nuoš. bal
suotojų, daug miestelių ir kai
mų atidavė balsus jų oponen
tams. Net penki ministrai, 
kandidatavę į miestų merus, 
šiuos rinkimus pralaimėjo.

• Komentatoriai kalba, 
kad prezidentas Clintonas jau 
pradėjo kampaniją ateinančių 
metų rinkimams. Preziden
tas tikisi laimėti antrą kaden
ciją, tačiau daugiausia jam 
pakenkti gali kitas demokra
tas, juodas kunigas Jesse 
Jackson. Jis jau turi plačią 
organizaciją "Rainbow Koa
liciją", kuri plačiai renka lė
šas būsimai kampanijai. Jack
son kiekviena proga kritikuo
ja Clintoną, kad jis menkas 
vadas, menkas demokratas, o 
tik "atskiestas respubliko
nas". Jacksonas ieško šali
ninkų tarp vyresnio amžiaus 
demokratų, kuriuos supykino 
valdžios bandymai sumažinti 
Medicare patarnavimus. Ieš
ko šalininkų tarp darbininkų 
unijų vadų ir taip įvairių Ame
rikos mažumų. Kun. Jackso
nas nesitiki demokratų parti
jos paramos, todėl jis gali pa
skelbti savo kandidatūrą kaip 
nepartinis. Tuo jis labai pa
kenktų oficialiam demokratų 
kandidatui prez. Clintonui.

• Aukščiausiasis Teis
mas nusprendė, kad Bostono 

PASKOLOS NAMU, NUOMOJAMU BUTU, KOMERCINIU 
PASTATU, SKLYPU PIRKIMUI AR STATYBAI 

Kreipkitės pas RAIMONDĄ BUTKŲ atstovaujanti 
GEAUGA SAVINGS BANK, 

10800 Kinsman Road, Nevvbury, Ohio 44065.
Tel 338-7933 (Įstaiga), 749-9261 (ŠaMys), 732-8250 (Nana).

šv. Patriko dienos parado or
ganizatoriai kariai veteranai 
ir airių organizacijos teisin
gai pasielgė, nepriimdamos į 
paradą homoseksualų ir les- 
biečių.

• Automobilių vairuoto
jai už gazoliną daugiausia 
moka Belgrado mieste, kur 
ekonominės sankcijos pakėlė 
kainas iki 2.32 dol. už litrą. 
Pigiausias gazolinas Venecu- 
elos sostinėj Caracas, kur lit
ras kainuoja tris centus. Pa
ryžiuje, Frankfurte ar Tokijo 
gazolinas dvigubai branges
nis negu New Yorke.

• Turkijos prezidentas 
Demirel lankėsi Kazachsta
ne. Šį mėnesį turkų premjerė 
Tansu Ciller vizituoja Uzbe
kistaną. Turkija neslepia, 
kad jai rūpi palaikyti ne tik 
kultūrinius ryšius su Centri
nės Azijos naujomis valsty
bėmis, bet išplėsti ir ekonomi
nius ryšius. Keturios buvu
sios rusų kolonijos kalba la
bai panašia turkų kalba. Visi 
priklauso tai pačiai sunitų 
musulmonų grupei. Turkijos 
prezidentas aplankė religinę 
Kazachstano Ahmad Yasavi 
šventovę ir padovanojo 35 
mil. dol. mečetės atstatymui. 
Turkija pažadėjo padėti įsteig
ti naują Yasavi vardu pava
dintą universitetą. Turkų 
prezidentas dalyvavo kerti
nio akmens padėjimo cere
monijose.

• įvairių narkotikų siuntų 
Rytų Europoje 1992 m. buvo 
sulaikyta 51, o pernai polici
ja jau sučiupo 856, daugiau
sia Lenkijoje, Vengrijoje, 
Gudijoje, Rumunijoj.

• Šiais metais didžiausia
me Pakistano mieste Karachi 
jau žuvo riaušėse 680 žmo
nių. Bijoma, kad kariuome
nės vadai vėl bandys perimti 
valdžią.
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MARŠ, MARŠ, TRA, TA, TAI..
(Atkelta iš 3 psl.) 

įžiūrėti daiktus. Kažin ar ne 
panašiai atsitiko ir mums, kai 
išlindę iš tamsios kamaros 
neatsikvošėdami marksto- 
mės, jausdami galvos svaigu
lį ir proto užtemimą. Ar ga
lima gyventi be nurodymų iš 
aukščiau, be nukreipiamosios 
muzikos? Jokiu būdu! Ir vėl 
pasigirdo įprastinis marš, 
marš, tra, ta, ta... Tik dabar į 
kitą pusę. Pirmyn - Vakarus!

Pirmaisiais Vakarų ko- 
lumbais tapo mūsų valdžios 
vyrai. Seniau, važiuodami į 
Rytus (Maskvą), jie visada 
galėjo tikėtis rūstaus pabari
mo ar net ausies užsukimo. 
Rytų valdovai, nesugebėda
mi spręsti savų ūkinių pro
blemų, labai gerai išmanė 
partinę didaktiką ir su ja už
griūdavo mažuosius vasalus. 
O kas mėgsta klausytis bari
mo ir pamokymo? Nebent 
kurčias.

Todėl, atsiradus galimy
bei rinktis daugelį kelių, val
džia iš karto puolė į Vakarus, 
kad net dulkės parūko. Visi! 
Pradedant nuo tautos tėvų, 
ministrų, deputatų, departa
mentų vadų ir baigiant že
miausiais klerkais. Negirdė
jau, kad į Vakarus važinėtų 
valytojos, bet, einant tokiais 
tempais, greitai ir jos dažniau 
svečiuosis Vakaruose, o ne 
šluos kabinetus. Vis tiek jie 
tušti, valdžios vyrams laks
tant po užsienį.

Kiekvieną vakarą televi
zija pusę programos skiria 
skaičiuoti nomenklatūros ke
lionėms į Vakarus: JAV, An
glija, Izraelis, Kinija ir dau
gybė kitų šalių. Atrodo, mū
siškiai dar nesilankė tik Šiau
rės ir Pietų ašigaliuose. Bet 
neabejotam - nulėks ir ten!

Norėtųsi sužinoti, ką ge
ro iš tų kelionių parsigabeno 
vadovai (ne, ne sau, o Lietu
vai), bet nuolat girdime tik 
tuos pačius žodžius: "suderi- 

LINAS VYŠNIONIS 
Advokatas

Telefonas (216) 383-0225 
24400 Highland Road, Suite 9 *Richmond Hts, OH 44143

TRANSPAK
Siuntiniai į Lietuvą pristatomi į namus. 

Skubiems siuntiniams - AIR CARGO. 
Komercinės siuntos pagal susitarimą. 
MAISTO SIUNTINIAI nuo $29.- iki $98.- 

Aukštos kokybės maisto produktai 
Pageidaujant prisiusime smulkią informaciją.

Rūta Degutienė, 28262 Chardon Rd. 
Willoughby Hills, OH 44092 

Tel. 216-943-4662
Dirbame nuo 1987 m.
TRANSPAK, 2638 W. 69th St. 
Chicago, IL 60629 Tel. 312-436-7772

nom nuomones", "pasikeitėm 
nuomonėm". Tikrai, kokie 
išsamūs paaiškinimai ir kaip 
tauta išsamiai informuojama! 
Nieko čia daugiau nei pridė
si, nei atimsi.

Kelionės tuo naudingos, 
kad žmonės pamato pasaulio 
ir išmoksta svetimų kalbų, 
būtinų bendraujant su kita
taučiais. Tačiau mūsų virši
ninkams mokytis užsienio 
kalbų nereikia. Jie žino tik 
du žodžius - "duok pinigų", 
ir to pakanka. Vyksta tarsi 
lenktynės, kieno lankstesnis 
liežuvi’s, kaip pasakėlėje 
"Kieno snapas, kieno kojos 
gražesnės". Tų dviejų žodžių 
magijoje užsienio paskolos 
byra į Lietuvą kaip iš gausy
bės rago.

Kai pradedu kalbėti apie 
Lietuvos prasiskolinimą, 
sparčiai artėjantį prie milijar
do litų, man dingsta bet koks 
noras ironizuoti. Per daug 
didelė nelaimė pakibo virš 
Lietuvos, kurios vardas - 
skolos! Aš nieko nesaky
čiau, jeigu tik pinigai būtų 
naudojami naujoms techno
logijoms, gamybai moderni
zuoti, žemės ūkiui (tik ne ko
lūkiams) atstatyti. Bet kai 
paskolos imamos komunali
niams lopams lopyti arba dar 
kitiems neaiškiems reikalams, 
tada valdžios vyrus galima 
lyginti su plevėsiškais Balza
ko herojais, nuolat kaulijan
čiais pinigų pravalgymui. 
Svarbu paimti, o kaip bus 
grąžinama - ne mūsų reika
las. Iš tiesų - juk paskolas 
turės grąžinti mūsų vaikai ir 
vaikaičiai, kurie nė nenujau
čia, kokį kraitį paveldės iš 
šios valdžios.

Ne, nemokit ranka į šią 
problemą, nes nė vienas už
sienio bankas skolos nedova
nos. Viską reikės grąžinti su 
procentais. Skola - ne rona, 
neužgis, sakydavo mūsų tė
vai, taupydami kiekvieną pi

nigėlį, o mes?.. Kur einame 
su tokia politika? Kaip grą
žinsime skolas, neturėdami 
nei gero žemės ūkio, nei na
šios, modernios pramonės? 
Nebent mus visus parduoti 
kokios egzotiškos valstybės 
didikams kaip vergus. Sako, 
toks biznis dabar suklestėjęs.

Bet valdžia nebūtų val
džia, jei nestatytų sau aukurų 
ir nerastų šamanų, kurie de
gina smilkalus dieviškosios 
valdžios garbei ir šlovina 
kiekvieną žingsnį. Vos tik 
valdžios vyrai išsiilgsta Va
karų, tuojau atsiranda dings
tis - reikia paskolų. Todėl 
marš, marš į Vakarus! Išgir
dus marš, marš, tuojau iš vi
sų kampų šamanai pradeda 
būgnų muzika tra, ta, ta, gi
nančią valdžią ir aukštinan
čią jos didvyriškus žygius, 
nesvarbu ar tie žygiai tik bai
lus atsiprašinėjimas, ar šim
tus kartų girdėtas "duok pinigų!"

Atsimenant ikikarinę 
Nepriklausomą Lietuvą ma
ne labiausiai žavi jos tvirta 
ekonominė politika, kurią 
vairavo ministras pirminin
kas Juozas Tūbelis. Gerbia
mas J. Tūbelis vadovavosi 
principu "Septynis kartus pa
matuok, tada kirpk". Jo tau
pi politika, užsienio paskolų 
vengimas padarė Lietuvą 
ekonomiškai tvirtą ir sava
rankišką. Lietuvai pakako 
pinigų mokyklų statybai, ke
lių tiesimui, kariuomenės 
ginklavimui ir visiems kitiems 
valstybiniams reikalamsD 
nors po didžiojo karo ji pa
veldėjo sunkų palikimą: nu
skurusį žemės ūkį, menką 
pramonę, svetimšalių ranko
mis vykdomą prekybą ir karą 
trimis frontais. O kiek pa
siekta per dvidešimt metų! 
Visą valdymo laikotarpį nei 
ministras pirmininkas J. Tū
belis, nei prezidentas A. Sme
tona nebuvo išvykę į užsienį 
(!). Žinau, kad dabar laikai 
pasikeitė, bet niekada nepa
sikeis saiko ir padorumo są
vokos. Negalima menkus 
grašius, surinktus iš vargšų 
žmonių (ne iš pramonės ar 
kolūkių), mėtyti prabangioms 
kelionėms, kurių tikslas - pra
skolinti Lietuvą. Valstybė - 
tai ne melžiama karvė, kurios 
tris spenius žinda nomenkla
tūra, o žmonėms iš gatvės - 
tik vienas. Dalis tautos ir 
prie to vieno nepritelpa.

Žinome, kad ramybė iš 
Dievo, tai iš ko kyla triukš
mas, riksmas ir nervingas bė
gimas į nežinią? Apie tokius 
skubėtojus sakoma, kad bėga 
kaip avis, įkirpta į uodegą. 
Tai ar ne laikas šalies gyve
nimui suteikti daugiau ramy
bės, proto, savigarbos ir pri
stabdyti tą "marš, marš!", 
kviečiantį į Vakarus, kuris 
Lietuvai atneš tik ekonominę 
vergiją ir elgetišką ateitį.

Sapere audė (vadovautas 
protu), sakė Horacijus. Jeigu 
jis tinka žmonėms kaip pata
rimas, tai valdžiai - kaip bū
tinybė.

LIETUVOS ŪKIUI REIKIA 
MŪSŲ PARAMOS 

Ambrose Žatkus

Šiuo metu Lietuvos ūki
ninkams verstis vis dar sun
ku. Ypač sunku rasti rinkas 
pagamintiems ūkio produk
tams parduoti. Priežastys tam 
yra kelios: žemės ūkio pro
duktų kokybė per žema, kad 
sudomintų Vakarų Europos 
pirkėjus; trūksta infrastruk
tūros, kuri padėtų ūkinin
kams suprasti, kaip veikia 
rinkos, kaip pasiekti reikia
mą kokybę, kaip pristatyti 
produktus į rinkas. Ypatingai 

ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

JAV JAV

ūkininkams sunku įsigyti rei
kalingą techniką, su kuria ga
lima būtų pagerinti kokybę ir 
sumažinti gaminamų produk
tų kainas.

Šiems sunkumams įveik
ti yra siūloma kurti rajonuo
se, kaip Lietuvoje vadinama, 
agroserviso kooperatyvus. 
Vienišam ūkininkui ekono
miškai beveik neįmanoma 
įsigyti reikalingą techniką, 
bet būnant dalininku koope
ratyve, susidėjus kartu, gali
mybė pasidaro reali. Mes 
manome ir siūlome, kad JAV 
lietuviai, bendradarbiaudami 
su Lietuvių Bendruomene, 
galėtų prisidėti prie talkos 
Lietuvos žemės ūkiui.

Tokios talkos planą pa
aiškina žemiau pateikiama 
organizacinės struktūros 
schema. Visų pirma, kaip 
matyti schemoje, siūloma 
sudaryti veiklos vienetus. 
JAV būtų sudarytas Ameri
kos lietuvių bendruomenės 
ekonominis centras. Šis cen
tras veiktų LAV LB Ekono
minės tarybos sudėtyje. Jo 
tikslas informuoti ir įtakoti 
įvairias JAV įstaigas, kaip 
USAID, taip, kad leidžiami 
pinigai pasiektų Lietuvos 
ūkininkus. Tarkim, šiuo metu 
USAID finansuoja amerikie
čių firmas, kurios nuvažiavę 
į Lietuvą padaro analizę, pa

ruošia raportą ir tuo savo mi
siją užbaigia. Iš to, supranta
ma, Lietuvos ūkininkui jo
kios naudos. Siūlomame 
plane numatoma, kad ši įstai
ga, šalia privalomų tyrimų, 
taip pat reklamuotų Ameri
kos lietuviams ir amerikie
čiams, kviesdama juos inves
tuoti į Lietuvos žemės ūkį, 
tuo padėdami ūkiui ir tuo pa
čiu galėdami užsidirbti patys.

Ekonominis centras tu
rėtų savo įstaigą Lietuvoje, 

kuri dirbtų kartu su Lietuvos 
Žemės ūkio sąjunga ir su vi
sais 44 šalies rajonais. Ši 
įstaiga pdėtų organizuoti ra
jonuose kooperatyvus. Ūki
ninkai, įstoję į kooperatyvus, 
turėtų sumokėti investicinį 
mokestį. Patys kooperatyvai 
veiktų kaip ekonominis vie
netas. Uždirbtas pelnas būtų 
padalinamas nariams. Ame
rikos lietuvis, investavęs į 
kooperatyvą, būtų jo dalinin
kas ir gautų dalį pelno, pri
klausomai nuo investuotos 
sumos. Daugelis mūsų, būda
mi kilę iš įvairių Lietuvos 
kampelių, turėtume progą 
investuoti savo gimtinėse.

Kooperatyvai, būdami 
ekonomiškai stipresni viene
tai, lengviau galėtų gauti pa
skolas, pirktų techniką, kuri 
būtų visų bendrai naudoja
ma, padėtų ūkininkams ge
rinti produktų kokybę ir juos 
galima būtų pelningai par
duoti. Kooperatyvai su laiku 
galėtų plėsti ir gerinti pieno, 
mėsos perdirbimo bei alie
jaus gamybos centrus.

įgyvendindami šį pro
jektą sudarysime sąlygas pa
dėti Lietuvos ūkiui, kuriam 
šiuo metu mūsų pagalba yra 
tikrai reikalinga.

Sfaityląt ir pfatinlįit
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PENSININKŲ GEGUŽINĖ

Pensininkų gegužinė 
įvyks liepos mėn. 23 d. sek
madienį Lietuvių namų vir
šutinėje salėje.

Loterija, puikus maistas 
ir kiti programoje numatyti 
renginiai laukia visų. Iki 
pasimatymo gegužinėje!

* * *

PARAPIJIEČIŲ ADRESAI

Kasmet liepos mėn. Cle
velando Šv. Jurgio parapija 
tikrina savo narių adresus. 
Jei per pastaruosius metus 
jūsų adresas pasikeitė arba 
kas mėnesį negaunate aukų 
vokelių, praneškite jūsų ad
resą klebonijai: St. George 
Rectory, 6527 Superios Avė., 
Cleveland OH44103, arba 
skambinkite telefonu: 431- 
5794. Ger.J.

ŽINIOS APIE 

MOKSLEIVIUS

Jau įpusėjome vasarą, o 
rudeniop vėl prasidės mokslo 
metai. Clevelando Šv. Jur
gio parapija kviečia tėvus, 
kurių vaikai ateinančiais 
mokslo metais lankys pra

džios ir vidurines mokyklas, 
suteikti žinias klebonijai: ku
rias mokyklas jų vaikai lan
kys, kur jie gaus religinį auk
lėjimą ir kas iš jų šiemet pri
ims Pirmąją Komuniją arba 
Sutvirtinimo Sakramentą. 
Šeimos, kurių vaikai lankys 
katalikiškas pradžios mo
kyklas, prašomos pranešti, 
kurias mokyklas jų vaikai 
lankys. Tiems vaikams bus 
parūpinti mokslapinigiai. 
Visos šios žinios yra laukia
mos dabar. Ger.J.

1995 M. FOTO KURSAI

Nuo 1887 m. veikianti 
Cleveland Photographic So- 
ciety - foto mėgėjų draugija 
šį rudenį vėl rengia fotogra
fijos kursus. Rudens semes
tre bus dvi klasės: 1) Gero
sios fotografijos pagrindai 
(pradžia rugsėjo 12 d.) ir 2) 
Foto laboratorijos (darkroom) 
technika (pradžia rugsėjo 14 d.). 
Kiekviena klasė turės po 10 
paskaitų. Paskaitose bus 
dėstomi spalvotosios ir mo
nochrominės fotografijos po
reikiai. Bus ir praktiški už
siėmimai bei iškylos. Pa

skaitos bus CPS draugijos 
patalpose - 1549 Superior 
Avenue, nuo 7:30 iki 9:45 vai. 
vakaro. Informacijai skam
binkite telefonu: Jim Kunkel 
843-7118 arba Nancy Bums 
729-3314. Klausytojų skai
čius kiekvienoje klasėje yra 
ribotas. Kiekvienas šiuos 
kursus baigęs klausytojas 
gaus nemokamai 3 mėn. na
rystę CPS draugijoje ir $5.00 
čekį jo pasirinktopje foto 
krautuvėje pirkti.

Ger.J.
TIKRINA LABDARYBĖS

Spaudos žiniomis JAV 
Atstovų rūmų Civilinės tar
nybos pakomitetis tikrins ir 
gal nutrauks valstybės biu
džeto subsidijas "blogosioms" 
labdarybėms. Pastaruoju lai
ku kai kurios labdaros orga
nizacijos pragarsėjo išpūsto
mis administracinėmis išlai
domis, bet labai šykščia pa
rama vargstančiųjų gerovei.

1918 m. buvo įsteigtas 
"The National Charities In- 
formation Bureau", kuris nuo-

Lietuviu, vykstančiu Lietuvon, žiniai

Priešais Aušros Vartus, buv. XIX amžiaus Lietuvos didiko ištaigingose patalpose 
nesenai atidaryta, prestižinė lietuviška svetainė-restoranas, kokio iki šiol 

Gedimino mieste, Vilniuje, Lietuvos amžinoje Sostinėje, dar niekad nebuvo.R0JKH3 HKKH
M. Daukšos q. 3, VILNIUS, tel.(8-22) 220625

ATIDARYTA nuo 11 iki 23 vai.

• DIRVA* 1995 m.

latos tikrina visas organiza
cijas, kurios užsiima labdara. 
Kas trys mėnesiai šis Biuras 
paruošia "Wise Giving Gui- 
de" informaciją. Ją galite 
gauti nemokamai, rašydami 
adresu: NCIB Wise Giving 
Guide, 19 Union Square West, 
New York, NY 10003.

Ger.J.

• Didžiųjų Ežerų vidur
amžiška mugė, savaitgaliais 
iki liepos 30 d. Camp Unalia, 
3033 Rt. 534, Rock Creek. 
Grįžtama į 12-jį šimtmetį - 
su šarvuotų riterių kautynė
mis, pokštininkais, senovės 
dainiais ir burtininkais. Tel. 
216/474-4280.

• Liepos 29 d., 11 vai. r. - 
5 vak. p.p., Britų automobi
lių paroda, 13221 Shaker 
Square, Cleveland. Šiaurės 
-Rytų Ohio srities automobi
lių paroda atvirame ore, kur 
bus rodoma virš 200 klasiki
nių ir dabartinių britų auto
mobilių. Muzika, valgiai ir 
suvenyrai iš Britų salų.

Ger.J.

liepos 20 d. • 11 psl.

PARENGIMAI
1995 M.

• LIEPOS 23 d Pensininkų 
gegužinė Lietuvių namuose

• LIEPOS 30 d sekmadienį 12:00 
vai. LKVS "RAMOVĖ" Clevelando 
skyriaus LŠSI Žalgirio šaulių kuopos 
GEGUŽINĖ BEACHLAND Parke 
17815 Canterbury Rd.

• RUGPJŪČIO 13 d. DIRVOS IR 
VILTIES draugijos gegužinė įvyks 
L. ir V. Apanių sodyboje.

• RUGSĖJO 2-3 d.d., SALFASS 
Golfo turnyras įvyks Lakęs, golf 
course, Ravena, Ohio. Rengia 
Clevelando Lietuvių Golfo Klubas.

• RUGSĖJO 30 d. Clevelando 
Baltų Komitetas rengia baltų ben
dravimo vakarą Lietuvių Namuose.

• SPALIO 7 - 8 LIETUVIŲ DIENOS 
rengia LB Clevelando apylinkės valdyba.

• SPALIO 22 d. DIRVOS 80 metų 
jubiliejus

• LAPKRIČIO 12 d. Sv. Jurgio 
Rudens Festivalis 11:30 - 3:30 p.p.

• LAPKRIČIO 18 d. Kariuome
nės Šventės minėjimas. Lietuvių 
Namuose.

• GRUODŽIO 17 d. "Singing 
Angels" choro koncertas trečią vai. po 
pietų Dievo Motinos parapijoje

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

Import-Export Ine.
2719 West 71 street. Chicago, IL 60629 
TeL (312) 434-2121 (800) 775-SEND 

nODCtsrią Atstovą* Clevelande:

Dainius Zalensa* 

LITMA I.E.
639 East 185 th Street 
Cleveland Ohio 44119

Tel. (216) 481-0011

Čia patiekiami lietuviški įprastiniai ir pagal spec. lietuviškos kulinarijos receptus paga
minti skaniausi valgiai. Karštų valgių kainos nuo 4 iki 16 litų. Gausu įvairių lietuviškų ska
nėstų ir Lietuvos gamybos gėrimų, kurie savo kokybe pralenkia ne vieną užsienietišką 
brangų gėrimą. Čia, iš Tauro rago, galima pasismaguriauti mūsų senolių garsiuoju gėrimu - 
midumi, kokiuo senovės lietuviai vaišindavosi. Čia maloniai praleisite laiką ir atsigaivinsite 
praėjusių šimtmečių buv. Lietuvos didikų prabangiai gyventoje aplinkoje. Todėl savo 
numatytų lankytinų vietų sąrašą papildykite šios įdomios vietos adresu ir pavadinimu.

P.S. 1798-1850 metais M. Daukšos gatvė vadinosi Rojaus gatve. Todėl nuo to buvo pavadinta ir 
ši prestižinė svetainė, o žodis "arka" reiškia, kad šių rūmų durys yra Arkos stiliaus.

Greitas Siuntinių Persiuntimas
Air Cargo , Laivu
I LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ 

RUSIJĄ, UKRAINĄ, BALTARUSIJĄ 
Pasiteiraukit dėl Amerikietiško maisto 

komplektų

Litbuapiai) Credit (Jpiop

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga

VViIliam J. Jakubs Sr.,
VViIliam J. Jakubs Jr., 
Keneth Schmidt ir
Barbara Jakubs Schmidt

Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotojai
936 East 185 th Street. Cleveland, Ohio 44119

Tel. (216) 531-7770
Laidotuvių koplyčia erdvi, vėsinama 
teikianti jaukią atmosferą liūdesio valandoje. 
Didelė aikštė automobiliams pastatyti.

Lietuvių Kredito Kooperatyvas 
767 East 185tb Street Clevelapd, Obio 44119 481-6677
DARBO VALANDOS: aptradiepį, trečiadiepį

ir ketvirtadiepį-----------9:00 v.r. - 4:00 p.p.
pepktadiepį---------------9:00 v.r. - 6:00 p.p.
šeštadienį----------------- 9:00 v.r. -12:00 p.p.
sekrpadiepį, parapijoje —11:00 v.r. -12:00 p.p.

Kiekviena tauporųoji sąskaita federalinės valdžios (NC(JA) apdrausta iki $100,000

Matas realtors [iBi aaį

Broker RITA MATAS — G.R.I. — stato 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

NORMLS

R*



DIRVA
Sportas

ŽAIDYNIŲ UGNIS

APKELIAUS LIETUVĄ

Mažiau nei trys savaitės 
liko iki V Pasaulio lietuvių 
sporto žaidynių pradžios. Iš 
viso jose dalyvaus daugiau 
kaip 4 tūkstančiai sportinin
kų, iš kurių 570 - užsienio 
lietuviai iš 15 valstybių.

Antradienį Kaune prie 
Nežionomojo kareivio kapo 
nuo amžinos ugnies įžiebtas 
žaidynių deglas. Ankstų ki
tos dienos rytą Vilniaus Ar

★★★★★
LIETUVA LAUKIA IŠEIVIJOS 

SPORTININKU!
Jau nekartą yra tekę ra

šyti apie V Pasaulio lietuvių 
sporto žaidynes, kurios prasi
dės liepos 30 d. Lietuvoje. 
Tuo reikalu daug dirba ir rū
pinasi JAV išvykos organiza
cinis komitetas (jo pirminin
kas - JAV LB vicepirm. spor
to reikalams - Algis Rugie
nius). Jis atlieka didelį dar
bą, persiųsdamas iš Lietuvos 
gaunamą informaciją sporto 
klubams, spaudos žmonėms 
ir kitiems, o taip pat atlieka 
norinčiųjų vykti į Lietuvą re
gistraciją ir t.t.

Vis artėjant šių žaidynių 
pradžiai, kyla daugiau neri
mo dėl mūsų sportininkų ar 
palydovų nerangumo. Ypa
tingai nerangūs yra dauguma 
mūsų sporto klubų vadovų, 
kurie nepasistengė pasidalin
ti gauta informacija su na
riais. A. Rugienius teigia, 
kad šiuo atveju labai pagel
bėjo lietuviška spauda ir apie 
žaidynes mūsų sportininkai 
sužinoję ne iš sporto klubų, 
bet lietuviškos spaudos.

Iki birželio 15 d. pas A. 
Rugienių oficialiai buvo už
siregistravę tik kiek daugiau 
negu šimtinė sportininkų. 
Kaip jis sako, daugiausia nu

LIETUVOS SPORTININKAI VETERANAI 
ATVYKSTA | BUFFALO, N Y

Šią vasarą (liepos 13-23 
dienomis) Buffalo, N.Y. yra 
rengiamos Pasaulio lengvo
sios atletikos veteranų spor
tininkų pirmenybės. Anks
čiau į šias varžybas buvo pla
navusios atvykti tik 4 mote
rys lengvaatletės, tačiau ne
seniai atėjo laiškas (jį gavo 
JAV LB vicepirm. sporto rei
kalams Algis Rugienius) iš 
Lietuvos lengv. atletikos 
veteranų asociacijos pirm. B. 
Kalėdienės (buvusios garsios 
ietininkės), sakančios kad 
Lietuva į Buffalo atsiunčia 
apie 30 asmenų. 

kikatedros aikštėje duodamas 
startas Pasaulio lietuvių žai
dynėms skirtam 1100 km bė
gimui aplink Lietuvą. Šio bė
gimo dalyviai atneš deglą į 
Vilnių sportinio forumo ati
darymo dieną.

(ELTA)

vylė krepšininkai, kurių dau
giausia tikėtasi, o dabar at
rodo, kad vyks tik dvi vyrų 
komandos, nors dar nė viena 
oficialiai nėra užsiregistravu
si. Skaitlingiausiai registruo
jasi lauko tenisininkai - jų 
jau turima apie 30. Registra
cija priimama tel. (810) 642- 
7049 (čia A. Rugieniaus tel.).

Tai tokios, sakyčiau, 
nelabai linksmos naujienos 
apie mūsų sportininkų išvyką 
į V Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynes. Tačiau dar šiek 
tiek laiko yra ir neužsi
registravusieji turi nedelsiant 
tai padaryti. Kaip žinome, 
Alekso Lauraičio vadovauja
mas kelionių biuras dar turi 
laisvų vietų vykti Lietuvon į 
šias žaidynes. Tad ir vėluo
jantiems dar yra galimybių 
greitai sutvarkyti kelionės 
reikalus.

Čia reikia pažymėti, kad 
sportininkams ir palydovams 
Lietuvoje bus duodamas ne
mokamas išlaikymas (nakvy
nė, maistas ir kt.) taigi belie
ka nusipirkti tik lėktuvo bi
lietą, ir viskas! Tad pajudė
kime - Lietuva laukia visų 
išeivijos lietuvių sportininkų!

E. Šulaitis

"Mes labai prašytume 
Jūsų pagalbos nakvynės ir 
maitinimo klausimu. Jeigu 
Buffalo gyvena lietuvių, tai 
gal jie sutiktų priimti pas sa
ve, o jei ne - tai mes galėtu
me apsigyventi universiteto 
bendrabutyje pigiausiu tarifu 
- 36-40 dol. parai (nakvynė 
ir maitinimas vienam žmo
gui). Jeigu galėtumėte mums 
nors kiek padėti šiuo klausi
mu mes atsilygindami Jums, 
kuo reikės padėsime V. Pa
saulio lietuvių sporto žaidy
nių metu. Susisiekti su Buf
falo čempionato orgkomitetu

1995 m. ŠIAURĖS AMERIKOS BALTIEČIŲ 
IR LIETUVIU LENGVOSIOS ATLETIKOS 

PIRMENYBĖS
1995m. Šiaurės Amerikos 

baltiečių ir lietuvių lengvo
sios atletikos pirmenybės 
įvyks 1995 m. rugsėjo 9 & 
10 d.d., Clevelande, Ohio. Lie
tuvių pirmenybės išvedamos 
iš baltiečių. Pirmenybes 
vykdo Clevelando LSK Žaibas.

Varžybos vyks šiose kla
sėse: vyrų (20-34 m. imtinai), 
moterų (17-34 m.), jaunių A (17- 
19 m.), jaunių ir mergaičių B 
(15-16 m.); berniukų ir mergai
čių C (13-14 m.), D (11-12 m.), 
E (9-10 m.) ir F (8 m. ir jaunes
nių); vyrų ir moterų "Sub-mas- 
ters" (35-39 m.), - visų klasių

CHICAGOS "LITUANICOS" 
FUTBOLININKU PADANGĖJE

Savo sezoną jau baigė 
ne vien tik klubo vyrų ir sen
jorų komandos, bet ir jaunes
nieji. Patys jauniausieji (14 
m. ir mažiau) paskutines pa
vasario rato rungtynes žaidė 
birželio 17 d. Lemonte su 
Lincoln Way miestelio II ko
manda, kurią sutriuškino net 
15:1. Ši jauniausioji klubo 
komanda pirmenybes baigė 
trečioje vietoje (iš 10 susiti
kimų laimėjo 5 ir vieną su
žaidė lygiomis).

Komanda naująjį sezoną 
pradės gana anksti - rugpjū
čio pabaigoje. į ją dar pri
imami nauji žaidėjai, kurių 
visada trūksta. Galima regis
truotis pas komandos vadovą 
Gediminą Bielskų, tel. (708) 
422-8376.

* * *
Klubo pirmoji vyrų ko

manda, pastiprinta žaidėjais 
iš kitų miestų, jau pasiruošu
si vykti į Pasaulio lietuvių 
sporto žaidynes. Važiuoja tik 
viena komanda (anksčiau bu
vo galvojama, kad vyks ir 
veteranų vienuolikė). Pasiro- 

galitetel. (716) 852-2765".
Čia yra labai rimtas krei

pimasis, kurio turėtų nepra
leisti negirdomis mūsų spor
to mėgėjai, ypatingai gyve
nantieji Buffalo, N.Y. ar ne
toli nuo šio miesto įsikuru- 
sieji mūsų tautiečiai. Mes 
žinome, kad Lietuvoje daug 
žmonių uždirba tik 40 dole
rių per menesį, tad kaip jie 
galėtų atsilyginti už 10 dienų 
viešnagę Amerikoje po 40 
dolerių parai?

Mes taip pat žinome, kad 
čia atvykstantieji sportinin
kai iš tėvynės yra buvę pa
saulinio ar tarptautinio garso 
lengv. atletikos specialistai, 
kurie daugelį metų garsino 
lietuvių vardą, nežiūrint, kad 
tais laikais visa garbė tekda
vo Lietuvą valdžiusiai Sov. 
Sąjungai. Tačiau dabar jie 
jau atstovauja laisvą Lietuvą 
ir jie tuo labai džiaugiasi.

Šiuo reikalu galintieji 
padėti, prašomi skambinti 
Algiui Rugieniui tel. (810) 
642-7049.

E.Š.

"Masters" - (40-44 m.), (45-49 
m.) ir Lt kas 5 metai.

Prieauglio klasifikacija - 
pagal dalyvio amžių 1995 m. 
gruodžio 31 d. Sub-masters 
ir masters - pagal dalyvio 
amžių varžybų dieną. Daly
vių skaičius neapribotas vi
sose klasėse.

Varžybų pradžia planuo
jama šeštadienį, rugsėjo 9 d., 
anksti po pietų. Sekmadienį 
nuo 10:00 vai. ryto.

Dalyvių registracija pa
geidaujama iki 1995 m. rug
sėjo 5 d. imtinai, šiuo adresu: 
Algirdas Bielskus, 3000 

dė, kad net ir vieną komandą 
sudaryti buvo nelengva, nors 
pradžioje buvo užsiregistra
vęs gerokai didesnis futboli
ninkų skaičius. Vėliau, kuo
met reikėjo pirkti bilietus ir 
už juos apmokėti, nemažai 
užsiregistravusiųjų atkrito.

Vykstančiųjų tarpe yra 
studentų ir, suprantama, 
jiems reikėtų bent kelionę 
apmokėti. Todėl dar kartą 
kreipiamasi į sporto mėgėjus, 

Mylimai Motinai ir Močiutei

JOANAI ŠVOBIENEI
mirus, nuoširdžiausią užuojautą reiškiame 
dukrai MILDAI VVALTERS sūnui RIMGAUDUI 
ir dukraitei RASAI.

g

TRISDEŠIMT TRECIAS
Dirvos novelės Konkursas

DVI PREMIJOS
Pirmoji - 500 dolerių 
Antroji - 300 dolerių 

skiriamos iš
A.A. SIMO KAŠELIONIO

£

-

palikimo, kuri tvarko Korp! Neo-Lithuania
Tema: Autoriams suteikiama neribojama teisė 

novelės temą, turinį ir pobūdį patiems pasirinkti.
Laikas: Paskutinė rankraščiui įteikti data 

1995 metų rugsėjo 15 d. (pašto antspaudas).
Adresas rankraščiams siųsti:

Dirva, Novelės konkursas,
P.O. Box 19191
Cleveland, Ohio 44119-0191

Konkurse kviečiami dalyvauti visi lietuviai rašytojai, 
gyveną Lietuvoje, JAV ar bet kuriam kitame krašte.

Paruošimas: Konkursui siunčiami rankraščiai 
būtinai privalo būti parašyti rašomąja mašinėle ir 
pasirašomi spapyvardžiu. Tas pats slapyvardis 
užrašomas ant pridedamo uždaro vokelio, kuriame 
įdėta autoriaus tikroji pavardė, adresas ir telefono 
numeris. Tiktai laimėjusio vokelis bus atidarytas.

Nepremijuoti rankraščiai grąžinami tiktai 
autoriams prašant, jų nurodytu adresu.

Jury komisija iš trijų narių sprendžia kas 
premijuotina paprasta balsų dauguma.

Hadden Rd., Euclid, OH 
44117-2122. Tel. (216)-486- 
0889. Fax. (216)-943-4485.

Papildomi kontaktai: Eg
lė Laniaukienė 216-731-7464, 
Irena Wilkinson 905-822- 
0302, Danguolė Alderdice 
905-639-7711.

Varžybų vieta ir tikslus 
laikas bus paskelbta vėliau. 
Smulkios informacijos bus 
praneštos visiems ŠALFASS- 
gos vienetams. Klubams ne
priklausantieji, dėl informa
cijų gali kreiptis į A. Bielskų 
bei kitus aukščiau nurodytus 
asmenis ar į bet kurį lietuvių 
sporto klubą.

ŠALFASS-gos lengvosios 
atletikos komitetas 

ŠALFASS CENTRO 
VALDYBA

kad padėtų klubo vadovybei 
padengti nors kelionės išlai
das (o jų yra daug - naujų 
uniformų pirkimas ir kt.). 
Galintieji prisidėti auka, turi 
jas nukreipti klubo iždininkui 
Leonui Juraičiui, 15242 Nar- 
cissus Ct., Orland Park, IL 
60462.

Čia reikia dar pridurti, 
kad kartu su sportininkais ir 
vadovais vyksta būrelis fut
bolo mėgėjų, tad iš viso susi
daro daugiau nei 30 asmenų 
grupė. E.Š.

Stasys, Alaimantas ir 
Saulius Simoliūnai
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