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NUTRAUKIME
KALBOS NIEKINIMO PUOTĄ

Vietoje Įžangos Jonas Jasaitis

A. Paškus, baigdamas 
"TŽ" šeštajame numeryje 
tilpusią straipsnio dalį, rašo: 
"Atrodo, kad čia turime rei
kalą su kažkokia psicholo
gine liga, greičiausiai su ap
sėdimu, nesuvaldomu potrau
kiu į svetimybes."

Dėkui Jums, pone Anta
nai Paškau, už taiklų gimto
sios kalbos darkytojų apibū
dinimą. Lietuviškųjų laikraš
čių redaktoriams, kasdien su
siduriantiems su šiomis bėdo
mis, Jūsų straipsnis - gera 
parama. O juk ne paslaptis, 
kad atsiranda autorių, kurie 
net labai piktai bumoja, išvy
dę pataisytus jų rašinius arba 
net pasiaiškinti neleidžiančiu 
tonu pareikalauja: "Netaisy
kite nė vienos eilutės". Girdi, 
čia Amerika, o ne Lietuva, 
mes per 50 metų taip pripra
tome ir žemė dėl to neapsi
vertė.

Sunkiausia gydyti 
Įsisenėjusią ligą

Kaip chirurgas privalo 
operuoti, taip ir redaktorius 
privalo redaguoti: šalinti pik
tybinius kalbos auglius. 
Klaidos, dešimtmečiais kyšo
jusios iš kiekvienos skilties, 
yra tapusios nebepastebi- 
momis. Kai jas "užkabini", 
atsiranda smarkiai nepaten
kintų, primenančių tą Žemai
tės aprašytą senąją Vingienę, 
kuri bara Katrę už muilo nau
dojimą ir šlavinėjimą.

Tačiau į lietuviškosios 
spaudos pareigą budėti gim
tosios kalbos sargyboje reikia 
pažvelgti šiek tiek atidžiau. 
Jokia paslaptis, kad dabar 
dažnai "žaidžiama į vienus 
vartus", nenorint pastebėti, 
kad ir savieji gana prastai be- 
saugomi. Dėl svetimybių 

Vytautas Alantas
ŽODIS

Tautos gyvybė remias keturiom galybėm, 
Kurios neleidžia jai nuskęsti tarp tautų. 
Tautinis Žodis atkūrė Laisvę, -
Už tautinį Žodį mirė savanoriai, -
Už tautinį žodį žuvo partizanai. -
Jis katakombų gyva kalba, -
Jis tautos gyvatos versmių versmė!
Kol žodis gyvas tautos širdy,
Jisai jėga prieš priešą patvari, 
Ir tikras laidas ateities.
Be jo tautos kelias baigiasi, iš ties!

gausos barama tik dabartinė 
Lietuvos žurnalistų karta: esą 
visos blogybės tik iš ten plūs
ta. Nulipdomas net labai "pa
togus" tokio reiškinio pateisi
nimas: "Ko čia stebėtis, juk 
anie visi - sovietinio auklėji
mo produktas".

Ar tik kai kurie kritikai 
nenorėtų vėl užtraukti už
dangą tarp Lietuvos ir išeivi
jos? Jei ne geležinę, tai kokią 
nors švininę, sulydytą iš ne
pasitikėjimo ir pasipūtimo? 
Tik kam ji šiandien reikalin
ga? Nejaugi nematome, kad 
lietuvių kalbai visai nebūdin
ga žodžių tvarka sakinyje, 
netikę vėrtalai, skirtingų rai
dynų supainiojimas arba tie
siog lietuviškų galūnių prira
šymas prie angliškų žodžių 
(ypač vietovardžių ir asmen
vardžių) yra persmelkę išei
vijos spaudą? Cituojame:

"Dėl daugiau informaci
jos skambinkite..."

"Dėl bilietų kontaktas 
tl

"Nakvynės rezervacijas 
padarykite...

"Akademiją atidarė", 
"parengimą uždarė" ir Lt.

"Už šią veiklą reikėtų 
didelius kreditus atiduoti..."

"Didelė padėka priklau
so..."

"Įjungti tas formuluotes 
įbilį..."

"prezidentas buvo sėk
mingas savo pareigose"

"kopija pirmojo pusla
pio, kuriame pasirodo mano 
nuotrauka..."

Argi nematome, kad tai 
ne kas kita, kaip pažodinis 
vertimas iš amerikonų šne
kos?

O kiek visokių "prele
gentų", "solenizantų", mode- 
ruojančių "moderatorių",

"nominacijų" ir kitų pseudo- 
inteligentiškų įmantrybių 
prikaišiota? Mirgėte mirga 
nuolatiniai "papuošalai": ra
portas, opinija, debatai, apli
kacija, apeliacija..."

Taigi juokiasi puodas, 
kad katilas juodas. Užuot vie
nas kitą vanoję, bendromis 
jėgomis imkime visas nege
roves šalinti.

Knygelėje "Dirva"- 
1915-1985" aprašyta, kaip 
pokario naujųjų ateivių karta, 
perėmusi spaudą, taip pat su
sidūrė su pasipriešinimu:

"Su perėjimu į naujas 
rankas ėmė keistis laikraščio 
turinys [...], buvo vis dau
giau duodama politinių ko
mentarų europinėmis temo
mis, parašytų aukštesniu sti
liumi ir taisyklingesne laik
raštine kalba.[...] senesnės 
kartos skaitytojams laikraštis 
darėsi mažiau suprantamas, 
jų skaičius ėmė pamažu byrė
ti, o čiagimių jaunoji karta 
lietuvišku gyvenimu ir tėvų 
gimtąja kalba leidžiamais 
laikraščiais, išskyrus retas iš
imtis, iš viso mažai besido
mėjo" (15-16 p.)

Tačiau kievieną kartą, 
kai išvystame tam tikrą lietu
viškosios visuomenės skili
mą, turėtume labai susirūpin
ti. Negalime sau leisti tokios 
"prabangos", nes mūsų nie
kada nebuvo perdaug. Gal 
dar nepamiršome pasakojimo 
apie Viešpatį, kuris palikęs 
99 avis, nuėjo ieškoti vienos 
- paklydusios. Nieko nėra 
svarbesnio, kaip nuoširdus 
nusiteikimas vienas kitą iš
klausyti ir noras išsiaiškinti. 
Išankstinė nuomonė, įsikalti 
teiginiai apie tariamą vienos 
pusės pranašumą prieš kitą 
tik pakartotų visos tautos li
kimui lemtingas klaidas.

Kalbos kultūros apsau
ga ir puoselėjimas šiandien - 
pasaulinė problema. Kur be
pasisuktume, matome aršų 
susidūrimą tarp tikrosios kul
tūros ir primityviojo "šiuolai
kiškumo". Matome bandy
mus sunaikinti žmogiškųjų 
vertybių sistemą, mėginimus 
įsprausti žmogų į net plėš
riam žvėriui nebūdingas el
gesio normas. Kadangi gim
toji kalba yra viena iš di
džiausių vertybių, jai ir tenka 
atlaikyti daugybę smūgių. 
Pabandykime sutelkti jėgas ir 
sutartinai veikti, tuos smū-

V. K.Jonyno plakatas "Lietuva" (1937) 
P.Juozapaičio nuotr.

gius atremdami. Pradėkime 
šalinti labiausiai išsikeroju
sias piktžoles.

Kreipimasis 
dėl nelietuviškų 

vietovardžių rašymo 
Amerikos lietuvių spaudoje

Dauguma žino, kad lie
tuvių ir anglų kalbos pri
klauso labai skirtingoms kal
bų grupėms. Gyvenant kitos 
kalbos apsuptyje, sunku iš
vengti jos įtakos savajai. Ta
čiau tas kalbų skirtingumas 
sąlygoja tokias grubias klai
das, kad jų nepaisymas ardo 
visą gimtosios kalbos sis
temą. Išeivijoje niekada ne
gali atsirasti nauja taisyklinga 
gimtosios kalbos tarmė (tarsi 
žemaičių ar dzūku). Negali 
būti ir skirtingos gramatikos.

Anglų kalbos daiktavar
džiai, kaip žinia, neturi kin
tančios galūnės. Tai, ką lie
tuviai išreiškia linksniais, 
anglų kalba atlieka, naudoda

Šiame numeryje^

Kas vyksta pasaulyje ? - 2-3 psl.
J.Zygas: "Negalima apmokestinti, nesuteikus 
atstovavimo teisės” - 3psl.
Lietuvių tautininkų sąjungos ateitis - 4 psl.
Išeivijos tautininkų darbai Lietuvoje - 4-5psl.
Sukaktys ir netektys - 6 psl.
Dr.A.Čepulis - apie odos vėžį -7psl.
Tėvynės sąjunga prašo aukų - 8 psl.
"Dirvos” novelės konkurso laimėtojai - 9 psl.
Pasaulio lietuvių suvažiavimas Lietuvoje -10psl. 
Įvairenybės -11,12 psl.

"Dirvos "e-mail adresas: dirva @ix. netcom.com.

ma prielinksnius. Taip pat la
bai gerai žinoma, kad ta pati 
raidė lietuvių ir anglų kalbo
je išreiškia skirtingą garsą.

Tačiau jau daug metų 
išeivijos spaudoje matome 
keistą junginį, nesiderinantį 
su jokiomis gramatikos tai
syklėmis: prie angliško žo
džio pridedamos lietuviškos 
galūnės. Taip atsiranda: Chi- 
cago+je, Cleveland+o, New 
York+e, Colorad+as ir t.t. 
Dar labiau sudarkyti, kaip sa
koma, jau į "jokius rėmus ne- 
betelpantys" tokie dariniai: 
cleveland+iečiai, philadel- 
ph+iečiai, newyork+iečiai, 
texas+iečiai, waterbur+iečiai 
ir pan.

Tačiau vos tik pradėjus 
rašyti šiuos žodžius lietuviš
komis raidėmis, pasigirsta 
siaubingas klyksmas:

- Iškraipymas! Tokių 
vietovių nėra žemėlapyje.

(Nukelta į 8 psl.)

netcom.com
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Girdėta iš Vilniaus
• GALI IR NESIŪLYTI. Prezidentas A.Brazauskas

U visur apie vis^ą
ŠVEICARŲ BANKAI

nepritaria generalinio prokuroro V.Nikitino atsistatydinimui ir 
gali nepasiūlyti Seimui naujo prokuroro kandidatūros. Prezi
dentas siūlė generaliniu prokuroru paskirti dabartinį pavaduo
toją Artūrą Paulauską, tačiau Tėvynės Sąjungos frakcija pa
reiškė nepritarsianti nė vienai buvusių vadovų kandidatūrai. 
A.Brazauskas sako, kad nuomonės išsiskyrė ne tik dėl asme
nų, bet ir dėl prokuratūros veiklos principų.

• KUR DINGO MILIJONAI? Ministras Pirmininkas 
Gediminas Vagnorius, vasario 11 d. kalbėdamas Seime, paža
dėjo, kad dar šiais metais su turto prievartavimu ir kitomis 
banditizmo apraiškomis "bus baigta". Jis griežtai kritikavo 
teisėsaugos pareigūnų darbą. Netiriamos bylos dėl 43 mln. iš
grobstymo "Aurabanke", 53 mln. - "Litimpeks" banke, 60 
mln. - "Vakarų banke", 350 mln. - Akciniame Inovaciniame 
banke. Premjero duomenimis, iš bankų "išplukdyta" apie 800 
mln. litų. Jis sakė, kad kai kurios nusikaltėlių finansinės gru
puotės atvirai dangstomos. Iššvaistyta ir apie 1 milijardą litų 
valstybės lėšų, skirtų kredito emisijai.

• JURO ABROMAVIČIAUS ŽUVIMO APLINKY
BES TIRS SEIMO KOMISIJA. Vasario 13 d. Seimas suda
rė Laikinąją komisiją, kuri tirs buvusio savanorio ir saugumo 
darbuotojo, tapusio verslininku J.Abromavičiaus žūties aplin
kybes. Jis buvo susprogdintas savo automobilyje. Skelbiama, 
kad J.Abromavičius turėjo svarbios medžiagos apie geležinke
lio tilto per Bražuolės upelį sprogdintojus.

• PROTESTAS DĖL ČEČĖNIJOS BLOKADOS. Ke
turi Lietuvos Seimo nariai (Romualdas Ozolas, Algirdas Pa
tackas, Romualda Hofertienė bei Rytis Kupčinkas) buvo pa
kviesti dalyvauti Čečėnijos Prezidento Aslano Maschadovo 
inauguracijos proga. Tačiau Rusijos ambasada atsisakė išduoti 
jiems įvažiavimo vizas, nenurodydama priežasčių. Seimo na
riai teigia, jog Lietuvos ir Čečėnijos ryšių trukdymas yra tarp
tautinės teisės pažeidimas, padarytas įžeidžiančiu būdu.

• NAUJOS AMBASADOS. Vilniuje vasario 11d. ati
daryta Japonijos ambasada. Laikinuoju patikėtiniu paskirtas 
Kindži Šinoda. Lietuva kol kas neturi ambasados Tokijuje.

Vasario 13 d. pasirašytas Lietuvos ir Turkijos užsienio 
reikalų ministerijų bendradarbiavimo protokolas. Seimo Už
sienio reikalų komitetas pritarė tam, kad Turkijoje būtų įsteig
ta Lietuvos ambasada. Šiemet numatytas Vytauto Landsber
gio vizitas į Anakarą, o Turkijos Prezidentas Suleimanas De- 
mirelis ketina apsilankyti Vilniuje. Jau pirmame pusmetyje ti
kimasi pasirašyti laisvosios prekybos sutartį.

• KIEK PARTIJŲ DALYVAUS SAVIVALDYBIŲ 
RINKIMUOSE? Liaudies partija tapo 22-ąja, įteikusia doku
mentus dalyvauti savivaldybių rinkimuose. Vyriausioji rinki
mų komisija jau įregistravo 18 partijų. Apie ketinimus kelti 
savo kandidatus pranešė ir Gyvenimo logikos partija. Rinki
mai vyks kovo 23 d.

• APDOVANOJIMAI. Prezidento A.Brazausko dekrete 
Nr. 1200, pasirašytame vasario 10 d., sakoma: "Vasario 16- 
osios - Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga apdovanoju 
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino ordinu ir Gedimi
no ordino medaliu Lietuvai, jos ūkiui, kultūrai, mokslui ir 
švietimui nusipelnusius Lietuvos Respublikos ir užsienio vals
tybių piliečius". Tarp apdovanotojų matome: 3-ojo laipsnio 
ordinu - Teodorą Blinstrubą - Amerikos lietuvių fondo pir
mąjį pirmininką, ilgametį lietuvių bendruomenės veikėją; 5- 
ojo laipsnio ordinu - Mariją Juozapaitytę-Rudienę - Bend
rojo Amerikos lietuvių šalpos fondo pirmininkę, Beatričę 
Kleizaitę-Vasaris - Kunigaikščio Gedimino paminklo šalpos 
fondo pirmininkę; l-ojo laipsnio medaliu - Antaną Gudonį - 
Lietuvos šaulių sąjungos išeivijoje narį.

• MIRĖ PREZIDENTO TĖVAS. Elta vasario 11 d. 
pranešė, kad po ilgos ir sunkios ligos mirė Kazimieras Bra
zauskas - Prezidento Algirdo Brazausko tėvas. Jis buvo gimęs 
1906 m. birželio 24 d. Nalčike, Kaukaze. Ten baigė realinę vi
durinę mokyklą. Šeimai grįžus į Lietuvą, jis baigė Kaune bu
halterių kursus ir tapo valstybės tarnautoju, dirbo Teisingumo 
ministerijos ipotekos įstaigoje. Tarpukario Lietuvoje K.Bra- 
zauskas buvo tautininkas, Šaulių sąjungos narys. Po karo 
slapstėsi pas brolį Kėdainių rajone, vėliau gyveno Kaišiadory
se, dirbo mokytoju.

• MIRĖ VYTAUTAS SIRIJOS GIRA. Vasario 14 d., 
eidamas 86-uosius metus, Vilniuje mirė rašytojas Vytautas Si
rijos Gira. Per 66-erius kūrybos metus parašė beveik 30 poezi
jos ir prozos knygų. Žinomi jo romanai: "Buenos Aires", 
"Raudonmedžio rojus", "Kai neliepsnojo tik vanduo", Kanarė
lės" ir kt. Pagal jo knygas sukurta kino ir televizijos filmų.

Algirdas Pužauskas

Trys stambūs Šveica
rijos komerciniai bankai va
sario 5 d. paskelbė, kad jų va
dovai susitarė paskirti lėšų ir 
įsteigti 71 milijono dolerių 
dydžio bendrą fondą, iš kurio 
bus mokama kompensacija 
nuo nacių nukentėjusiems žy
dams, kurie prieš karą buvo 
sudėję savo sutaupąs neutra
lios Šveicarijos bankuose. Jei 
nepavyktų surasti indėlių sa
vininkų, pinigai būtų išdalinti 
taupytojų įpėdiniams. Švei
carų bankai: "Union Bank of 
Switzerland", "Swiss Bank 
Corp." ir "Credit Suisse" pa
ragino ir kitas finansines 
Šveicarijos institucijas prisi
dėti lėšomis prie vadinamo 
Holokausto atminimo fondo, 
kol dar neišmirė nuo Hitlerio 
antisemitinės politikos ken
tėję Europos žydai.

Pasaulio žydų orga
nizacijos išvystė prieš Švei
carijos bankus energingą 
kampaniją. Buvo grasinama 
boikotuoti garsiuosius šveica
rų bankus. Iš pareigų turėjo 
pasitraukti Šveicarijos amba
sadorius Vašingtone Calo 
Jagmctti, pareiškęs, kad pa
saulio žydai "paskelbė Švei
carijai karą". Iš pareigų buvo 
atleistas UBS (Union Bank of 
Switzerland) tarybos pirmi
ninkas Robert Studer, nes iš
aiškėjo, kad šis bankas su

• Rusijos premjeras 
su delegacija viešėjo Vašing
tone. Susitarta organizuoti 
abiejų valstybių prezidentų 
susitikimą, kaip ir buvo anks
čiau planuota. Tačiau ligų 
iškankintas Rusijos preziden
tas Borisas Jelcinas nekeliaus 
į Ameriką, bet susitiks JAV 
prezidentą Bill Clinton Suo
mijos sostinėje - Helsinkyje. 
Šis pasimatymas įvyks kovo
20-21 dienomis.

• Pietų Afrikos prezi
dentas Nelsonas Mandela 
pasakė griežtą kalbą, įžangi
niame naujojo parlamento 
posėdyje. Jis įspėjo visuome

STEIGIA FONDĄ
naikino kai kuriuos doku
mentus. Administratorius aiš
kinosi, kad padaryta "baisi 
klaida", bet tai jo neišgelbėjo.

Vasario 14 d. Niujor
ke turi įvykti Pasaulio Žydų 
kongresas. Jo energingas 
pirmininkas pažadėjo, kad 
prisidės savo ištekliais ir 
darbu, plėtojant šią kompen
savimo programą. Pirminin
kas nurodė, kad sugrąžinti sa
vininkams turėtas sutaupąs, 
surasti indėlių paveldėtojus 
nebus lengva. Dar sunkiau 
bus išaiškinti, kad įvyko su 
pastatais, butais, kur dingo 
neįkainojami meno turtai, pa
veikslai, skulptūros. Vien tik 
Prancūzijoje vyriausybės su
daryta speciali komisija jau 
surado įvairiuose muziejuose 
laikomus 1,955 meno kūri
nius: Moneto, Renoir, Cour- 
bet, Picasso darbus, retus 
kilimus ir t.t.

Karą laimėjusių vals
tybių - Didžiosios Britanijos, 
Prancūzijos ir JAV vadina
moji "Trišalė komisija" pa
skelbė, kad centriniuose ban
kuose laikomas buvęs karo 
meto Vokietijos auksas yra 
užšaldytas. Jo ten dar liko 68 
mln. dol. JAV vyriausybės 
prekybos pasekretorius Stuart 
Eizenstat pareiškė, kad karui 
pasibaigus iš vokiečių atim
tas auksas sudarė 337 tonas 
(pagal metrinę matų sistemą). 
Pagrindinė dalis jau išdalinta 
Europos šalims, o likutis - 
minėti 68 mln. dol. bus per
duoti kompensacijų fondui.

Nemažai apie dingu
sius Europos žydų turtus kal
bama Prancūzijoje. Pripažįs
tama, kad Prancūzijoje nema
žą įtaką į pokarines vyriausy
bes darė karo metais turėta 
"Viši vyriausybė". Jau ge
nerolo de Golio (Gaulle) lai

Keliais sakiniais
nę, kad vyriausybė griebsis 
griežtų žingsnių, siekdama 
įvesti tvarką naujoje, juodųjų 
daugumos valdomoje valsty
bėje, jei gyventojai nemokės 
mokesčių, laužys įstatymus, 
žudys ir plėšikaus.

• Audringą vasario 4 
naktį ore susidūrė du Izraelio 
kariuomenės malūnsparniai. 
Nelaimė įvyko prie Libano 
saugumo zonos. Žuvo 73 ka
reiviai. Paskelbtas valstybinis 
gedulas. Net ir kai kurios ara
bų šalys pareiškė užuojautą.

• Pakistane, nežiūrint 
visuomenės apatijos, parla
mento rinkimus laimėjo jau 

kais buvo sukurtas mitas, kad 
visi prancūzai karo metais 
buvo tik rezistentai, kovotojai 
prieš okupantus vokiečius 
arba "laisvieji prancūzai", ku
riems vadovavo generolas de 
Golis. Net vėlesnių dienų so- 
cialistas prezidentas Mit- 
terrand 1992 m. tvirtino, kad 
prancūzų tauta nebuvo įsivė
lusi į "Viši aferą". Tačiau 
Prancūzijos žydų šaltiniai ne
pamiršo, kad šalia rezistentų 
prancūzai turėjo ir kolaboran
tų. Karo pradžioje Prancūzi
joje gyveno 320,000 žydų. Iš 
jų 75,000 buvo išvežti, įskai
tant 11,000 vaikų. Atgal grį
žo tik 2,660. Tik dabartinis 
degolininkas prezidentas Ž. 
Širakas (J. Chirac) 1995 liepą 
pripažino, kad prancūzai yra 
padarę žydų atžvilgiu "sunkių 
klaidų, kurių niekas negalės 
atlyginti". O dabartinis prem
jeras Alenas Žiupe (Alain 
Juppe) jau sudarė kelias ko
misijas. Viena, kaip minėta, 
ieško meno turtų, o kita Pran
cūzijos miestuose jau surado 
1,389 pastatus ir butus, kurių 
savininkai buvo žudynėse žu
vę žydai. Juos grąžinti yra 
moralinė ir tautinė pareiga, 
pasakė premjeras.

JAV teisingumo de
partamente veikia vadinamoji 
Specialių tyrimų įstaiga OSI 
- Office of Special Investiga- 
tions). Joje dirba 29 asmenys, 
Jai vadovauja Eli Rosen- 
baum. Valstybės biudžetas 
įstaigai skiria 3 mln. dol. 
Vašingtone paskelbta, kad 
šiai nacių medžiojimo įstai
gai darbo nepritruks, nes jai 
dabar teks padėti kitoms or
ganizacijoms ieškoti nukentė
jusių žydų įpėdinių, kad jie 
galėtų atgauti šveicarų ban
kuose "užkliuvusius" pinigus.

buvęs premjeras, išmestas dėl 
suktybių - Navaz Sharif, mu
sulmonų lygos veikėjas. Rin
kimuose dalyvavo tik 26% 
turinčių teisę balsuoti.

• Jugoslavijoje ir 
Bulgarijoje tęsiasi politiniai 
neramumai, gatvių demonst
racijos ir kovos su riaušių po
licija. Daug jaunų serbų išva
žiuoja tarnauti samdytais ka
reiviais į Afrikos Zairą ar ki
tas šalis, tačiau čia nepritam
pa dėl džiunglių karščių ir 
"keisto" maisto.

(Nukelta į 3 psl.)
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VEIDMAINYSTĖ
Prieš didžiąsias, itin 

reikšmingas šventes taip no
rėtųsi, kad sielą užpildytų pa
kili nuotaika, pasididžiavi
mas praeities žygiais ir gra
žiais nūdienos darbais. Norė
tųsi su tokia nuotaika ateiti į 
iškilmingą Vasario 16-osios 
minėjimą, pajusti visą šven
tės didingumą ir palaimą sie
loje. Juk jau septyneri metai, 
kai Tėvynė Lietuva, įkvėpta 
Nepriklausomybės akto dva
sios, nusikratė pačios baisiau
sios, pačios nežmoniškiau- 
sios okupacijos pančių.

Tačiau žiniasklaidos 
agentūros neša iš Lietuvos 
nerimastingas žinias. Kažkas 
baisiausiai nusiminęs, kad 
naujasis Vytauto Landsbergio 
vadovaujamas Seimas nepri
ėmė nutarimo 3, o gal ir 10 
kartų padidinti algas ir pen
sijas, kad per tuos kelis mė
nesius neiškorė ir nesukišo į 
kalėjimus visų bankinių suk
čių, kyšininkų ir gatvės chu
liganų. Pasirodo, net neaprū
pino darbu visų, jo ieškančių, 
nesugrąžino į klases jas se
niai pamiršusių paauglių, ne
pastatė butų benamiams.

Taigi, jau skaičiuoja
ma, ko rinkimus laimėjusieji 
nepadarė. Prezidentas vetuoja 
Seimo nutarimus ir reikalauja 
tvarkos teisėtvarkoje. Kodėl 
per ketverius monolitinės pi
ramidės stovėjimo metus jos 
neįvedė, kukliai nutyli. Vie
šosios nuomonės tyrinėtojai 
(o gal ir klastotojai?) aiškina, 
kaip pakilo apipešiotų politi
kierių "reitingai", o smuko ką 
tik į valdžią išrinktųjų.

Ką senieji veikėjai 
nuveikė, kad jų populiaru
mas taip šoktelėjo? Pasirodo, 
pasiūlė priimti porą itin "radi
kalių" nutarimų, dar pasirašė 
po skundu į anos valdžios su
formuotą instituciją.

Didžiausias naujienų 
agentūrų dėmesys sutelktas į 
atskirų nusikaltimų bei jų tik
rų ir tariamų vykdytojų rekla
mą. Lyg pasigardžiuojant 
kartojama, kad "Henytė", jo 
advokato nuomone, gal būt 
nekaltų nekalčiausias. Iš ke
turis kartus teisto valkatos

TEL. (216) 531-8150
FAX. 216 531-8428

lipdomas kažkoks "nusikaltė
lių pasaulio karaliuko", "ma
fijos tėvo" biustas. O ar galė
jo atsirasti "mafijozų mieste
liai" be didžiųjų pareigūnų ži
nios? Kieno valią vykdo tei
sėjas, įžūliam nusikaltėliui 
skiriantis "simbolinę baus
mę" arba prokuroras, vilki
nantis ypatingai svarbių bylų 
tyrimą?

Tačiau kai naujoji 
valdžia nori sukurti iš esmės 
naują teisėtvarkos sistemą 
vietoje supuvusios senosios, 
tada tie patys veikėjai, kurie 
ir piršto nepajudino, kad tvar
ka valstybėje atsirastų, ima 
įrodinėti, kad tai esą ... ne- 
konstituciška. O argi gali 
represinė struktūra, išlaikiusi 
visą okupacijos laikų raugą, 
ginti atsikuriančios valstybės 
piliečių teises? Ar tardytojas, 
kvotęs "liaudies priešus", o 
teisėjas, skelbęs jiems "nuo
sprendžius" gali "atsinaujin
ti", lyg stebuklinga lazdele 
mostelėjus?

Buvusioji valdžiukė 
ketverius metus iš pasiprie
šinimo kovotojų tyčiojosi. 
Tačiau vos tik naujasis Sei
mas spėjo priimti pirmąjį nu
tarimą, ginantį rezistentų tei
ses, kai prezidentūroje staiga 
ėmė ruoštis jų iškilmingam 
priėmimui ir apdovanojimui. 
Deja, tais pačiais nuvertėju
siais ordinais. Bet gerai įgudę 
"propagandistai" išreklamavo 
šį žingsnį, kaip didžiausią šių 
žmonių įvertinimą.

Net pačiomis pasku
tinėmis LDDP valdymo die
nomis skubiai buvo priiminė
jami nutarimai, primenantys 
šalčiausią sovietmetį, į atsa
kingus postus kišami "saviš
kiai". Kai dabar bandoma 
juos iš ten iškrapštyti, oho, 
koks spiegimas pasigirsta.

Lietuvoje netrukus 
vyks savivaldybių rinkimai. 
Ir nors padėtis tiek valstybės 
viduje, tiek išorėje yra labai 
pavojinga, tačiau jokio susi
klausymo ir susitelkimo ne
matyti. Pranešama, kad tuose 
rinkimuose net 22 "partijos" 
ir "sąjungos" žada dalyvauti.
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NE PATARIMAI, 
O TIK PASTEBĖJIMAI

Juozas Žygas
Visi mes žinome, kad 

neprašytų patarimų niekas 
nepageidauja. O ypač dabar
tinėje Lietuvoje galima tai 
pastebėti: "patys viską žino". 
Tik man iki šiol yra neaišku, 
kaip, viską žinodami, į duobę 
įlindo? Nors ir viską žino, bet 
būriais po Vakarus važinėja 
tik, žinoma, ne iš savo kiše
nės! Ne taip seniai lankėsi 
gana didelis būrys Lietuvos 
agronomų ir kitų žemės ūkio 
darbuotojų. įdomu, kokią pa
tirtį jie galėjo iš čia išsivežti, 
kuomet Amerikos vidutiniai 
ūkiai yra apie 250 ha, o Lie
tuvos - gal tik 10-12 ha dy
džio. Tokios išvykos, mano 
supratimu, tėra tik pramogi
nės kelionės.

Šia tema pradėjau ra
šyti, kadangi ir mūsų spaudo
je pasirodė laiškų ir rašinių: 
"Kokią teisę mes turime pata
rinėti?" Mes, kurie į spaudą 
rašome, net ir už geriausias 
mintis (ir tokių pasitaiko) są
skaitų nerašinėjame. Tad jei
gu nepatinka - tai gali ne
skaityti. Bet manau, kad taip 
nėra!

Jeigu paklaustumėme 
Seimo narius, ministrus ir 
partijų veikėjus, ko jie pas 
mus važinėja, manyčiau, kad 
pasakytų, jog jų kelionės

• Ekvadoro parla
mentas patvirtino masinių 
sostinės demonstracijų reika
lavimus ir pašalino valstybės 
prezidentą Abdalą Bucara- 
mą. Atsirado net trys norin
tieji užimti priezidento vietą. 
Tarp kandidatų yra viena mo
teris, buvusi švietimo minist
rė. Ekvadoro prezidentas įdo
mus tuo, kad jis - arabų kil
mės. Panašiai yra ir kaimyni
niame Peru, kurio prezidentas 
-japonų kilmės.

• Bulgarijos politinių 
partinių vadovai susitarė or
ganizuoti priešlaikinius par
lamento rinkimus šiemet, ba
landžio mėnesį. Gatvių de
monstracijos reikalavo "iš
šluoti raudonas šiukšles".

• Jungtinių Tautų va
dovybė atšaukė savo darbuo
tojus iš keturių Ruandos pro
vincijų, kur buvo nužudyti 
penki JT tarnautojai, atvykę 
padėti vietiniams. Tarp sun
kiai sužeistų yra kanadietis 

tikslas yra su išeivija susipa
žinti ir nuomonėmis pasida
linti (nors įprasta, kad tik jie 
tekalba). Turbūt mūsų dolerių 
visai net neminėtų. Tad išei
tų, kad mūsų mintys yra šio 
to vertos. Be to, mes, kaip 
Lietuvos piliečiai, taip pat tu
rime teisę savo nuomonę pa
reikšti. Dar ir todėl, kad į mū
sų pusę dešimtys kepurių yra 
atkišta.

Visas bėdas ir nelai
mes ant išeivijos pečių ban
doma sukrauti: ligonius, naš
laičius, nesveikus vaikus, 
tremtinius ir net bažnyčių bei 
paminklų atstatymus. O yra 
amerikietiškas posakis: "No 
taxation without representa- 
tion". Taigi negali būti apmo
kestinami be teisės save at
stovauti, "turėti balsą kong
rese". Kuomet sugebės patys 
tvarkytis, o ne į mus dairytis, 
tuomet ir mūsų patarimai ne
bebus reikalingi.

Man praėjusią vasa
rą buvojant Lietuvoje, teko 
kasdien vietinę spaudą skai
tyti. Tik niekuomet neteko 
pastebėti, kad būtų rodomas 
dėmesys našlaičiams, sąvar
tynuose gyvenantiems arba 
debiliems vaikams, žmonėms 
su fiziniais ar kitais trūku
mais ir visiems kitiems, skur
de esantiems. Visą savo skur
dą mūsų link pakreipę, patys 
ramiausia sąžine įvairiausius 
karnavalus, "šou" ir grožio 
karalienių rinkimus organi
zuoja arba būriais po egzotiš
kus kraštus važinėja. Dabar
tinius Lietuvos turtuolius ga
lima rasti žymiausiuose pa

(Atkelta iš 2 psl.) 
katalikų kunigas ir du gydy
tojai.

• Rusijos gynybos 
ministras Igoris Radionovas 
ir prezidento B. Jelcino kari
nių reikalų patarėjas Jurijus 
Baturinas pripažino, kad kari
niai rusų reikalai yra visai 
prasti. Kariuomenė gavo 
maistui ir sveikatos priežiūrai 
vos 55 % numatytų lėšų. Vy
riausybei trūksta pinigų ka
rininkų algoms. Kai kur ka
reiviai pardavinėja amuni
ciją už maistą ir degtinę. Jau
nų karininkų tarpe daug sa
vižudybių, nes jiems trūksta 
lėšų išlaikyti savo šeimas. 
Pernai nusižudė daugiau kaip 
400 karininkų. Apie 110,000 
kariuomenėje tarnaujančių 
asmenų neturi kur gyventi. 
Gauti tik 6% vaistams skirtų 
pinigų. Vadovybė priversta 
pardavinėti aukštos technikos 
ginklus. Priešlėktuvinės sis
temos parduotos graikams, 

saulio kurortuose ir brangiau
siuose viešbučiuose.

Kadangi pinigėliai 
lengvai atėjo, tai lengvai juos 
ir leidžia. Bet nematysime, 
kad jie pasiimtų globoti naš
laičius arba našlaičių namus 
lankytų. Jie iki to dar nėra 
priaugę. Be to, tam juk yra iš
eivija!

Lietuvoje bandoma iš 
Vakarų pasisavinti tai, kad 
yra blogiausia. Lietuvos tele
vizijoje matome tokias sce
nas ir girdime tokius posa
kius, kokių Amerikos televi
zijoje nėra. Bet jie to nežino! 
Jeigu mes jiems to nepasaky
sime, tai kas pasakys?

Netolimoje praeityje 
visa sovietų imperijos propa
gandinė mašina be perstojo 
kartotojo apie Vakarų morali
nį supuvimą. Tad dabar jie 
mano, kad Vakaruose yra dar 
blogiau, visai nežinodami, 
kad yra prisijungę ne prie 
Vakarų kultūros, bet prie ka
nalizacijos vamzdžio.

Kas nors turi rikte
lėti, kad "karalius - nuogas!", 
nes įvairūs tariami menoty
rininkai, "filosofai" ir spauda 
visą tą purvą (Lietuvoje saky
tų "š..."), mandriais (tarptau
tiniais) žodžiais apkarsto, kad 
eilinis žmogus visai nebegali 
susigaudyti. Kol spauda, ra
dijas ir televizija nepradės 
prieš tą dvasinį nuosmukį ko
voti, bet jį ir toliau skleis, tai 
jokios išorinės pastangos 
daug padėti negalės. Kuomet 
tauta bus dvasiškai ir doro
viškai stipri, tai ir gyvenimo 
sąlygos gerės.

du branduoliniai reaktoriai - 
Indijai. Šie pardavimai sukėlė 
JAV protestus.

• Teisingumo sekre
torė Janet Reno pareiškė 
spaudai, kad krašte pasirodė 
nauja banga aukštos kokybės, 
pigaus gryno heroino, kuris 
gali sukelti naujų problemų 
policijai ir sveikatos prižiūrė
tojams.

• Prezidentas Clinton 
pasiūlė Kongresui naują biu
džeto projektą, kuriame nu
matoma skirti daugiau lėšų 
šalies švietimui: mokyklų pa
statams, studentų stipendi
joms, tėvų mokesčių mažini
mui, geresniam mokytojų pa
rengimui. Prezidentas, ap
žvelgdamas valstybės padėtį, 
ragino visų politinių partijų 
atstovus kartu dirbti, artėjant
21-ajam šimtmečiui. Prezi
dentas pirmaeiliu uždaviniu 
laiko demokratinės nesusi- 
skaldžiusios Europos kūrimą.
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LIETUVOS GYVENIMO ATSPINDŽIAI

Specialiai "Dirvai"- iš Vilniaus 
LTS SUVAŽIAVIMAS: 
APŽVELGĘ KLAIDAS, 

GALVOKIME APIE ATEITĮ

Kalbant apie Lietu
vių Tautininkų Sąjungos 
dviejų metų veiklos laikotar
pį, kaip buvęs Seimo frakci
jos seniūnas ir LTS vicepir
mininkas, gal ir galėčiau var
dinti tai, ką frakcija atliko: 
paskelbtus pareiškimus, pa
klausimus, surengtas konfe
rencijas ir susitikimus, at
spausdintus straipsnius ir 
kitus darbus. Bet vargu ar to 
reikia, nes dabartinė padėtis 
tik patvirtina, kad rezultaty
vaus darbo tautininkų frakci
joje, kaip ir visoje LTS veik
loje, matyt, buvo per mažai. 
Pakalbėkime apie priežastis, 
kurios neleido ir neleidžia 
tautininkams būti populiares
ne ir įtakingesne jėga Lietu
vos politiniame gyvenime. Ir 
tai darau, ne norėdamas ką 
nors apkaltinti, bet dėl atei
ties, kurioje Sąjungos reikš
mė turi būti didesnė.

Pirma. Šiandieninė 
tautininkų sąjunga perėmusi 
tautiškumo gynimo ir puose
lėjimo idėją kaip vieną iš 
svarbiausių bendražmogiškų- 
jų ir istorinių vertybių, kartu 
perėmė ir visą tarpukario tau
tininkų istorinį ir politinį krū
vį, jos sėkmę ir nesėkmes, 
per dešimtmečius suformuotą 
įvaizdį. Daugelio jaunesnės 
kartos atstovų mąstyme yra 
įsitvirtinęs okupacijos metais 
diegtas neigiamas tautininkų 
ir Prezidento A.Smetonos 
įvaizdis. Žinoma, tai yra ne
teisinga, bet tokia yra šian
dieninė realybė, kurios nepai
syti negalime. Mums nebuvo 
kito kelio, kaip tik imtis pa
tiems iš šiuolaikinio žinojimo 
pozicijų įvertinti savo istori
ją, darbus ir asmenybes, 
nelaukiant, kol to griebsis iš 
anksto piktavališkai nusiteikę 
mūsų oponentai ir pseudois- 
torikai.

Netgi Amerikos Lie
tuvių Tautinės sąjungos 24- 
jame seime buvo surengtas 
simpoziumas apie 1939-1940 
metų įvykius Lietuvoje. Įdo
miausia, kad skirtingų pažiū
rų pranešėjai padarė beveik tą 
pačią išvadą: tuometinė val
džia kitaip pasielgti negalėjo. 
O mes, nors ir buvome dar 

praeitame LTS suvažiavime 
įsipareigoję surengti konfe
renciją, įvertinančią tautinin
kų istorinę praeitį to nepada
rėme. Mes neatskyrėme pra
eities nuo dabarties, kurioje 
yra ne vien valstybės pamati
niai akmenys, bet ir klam
paus sunkmečio liūno. Ir tai 
buvo klaida.

Antra. Nė viena par
tija savo ideologinėje veik
loje negali būti sustingusi, 
besilaikanti tik buvusių nuo
statų, nekelianti naujų idėjų. 
Prof. M.Treinys lyg ir buvo 
pradėjęs plėtoti naujos, šiuo
laikinės tautininkystės teori
ją, tiesti tiltus iš praeities į at
eitį, iš tėvų žemės į vaikų že
mę. Bet to buvo maža. Gali
me teisintis, kad ir žmonių, 
tinkančių tokiam didžiuliam 
darbui, nedaug turime. Bet 
privalome suprasti: populiaru 
ir gyvybinga yra tik tai, kas 
vystosi, kas nukreipta i ateiti 
ir duoda vilčių ateičiai. Ma
nau, kad tautininkai privalėjo 
sutelkti daugiau intelektualų 
ir dirbti ateičiai, o ne užsi
sklęsti ir apsiriboti praeities 
autoritetais.

Trečia. Mūsų sąjun
gos įvaizdyje įsivyravo neigi
mas. Mes buvome prieš Lie
tuvos ir Lenkijos sutartį, 
prieš Konstitucijos 47-ojo 
straipsnio keitimą, prieš Lie
tuvos stojimą į Europos są
jungą. Žinoma, galima paaiš
kinti, kad mes nebuvome ka
tegoriškai nusiteikę prieš 
šiuos politinius veiksmus, o 
buvome tik prieš jų neparuoš
tą, nepakankamai apgalvotą 
ir skubotą jų vykdymą, tie
siog primetant juos visuome
nei ir valstybei. Bet visuome
nė nesuprato mūsų, kaip sau
giklio, teigiamo vaidmens. Ji 
įsivaizdavo mus tik kaip am
bicingus, nelanksčius prieši
ninkus. Kitų partijų ar valsty
bės veikėjų kritika yra būtina, 
bet visuomenė visada eina su 
teigiančiais, siūlančiais ir ža
dančiais. Žmogui įgimta turė
ti viltį ir pasitikėti tais, kurie 
tą viltį žadina. Ar mes, tauti
ninkai, sužadinome žmonių 
viltis? Tikriausia, ne. Tad ir 
bendrakeleivių turime ne
daug. Nėra pats geriausias 
kelias - likti doriems, gra
žiems ir teisingiems, bet vie
nišiems.

Ketvirta. Vienas gra
žiausių LTS šūkių: "Tautos 
jėga - vienybėje!" Tad 
atrodo, kad niekam kitam, o 
kaip tik mums reikia ieškoti 
tos vienybės ir sutarimo su 

kitomis partijomis. Deja, net 
Seimo rinkimams nesugebė
jome susitarti ir sudaryti jei 
ne vieną sąrašą, tai nors pla
tesnę koaliciją. Nepavyko, 
nes tarp partijų vadovų nebu
vo nei pasitikėjimo, nei nuo
širdaus noro. Šiandien, atro
do, esame izoliuoti, kaip nie
kados dar nebuvome. Bet dėl 
to ne vien kitus turime kaltin
ti. Ne per daug ir patys pada
rėme, kad tas nuoširdus pasi
tikėjimas būtų. Pirmiausia 
tarp LTS ir Lietuvos Krikš
čionių Demokratų partijos, 
Lietuvos Demokratų partijos, 
Lietuvos Politinių kalinių ir 
tremtinių sąjungos, Lietuvos 
Centro Sąjungos, o vėliau ir 
kitų. Teisus tas, kuris pirma
sis ištiesia ranką, o laimi tas, 
kuris, kuris būna atkaklesnis 
ir konkretesnis.

Šiandien LTS yra 
kryžkelėje ir turi rinktis: ar ir 
toliau liks užsisklendusi savo 
siaurose, gal ir steriliose po
zicijose, ar pagaliau ryšis 
keisti savo kokybę ir įvaizdį. 
Reikia pergalvoti ir paruošti 
naują Sąjungos veiklos stra
tegiją. Tai bus nelengva. Bet 
reikia naujų žmonių LTS ta
ryboje, valdyboje ir net pa
čioje aukščiausioje vadovy
bėje. Kaip kiekvienos parti
jos, taip ir LTS prisitaikymas 
prie laikmečio ir politinės si
tuacijos reikalavimų nėra nei 
jos silpnumas, nei, juo labiau, 
griovimas. Priešingai, kiek
viena subrendusi partija, bū
dama tvirta savo esme, visa
dos keičiasi, sugebėdama iš
likti populiaria visuomenėje, 
surasdama ir iškeldama nau
jas asmenybes. Pats blogiau
sias sprendimas būtų - pasi
likti tarp klaidų ir praeities 
vizijų. Ėjimui į priekį reikia
drąsos ir ryžto. gos iliustracijos. Lapelio

(Pagal kalbą, pasakytą LTS funkcija - pranešti, o ne rek- 
suvažiavime, vasario 8 cL) lamuoti. Tačiau jau XIX a.

V.KJonyno plakatas, skirtas Vytauto Didžiojo 
jubiliejui (1929) P.Juozapaičio nuotr.

LIETUVOS PLAKATŲ 
PARODA

1996 m. gruodžio - 
1997 m. sausio mėnesiais 
Šiaulių"Aušros" muziejuje 
vyko paroda "Lietuvos plaka
tas XX a. pirmojoje pusėje". 
Tai pirmoji tokio pobūdžio 
paroda muziejuje.

Pirmosios plakato 
užuomazgos pasirodė apie 
XVI a. Tai buvo tekstiniai la
peliai, papuošti medžio gra
viūromis arba vario raiži
niais, pranešantys apie kokį 
nors įvykį. Tokių lapelių pa
gausėjo XVIII a., o XIX a. 
padidėjo jų formatas. Tačiau 
šiuolaikiniam plakatui jie dar 
tolimi: labai daug teksto, o 
piešinys nesiskiria nuo kny- 

pabaigoje plakatas panaudo
jamas reklamos tikslams. 
Pirmieji daugiaspalviai di
delio formato plakatai pasi
rodė Prancūzijoje ir buvo 
skirti teatrų, kabaretų, ka
vinių reklamai. Juose jau do
minuoja piešinys, o tekstas 
darosi lakoniškas, nustumtas 
į lapo pakraščius.

XX a. pradžioje, ky
lant krašto kultūrai, gausiau 
plakatų pradėjo rodytis ir 
Lietuvoje. Pirmuosius lietu
viškus plakatus kūrė M.K. 
Čiurlionis, P. Rimša, A. 
Žmuidzinavičius. Daug pla
katų pasirodė šio amžiaus 
trečiajame dešimtmetyje. Tuo 
metu pasirodo ir pirmieji po
litiniai, rinkiminiai plakatai.

1928 m. balandžio 28 
d. Kaune buvo atidaryta pir
moji lietuviškų plakatų paro
da. Su ja baigėsi lietuviškojo 
plakato saviveiklinė stadija.

Ketvirtajame dešimt
metyje dar labiau išaugo pla
katų paklausa. Kilo jų meni
nis lygis. Plakatus ėmė nau
doti daugelis organizacijų. Be 
jų neapsiėjo nė vienas žy
mesnis įvykis. To laikotarpio 
plakatas pakilo iki visos pro
fesionaliosios dailės lygio. 
Geriausi lietuviški plakatai 
(V.K. Jonyno, M. Dobužins
kio, J. Steponavičiaus, A. 
Šepečio, A. Gudaičio) buvo 
rodomi 1937 m. vykusioje 
tarptautinėje moderniojo me
no ir technikos parodoje Pa
ryžiuje.

Plakatai buvo kuria
mi ir karo metais. Okupacinė 
valdžia juos naudojo masi
niam agitaciniam darbui.

(Nukelta į 5 psl.)
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LIETUVOS PLAKATŲ 
PARODA

(Atkelta iš 4 psl.)
Plakatas - kūrinys 

keletui dienų. Atlikęs savo 
misiją, žūva. Atspausdinti 
tūkstantiniais tiražais, plaka
tai dažnai sunyksta, nepalik
dami jokių pėdsakų. Dažnai 
jų net patys autoriai neišsau- 
go-

Okupacijos metais 
mažai domėtasi tarpukario 
plakatais, nes dažnas jų buvo 
aiškios politinės orientacijos, 
daugelis - sukurti dailininkų, 
pasitraukusių į Vakarus. Pla
katai niekuomet nebuvo su
laukę didesnio dailės kritikų 
dėmesio. Jie buvo ir sąmo
ningai naikinami. Nedaug 
plakatų išliko privačiose ko
lekcijose, nedideles jų kolek
cijas sukaupė ir Lietuvos mu
ziejai: A. Žmuidzinavičiaus, 
M.K. Čiurlionio galerija, Na
cionaliniai istorijos ir dailės, 
Vytauto Didžiojo karo ir kt. 
Plakatų yra ir Nacionalinėje 
M. Mažvydo bei Lietuvos 
MA bibliotekose. Viena di
džiausių ir reikšmingiausių 
XX a. pirmosios pusės lietu
viškų plakatų kolekcijų (160 
vienetų) saugoma Šiaulių 
"Aušros" muziejuje.

Didžiąją "Aušros" 
muziejaus plakatų dalį surin
ko, išsaugojo ir perdavė mu
ziejui kolekcininkas Povilas 
Gasiūnas (1897-1966). Re
miamas brolio Jono, gyvenu
sio JAV, P.Gasiūnas surinko 
gausią lietuviškų spaudinių 
kolekciją, papildžiusią dau
gelio Lietuvos muziejų fon
dus.

Nevienodas plakatų 
autorių likimas: vieni žuvo ar 
buvo represuoti (J.Burba, Ad. 
Smetona, K.Šaulys, V.Bičiū- 
nas, V.Jomantas), kiti pasi
traukė į Vakarus (A.Gal
dikas, L.Vilimas, A.Dargis, 

V.Kasiulio plakatas (1940). P.Juozapaičio nuotr.

V.Rataiskis, J.Steponavičius, 
V.K.Jonynas, A.Šepetys, V. 
Kasiulis. Šių autorių darbai 
saugomi muziejaus kolekci
joje.

Štai V.K.Jonyno pla
katas "Ruoškimės švęsti 
D.L.K. Vytauto Didžiojo 500 
metų sukaktuves". Jis laimėjo 
1929 m. plakatų konkurso, 
skirto Vytauto Didžiojo 500- 
osioms mirties metinėms, pir
mąją premiją. Muziejaus ko
lekcijoje yra ir gerai kon
kurse įvertintas A. Šepečio 
plakatas tuo pačiu pavadini
mu. Be to turime ir kitų mi
nėtų autorių darbų: V.K. Jo
nyno "Lietuva" (1937 m.), 
'‘Tvarkykime sodybas" (1942 
m.), A. Šepečio "Jaunoji kar
ta"- 1933 metais geriausias 
visos jaunuomenės laikraš
tis", "Švara visur, švara - 
sveikata" (1940 m.) ir kt.

Muziejaus kolekcijo
je yra ir keletas geriausių 
prieškario reprezentacinių 
-reklaminių plakatų: Niujor
ke gyvenusio pasaulinio gar
so scenografo ir grafiko M. 
Dobužinskio "Kaunas - Lai
kinoji Lietuvos sostinė" 
(1930 m.), "Birštono šaltinio 
mineralinis gazuotas vanduo 
Birutė" bei A. Galdiko "Pa
langa, Birutės kalnas" (1937 
m.). įdomūs du J. Steponavi
čiaus, gyvenusio JAV, plaka
tai: "Lietuvos 20 metų nepri
klausomybei paminėti IV ru
dens dailės paroda" (1938 
m.) ir "SELL XVI konferenz" 
(1939 m.). Turime taip pat 
JAV gyvenusio A. Dargio du 
darbus: "Ugdykime kariškas 
pajėgas" (1936 m.) ir "Mes 
be Vilniaus nenurimsim". 
Muziejaus kolekcijoje yra ir 
V. Kasiulio, gyvenusio ir dir
busio Paryžiuje, plakatų: "Pa- 
puoškime ir praturtinkime

Lietuvą medžiais" (1939 m.). 
"JŪR sąjunga" (1940 m.).

Dar ir šiandien ak
tuali autoriaus ir kūrinio su
kūrimo datos nustatymo pro
blema. Paprastai dailininkas 
po darbu pasirašo, bet plaka
tai dažnai buvo leidžiami 
anonimiškai. Todėl ir šian
dien daugelio plakatų auto

Ambrozijus Žatkus

Kai kurie Amerikos 
lietuviai, vos tik išgirdę apie 
atkurtą Lietuvos nepriklau
somybę, tuoj pat išskubėjo 
jos pamatyti ir niekieno ne
raginami įsijungė į ūkio per
tvarkymą. Tarp jų buvo ir 
Kalifornijoje gyvenantis 
Ambrozijus Žatkus. Didelę 
savo gyvenimo dalį jis pra
leido dirbdamas JAV pieno 
pramonėje. Sukaupta patir
timi jis dabar labai dosniai 
dalijasi su Lietuva. Vėlų 
1992 metų rudenį Ekonomi
kos ministerija įregistravo 
Lietuvos ir JA V bendrą įmo
nę - uždarąją akcinę bend
rovė "Alidcorp", kuri numa
tė užsiimti žemės ūkio ga
myba, prekyba ir paslaugų 
žemdirbiams teikimu. Įmo
nės adresas: Radviliškio raj., 
Raudondvaris, Šeduvos 
aukštesnioji žemės ūkio mo
kykla.

Pradedame spaus
dinti A.Žatkaus ir jo bendra
darbių įspūdžius.

• • •
1992 m. birželyje, 

skrisdamas iš Helsinkio per 
Taliną į Vilnių, lėktuve susi
pažinau su Suomijos pieno 

rystė neišaiškinta ("Vilnius 
mūsų širdyse, mintyse ir dar
buose", "Pasirengusiam prie
šas - nebaisus", "Aukštyn" ii 
kt.). Tai dailės istorikų atei
ties uždavinys.

Vilniaus dailės aka
demijos leidykla 1997 m. iš
leis knygą "Senasis Lietuvos 
plakatas 1862-1944 m.", ku

ATKURKIME LIETUVOS
ŽEMĖS ŪKĮ

perdirbimo specialistu. Jis 
man papasakojo, kad važiuo
ja padėti Estijos ūkininkams 
įkurti privačią pieno perdirbi
mo sistemą. Paklausiau, kas 
tai per sistema. Suomis atsa
kė, kad kiekvieną apylinkę jų 
grupė išanalizuoja ekonomi
niu požiūriu, nustato, kiek at
eityje būtų galima perdirbti 
pieno, išsiaiškina, kaip pienas 
bus pristatytas. Nuo to pri
klausys, kokio dydžio pieni
nę ten reikės statyti.

Atvažiavęs į Lietuvą, 
dar prieš baigiant įregistruoti 
mūsų bendrovę - "American 
Lithuanian Investment and 
Development Corp", galvo
jau, kaip atkurti žemės ūkį 
Lietuvoje. Čia daug žmonių, 
kurie atsiėmė savo žemę, bet 
neturi kuo ją įdirbti. Reikia 
juos aprūpinti technika. 1992 
m. pavasarį jau buvom apsėję 
47 hektarus miežiais.

Bendrovė, kuriai aš 
vadovauju, yra įsikūrusi Rad
viliškio rajone prie Šeduvos 
žemės ūkio mokyklos, netoli 
Šeduvos miestelio, šalia plen
to "Panevėžys - Šiauliai".

Atėjo pas mane bu
vusio kolūkio, dabar pavadin
to bendrove, pirmininkas. Jis 
ir prašo, kad mūsų bendrovė 
pastatytų pieninę, žada pri
statyti dviejų šimtų karvių 
pieną. Aš jo klausiu, kodėl jis 
nori keisti pieninę, kodėl ne
benori vežti ten, kur anks
čiau? Pirmininkas aiškina, 
kad jam neatiduoda net pusės 
lieso pieno. Daug ūkininkų 
šeria buliukus, telyčias ir 
kiaules, maišydami bulves, 
runkelius, morkas ir visokiais 
grūdų liekanas su liesu pienu. 
Todėl bendradarbiauti su to

rioje bus reprodukuota apie 
200 plakatų. Net ketvirtadalį 
iliustracijų sudarys Šiaulių 
"Aušros" muziejaus ekspo
natai, tarp jų ir minėti šiame 
straipsnelyje.

V. Šiukščienė 
"Aušros" muziejaus 
mokslinė sekretorė

kia pienine žemdirbiams la
bai neapsimoka.

Pasikalbėjęs su suo
miu, jau žinojau, kad pieninių 
kainos yra nuo 600 tūkstan
čių dolerių ir daugiau. Todėl 
bendrovės vadovui, kuris ža
dėjo pristatyti 200 karvių pie
ną, nutariau padėti kitaip. 
Pradėjau teirautis Lietuvoje, 
kokią pieno perdirbimo tech
niką naudoja. Suradau netoli 
Kauno, Raudondvaryje že
mės ūkio mokslinio tyrimo 
centrą, kuriantį techniką pri
vačiam žemės ūkiui. Viena
me skyriuje sutikau Vaclovą 
Mackevičių, darantį bandy
mus, kaip gaminti sūrius. Jis 
buvo susidomėjęs projektu, 
kurį naudojo vokiečiai.

Mackevičiaus pro
jektas buvo skirtas vienam 
ūkininkui, turinčiam maž
daug 5 karves. Jis siūlė ga
minti fermentinius sūrius. Pa
ragavau ir aš jo pagaminto 
sūrio. Skonis labai patiko. 
Taip ir prasidėjo mūsų daly
kiškas pokalbis: koks pieno 
bakterinis užterštumas, kaip 
numatoma šaldyti, kokia san
dėliavimo temperatūra ir t.t. 
Mackevičius man atsakė, kad 
gerai įrengtas rūsys yra ge
riausias vėsinimo sandėlys. 
Tai gera naujiena! Nereikia 
elektros, pigiau atseis pieno 
produktų sandėliavimas. Pra
šiau man paruošti 5 ūkininkų 
arba 25 karvių projektą. 
Mokslininkas sako: Bandy
siu.

Vėl atvažiavau į Lie
tuvą 1992 m. rugsėjo pra
džioje ir tuoj skambinau V. 
Mackevičiui, norėdamas pa
siklausti apie mūsų projektą.

(Bus daugiau)

A.Žatkus (ketvirtas iš kairės) pas Alytaus rajono Alovės seniūnijos Kaniūkų kaimo 
ūkininkus Mikučiauskus
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A.A. STASYS JANKAUSKAS

Tolumos tylumoj Agnus Dei 
Ėmė gaust vienuolyno varpai, 
Ir malda visą žemę užliejo 
Ir tu pats maldos aidu tapai.

Bernardas Brazdžionis

1997 m. vasario 6 d. 
Klivlende, Westlake prie
miestyje mirė dr. Stasys Jan
kauskas, Lietuvos Veterinari
jos Akademijos profesorius ir 
tos akademijos steigėjas.

Dr. Stasys Jankaus
kas buvo gimęs 1899 m. sau
sio 25 d. Dvarvyčių kaime, 
Užvenčio vis., Šiaulių apskri
tyje., vidutinio ūkininko šei
moje. Šeimoje augo trys se
serys ir du broliai. Mokytis 
pradėjo namie. Lietuviškai 
skaityti išmoko iš Povilo Vi
šinskio elementoriaus. Mo
kykloje mokėsi labai gerai. 
Baigęs pradžios mokyklą, 
įstojo į Šiaulių Berniukų 
gimnaziją.

Prasidėjus Pirmajam 
pasauliniam karui ir vokiečių 
armijai artinantis prie Varnių, 
jis pasitraukia į Voronežą. 
Čia gyvenimas nebuvo leng
vas, nes neturėjo nei draugų, 
nei išteklių. Atsitiktinai gat
vėje sutinka porą uniformuo
tų gimnazistų, kalbančių Be

1921 m., gavęs Kraš
to Apsaugos Ministerijos sti
pendiją, Dorpato (dabar- Tar

tuviškai. Jis juos užkalbino. 
Pasirodo, kad tie gimnazistai 
buvo Martyno Yčo gimnazi-

Veterinarijos akademijos studentai Anatomijos instituto 
auditorijoje, drauge su Instituto darbuotojais (1940). Šio
je laidoje mokėsi L.Kriaučeliūnas ir V.Maurutis

Valstybinio Veterinarijos bakteriologijos instituto rūmai, 
kuriuose 1938 metais įsikūrė Veterinarijos akademija

į gimnazijos bendrabutį ir ten rinarijos departamente, o vė- 
apgyvendino. Ir taip Stasiu- liau buvo paskirtas šio depar- 
kas pradėjo lankyti gimnazi- tamento direktorium.
jo. Mokėsi gerai. Be pamokų 
dar pradėjo domėtis lietuviš
komis dainomis ir ėmė jas 
užrašinėti.

1918 m. baigęs gim
naziją, S.Jankauskas sugrįžta 
į Lietuvą. Tada jis nuspren
džia, kad reikia siekti aukš
tesnio mokslo. Lietuvai pa
skelbus nepriklausomybę, 
pradėjus organizuoti savival
dybių ir valstybės aparatą, 
aktyviai įsijungia į šį darbą. 
Buvo išrinktas komiteto pir
mininku. Vėliau paimtas į ka
riuomenę.

Jankauskas pradėjo studijuoti 
mediciną. Po vienerių metų 
studijų, jis persikėlė t Miun
cheną ir ėmė studijuoti vete
rinarijos mediciną. Netrukus į 
Miuncheną atvyko studijuoti 
ir daugiau lietuvių: poetai 
Balys Sruoga ir Vincas My
kolaitis - Putinas. Laisvalai
kiais pamėgo slidinėjimo 
sportą ir daug laiko praleis
davo su B. Sruoga kalnuose.

Baigęs vienas iš pir
mųjų universitetą, S.Jankaus- 
kas buvo paskirtas prof. L. 
Vogelio asistentu. Tais lai
kais tai buvo retas atvejis, 
kad svetimtautis būtų skiria
mas tokioms aukštoms parei
goms.

Studijuodamas vete
rinarinę mediciną Miunche
ne, S.Jankauskas labiausiai 
domėjosi gyvulininkyste, no
rėdamas įgytas žinias pritai
kyti Lietuvoje. 1928 m. jis 
grįžo į Lietuvą ir dirbo Vete-

1940 m. sovietų val-
džios buvo atleistas iš tų pa
reigų ir paskirtas Gruzdžių
rajono veterinarijos gydytoju. 
1941 m. vėl skiriamas Veteri
narijos departamento direkto
rium.

Dr. S. Jankauskas yra 
parašęs daug mokslinių pra
nešimų ir straipsnių apie gy
vulių ligas. Už plačią moks
linę veiklą jam buvo suteiktas 
garbės daktaro laipsnis.

Dr. Stasį Jankauską 
galima vadinti Kauno Veteri
narijos Akademijos tėvu, nes 
be jo žemaitiško užsispyrimo 
mes gal ir dabar nebūtume 
turėję Kauno Veterinarijos 
Akademijos, kokia ji dabar 
yra.

Po Pirmojo pasauli
nio karo Lietuvoje buvo tik 
maža saujelė veterinarijos 
gydytojų, todėl ir veterinarinė 
pagalba buvo labai apgailėti
noje būklėje. Tai matydamas, 
dr. S.Jankauskas pradėjo rū
pintis, kad būtų įkurta veteri
narijos aukštoji mokykla. Ne
gavęs pritarimo Švietimo mi
nisterijoje, kreipėsi į Žemės 
ūkio Ministeriją, pas tada bu
vusį ministrą J.Aleksą. Jam 
sutikus, buvo nupirktas skly

pas Vilijampolėje (Tilžės g- 
vė 18) ir pradėta statyti Kau
no Veterinarijos akademija.

Jau 1936 m. į pirmąjį 
akademijos kursą buvo pri
imami studentai, o dr. S.Jan
kauskas skiriamas šios aka
demijos rektoriumi.

Sovietams antrą kartą 
užėmus Lietuvą, S.Jankaus
kas pasitraukia į Vokietiją ir 
verčiasi veterinaro praktika. 
Vėliau persikelia į Blomber- 
go stovyklą. Atvykęs į Jung
tines Amerikos valstybes, 
daktaras vienerius metus dir
bo nelengvą fizinį darbą. 
1950-1953 m. jis tapo federa- 
liniu paukštienos veterinari
niu inspektoriumi, o po to - 
Toledo miesto veterinarijos 
inspektorius. 1969 m. išėjo 
pensijon, apsigyvenęs Toledo 
mieste.

Čia - Jungtinėse

PRISIMINKIME
VALENTINĄ GUSTAINĮ

Jurgis Janušaitis

Valentinas Gustainis

Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sąjungos St. Peters
burgo veiklusis skyrius, ku
riam vadovauja Juozas Šulai
tis su darbščiaisiais valdybos 
nariais - vicepirmininkėmis 
Dalila Mackialiene, Leokadi
ja Žvyniene, sekretore Geno
vaite Modestiene ir iždininke 
Aldona Česnaite, kartas nuo 
karto suruošia gerus rengi
nius. Tai vienas iš veikliausių 
ALTS-gos skyrių, turintis 
apie 60 aktyvių narių. Sky
riaus valdyba nutarė suruošti 
labai reikšmingą renginį - 
paminėti Valentino Gustai
nio, pasižymėjusio publicisto, 
politiko, redaktoriaus, Sibiro 
kankinio 100-ąsias gimimo 
metines. Nepriklausomos 
Lietuvos laikais jį pažinojo 
visa Lietuva. V.Gustainis 
plačiai reiškėsi spaudoje, po
litikoje ir tautinės minties ug
dyme.

Valentinas Gustainis 
gimė 1896 m. liepos 15 d. 
Vinkšnupių km. Sintautų 
valsč. Šakių apskr. Mokėsi 
Heidelbergo, Lietuvos ir Sor- 
bonnos universitetuose. Vie
nas iš korporacijos' "Neo-Lit
huania" steigėjų, jos pirmi
ninkas. "Lietuvos aido" vyr. 
redaktorius. Redagavo "Jau

Valstijose - apie Lietuvos 
Veterinarijos akademiją ne
turėta jokių žinių ir jokio su
pratimo. Tad jos auklėtiniai 
neturėjo teisės laikyti egza
minų ir verstis veterinaro 
praktika. Tik dr. S.Jankausko 
dėka ir Veterinarijos akade
mijos auklėtinių ryžtu ši įstai
ga Federalinės valdžios buvo 
pripažinta.

Visų Kauno Veteri
narijos akademijos auklėtinių 
ir savo vardu reiškiu giliausią 
užuojautą velionio dukrai 
Vaidelutei ir jos šeimai. O 
Jums, mielas daktare ir profe
soriau, tebūna lengva, nors ir 
svetima, bet svetinga Ameri
kos žemė. Ilsėkitės ramybėje, 
mielas profesoriau.

Vytautas Maurutis 
Kauno Veterinarijos 

akademijos auklėtinis

nąją Lietuvą", bendradarbia
vo "Vaire", "Naujojoje Ro
muvoje", "Židinyje, "Tautos 
ūkyje", parašė keletą knygų. 
Paskutinioji jo knyga "Be 
kaltės", parašyta grįžus iš Si
biro tremties. V.Gustainis, 
grįžęs iš Sibiro, gyveno Griš
kabūdyje, kur 1971 m. spalio 
11d. mirė. Taurus lietuvių 
tautos sūnus, tautinės minties 
puoselėtojas savo gyvenimą 
paaukojo Lietuvai. Už meilę 
Tėvynei žiaurių okupantų bu
vo įkalintas, kankintas Sibire. 
Todėl labai kilnu ir gražu, 
kad lietuvių organizacijos 
savo narius ir po daugelio 
metų pagarbiai prisimena, 
įvertina jų darbus Lietuvai.

Minėjimas ruošiamas 
1997 m. kovo 12 d. 3 vai. po 
pietų Lietuvių klubo didžioje 
salėje. Jame kalbės kun. dr. 
Eugenijus Gerulis, aptarda
mas V.Gustainio, kaip Sibiro 
kankinio, didžiojo patrioto, 
žymaus publicisto nuveiktus 
darbus nepriklausomoje Lie
tuvoje bei išgyvenimus Sibi
ro tremtyje. Klubo pirminin
kas Albinas Karnius pasida
lins prisiminimais apie V. 
Gustainį, kaip buvusį savo 
kaimyną. Svečias iš Daytona 
Beach, FL., visuomenininkas 
Vytautas Abraitis pasidalins 
prisiminimais apie V. Gustai
nį, kaip neolituaną.

Po akademinės da
lies minėjime meninę pro
gramą atliks Vyrų dainos 
junginys bei moterų kvarte
tas. Muzikinei daliai vado
vauja Aloyzas Jurgutis. Tarp 
gražių dainų išgirsime dailio- 
ojo žodžio kūrybą, kurią pa
ruošė aktorė, režisierė Dalila 
Mackialiene.
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Daktaro Algimanto L.Cepulio priimamasis
ŽMOGAUS ODA, METAMS

Algimantas L.Čepulis, MD

Žmogaus oda yra ri
ba tarp kūno vidaus ir aplin
kos. Ji apsaugo organizmą 
nuo temperatūros svyravimų, 
infekcijų, sužeidimų, ultra-* 
violetinių saulės spindulių, 
įvairių chemikalų poveikio. 
Oda tarpininkauja su aplinka, 
perduodama skausmą ar ma
lonumą.

Ypač moterys retai 
būna patenkintos savo oda. 
Jos dažnai naudoja įvairius 
kremus ar dažus, norėdamos 
paslėpti netobulumus ar pa
gerinti jos išvaizdą. Amžiui 
žengiant, odoje atsiranda 
raukšlių ir visokių dėmelių, 
kurias norime paslėpti, pasi- 
rodydami visuomenėje. Ne 
taip seniai vasaros metu kūno 
oda būdavo rūpestingai įdegi
nama saulėje, kad gražiau at
rodytų. Dabar šio papročio 
atsisakoma. Net naudojami 
tepalai, apsaugantys nuo sau
lės poveikio.

Tiriant 20.000 ameri
kiečių, kurių amžius - 70-80 
metų, nustatyta, kad daugiau 
kaip 80% iš jų pastebėti 
nenormalūs odos pakitimai. 
Dažniausia tie pokyčiai yra 
labai lėti ir nepavojingi. 
Žmonės apie juos net neuž
simena gydytojui. Dažnai 
odos dėmės laikomos įprasti
niu senėjimo požymiu, kol 
kas nors nepavadina jų vėžiu.

Oda, nors ir atrodo 
labai paprasta, iš tikrųjų yra 
^ana sudėtinga kūno dalis. 
/ ienos ląstelės duoda tvirtą 

paviršių, kitos išlaiko tam 
tikrą odos spalvą ir saugo 
nuo saulės spindulių. Yra ląs
telių, kurios turi imunologi
nių savybių ir reaguoja į iš
orės poveikius, antikūnius ir 
kt., kartais sukeldamos net 
alergines reakcijas. Pagaliau 
oda gamina vitaminą D.

Daugelį odos pasi
keitimų, atsirandančių senė- 
jant, sukelia aplinka, ypač 
saulės spinduliai. Metams 
žengiant, odos storis, o kartu 
ir jos kraujo indų kiekis ma- 
žėja.Tai padaro žmogų jaut
resniu žiemos šalčiui ir vasa
ros karščiui, saulės spindu
liams ar bakteriniams užkrė
timams. Senesnio žmogaus 
odos sužeidimai gyja lėčiau. 
Žaizdos užgyja, bet randai 

lieka silpnesni. įdomu, kad ir 
odos jutimo organai, kurie 
leidžia pajusti lietimą, spau
dimą ar virpėjimą, nyksta. 
Pasiekus 80 metų, palieka tik 
trečdalis to, ką žmogus turėjo 
būdamas 20 metų.

90 % nepageidauja
mų odos pakitimų sukelia ult
ravioletiniai saulės spindu
liai, tenkantys žmogui per vi
sus jo gyvenimo metus. Pa
našiai odos vėžį irgi 90% at
vejų sukelia saulės spinduliai. 
Labai retai tenka matyti žmo
gų, kuris visą gyvenimą rū
pestingai saugojosi saulės ir 
vis tiek gavo odos vėžį. Sau
lės sendinta oda yra susi
raukšlėjusį, net pageltusi, ga
na šiurkšti ir labai plona. Po 
mikroskopu kartais matosi 
pakitimai, kurie veda į vėžio 
išsivystymą.

Odos vėžys sudaro 
pusę visų vėžio susirgimų 
Amerikoje. Yra daug odos li
gų, kurių aprašymas reikalau
tų storų knygų. Todėl toliau 
trumpai rašysiu tik apie odos 
vėžį. Jo yra kelios formos. 
Jos vadinamas odos sluoks
nių vardais: bazalinių ląste
lių, pigmentinis - melanoma 
arba kietasis - plokščialaste- 
linis (sąuamous).

Dažniausiai sutinka
mas yra bazalinių odos ląste
lių vėžys. Jis sudaro 75% 
odos vėžio ir beveik išimtinai 
liečia baltaodžius - tiek vy
rus, tiek ir moteris, dažniau
sia tarp 40 ir 80 metų am
žiaus. Saulės spinduliai yra 
laikomi dideliais kaltininkais, 
nes odos pakitimai dažnai 
pasirodo ant veido arba kak
lo. Auglys atrodo kaip rausva 
dėmelė, kartais su žaizdele 
vidury. Jei šis vėžys nėra di
delis ir nesėdi kur ant akių 
voko ar nosies galiuko, tai jo 
pašalinimas nėra sunkus, o 
pasikartojimas toje pačioje 
vietoje yra retas. Maždaug 
trečdaliui žmonių jis išsivys
to antrą ar trečią kartą kitoje 
vietoje. Kartais yra žmonių, 
kurie jų turi po 10 ir daugiau, 
išbarstytų daugiausia virš 
liemens. Jie yra gydomi įvai
riais būdais. Kas pora metų 
tenka išimti naujai atsiradu
sius židinius. Tik labai ap
leisti gali sukelti metastazes 
arba išsiplėsti veide. Laikyki
tės taisyklės: jei žaizdelė ant 
kūno negyja, parodykite gy
dytojui, kuris tas ligas gydo.

Kita odos vėžio for
ma yra vadinamasis ”Squa- 
mous CelI”- plokščialasteli- 
nis vėžys . Jis yra retesnis ir 
mažiau priklauso nuo saulės 
spindulių. Jį gali sukelti rent
geno švitinimas, o kartais net 
vaistai, kurie naudojami ma
žinant žmogaus atsparumą po 
organų persodinimo. Mažai 
daliai šių pacientų išvysto to

limos metastazės. Neretai lū
pos ar seno rando vėžys yra 
šios rūšies. Gydoma taip pat 
chirurgiškai pašalinant ir ge
rai patikrinant artimuosius 
limfinius mazgus.

Trečiasis ir pats pik
čiausias yra melanoma. Per 
paskutiniuosius keturis de
šimtmečius melanomos atve
jų nepaprastai padaugėjo. 
Tarp 1936 metais gimusių tik 
vienas iš 1500 gaudavo mela
nomą. Manoma, kad 2000 
metais jau vienam iš 90 išsi
vystys piktybinė melanoma.

Kas atsitiko? Prieš 
30-40 metų degintis saulėje 
buvo labai priimtina. Tačiau, 
nors mes nelabai norime pri
pažinti, bet naudodami įvai
rius chemikalus, keičiame 
žemės atmosferą. Ją saugan
tis ozono sluoksnis plonėja, 
jame atsiranda skylių, per ku
rias prasiskverbia daugiau 
odai kenksmingų ultravioleti
nių saulės spindulių. Melano
mos atvejų gausėjimas atrodo 
sutampa su atmosferos ki
timu. Ypač tai buvo pastebėta 
Australijoje. Sakoma, kad jei 
esi šviesiaplaukis mėlynakis, 
tai pora jaunystėje turėtų nu
degimų, pasireiškusių pūslė
mis, net po daugelio metų ga
li sukelti melanomą.

Retai, bet kartais me
lanoma pasirodo paveldima. 
Žmogus, niekad nesideginęs 
saulėje, išvysta kur nors kūne 
atsiradusį tamsų auglį.

Nors vėžys vis sėk
mingiau gydomas, tačiau me
lanoma tarp vyresnių žmonių 
pasidarė pavojingesnė. Šiuo 
metu 80% naujų melanomos 
atvejų yra išgydoma, bet 20% 
miršta. Melanoma nesunkiai 
išgydoma, jei ji - laiku pa
stebėta ir gydoma. Tačiau už- 
delsus, chirurginis ir kitoks 
gydymas pasidaro labai sun
kus.

Melanoma, būdama 
odos paviršiuje, gali būti 
anksti pastebėta. Ji atrodo 
kaip tamsi, nelygi, asimetriš
ka dėmė, panaši į juodo raša
lo lašą nukritusį ant odos, 
nors kartais to juodo pigmen
to nėra. Žmogus dažnai tau 
sako, kad jis yra turėjęs tą dė
melę daug metų ir daug kas 
nepasikeitė. Iš tikrųjų ta dė
melė galėjo būti jau daug me
tų, bet nauji pakitimai, dažnai 
tik jos dalies patamsėjimai ar 
staigus nelygus augimas pa
daro tokius pakitimus įtarti
nais. Todėl juos reikia ati
džiai ištirti.

Kadangi melanoma, 
tik išsiplėtusi po visą kūną, 
sukelia įvairius negalavimus, 
tai pradžioj ji dažniausia visai 
neatrodo pavojinga arba pa
cientas nekreipia į ją dėme
sio. Žodžiu, jei buvai saulės 
garbintojas ir dabar pastebi 

nelygią dėmelę, ypač jei ji 
tamsi ir kintanti, verta apsi
lankyti pas gydytoją.

Ne kiekviena odos 
dėmelė yra piktybinė. Daug 
žmonių turi apgamus, kurie 
nesikeičia ir kurių gydymas 
nėra būtinas.

Pirminis melanomos 
gydymas yra chirurginis. 
Prieš 20 metų operacijos tiks
las buvo išplauti auglį su ap
linkiniais 5 cm odos ir poodi
niais audiniais bei patikrinti 
limfinius mazgus. Šiandien 
išplaunamas žymiai mažesnis 
odos plotas. Jei mikroskopi
nis tyrimas parodo, kad aug-

Naujakurių rūpesčiai
PERKATE AUTOMOBILĮ

"Dirvos" nuolatinė 
autorė Raimonda parašė 
naują knygą, kuri sudo
mins daugelį skaitytojų. 
Supažindiname su jos iš
traukomis.

Naujakuriai greitai 
suvokia, kad gyventi Ameri
koje be nuosavo automobilio 
- labai sunku. Autobusai ne 
visus aprūpina, atstumai tarp 
jums svarbių įstaigų -dideli, 
o "laikas - pinigai".

Kai apsispręsite pirk
ti automobilį, pirmiausia ap
silankykite ne naujų arba 
naudotų mašinų aikštelėse, 
o... bibliotekoje. Susiraskite 
"Consumer Reports" žurnalą 
(ypač 1996 balandžio mėne
sio numerį). Šis žurnalas turi 
labai gerą reputaciją, nepri
ima jokių reklamų ir objekty
viai įvertina visokias prekes - 
nuo dantų šepetukų iki namų 
konstrukcijų. Žinoma, jei nu
spręsite pirkti naują automo
bilį, gausite daug žinių iš par
davėjo ("dealer"), bet už to
kią mašiną daug mokėsite.

Sakykime, kad ieško
te padėvėto automobilio. Ta
da bibliotekoje paprašykite, 
kad jums parodytų "Blue 
Book". Ši knygutė - oficialus 
visų padėvėtų automobilių 
sąrašas. Rasite automobilių 
gamyklos informaciją, kainą 
pagal mašinos metus, iškei
timo vertę ("trade in value"), 
ir banko įvertinimą dėl pa

Raimonda Mikatavage

lys yra 0.75 milimetro storio 
ar dar plonesnis, tai yra be
veik šimtaprocentinė galimy
bė, kad pacientas po operaci
jos auglio daugiau neturės. 
Jei artimieji limfiniai mazgai 
yra paliesti, tokia galimybė 
sumažėja iki 36 %. Tačiau 
jeigu nustatomos tolimos me
tastazės, gydymas gali būti 
nesėkmingas. Todėl pama
čius odos dėmę, iš karto rei
kia daryti tinkamus sprendi
mus. Kartoju: negyjanti žaiz
delė arba greitai besikeičianti 
odos dėmelė turi būti rodoma 
gydytojui, o ne gydoma na
mie.

skolos. Jei jums sunku susi
gaudyti, kaip suprasti visus 
skaičius ir sutrumpinimus, 
bibliotekininkė paaiškins.

Pasidarykite jums 
reikalingų puslapių fotokopi
jas, nes knygutės neleidžiama 
išsinešti. Paskaitykite, ką 
"Consumer Reports" pataria 
ir palyginkite su "Blue Book" 
nurodyta kaina. Jei jums per 
brangu, pasižiūrėkite senesnį 
arba kitą modelį. Nepamirš
kite, kad reikės automobilį 
apdrausti. Keturių durų ma
žesnį automobilį apdrausti 
bus pigiau, negu sportinį.

Kai nemažai laiko 
būsite praleidę bibliotekoje, 
viską apgalvoję išsirinksite 3 
arba 4 geras mašinas, kurių ir 
pradėsite ieškoti. Galite ap
lankyti "used car lots" arba 
pažiūrėti, ar jūsų išsirinktus 
automobilius reklamuoja 
laikraščiuose. Jei norite pirkti 
iš paties savininko, žinoma, 
rizikuojate, tačiau galite įsi
gyti automobilį pigiau, nes 
turėsite daugiau galimybių 
derėtis.

Dauguma žmonių 
jums patars, kad prieš suda
rant kokį nors susitarimą, au
tomobilį būtina patikrinti. 
Tikrinimas gali kainuoti maž
daug $50. Kiekviena valstija 
turi savo oficialius nurody
mus ir kainas. Nusipirkus ne
patikrintą automobilį, gali 

(Nukelta į 8 psl.)
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NUTRAUKIME
KALBOS NIEKINIMO PUOTĄ

Niekas pasaulyje nekeičia 
vietovardžių! Taip tik sovie
tai darė, nes lotyniškų rašme
nų nemokėjo!

Blogiausia, kad taip šū
kaujantieji tik save ir tegirdi, 
jokių prieštaraujančių teigi
nių nė nemano priimti. At
seit, tik aš esu teisus! Net 
nebandyk aiškinti, kad mūsų 
raidyne nėra raidžių "w", "x". 
Net nebandyk priminti, kad 
vokiečiai savo šalies nevadi
na Vokietija, bet lietuviams 
dėl to jokių priekaištų nereiš
kia. Nenusileis, nors pirštu 
parodytum, kaip amerikie
čiai, prancūzai arba lenkai 
rašo savo spaudoje baltų, ja
ponų arba slavų vietovar
džius. Kažkodėl tik lietuviai 
esą turi kitų manieras priimti, 
tarsi savo raidyno neturėtų. 
Neveltui V.Kernagis sakė:

"dainuojam angliškai, 
kaip mokam,

Europoj sukeliam daug 
juoko..."

Ir iš kur imasi tas ver
giškas nuolankumas, tas sa
vęs žeminimas ir kaišymasis 
svetimomis plunksnomis?

Jau seniai visi priprato 
prie tokių užrašų, kaip Ame
rika ir Kanada. Daugelis ne
bešoka su įniršiu, pamatę už
rašus: Čikaga, Niujorkas, Va
šingtonas. Deja, vietovės, ku
rioje jau devintą dešimtmetį 
leidžiamas tautinės minties 
laikraštis "Dirva", lietuviai 
niekaip nesusitaiko su užra
šais "Klivlendas" ir "klivlen- 
diečiai". Kaip sakoma: arti 
bažnyčia, toli Dievas.

Išeitis iš šios aklavietės 
- labai paprasta: rašykime 
angliškus vietovardžius ang- 

tekti gailėtis dėl savo neap
dairumo: remontas gali labai 
padidinti ką tik įsigyto auto
mobilio kainą.

Jei "Consumer Re- 
ports" apie tą modelį gerai at
siliepia, o išsirinktoje maši
noje didelių trūkumų nesura
dote, nebijokite pirkti. Tačiau 
nesuklyskite: reikia gerai įsi
dėmėti, apie kurį modelį ir 
kurių metų gamybos žurnale 
gerai atsiliepiama. Juk gali 
pagirti 1993 Buick Regai, bet 
papeikti 1994 Buick Regai.

Dar vienas patari
mas: paskambinkite į U.S. 
Department of Transportation 
Auto Safety, Hotline, 1-800- 
424-9393 ir pasitikrinkite, ar 
automobilis nebuvo kada 
nors "recalled"- atšauktas pa
taisymui. Ar inspekcija nu
statė, kad aptiktasis trūkumas 
jau pašalintas?

Na, kągi, viskas tvar-

(Atkelta iš 1 psl.)

liškai, tačiau jų nedarkykime 
jokiomis lietuviškomis galū
nėmis. Rašykime: Cleveland 
lietuviai, LB Cleveland apy
linkė, Waterbury telkinys ir 
t.t. Tik lietuviškais rašme
nimis užrašyti vietovių pava
dinimai gali būti kaitomi 
linksniais. Pavyzdžiui: Čika
ga, Čikagos, ..., Čikagoje. 
Tik prie tokių užrašų galima 
jungti lietuviškas priesagas 
bei galūnes: čikagietis, niu
jorkietis, losandželietis ir 
pan.

Kreipiamės į visus išei
vijos žurnalistus ir redakto
rius, įvairių lietuviškų orga
nizacijų vadovus, parapijų ži
niaraščių leidėjus: atsikraty
kime labai grubaus lietuvių 
kalbos darkymo, rašydami 
nelietuviškus vietovardžius 
arba įvardindami lietuviškųjų 
telkinių gyventojus.

Nuo vietovardžių - 
prie asmenvardžių

Žinoma, būtų ir gražiau, 
ir niekas nuo to nenukentėtų, 
jeigu angliškus vietovardžius 
rašytume skliausteliuose. Pa
vyzdžiui: Filadelfija (Phila- 
delphia), Losandželas (Los 
Angeles). Jokio iškraipymo 
tokiuose pavadinimuose nėra. 
Juk raidės paskirtis tik viena 
- perduoti garsą.

Beje, ši taisyklė gali bū
ti puikiausiai naudojama, ir 
rašant nelietuviškus asmen
vardžius: Klintonas (Clin
ton), Bušas (Bush) ir t.t. Tik 
mes patys susipainiojame, ra
šinėdami: Shilas, Kuchas ir

Naujakurių rūpesčiai
PERKATE AUTOMOBILĮ

(Atkelta iš 7 psl.)

koje. Radote mašinėlę, ją pa
tikrinote, susitarėte dėl kai
nos ir sumokėjote grynais 
arba pasiskolinę iš banko. Ką 
dabar daryti?

Dabar reikia visokius 
dokumentus pristatyti į Mo- 
tor Vehicles Administration 
(MVA):

1) įrodymą, kad savo 
automobilį apdraudėte (insu- 
rance binder). Reikia susirasti 
gerą draudimo kompaniją. 
(Apie tai kalbėsime vėliau);

2) valstijos inspekci
jos liudijimą (statė inspection 
certificate);

3) Savininko pažy
mėjimą (original title);

4) Liudijimą mylio
mis (federal odometer rea- 
ding statement);

5) Pardavimo kainą 
(original bill of sale). Šį do
kumentą turi pasirašyti buvęs 

pan. Kaip tarsime "Chelkys": 
taip kaip "choras" ar (naudo
dami garsą "č") Čelkys?

Galima iš dalies sutikti 
su įrodinėjimais, kad gyven
dami Amerikoje, esate įsi
dėmėję politikų ar kitų žymių 
žmonių pavardes. Tačiau juk 
visada sutinkate ir mažiau 
girdėtas pavardes, randate ir 
arabų, kiniečių, rusų ir viso
kių kitų tautų veikėjų pavar
des bei vardus. Jų niekas 
Amerikoje nerašo "originalo 
kalba". Net jeigu modernūs 
kompiuteriniai spausdintuvai 
juos sumodeliuotų, nežinotu
me, kaip ištarti. Jokia tauta 
taip nesielgia. Švedai rašo as
menvardžius ir vietovardžius, 
naudodamiesi savo raidynu, 
tą patį daro vokiečiai, pran
cūzai, rusai ir japonai. Tik 
kai kurie rėksmingi lietuviai 
savo raidyną įžūliai niekina. 
O gal dar tebemano, kad mū
sų kalba tėra tik "valstiečių 
susišnekėjimo priemonė"? 
Gal tebesėdi mumyse seno
liams įkalti tvirtinimai, kad 
net katalikybė esanti tik "len
kiškas tikėjimas", kad visuo
menėje tinkančios tik "bajo- 
riškos-aristokratiškos" lenkų 
arba prancūzų kalbos. Gal 
manome, kad šiuolaikiniame 
pasaulyje lietuvių kalbą rei
kia "modernizuoti", ją ameri- 
koninant?

Sunku atsikratyti įsise
nėjusių blogų įpročių. Bet 
kas, jei ne tautos vertybes 
branginantieji turi pakelti 
prieš juos balsą? Užtenka de
juoti, kad tęsiasi kalbos išnie
kinimo puota. Laikas ją nu
traukti.

savininkas. Jūs mokėsite mo
kesčius pagal tą kainą. Pa
vyzdžiui, jūs nusipirkote ma
šiną už $3500 Maryland vals
tijoje. Savininkas pasirašė, 
kad už tiek pardavė. Jums 
reikės mokėti 5% arba $175. 
Be to, dar reikės sumokėti 
maždaug $100 už "title, tags 
and registration."

6) Jei pirkote auto
mobilį, paėmę paskolą, ban
kas yra tikrasis savinkas tol, 
kol sumokėsite paskutinius 
skolos centus. Tai vadinasi 
"lien holder". Reikės prista
tyti banko adresą.

Aišku, paskambin
kite į MVA ir pasitikrinkite, 
kokius dokumentus jums rei
kia pristatyti. Pasiimkite 
draugą, kuris gerai moka 
anglų kalbą, ir pasiruoškite 
pastovėti eilėje. Po kelių va
landų - mašina jūsų!

Laiškas "Dirvai”
PADĖKIME

TĖVYNĖS SĄJUNGAI 
SAVIVALDYBIŲ RINKIMUOSE

Praeitą rudenį įvykę 
Lietuvos Respublikos Seimo 
rinkimai atnešė didelę perga
lę prieš buvusius komunistus 
- LDDP. Tai buvo laimėji
mas ne tik Tėvynės Sąjungai, 
bet ir visai lietuvių tautai. 
Seimo rinkimai išstūmė iš 
aukščiausios valdžios tribū
nos keturis metus autokratiš
kai Lietuvą valdžiusią LDDP. 
Deja, ta LDDP dar daug kur 
egzistuoja savivaldybėse ir 
ten autokratiškai sprendžia 
valstybinius ir buitinius Lie
tuvos gyventojų reikalus. 
Nors Lietuvos Konstitucijos 
14 straipsnis sako, kad vals
tybinė kalba - lietuvių, bet 
kai kurios savivaldybės nu
sprendžia į valstybines kita
kalbių mokyklas lietuvių kal
bos neįsileisti ir jiems, o ne 
lietuviškoms mokykloms 
skirti naujas patalpas, įvairias 
privilegijas. Seimo nutarimų 
bei valstybės įstatymų vyk
dymas labai priklauso nuo 
to, kas valdo savivaldybes.

Tėvynės sąjungos 
laimėjimui Seimo rinkimuose 
gal ir nedaug padėjo užsienio 
lietuvių balsai, tačiau daug 
padėjo jų sutelktos lėšos. Ne 
mažiau jos reikalingos ir ko
vo 23 d. numatytuose Savi
valdybių rinkimuose. Tą sako 
Tėvynės Sąjungos Čikagos 
skyriuje neseniai gautas laiš
kas iš prof. Vytauto Lands
bergio ir TS(LK) valdybos 
pirmininko Gedimino Vagno
riaus. Jie rašo:

"Lietuvos Respubli
kos Seimo rinkimuose, vyku
siuose 1996 m. spalio 20 - 
lapkričio 10 d. Tėvynės Są
junga pralenkė kitas partijas 
ir laimėjo daugiausia vietų 
Seime. Jūsų patirtis, svari fi
nansinė pagalba, Jūsų meilė 
savam kraštui ir jo ilgesys 
padėjo pasiekti šią pergalę. 
Nuoširdžiai Jums dėkojame. 
Bendri TS(LK) ir LKDP koa
licijos veiksmai po rinkimų 
leido mums suformuoti naują 
vyriausybę, kuri sieks įgy
vendinti rinkimų ir vyriausy
binę programą. Mes viliamės, 
kad netolimoje praeityje pa
tirtos prokomunistinės ban
gos dabartinis atoslūgis bus 
negrįžtamas ir galutinis.

Atėję į valdžią, prisi- 
ėmėme didelę atsakomybę. 
Per pastaruosius metus eko
nominė padėtis šalyje tapo 
tiesiog graudi. Skolų skolos, 
korupcija, išsikerojusi biuro
kratija, nusivylimas ir didelė 
įtampa visuomenėje - tai 
mums paliko buvusio Seimo 
dauguma ir jos vyriausybė. 
Tačiau, būdami opozicijoje, 
mes įgijome patirties ir kant
rybės. Per tą laikotarpį mūsų 

gretas papildė daug inteligen
tijos atstovų, mokslo žmonių 
ir gabių jaunų specialistų. 
Tad į ateitį žiūrime optimis
tiškai, tikėdamiesi gerų per
mainų Lietuvoje. Be jokios 
abejonės, turėsime gerai dirb
ti, dirbti taip, kad kiekvienas 
doras šalies gyventojas jaustų 
valstybės globą bei pagarbą.

Mielieji, mes neabe
jojame, kad Jums padedant 
kursime laisvą demokratinę 
Lietuvą. Artėja dvidešimt pir
masis amžius ir mes įžengsi
me į jį garbingai. Už pasitikė
jimą ir paramą dar kartą taria
me Jums nuoširdų ačiū!"

Šiam nuoširdžiam 
laiškui komentarai nereika
lingi. Reikalingi mūsų konk
retūs darbai - lėšų sutelkimas 
Tėvynės sąjungos laimėjimui 
Lietuvos savivaldybių rinki
muose š.m. kovo mėn. 23 
dieną.

Šiam darbui liko ne
daug laiko, nes lėšos reika
lingos rinkiminei akcijai ko
vo mėnesio pradžioje. Tėvy
nės Sąjungos Čikagos sky
riaus valdyba sausio 31d. po
sėdyje nusprendė kreiptis į 
visus Amerikos lietuvius, 
prašydami aukoti didesnę ar 
mažesnę sumą Tėvynės Są
jungai (taip rašant čekiuose) 
Čekius prašome siųsti iždi
ninkui Tadui Bukaveckui, 
3700 West 82nd street, 
Chicago, IL 60652.

Neseniai gautame, 
sausio 15 d. datuotame laiške 
prof. Vytautas Landsbergis 
rašo: "Artėja savivaldybių 
rinkimai. Mes norime patei
sinti žmonių pasitikėjimą, no
rime dirbti visu pajėgumu. 
Jūs žinote, kaip yra svarbu, 
kad ir naujai išrinktose savi
valdybėse dirbtų kuo daugiau 
TS(LK) narių bei rėmėjų. 
Šiuo metu Lietuvoje visuose 
Tėvynės Sąjungos skyriuose 
yra baigiami sudaryti TS(LK) 
kandidatų sąrašai. Jau patvir
tinta savivaldybių rinkimų iš
laidų sąmata, kuriai reikalingi 
340,000 litų (85 tūkst. dole
rių). Norime tikėtis Jūsų pa
ramos ir prašome organizuoti 
lėšų šiam tikslui rinkimo va
jų. Būtų labai gerai, jei finan
sinė pagalba mus pasiektų iki 
kovo 1 dienos".

Reikia tikėtis, kad 
užsienio lietuviai supras Sei
mo rinkimus laimėjusios Tė
vynės sąjungos pastangas 
laimėti ir Lietuvos savivaldy
bių rinkimuose. Tik juos lai
mėjus, Lietuvos Seimo ir Vy
riausybės sprendimų vykdy
mo grandinė bus pilnai su
jungta dėl Lietuvos švieses
nės rytdienos.

Bronius Juodelis
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V O D K A

Vladas Vijeikis

Mūsų oficialiuose 
pobūviuose, minėjimuose, 
koncertuose, laidotuvių pus
ryčiuose, o taip pat priva
čiuose susitikimuose ėmė 
maišytis nauja viešnia. Tai 
"Lithuanian vodka". Patrio
tiškai nusiteikę tautiečiai 
griebiasi už to lietuviško bu
telio. Pilstantieji labai diplo
matiškai duoda suprasti, kad 
tai - labai brangus gėrimas. 
Bet patriotiniai jausmai nuga
li. Jeigu per 50 metų tiek au- 
kotasi, tai ką reiškia viena ki
ta brangesnė taurelė.

Mano draugas Flori
jonas sprendžia reikalus rim
tai. Jis sako:

- Visi vienu balsu 
tvirtina, kad Lietuvoje didelė 
girtuokliavimo problema. 
Reikia ką nos daryti. Galvo
čių Lietuvoje netrūksta. Nu
tarta eksportuoti vodką į 
Ameriką. Amerikos lietuviai 
visados skubėjo pagelbėti. 
Tegul jie naikina tą blogybę. 
Išsiusi į Ameriką, bus mažiau 
Lietuvoje. Štai tau blaivybės 
klausimas išspręstas. O kad 
brangu, tegul nesišiaušia. De
monstracijos, laiškai senato
riams irgi kainuoja. O rezul
tatai? O čia, parėmęs Lietu
vos biudžetą, dar gali uždai
nuoti patriotiškai:

Išgerk, išgerk lietuvių 
vodkelės.

Į patriotus čia tikras kelias.
Gerkime vodką, gerkim 

degtinę,
Gelbėkim mūsų brangią 

tėvynę.
- Florijonai, tu čia 

subliovei nei tai patriotiškai,

JAV
LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 

ŠVIETIMO TARYBOJE

Rašinių konkursas
Švietimo taryba pra

neša, kad įsteigtas Raimundo 
Grigaliūno fondas, iš kurio 
bus skiriamos premijos Rytų 
Lietuvos, Rytprūsių ir Puns
ko apylinkių mokyklų moki
niams, dalyvaujantiems tary
bos paskelbtame konkurse, 
rašantiems tautiškos sąmonės 
ugdymo ir jaunimo dalyvavi
mo lietuviškoje veikloje te
momis.

Konkurso dalyviai 
pagal amžių skirstomi į dvi 

nei kaip blaivininkas, nei 
kaip girtuoklis.

- Išgerk "Lithuanian 
vodka" ir paaiškės.

Paklausiau ir išgėręs 
parašiau "Dirvai":

"kormlmen ikdmnrt 
mnnmsnbint, porašiaun ne- 
xxknmrlom. Trmndumeind- 
gtariti mnrpkt. nrpntrpoyteri. 
PTREmnepo.!!!! Įpratę., Ght- 
rprotty. Tre.

Prieš persikeldamas į 
galutinį "Lietuviškos vodkos" 
pasaulį, įsakiau žmonai prira
šyti pastabą redaktoriui: "ne
galima taisyti nei (turi būti: 
"nė" - rečL) vienos eilutės" ir 
tuojau pat Faksu (turi būti: 
"faksu" - red.)9 išsiųsti?

Po to sapnavau gra
žius sapnus. Per Atlantą plau
kia didžiulės bonkos. Lietu
voje nebeliko nė lašo vodkos. 
Visi geria Birštono "Birutės" 
mineralinį vandenį. Su pas
kutiniu transportu atplaukia 
laivas su ordinu man. Jis toks 
didelis, kad reikia sunkveži
mio atvežti. Keliolika vyrų 
bando jį man užkabinti ant 
kaklo. Nuo sunkumo sukrin- 
tu. Ir atsibundu...

Pagirių replės spau
džia ir sukinėja visą mano 
vargšą kūną. Turbūt užsilikę 
bolševikų sabotažininkai pri
maišė ko nors nuodyt kapita
listus.

Pasiskundus Florijo
nui, jis tuojau pat surado gerą 
išeitį ir ėmėsi veikti visais 
frontais.

Parašė laiškus Lietu
vos Ministeriui Pirmininkui, 
Lietuvos Seimo Pirmininkui 
ir dar keliems, iškeldamas 
pagiriojimo žalą vodkos eks
portui. Reikia tuojau pat pra
dėti kovą su pagiriojimu. 
Amerikoje nutarė steigti fon
dą kovai su pagiriojimu. Ma
no įtikinėjimai, kad čia ir taip 
labai daug fondų, nepaveikė. 
Jis mano, kad tas pats svar
biausias. Tai stiprina Lietu
vos eksportą.

grupes. I-je grupėje dalyvauja 
12-14, Il-je — 14-18 metų am
žiaus mokiniai. Rašiniai turi 
būti atsiųsti Švietimo tarybai 
iki balandžio 20 d.

Rašinių vertinimo 
komisiją sudaro: Danutė 
Bindokienė, Julija Švabai- 
tė-Gylienė, Bronė Nainienė, 
Irena Šerelienė, Juozas Žygas 
ir Švietimo tarybos nariai - 
Alicija Brazaitienė, Regina 
Kučienė ir Viktoras Kučas.

'IDirvosgjaovelės konkurso laimėtojai
STARKŲ ANTANIUKAS

Apylinkėje pagarsė
jusių ūkininkų Starkų sodyba 
buvo išbėgusi iš kaimo į pa
miškę. Tai todėl, kad visi pa
statai būtų arčiau žemės, ar
čiau kelių hektarų nuo savo, 
net skambančio pušyno. 
Ūsuotojam Starkui gegutė jau 
buvo atkukavusi šešias de
šimtis, bet šitokios metų naš
tos vyras tartum ir nejautė: 
spėriai dirbo visus ūkio dar
bus, pievose, sukant dalgį, 
nenusileido jaunimui, nesi
skundė jokia liga. Na, o apie 
jo pačiutę Onelę tai ir kalbėti 
daug netenka - maža to, kad 
ji beveik dešimčia metų jau
nesnė už vyrą - moters ran
kose darbas virte virė. Nei 
guvios mėlynos akys, nei 
gelsvi į kasą supinti plaukai 
nerodė senatvės požymių. 
Taigi abiejų Starkų darbu 
ūkis klestėjo: gražiai derėjo 
javai, sukilusioje dobilienoje 
ganėsi trys karvės, papievėje, 
arčiau miško, pešė žolę du 
kaštono spalvos arkliai, o ir 
neseniai pastatyti tvartai ne
buvo tušti: vietos užteko 
kiaulėms, avelėms, dideliam 
būriui vištų...

Tačiau Starkai gar
sėjo ne vien sumaniai tvarko
mu ūkiu. Gimtojo kaimo 
žmonės gėrėjosi jų sūnumi 
Antaniuku, labai jau pa
slaugiu ir taikiu vyru, po tei
sybei, galima sakyti, nuo pat 
gymio panašiu į nebylį. Žodį 
kitą turėjai iš jo pešte pešti. 
Tačiau šitoks Antaniuko bū
das netrukdė nei jam pačiam, 
nei kitiems gyventi. Maža to! 
Į Starkų sodybą dažnai atkul
niuodavo koks kaimo vyras 
ar moteris ir tuojau pat, vos 
tik įsirėminę tarpduryje:

- Antaniuk, skubam 
suvežti šieną, lietus jau ant 
kulnų lipa... Padėsi?

- O kaipgis, - taria 
Antaniukas ir, tartum patvir
tindamas savo žodį, pasitaiso 
kepurę.

- Antaniuk, važiuosi 
į malūną, užsuk ir į mūsų kie
mą... Pikliaus sauja kita be
liko. .. Nuveši kokį maišelį...

- O kaipgis.
Neatsisako vyras ir 

kaimynų talkose paprakaituo
ti, žinoma, visuomet suspė- 
damas ir tėvų ūkyje abiejo- 
mis rankomis kibti prie dar
bo. Starkai džiaugėsi savo 
vieninteliu sūnumi (daugiau 
Dievas nedavė), bet ir rūpes
tis, ypač motinos, vis dažniau 
užguldavo veidą: ko tas An
taniukas neatveda marčios, 
juk jau bebaigiąs trečią de
šimtį, jau būtų pats laikas 
apie savo šeimynėlės lizdą 
pagalvoti. Motinos prispirtas 
į kampą, sūnus kartojo vis tą 
pačią litaniją:

Vladas Dautartas

- Vienas kartas 
bus... O kaipgis...

Onelė neapsikentusi 
vieną vakarą savo vyrui, savo 
Juozukui, šitaip prasitarė:

- Nežinau ką ir gal
voti... Sakau, gal Antaniukui 
moteriškės nė nereikia...

Starkus nusišypsojo į 
ūsus, gudrokai pamerkė savo 
žmonai ir linksmai pasakė:

- Oho! Tavo sūnus, 
Onele, vyras ir dar koks... 
Tai kas, kad žemo stogo, bet 
platus pečiuose, pati matei, 
krūtinės plaukai tartum tanki 
samana, o sveikatos turi net 
smagu žiūrėti. Viena ranka 
bulvių ar javų maišą įmeta už 
drobynų. Tik tas tylumas ne
leidžia vakaruškose su mergi
nom šėlioti... Kita vertus, jei 
esi muzikantas, jei tampai ar
moniką, pats nešoksi. Bus pa
čiute, šliūbas, matysi, bus...

Jei jau Starkus prisi
minė armoniką, tai čia reikia 
ir net būtina pasakyti, kad 
žiemą ir pavasarį, vasarą ir 
rudenį trieilė armonika vis 
Antaniuko rankose. Prieš 
traukdamas kokią polką ar 
svajingąjį valsą, vyras pa
glosto savo instrumentą, pa
sūpuoja ant kelių, pamiklina 
klavišus, o jau po to, giliai 
atsidusęs, kaire ausimi palin
kęs prie suglaustų dumplių, 
palieja muziką. Kiekvienas 
tuomet turėtų gerai įsižiūrėti į 
Antaniuko veidą: taip, tas tei
sybė, jis šviečia tartum pa
gautas saulės spindulio, bet 
gelmė ne čia - vyro visa po
vyza sako, kad jis jau atsidū
ręs tolių toliuose, gal debe
syse, gal net amžinai žydin
čiose pievose arba snieguotų 
kalnų viršūnėse.

- Antaniuk, atsinešk 
į vakaruškas armoniką, - ne
kalbindami kitų kaimo muzi
kantų, kokį subatvakarį vis 
prašo vaikinai ir merginos. 
Jiems Antaniuko muzika la
biausiai limpa prie širdies, o 
kojos pačios veržiasi į šokio 
sūkurį.

- Tai ar ateisi, Anta
niuk?..

- Okaipgis...

Ėjo 1946 metai... 
Karas jau buvo užgesęs, bet 
Lietuvoje siautėjo okupantai 
- vieni nusidangino į Vaka
rus, kiti lyg amaras užplūdo 
iš Rytų... Pamiškėse, prie 
taikių kaimų sodybų, vis daž
niau tratėjo šūviai, liejosi 
kraujas... Tą vasaros popietę 
į Starkų sodybos kiemą, zo
vada varydami arklį, įlėkė 
trise: iš vežimo iššoko mėly
na kepure žiburiuojantis en
kavedistas ir du, beveik vai
kigaliai stribai. Trijulė, at
kišusi šūviui paruoštus gink

lus, pro praviras gonkų duris 
įsiveržė į trobą. Kaip tyčia 
visus Starkus užtiko namuo
se. Žmonės ką tik buvo drūtai 
pavalgę ir ruošėsi popiečio 
poilsiui.

- Na, Starkau, rodyk 
kur spėptuvė, kur ginklai! - 
riktelėjo strazdanotu veidu, 
riesta nosimi stribas.

Trobos šeimininkas 
sėdėjo užstalėje ir nė krust.

- Tai kaip bus?! - 
šūkavo stribukai.

- Mano ūkyje slėptu
vės nėra, - stengėsi tvardytis 
Starkus.

- Mes žinom... Miš
kinius naktimis slepi!

- Jei žinot, tai ieško
kit...

Neprašyti "svečiai" 
ėmė siausti po trobą: šautuvų 
buožėmis daužė grindis, stuk
seno sienas, išlandžiojo visus 
kambarius, užsikorė ant aukš
to, iš ten laiptais nubildėjo 
žemyn ir puolė kamaron. An
taniukas, kaip ir tėvas sukan
dęs dantis, mažumėlę nusi
gandusiu veidu, sėdėjo už 
pietų stalo. Prie vyro ir sū
naus glaudėsi ir Onelė.

- Tai tu - buožė! - 
dūrė akimis į Starkų mėlyn- 
kepuris enkavedistas.

- Aš - Lietuvos ūki
ninkas, - atkirto trobos šei
mininkas.

- į Sibirą tokius!
Taip pasakė strazda

notas stribas, jau žengdamas 
iš kamaros ir tempdamas la
šinių paltį.

Starkus skaudžiai 
peštelėjo ūsą, ūmai pašoko iš 
užstalės ir, pastojęs stribui 
kelią, šūktelėjo:

- Šito tai jau nebus!
- Pasitrauk, ba! - ir 

stribas užsimojo šautuvo 
buože.

- Kaip tave šventa 
žemė nešioja... Atlaiduose su 
tavo tėvu vėliavas nešame... 
Sutariam, o tu, - springdamas 
žodžiais, norėdamas viską 
geruoju nuleisti, kalbėjo 
Starkus, tačiau nepaklusnus 
smakras vis labiau virpėjo, 
išdavė jo pyktį. Trobos šei
mininkas dar norėjo kažką 
sakyti, bet gavo į krūtinę 
skaudų smūgį. Linktelėjo į 
priekį, aiktelėjo... Tartum iš 
klaikaus sapno pabudęs, puo
lė tėvą gelbėti Antaniukas.

- Nemuši! O kaipgis!
- riktelėjo jis ir tvirtomis ran
komis, lyg geležinėmis replė
mis, įsikabino į stribo šautu
vą.

- Tylenis prabilo, - 
nusišaipė antrasis stribas, ta
čiau strazdanotasis, matyt, 
pajutęs Antaniuko jėgą, ėmė 
atatupstas trauktis.

(Bus daugiau)
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SPORTO ŽINIOS
VARŽYBŲ 

KALENDORIAUS 
PAPILDYMAI

Šių metų pradžioje 
paskelbtas 1997 m. ŠAL
FASS-gos varžybinis kalen
dorius papildytas šiomis var
žybomis:

1997 m. Šiaurės 
Amerikos Lietuvių Šachmatų 
pirmenybės įvyks balandžio 
26 ir 27 dienomis, Baltimore, 
MD. Jas vykdo Baltimorės 
Lietuvių Atletų klubas. 
Kreiptis į Viktorą Sajauską, 
9184 Windflower Dr., Elli- 
cott City, MD 21042. Tel. 
(410)418-8344.

1997 m. Šiaurės 
Amerikos Lietuvių mišrių 
(Co-Ed) komandų Tinklinio 
pirmenybės įvyks Cleveland 
LSK Žaibo metinio tradicinio 
"Etninio Turnyro" programo
je, gegužės 3 d., šeštadienį, 
Cleveland, Ohio. Komandą 
sudaro 6 žaidėjai, iš kurių 
aikštėje turi būti ne mažiau 
kaip 2 moterys arba ne ma
žiau kaip 2 vyrai. Kreiptis į 
Algirdą Bielskų, 3000 Had- 
den Rd., Euclid, OH 44117- 
2122.Tel. (216) 486-0889. 
Faksas: (216) 943-4485.

1997 m. Šiaurės 
Amerikos Lietuvių Stalo 
Teniso pirmenybės įvyks 
gegužės 17-18 dienomis, Či
kagoje, IL. Vykdo Čikagos 
LSK "Krantas". Laikinai 
galima kreiptis: LSK "Kran
tas", c/o Žilvinas Usonis, 
5113 West 32nd Place,

PRANEŠIMAS APIE PLB SEIMĄ
Apie Pasaulio Lietu

vių Bendruomenės (PLB) 
valdybos veiklą, numatytus 
darbus ir kitus reikalus pra- 
nešinėjame bendraraščiais, 
siuntinėdami juos Kraštų 
bendruomenių bei Jaunimo 
sąjungų valdyboms, JAV LB 
Tarybos nariams, o paskiau
siu laiku ir JAV LB apygardų 
bei apylinkių valdyboms. 
Svarbesnius iš jų siuntinėja- 
me VIII PLB seimo nariams, 
spaudai (beveik visus) bei 
Lietuvos ambasadoms ir kon
sulatams. Iš viso iki šiol buvo 
parašyti ir išsiuntinėti 26 ben- 
draraščiai.

Apie PLB seimo vie
tą pranešėme 1996 m. kovo 
20 d. bendraraščiu Nr. 22. 
Bcndraraščiu Nr. 23 1996 m. 
birželio 14 d. pakartojome 
pranešimą apie seimo vietą ir 
programos komisiją, praneš
dami jos adresą. Bendraraš
čiu Nr. 24 1996 m. rugsėjo 
11 d. vėl pakartojome seimo 
vietą ir pranešėme tikslią da
tą. Tą patį padarėme ir 1996 
m. gruodžio 20 d. bendraraš
čiu Nr. 25. Visus tuos bend-

Cicero, IL 60804. Tel. (708)- 
222-8086.

Išsamesnė informa
cija apie visas šias varžybas 
bus paskelbta netrukus.

ŠALFASS-gos 
CENTRO VALDYBA

’ŽAIBO DIENA 
-97”

Metinis Cleveland 
LSK "Žaibo" renginys - 
"Evening at the races" ("Va
karas žirgų lenktynėse") 
įvyks kovo 1 d., šeštadienį, 
Lietuvių Namuose. Pradžia - 
6:30 v.v. Išbandydami savo 
laimę improvizuotose žirgų 
lenktynėse, paremsite "Žai
bo" sportinę veiklą. Jūsų lau
kia kokteiliai, vakarienė, mu
zika, šokiai ir ... gera nuotai
ka. Išsamesnes žinias galite 
gauti, pasiteiravę tel. (216) 
209-0440.

Sportinis renginys: 
1997 m. Šiaurės Amerikos 
lietuvių kėgliavimo (Bow- 
ling) pirmenybės - nuo 11:30 
v.r. ir 12-sis "Žaibo" kėglia
vimo "Draugystės Turnyras" 
- nuo 2:30 vai. p.p., vyks Pa- 
lisades Palace, 28801 Euclid 
Avė., Wickliffe, OH. Kvie
čiame dalyvauti visus lietu
vius kėgliuotojus. Norite dau
giau apie tai sužinoti? Kreip
kitės į Algį Nagevičių, tel. 
(216) 845-8848.

LSK "Žaibas"

raraščius išsiuntinėjome už
sienio lietuvių laikraščiams.

PLB seimo vietovę ir 
datą pranešėme ir 1997 sau
sio pabaigoje asmeniškais ad
resais ( iš viso 6100) išsiun
tinėtame valdybos lanksti
nuke "Pasaulio lietuvių 
Bendruomenė".

Visoms Kraštų ben
druomenėms pranešėme apie 
kiekvienai numatytą atstovų į 
seimą skaičių. Visais tais raš
tais taip pat raginome išrinkti 
juos pagal PLB Konstituciją 
bei savo kraštų įstatus. Nuro
dėme datas, iki kurių atstovų 
sąrašus reikia atsiųsti PLB 
valdybai, kad laiku galėtume 
aprūpinti transportu, nakvy
ne, maitinimu bei kitais pa
tarnavimais seimo vietoje.

Tačiau spaudoje skai
tome, kad net ir toks informa
cijos srautas iš PLB valdybos 
įstaigos Lemonte kažkur 
įstrigo ir jau ne dėl mūsų kal
tės ne visus PLB seimu besi
dominčius žmones pasiekė. 
Todėl vėl prašome užsienio 
lietuvių spaudos patarnavimo 
ir juo naudodamiesi dar kartą 

pranešame, kad:
Pasaulio Lietuvių 

Bendruomenės IX seimas 
įvyks Lietuvoje, Vilniuje, 
Gedimino pr 53, Lietuvos 
Seimo trečiuosiuose rūmuo
se, 1997 m. liepos 1-7. Sei
mo programą ruošianti Irenos 
Lukoševičienės vadovaujama 
komisija, bendradarbiaudama 
su PLB valdyba, numatė 
maždaug tokią jo eigą:

Seimas prasidės lie
pos 1 d. vakare, atstovų susi
pažinimo vakarone. Liepos 2 
d. bus pradinės iškilmės ir 
prasidės seimo posėdžiai. Va
kare numatytas Lietuvos par
tizanų pagerbimas. Liepos 3, 
4 ir 5 dienomis tęsis seimo 
posėdžiai. Liepos 5 d. - dar
bų pabaiga. Liepos 6 d. - Ka

Mielieji Bičiuliai, 
kartu su jaunimėliu ir 

mano žilgalvele mamyte 
sveikiname Jus visus ir linki
me palaimos, užtektinai svei
katos ir džiaugsmo su šiais 
naujai dovanotais metais!

Per paskutinius du 
mėnesius čia buvo labai ne
ramus laikas. Patyrėme dide
lių pasikeitimų visoje šioje 
šalyje: lapkričio pabaigoje 
Ruandą pradėjo užplūsti šim
tai tūkstančių pabėgėlių iš 
Zairo, kurie grįžo į savo tė
vynę po dviejų metų trem
ties; jų tarpe daug vaikų ir 
jaunimėlio, kurie buvo pame
tę ar praradę savo tėvus. Pas 
mus Raudonasis Kryžius at
vežė keturis sunkvežimius 
pripildytus tokių vaikų ir jau
nimo: mes visiškai nebuvome 
pasiruošę tokiam antplūdžiui, 
bet mūsų čia jaunimėlis su 
didžiausiu natūralumu pri
glaudė visus šituos vaikučius, 
kurie atvyko čia išvargę, iš
alkę, apdriskę, pasidalino su 
jais tuo, ką turėjo: maistu, rū
bais, priglaudė juos visus kuo 
jaukiau, įjungdami juos į sa
vo grupes.

Buvo kaip dangaus 
dovana, kad tuo metu pas 
mus atvyko keli italai drau
gai, kurie įvedė į dar neuž
baigtus namus elektrą. Sava
norių vyrų vokiečių grupė 
(THW - Technisches Hifs- 
werk) atvedė pas mus iš vie
no šaltinio, kurs yra už 2 ki
lometrų, švaraus geriamo 
vandens. Tokiu būdu didžiau
sia problema buvo išrišta.

Vos tik šiek tiek su
siorganizavome, iš Tanzani
jos pradėjo atvykti dar dau
giau Ruandos pabėgėlių: bu
vo įspūdinga pamatyti šitą 
nesibaigiančią suvargusių 
žmonių minią, kuri bangavo 
Ruandos keliais... Ir vėl pas 
mus atvedė vaikučių ir jauni

raliaus Mindaugo šventė - 
minėjimas. Liepos 7 d. - sei
mo išvyka į Lenkiją pas 
Punsko ir Seinų lietuvius.

Kraštų bendruome
nes, dar iki šiol neatsiuntu- 
sias mums seimo atstovų są
rašų, pakartotinai prašome 
paskubėti juos išrinkti ir iki 
kovo 1 d. pranešti PLB val
dybai jų vardus, pavardes, 
adresus, telefonus, faksus, 
nurodant, kuriuos iš jų reikės 
aprūpinti nakvyne, nes tai yra 
paskutinė data viešbučių ar 
bendrabučių užsakymui Vil
niuje.

Gavusi sąrašus, PLB 
valdyba su seimo nariais su
sirasi nės ir viską pranešinės 
jiems tiesiogiai.

Papildomų žinių gali

LAIŠKAS IŠ AFRIKOS

mėlio, šį kartą labai sukrėstų, 
traumuotų nuo praeitų laikų 
baisenybių. Kai kurie jų iš
gyveno metus su viršum kur 
nors savanoje, slapstydamiesi 
nuo tų baisių genocido vyk
dytojų.

Šitie vaikučiai dar ir 
dabar bėga nuo žmonių, lipa, 
slėpdamiesi į medžius. Kai 
jie pamato žolę, ją valgo, nes 
per ilgą laiką tai buvo jų vie
nintelis maistas... Mes ban
dome juos sugražinti į žmo
gišką gyvenimą ir su dideliu 
mūsų džiaugsmu galime pa
stebėti pažangą: dauguma jų, 
kai mane pamato, atbėga, ap
kabina mane ir nori būti pri
glausti prie širdies, Tai aiškus 
ženklas, kad šitie vaikučiai 
ilgą laiką turėjo gyventi be 
meilės šilumos...

Dabartiniu metu mū
sų Jaunimo Sodyboje yra virš 
300 vaikučių ir jaunimo: juos 
visus reikia išmaitinti, išmo
kyti ir paruošti savistoviam 
gyvenimui. Grynai žmogiškai 
žiūrint, yra tiesiog nesąmonė 
užsikrauti tokia didelę atsa
komybę. Bet jaučiu, kad ne
būsime apleisti - kaip praei
tyje, taip ir dabar Dievas, 
kurs yra Tėvas, parūpins gerų 
žmonių, kurie mums ateis į 
talką, nes šitie vaikučiai labai 
daug iškentėjo ir dabar jiems 
reikia labai daug meilės; jau
čiu, kad ir iš Lietuvos bus to-
kių talkininkų... land, OH)

A.fA 
ALBINUI MAURUČIUI

mirus, jo broliui DR. VYTAUTUI MAURUČIUI 
ir jo žmonai ALDONAI reiškiame gilią 
užuojautą.

Teklė ir Juozas Šontai

te gauti Šiais adresais:

PLB valdyba:
14911 127 th Str. Lemont,
IL, 60439.
tel. 630/257-8714,
Fax 630/257-9010

PLB atstovybė (Seimo tech
niškoji organizatorė) Lietu
voje:
Gedimino pr. 53,215 kamb. 
Vilnius, Lietuva
tel. 61-34-41, Fax 22-68-96

Programos komisija:
11 Wincott Dr. Apt 910,
Etobicoke, Ont, M9R 2R9,
Canada, tel. 416 / 246-9506.

Bronius Nainys
PLB valdybos pirmininkas

Nežiūrint šitos ne
lengvos padėties, šv. Kalėdas 
ir Naujus Metus praleidome 
labai pakilioje nuotaikoje: po 
vidurnakčio šv. Mišių jauni
mėlis dainavo ir šoko iki tre
čios valandos nakties. Tyras 
džiaugsmas tryško iš jų šir
džių bei akių. Tarpe dainų ir 
šokių, šventės '"banketas" bu
vo duona ir arbata.

Galima klausti, kaip 
įmanoma džiaugtis tokiame 
neturte ir po tokių žiaurių 
pergyvenimų? Gal būt atsa
kymas yra, kad čia Sodyboje 
jaunimėlis jaučiasi gan sau
gioje, giedrioje nuotaikoje ir 
ypatingai jaučia, kad yra my
limas daugelių gerų širdžių, 
tarpe kurių ir Jūs, mielieji bi
čiuliai. Be to, čia prisideda ir 
mano mama, kuri nežiūrint 
visų sunkumų ir rizikos, jau 
beveik metus čia mus palaiko 
savo solidarumu ir tęsia būti 
visų mūsų motina.

Patyrę tiek gerumo iš 
įvairių pusių, su pasitikėjimu 
tęsiame nelengvą širdžių at
statymo darbą ir žvelgiame 
tam tikru giedrumu į ateitį, 
kuri, tikimės, bus palaiminta, 
ko linkime ir Jums visiems!

Kun. Hermanas Šul
cas, mama ir jaunimėlis

Umudugudu,B.P. 1258- 
Kigali, Ruanda (Afrika)

(Ši laišką "Dirvai"perdavė 
Stefanija Stasienė iš Cleve-
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RENGINIŲ KALENDORIUS

• KOVO 1 d., šeštadienį, 
"Žaibo" dienos-97". Programo
je: 11:30 v. r. - 12-asis kėgliavi- 
mo "Draugystės turnyras" - Pa- 
lisades Palace Kreiptis į A.Na- 
gevičių, tel. 216/845-8848;

metinis renginys - "Evening at 
the Races", etc.,- 6:30 v.v. - 
Lietuvių namuose

• KOVO 16 d. skautija rengia 
Kaziuko mugę. Pradžia - 11 v.r.

• KOVO 22-23 d. - šv. Jurgio 
parapijos velykinių kepinių par
davimas .

• BALANDŽIO 6 d. 11:30 v. 
ryto - Atvelykio stalas šv. Jur
gio parapijos salėje

• GEGUŽĖS 11 d. 11:30 v. 
ryto - Motinos Dienos priešpie
čiai, parapijos salėje. Rengia šv. 
Jurgio parapijos taryba

• GEGUŽĖS 26 d. 8:30 v. ryto 

- Memorial day: apeigos, šv. 
Mišios, pusryčiai. Rengia Kata
likų Karo Veteranų 613-asis 
postas Šv. Jurgio parapijoje 
LIEPOS 19 d. 5:00 v.v. - Lietu
vių kultūrinių darželių vakaronė 
Gwinn Estate

• LIEPOS 20 d. 11:30 ryto - 
šv. Jurgio parapijos gegužinė šv. 
Jurgio parapijos sodyboje

• SPALIO 18, 19 d. - ne
mokami skiepai nuo gripo. Ren
gia šv. Jurgio parapijos taryba

• LAPKRIČIO 16 d. nuo 11:30 
iki 3:30 v.p.p. - šv. Jurgio 
parapijos Rudens festivalis

• GRUODŽIO 20, 21 d. - šv. 
Jurgio parapijos Kalėdinių kepi
nių pardavimas

• GRUODŽIO 24 d. 9:30 v.v. - 
Bendros Kūčios šv. Jurgio para
pijos salėje

Geraradas Juškėnas
VANDUO JUPITERIO 

MĖNULYJE

Gruodžio mėn. "Ga- 
lileo" erdvėlaivis atsiuntė iš 
arti nufotografuotus vieno Ju
piterio planetos palydovo 
(mėnulio) - Europos - vaiz-
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ĮVAIRENYBĖS

dus. Tie vaizdai rodo, kad 
Europoje yra ledu padengtas 
vandenynas. Toks atradimas 
leidžia mokslininkams spė
lioti, kad joje irgi gali egzis
tuoti gyvybė. Iš Europos gau
ti vaizdai rodo plonų mėlyno 
ledo sluoksnį, kuris dengia 
storesnį vandens arba sniego 
ir vandens mišinio klodą. 
Nelygus ledo paviršius rodo, 
kad jis dažnai trūkinėja ir 
juda, leisdamas paviršiun iš
kilti dumblui. Mokslininkai 
bando įtikinti NASA, kad 
pakreiptų "Galileo" erdvėlai
vį dar vienam praskridimui 
arti Europos.

Jei šie atradimai pa

SUSITIKIMAS SU
OHIO RAŠYTOJAIS

Kristina Stankutė

sitvirtintų, Jupiterio palydo
vas Europa būtų pirmasis 
erdvės kūnas už Žemės ribų, 
turintis gausius vandens kie
kius. Tos nuotraukos sukelia 
spėjimus apie gyvybės buvi
mą Europoje, nes ir Žemėje 
po Antarktikos ledynais yra 
gyvybė.

Jupiterio palydovų 
dviejų metų tyrimams šiemet 
baigiantis, būtų įmanoma nu
kreipti "Galileo" dar arčiau 
praskristi šalia Europos. Vie
nintelė kliūtis būtų - Galileo 
erdvėlaivyje sumažėję vaira
vimo dujų ištekliai ir NASA 
įstaigai sumažintas biudžetas. 

GerJ.

Psychological Health Center and 
Alcoholism Treatment Program, Ine. 

6315 Pearl Road, Suite 101 
Parma Heights, Ohio 44130 

Telefonas: (216) 845-9061 
Faksas: (216) 8454-9062

Dr. Gintautas Z. Sabataitis Psichologas 
Priimame "Medicare" ir kitus sveikatos apdraudimus

EUROPA TRAVEL 692-1700
L0WEST AIR FARES 

available worldwide

passports * visas* prepaid tickets 

serYing our community
FOR OVER 35 YEARS

“LEADERSIN L0W COST TRAVEL”

ATLANTA IMPORT EXPORT
JŪSŲ PASLAUGOMS CLEVELAND'E MŪSŲ ATSTOVAS:

LITMA IMPORT EXPORT 
639 EAST 185 STREET 

CLEVELAND OH 44119 
216-481-6611

SIUNČIAME SIUNTINIUS LAIVU
LABAI SKUBIEMS SIUNTINIAMS - ORO CARGO 

AUKŠTOS KOKYBĖS MAISTO SIUNTINIAI

JOSI] SIUNTINIUS PRISTATYSIME ( NAMUS 
BET KURIOJE LIETUVOS, LATVIJOS, ESTIJOS, 

BALTARUSIJOS VIETOJE, O TAIP PAT MASKVOJE, 
PATERBURGE IR KALININGRADO SR.

ATLANTA IMPORT EXPORT 
(312) 434-2121 arba (M6> 775-7363

Mano dėdė, dr. Vik
toras Stankus kartą patarė 
man dalyvauti Cleveland 
knygyno rengiamoje rašytojų 
popietėje. Šis renginys buvo 
skirtas Cleveland miesto 200 
įkūrimo metinių progai. Dėdė 
sakė, kad bus gana įdomu.

Iš tikrųjų, taip ir bu
vo. Man gal labiausia įdomu 
buvo susipažinti su garsiu ra
šytoju LES ROBERTS. Apie 
jo kūrybą gražiai rašoma 
"Washington Post Book 
World", "San Diego Tribū
ne", "Chicago Tribūne" ir 
mūsų dienraštyje "The Plain 
Dealer". Per susitikimą su 
šiuo rašytoju aš sužinojau, 
kad Les Roberts 24 metus 
gyveno Los Angeles ir dirbo 
Hollywood prodiuseriu. Ta
čiau tapęs rašytoju, savo pir
mąsias tris knygas jis kažko
dėl parašė apie privatų detek
tyvą, kuris darbuojasi Cleve
land mieste ir apylinkėse. Pa
sirodo, kad jo knygų herojus 
yra Milan Jacovich. Rašyto
jas atvaizdavo jo gyvenimą 
savo knygose: "The Dūke of 
Cleveland", "Deep Shaker", 
"Full Cleveland" ir kt. Net ir 
naujausia jo knyga yra apie 
Cleveland. Ji vadinasi "Colli- 
sion Bend".

Šiame susitikime aš 
sužinojau, kad Cleveland 
miesto įkūrimo 200-ųjų me
tinių proga išleistoje knygoje 
"Cleveland Rocks" jos auto
rius DAMON STAKES apra
šė labai įdomius dalykus. Pa
sirodo, kad pirmasis Ameri
kos kovų už nepriklausomy
bę mūšis prieš britų kariuo
menę įvyko 1744 metais, 
spalio 10 d. Pt. Pleasant, 
Ohio. Pirmoji Nepriklauso
mybės deklaracija paskelbta 
1774 m. lapkričio 5 d., Ohio 
valstijoje, o ne Philadelphia 

(1775 m. liepos 4 d.). Knygos 
autorius D.Stake aiškina, jog 
pirmą kartą kolonistai pareiš
kė, kad jie gins amerikiečių 
laisvę, gins savo kraštą. Jie 
yra drąsūs, laisvi žmonės. 
Taigi šioje rezoliucijoje buvo 
kalbama apie žemę, o ne apie 
arbatą (ar prisimenate "Bos
tono arbatėlę"?). Kai Anglija 
uždraudė kolonijoms Ameri
koje plėstis, kolonistai ne
klausė. Jie kūrėsi Ohio vals
tijoje ir skatino kitas koloni
jas įsijungti į kovą dėl nepri
klausomybės.

Susitikime su rašyto
jais man buvo labai įdomu 
pakalbėti su BELLERUTH 
NEPARSTEK, kurios mama 
kilusi iš Lietuvos, iš Užven

Rašytojas, garsių detektyvinių romanų autorius I^es Roberts 
rodo savo naująją knygą. Greta jo - Kristina Stankutė 

V.Stankaus nuotr.

čio miestelio, esančio netoli 
Šiaulių, apylinkių. Šios auto
rės knyga ""Guided Imagery" 
paaiškina, kaip žmogus gali 
išlavinti savo vaizduotę ir net 
sustiprinti sveikatą.

Dar vienas rašytojas 
- STEVEN SWINIARSKI 
papasakojo apie savo knygą 
"Forests of The Night". Joje 
vaizduojamas tigras, kuriam 
mokslininkai suteikė žmo
gaus pavidalą.

Tur būt kiekvienam 
atėjusiam į šį susitikimą, bu
vo labai įdomu matyti susi
rinkusius į vieną vietą apie 
100 autorių ir mielai pasako
jančių apie savo knygas. Juk 
knygos mus visus praturtina.
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ATRASKITE MAJUS

"Mayan Discoveries 
in Belize" (Majų atradimai 
Belize krašte) - tokią temą 
gvildens Cleveland Valst. 
u-to antropologijos profeso
rius Dr. Peter Dunham, tre
čiadienį, vasario 19 d. 7:00 
vai. vakaro Cleveland Metro- 
parkų zoologijos sodo audito
rijoje.

Dr. P. Dunham buvo 
pirmas archeologas, atradęs 
Majų miestus Belize kalnų 
aukštumose. Išgirsite, ką iš 
tikro reiškia gyventi ir dirbti 
džiunglėse, o po to aplanky
site zoologijos sodo Džiung
lių paviljoną - Rain Forest.

Dr. P. Dunham pa
skaita bus nemokama, per
kant Rain Forest bilietą. Bi-

SKELBIMAS
VYRAS, 30 METU, 

sutinkantis dirbti sunkų dar
bą, ieško kas galėtų jį iš
kviesti į JAV. Jo adresas: V. 
Jasiukevičius, Laisvės 27, 
Krekenava, Panevėžio raj. 
5346, Lithuania.

i j
VISA LOTTERY

| Our office is assisting with VISA LOTTERY. Į 
i Aplications for Green Card from now until March | 
Į 1, 1997. For more information call:

Jayashree Bidari, J.D. - Attorney At Law
(216)892-3323

Litljuapiap Credit Upiop
Lietuvių Kredito Kooperatyvas

767 East 185tb Street Cleveland, Obio 44119 481-6677

Prieš perkapt paująrpašipą- pasiteiraukite TAUPOJE.
Naujorp rpašipon? - puo 7.0% Naudotom? ipašiporp - puo 8.5% 

TAUPA turi visus bapkipius patarpavirpus.
Atidarykite TAUPOJE sąskaitą ir taupykite pas savus.

DARBO VALANDOS: aptradiepį, trečiadiepį
ir ketvirtadiepį--------------------------- 9:00v.r. - 4:00p.p.
pepktadiepį------------------------------ 9:00v.r. - 6:00p.p.
šeštadiepį-------------------------------- 9:00v.r. - 12:00p.p.
sekipadiepį parapijoje------- 11:00v.r. - 12:00p.p.

Kiekviena taupomoji sąskaita federalinės valdžios (NCCIA) apdrausta iki $100,000

Complete Front End Service

481-5397
New and used Tires, Brakes, Shocks, Struts, 

Mufflers, lube oil and Filter
• Buy any 4 tires and receive a P.S. Tire hat!

OPEN
Mon.-Fri.: 8 am to 6 pm 866 E. 200 th St.
Sat: 8 am to 4 pm Cleveland, Oh. 44119

Paul Stefanac

JAKUBS AND SON
Laidojiipo Įstaiga
Willian? J. Jakubs Sr. 
Williaro J. Jakubs Jr. 
Keppetb Scbnjidt ir 
Barbara Jakubs Scbnjidt

Licenzuoti direktoriai ir balzamtiotojai
936 East 185tb Street Cleveland, Obio 44119 
36000 Lakesbore Blvd. Eastlake, Obio 44095 

Telefonas: 531-7770

Laldotuvu^koplyCia erdvi, visinama, 
teikianti janki^atmosfer^liūdesio valandoje. 
Vielele aikšte automobiliams pastatyti.

lietai po 4:30 vai. p.p. - $ 5 
suaugusiems, $3 vaikams 2- 
11 m. amžiaus, o jaunes
niems - veltui. Ger.J.

KĄ TURI BENDRO - 
SENOLIAI IR 
DŽIUNGLĖS?

Jie yra dvi mūsų pa- 
sauliuo vertingiausios gamti
nės brangenybės! Šiam faktui 
atšvęsti Cleveland Metro par
kų zoologijos sodas š.m. ko
vo 5 d. Džiunglių paviljone 
(The Rain Forest) rengia ne
mokamą viešnagę nuo 4:30 
vai p.p. iki 8:30 vai vakaro. 
Tą vakarą senoliai nuo 55 m. 
ir vyresni bus įleidžiami ne
mokamai į Džiunglių paviljo
ną (The Rain Forest). Vaka
ras tenai bus nuostabi proga 
ištrūkti iš žiemos vėsumos į 
švelnią aplinką. Ger.J.

Vasario 23 d., sek
madienį, 11:30 v.r. įvyks 
"TAUPOS" metinis narių 
susirinkimas Dievo Moti
nos Parapijos didžiojoje 
salėje. Visus kviečiame 
apsilankyti.

"DIRVAI"
AUKOJO:

V.Apynys, Clinton, OH.........35
G.Gudauskienė, LosAng. CA 35
P.B.Varkala, Ellisfd, Eng.... 28
J.Šulaitis, St. Petersburg, FL 25
G.Lazdinis, Euclid, OH....... 25
B.Briedis, Chicago, IL......... 25
J.Agurkis, Omaha, NE......... 25
V.Trečiokas, Wethersfld,CT 22
V.Vameckas, Waterbury.CT 15
J. Taoras, St. Pete. FL............  15
P.Gobis, Dearbom Hts. MI.. 15
K. Gobelis, Redford MI........ 15
J. Cinkus, Downers Gr. IL..... 15
K. Ramonas, Chicago IL...... 15
V.Matulevičius, Canada...... 15
V.Yucius Pittsburgh. PA..... 15
P.Lapinskas, Canada............ 15
A.Kavaliūnas, Clev. OH...... 15
Z.Jūra, London, England..... 15
E.Bakūnas, Elkridge, MD.... 10
V.Jokubaitis, Euclid, OH..... 10
V.Rociūnas, Independ., OH.. 10
P.Jadviršis, Chicago, IL....... 10
N.N., Cleveland OH.............. 10
B .Bacevičius, Warren.......... 10
R. Jurkūnas, Lomita............... 10
A. Ožinskas, Willowick........ 10
K.Šidlauskas Dr., St. Pete..... 10
V.Patalauskienė, Farming.,MI 5
J. Matioška, Centerville..........  5
B. Mikonis Dr., Mashpee........ 5
E.Cemius, Worcester.............. 5
V.Sakas, St. Petersburg, FL .. 5

RITA STAŠKUTE

Born To Travet
26949 Chagrin Blvd. #103 (Ohio Savings Building) 

CLEVELAND, OH 44122
Tel: (216) 831-5530 & (800) 366-9980
Fax: (216)831-5028

LIETUVA - 1997
Skrydžiai į Vilnių dar vis geriausiomis kainomis 

Atstovaujame FINNAIR, SAS ir kitas oro linijas 
Bendradarbiaujame su Lietuvos Avialinijomis

Matas & Associates mLLJ
realtor”MLS

_, NORMLS
RITA MATAS * Broker * G.R.I. * Licepsed Real Estate Appraiser

2412 Cedarwood Road'' 17938 Neff Road
Cleveland, 0H. 44119 Pepper Pike, 0b. 44124 J 
(216) 486-2530 (216) 473-2530

ADV. VYTAS MATAS teisinis patarėjas
(216)473-2530

A.Urbonas, St. Pete. B., FL.. 5 
E.Jakulis, Willoughby, OH .. 5 
V.Ažusenis, Lakewood, OH.. 5 
S.Mikalauskas, Cleveland, OH 5 
ZJanušis, Livonia.......................5
G.Stanulis, Downers Gr........... 5
A.Matuzas, La Grange..............5
A.Dirgėla, Oak Lawn................5
A.Paškonis, St. Pete................... 5

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame

PADĖKITE 
RASTI 

GIMINES
Rašau Jums su prašy

mu, ar negalėtumėt savo lai
krašty paskelbti apie mane 
žinutę. Norėčiau susirasti sa
vo giminių ar bent draugų, 
kurie per karą pasitraukė į 
Ameriką. Esu senyvo am
žiaus ir likau visai viena, visi 
mano artimieji išmirė. Man 
vienai taip liūdnai slenka die
nos, norėtųsi su kuo nors su
sirašinėti. Žinau, kad kažkur 
Amerikoje yra mano tėvelio 
giminė. Vieną tai prisimenu, 
ponia Ušinskienė Vanda. Ji 
dar buvo ir mano sutvirtini

mo sakramento motina, jos 
duktė Irutė Ušinskaitė buvo 
jaunesnė už mane, mes abi 
žaizdavome. Jos gyveno 
Kaune, o vasara atvažiuoda
vo pas mus vasaroti. Mano 
tėvai turėjo Montvilonių dva
rą prie Kėdainių. Tėvelis ir 
mama senai mirė, visos tetos 
mirė, mirė pusbroliai. Ir vie
nintelė pusseserė Janina Ivaš
kevičiūtė irgi mirė, likau tik 
aš, o ir man jau virš šešias
dešimt.

Mano tėvelis buvo: 
Adolfas Klimanskas, mamy
tė: Marija Duchnauskienė 
-Klimanskienė, mano tėvelis 
buvo jos antras vyras. Ma
mos mergautinė pavardė bu
vo Vendziagolskytė. Su pir
mu vyru mama turėjo sūnų 
Aleksandrą Duchnauską. Su 
savo broliu gerai sugyvenom. 

Su pagarba: Regina
Klimanskaitė-Gutauskienė 
Mano adresas:

Reginai Gutauskienei 
Tuopų gt. 1-8,
Vilainių gyvenvietė 
Kėdainiai 5048
Lithuania

n i x
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