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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

STIPRINKIME LIETUVIŲ 
TAUTININKŲ SĄJUNGĄ

Puoselėdami ir gindami 
tautiškąsias vertybes bei ug
dydami tautiškumo bei vals
tybingumo idėjas visuomenė
je, lietuvių tautininkai nuėjo 
ilgą ir sudėtingą kelią:

- kilę iš XIX a. pabaigos 
"aušrininkų";

- XX a. pradžioje grupa
vusi apie "Vilties" laikraštį, o 
vėliau apie "Vairo" žurnalą;

- kaip Tautos pažangos 
partija aktyviai dalyvavę Lie
tuvos tarybos darbe, atkuriant 
nepriklausomą Lietuvos vals
tybę;

- 1924 metais persiorga
nizavę į Lietuvių tautininkų 
sąjungą, atėję prie valstybės 
vairo ir daug prisidėję, kurda
mi Lietuvoje tvarką, stiprin
dami ūkį, ugdydami tautinį ir 
valstybinį patriotizmą;

- okupacijų metais žiau
riai naikinti ir persekioti, pra
radę tūkstančius geriausių sa
vo narių;

- Vakarų tremtyje susior
ganizavę į veiklią tautiškumo 
ir Lietuvos valstybingumo 
gynimo bendriją - Amerikos 
lietuvių tautinę sąjungą;

- 1989 metais Lietuvoje 
atsikūrę ir aktyviai dirbę At
kuriamojo ir V Seimo laiko-

• tarpiais.
Deja, istorija užfiksavo 

ne tik mūsų nuveiktus darbus 
valstybei, tautai ir Lietuvos 
piliečiams ugdyti, bet ir mūsų 
padarytas klaidas. įvertinę 
nueitą kelią, turime pripažin
ti, kad dažniausia tautininkų 
padarytų klaidų ar nesėkmių 
priežastis - iškreiptas kai 
kurių mūsų praeities ir dabar
ties vadovų ambicingumas, 
bandymas tarnavimo tautai 
idėją bei šią politinę organi
zaciją padaryti vien pjedesta
lu savajai asmenybei išryš

Nijolė Rimkienė

PABUSK, TAUTA!
Pabusk, Tauta, pakelk akis į dangų, 
Pajusk po kojų žemų Lietuvos!
Ar dar ilgai tylėsi nusigandus
Iš nevilties netekusi galvos?

Paduok, lietuvi, brolis broliui delną, 
Atverki širdį meilei nuostabiai, 
Ištark Tėvynės vardą švelnų,
Kaip pirmą kartą, "Mama", Tu tarei...

Ilgai mus mynė svetimi po kojų, 
Bet buvome. Ir būsim amžiais čia! 
Krauju paplūdę atkakliai kartojom: 
"Čia - Lietuva - mūs meilė ir kančia!"

Tauta, atlaikius šimtmetinę kovą 
Už savo laisvę perkartų kartas, 
Atminusi garbingąją senovę, 
l tautininkų įsijunk gretas!

kinti. Šių klaidų tarpe pami
nėtina jau istorijoje nugrimz
dusi dviejų tautininkų lyderių 
- A. Smetonos ir A. Volde
maro kiek vėliau atsiradusi 
tam tikra priešprieša, kuri ne
buvo naudinga valstybei ir 
pačiai Sąjungai. Šių klaidų 
tęsiniu reikia laikyti bent ke
lių tautinės krypties politinių 
organizacijų kūrimąsi ir ne
pakankamą jų bendrą veiki
mą vėl Nepriklausomybę at
gavus, taip pat Tautininkų 
frakcijos skilimą Atkuriama
jame Seime.

Atkurdami Lietuvių tau
tininkų sąjungą, mes perėmė
me ne tik garbingą teisę tęsti 
Sąjungos veiklą, bet ir ne
lengvą pareigą bei didelę at
sakomybę -ją išlaikyti, stip
rinti ir gausinti, daryti pa
trauklią žmonėms ir įtakingą 
valstybėje. Mums kartu pavy
ko nemažai padaryti: per ke
letą metų buvo atkurti arba 
įkurti LTS skyriai visuose 
rajonuose ir miestuose. Pra
dėjome dalyvauti valstybės 
valdyme ir reikšti politinę po
ziciją įvairiais klausimais, 
dalyvavome visuose savival
dybių tarybų, Seimo ir Prezi
dento rinkimuose.

Tačiau turime pripažinti, 
kad per mūsų veiklos devy
nerius metus nebuvo sukurta 
LTS materialinė bazė. To pa
sekmes šiandieną ypatingai 
skausmingai jaučiame, tiek 
bendrabarbiaudami.su LTS 
struktūromis rajonuose, tiek 
populiarindami visuomenėje 
tautininkų nuostatas bei Są
jungos darbus. Dar stokojama 
profesionalumo LTS veiklo
je, silpnai bendraujama su 
užsienio tautinės pakraipos 
partijomis ir organizacijomis. 
Per didelę naštą krovėsi LTS 

valdyba centre, užuot padėju
si stiprinti LTS struktūras ra
jonuose ir, ypatingai, di
džiuosiuose miestuose. Ne
buvo išsaugotas principas, 
kad politinė partija negali bū
ti panaudota jos vadovų ar ki
tų narių interesams.

Dabartinė LTS vadovy
bė, suprasdama ankstesnes 
klaidas, atsakingai rengiasi 
1999 m. pradžioje vyksian
čiam eiliniam LTS suvažiavi
mui, kuriame numatyta svars
tyti LTS įstatų ir Programos 
pakeitimus bei mūsų dabarti
nę veiklą ir strategiją ateičiai. 
Visus tautininkus, miestų ir 
rajonų valdybas bei skyrius 
kviečiame rengtis suvažiavi
mui ir teikti siūlymus progra
miniams dokumentams ruošti 
bei suvažiavimui organizuoti. 
LTS vadovybei centre ir rajo
nuose privalu ištaisyti klaidas 
ir pašalinti neveiklumo prie
žastis, sukurti veiklią, pa
trauklią ir keliančią visuome
nės pasitikėjimą Tautininkų 
sąjungą. Tautininkų veikla 
turi būti grindžiama konkre
čiais kasdieniniais darbais.

Tačiau mus pasiekė ži
nios, kad kai kuriuose Tauti
ninkų sąjungos skyriuose at
skiri LTS nariai skleidžia in
formaciją, jog Tautininkų są
jungos vadovybė neturi veik
los programos, kad tautinin
kams gresia pakrikimas. To
dėl raginama perstoti į kuria
mą Nacionaldemokratinę par
tiją. Pareiškiame, kad tokie 
gandai yra nepagrįsti, o ragi
nimai - skaldytojiški ir ken
kėjiški.

Lietuvių tautininkų są
junga, apgailestaudama dėl 
tolesnio tautinės krypties po
litinių jėgų skaldymo, kurį 
skatina grupė esančių ar bu
vusių tautininkų bei tautinės 
idėjos marinimu suinteresuo
tų asmenų, nemano, kad Lie
tuvoje reikėtų kurti dar vieną 
tautinės krypties politinę par
tiją. Praeitis ne kartą įrodė, 
kad tautinių jėgų skaldymas 
yra ne tik tautinės partijos 
silpninimas, bet ir tautinės 
idėjos diskreditavimas. Nuo
monių skirtumus mes, tauti
ninkai, galime aptarinėti spe
cialiame komitete ar frakci
joje, neišeidami iš Sąjungos 
ribų.

Kritinį požiūrį į Seimo 
nario Rimanto Smetonos 
įkurtą Nacionaldemokratinį 
judėjimą mes pasakėme bir
želio 20 d. LTS tarybos posė
dyje. Tuo pačiu LTS pažymi, 
kad R. Smetonos kategoriškai 
negatyvi pozicija Europos

Gandriukai ant Martyno Jankaus muziejaus klėties stogo 
Bitėnuose. V. Šliūpo nuotr.

Sąjungos atžvilgiu nėra pers
pektyvi ir negali būti priimti
na Lietuvių tautininkų sąjun
gai.

Beje, kai kurie tautinin
kai ar jų vardu kalbantys as
menys perdėtai remiasi euro- 
skepticizmu, kurį taip pat 
populiarina į Rytus besižval- 
gantys jų pakeleiviai. Popu
listinis ir kategoriškas euro- 
skepticizmas yra toks pat 
klaidinantis ir Lietuvai žalin
gas, kaip ir nerealus, iliuzinis 
euroentuziazmas, žadantis 
greitą Lietuvos įstojimą į ES 
ir ekonominių bei socialinių 
problemų išsprendimą vien 
svetimomis rankomis ir sveti
mais pinigais.

Lietuvių tautininkų są
jungos Programoje yra pasa
kyta, kad Lietuvai, jos ekono
mikai, teisėsaugai ir teisė
tvarkai, visiems žmončms 
stoti į ES reikia tiktai gerai 
pasiruošus, tam pasirengimo 
procesui skiriant pakankamai 
laiko. Mes ne kartą pasisakė
me prieš skubotą ir nepareng
tą strateginių objektų išparda
vimą, privatizavimo klaidas, 
neleistiną aplaidumą, saugant 
valstybės sienas, nelegalią 
migraciją, nepakankamą dė
mesį valstybinei kalbai, pa
vojus lietuvybei Rytų Lietu
voje, aplaidų požiūrį į lietu
vių kultūros plėtojimą etninė
se žemėse. Ne kartą Prezi
dentui, Seimui ir Vyriausybei 
šiais klausimais teikėme kon
struktyvius siūlymus.

Šiame numeryje:

Rusijoje, Šiaurės Korėjoje ir kituose neramiuose

kraštuose .................................................................. 2-3 p.
Nuotaikos Kaune prieš 59 metus..................... 3 p.
Tremtinės istorija.................................................. 4 p.
Įsidėmėkite šiuos skaičius: už jų kas trečio Lietuvos 
gyventojo žuvimas arba tėvynės praradimas  5p. 
Iš PLB valdybos pirmosios metinės ataskaitos... 6 p.
Naujų knygų lentynoje.......... ......................... 6-7-8 p.
Dėmesio: prasidėjo spaudos platinimo vajus  8 p.
Įspūdžiai iš 8-osios tautinės skautų stovyklos... 10 p.
"Girių aidas" - Amerikoje ir Kanadoje........... 12 p.

Suprantame, kokia gau
sybė neatidėliotinų darbų 
mūsų visų laukia. Lietuvai 
įsijungiant į Vakarų gynybi
nes, politines ir ekonomines 
struktūras, tautiškumo reikš
mė, išlaikant tautos orumą ir 
valstybingumą, bus dar di
desnė. Tiems darbams mes 
turime išsaugoti ir sustiprinti 
savo skyrius, pakviesti dau
giau žmonių, ypač jaunimo, 
ieškoti bendradarbiavimo ry
šių su visomis tautinės kryp
ties politinėmis ir patriotinė
mis jėgomis. Mūsų, tautinin
kų, bendras tikslas - užkirsti 
kelią tiek Rytų, tiek ir Vakarų 
kosmopolitizmui, pražūtingai 
besiskverbiančiam į laisvę at
gavusių žmonių sąmonę.

Mes kręipiamės į visus 
tautininkus, miestų ir rajonų 
valdybas, ir skyrius, prašyda
mi likti vieningiems, neabe
jojamiems ir atsakingiems už 
visą Lietuvių tautininkų są
jungą, už pareigą jai ir tuos 
darbus, kuriuos mes apsiėmė- 
me ir kuriuos privalėsime at
likti. Tautiškumo idėjos, ku
rias tautininkams propaguoti 
lemta, visada išliks gyvybin
gos, nes jos kelia tautos dva
sią, saugo istorinę atmintį, 
žadina tautinę savigarbą bei 
pasiaukojimą savo Tėvynei.

Mielas lietuvi, tautininke, 
nepamirški žodžių, kurie įra
šyti Tavo vėliavoje - "Tautos 
jėga - vienybėje".

Dr. Alvydas Baležentis 
(Iš "Tautininkų žinių", 7 nr.)

bendrabarbiaudami.su


2 psl. • DIRVA • 1998 m. rugsėjo 15 d.

Girdėta iš Vilniaus
• PREZIDENTAS LANKYSIS AMERIKOJE. Šį ru

denį Lietuvos Prezidentas Valdas Adamkus du kartus lankysis 
Jungtinėse Amerikos Valstijose. Rugsėjo 19 d. jis vyks į Niu
jorką dalyvauti Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos posė
dyje. Lietuvos vadovas perskaitys kalbą, susitiks su Jungtinių 
Tautų Generaliniu sekretoriumi Kofi Annan. Taip pat planuo
jami dvišaliai V.Adamkaus susitikimai su Pietų Afrikos Res
publikos Prezidentu Nelson Mandcla, Japonijos Ministru Pir
mininku Keizo Obuchi ir kitais pareigūnais. Antrą sykį į JAV 
Prezidentas vyks spalio pabaigoje. Vašingtone jis susitiks su 
JAV Prezidentu Bill Clinton, o Čikagoje dalyvaus pasitarime 
apie investicijų į Baltijos valstybes galimybes. Jis susitiks su 
Ilinojaus valstijos valdžios atstovais ir vietos lietuviais.

• PRASIDĖJO SEIMO SESIJA. Pasak "Lietuvos ry
to", dar prieš prasidedant Seimo rudens sesijai įvyko iki šiol 
Lietuvoje nematyti busimosios parlamento veiklos aptarimai. 
Šis dienraštis didžiausius nuopelnus už tai priskiria Preziden
tui Valdui Adamkui, nes jo pasiūlymu įvyko susitikimai su 
premjeru G.Vagnoriumi ir Seimo vadovybe. Premjeras susiti
ko su visų parlamentinių grupių atstovais. Šioje sesijoje nu
matytų apsvarstyti įstatymų skaičius siekia beveik pustrečio 
šimto - beveik po dešimt kiekvienam Seimo posėdžiui.

• APIE LIETUVOS TEISĘ TAPTI NATO NARE. 
Didžiausius atgarsius Vilniaus konferencijoje sukėlė griežtas 
Seimo pirmininko Vytauto Landsbergio pasisakymas, atvirai 
kaltinantis NATO ir Vakarus delsiant aiškiai atsakyti, kokios 
yra Lietuvos perspektyvos tapti NATO nare. "Kokia tai įstai
ga, kuri neatsako į esminį raštą penkerius metus?" - klausė jis, 
priminęs, kad Lietuva dar 1994 metais oficialiai pasiprašė pri
imama į NATO. "Žodžiai apie atviras duris turėjo vertę prieš 
keletą metų, - sakė V. Landsbergis. - Lietuva daug padarė, 
kad sugriūtų raudonojo totalitarizmo monstras ir tokiu būdu 
prisidėjo prie Vakarų saugumo. Vakarai galėjo sutaupyti mi
lijardus, šimtus milijardų. Tačiau kai norime saugumo savo 
valstybei, kalbame į mūro sieną". Jo nuomone, atėjo laikas 
aiškiai pasakyti, ar Atlanto kelias skirtas visiems, ar ne.

• A. BRAZAUSKO AKTYVUMAS. Algirdas Brazaus
kus "Respublikai" sakė apgailestaująs, kad Užsienio reikalų 
ministerijos organizuotoje antrojoje Vilniaus konferencijoje 
daugiausia kalbėjo "politikos valdininkai", negalėję pasakyti 
ką nors nauja apie NATO ir Europos Sąjungos plėtrą. Jis pasi
gedo konkretumo: "Štai aš konferencijoje paklausiau, kaip 
Europos Sąjunga gali padėti Baltijos valstybėms, Lenkijai, 
kad šios kuo mažiau nukentėtų nuo krizės, kai Rusijoje, Uk
rainoje, Baltarusijoje dabar tokia tragiška ekonominė situaci
ja? Niekas taip ir neatsakė." Jis išreiškė nuoskaudą: "Regis, 
net mintis niekam nekilo pasiūlyti man prisidėti prie konfe
rencijos organizavimo. Čia viską vien Užsienio reikalų minis
terija darė. O pernai konferenciją organizavo Prezidentūra".

• KAIP SUMAŽINTI NUOSTOLIUS? Lietuvos Vy
riausybė baigia derinti antikrizinių priemonių programą, kuri 
sušvelnintų Rusijos krizės padarinius Lietuvai. Apie tai iš Sei
mo tribūnos pranešė Ministras Pirmininkas G. Vagnorius. Ta
čiau, jo nuomone, tokia programa jokiu būdu negali užtikrinti, 
kad Lietuvos įmonės nepatirs ekonominės žalos dėl sutrikusių 
finansinių atsiskaitymų kaimyninėse valstybėse.

• PAGALBA KARALIAUČIUI. Lietuvos Vyriausybė 
Kaliningrado sričiai suteiks 5 milijonų litų vertės pagalbą me
dikamentais ir maisto produktais, praneša visi šalies dienraš
čiai. Skiriant šią pagalbą daugiausia dėmesio bus skiriama li
goninėms ir vaikų darželiams, socialiai labiausiai pažeidžia
moms žmonių grupėms. Maisto siunta bus sudaryta iš įmonių 
perteklinės produkcijos. Pasak premjero Gedimino Vagno
riaus, tokiu būdu norima ne tik paremti sunkioje padėtyje atsi
dūrusius Rusijos žmones, bet ir padėti Lietuvos įmonėms par
duoti sukauptą produkciją.

• NELAIMĖS PRIEŽASTYS. Sraigtasparnio MI-2 su
dužimą Plateliuose tiriantys ekspertai nustatė, jog jį vairavęs 
N. Kiuškin buvo girtas. Tai pagrindinė nelaimės priežastis. 
Pilotas šiurkščiai pažeidė skrydžių taisykles, pavojingai ma
nevruodamas ir nesilaikydamas nepavojingo skrydžio aukš
čio. Civilinės aviacijos inspekcijos ekspertai teigia, jog orlai
vis buvo techniškai tvarkingas. Vienintelė po šios nelaimės iš
likusi sraigtasparnio keleivė V. Rancienė mirė ligoninėje.

• ATLAIDAI ŠILUVOJE. Tradiciniai Šilinių atlaidai 
prasidėjo rugsėjo 8-ąją - Švenčiausiosios Mergelės Marijos 
gimimo dieną. Žemaitijos miestelis Šiluva į katalikų bažny
čios istoriją įėjo kaip pirmasis Europoje Švenčiausiosios Mer
gelės Marijos stebuklas - 1612 metais ji pasirodė piemenė
liams. 1627 m. miestelyje pastatyta medinė bažnyčia, o 1663- 
iaisiais - Dievo Motinos apsireiškimo vietoje iškilo koplyčia. 
Atlaidai truks iki rugsėjo 15 dienos. (Pagal Eltos pranešimus)

Iš visur - apie viską
KAS BUS RUSIJOJE?

Algirdas Pužauskas

Prezidento Bill Clinton 
dviejų dienų viešnagė Rusijo
je sutapo su jos gilia ūkine 
krize. Rusijos prezidentas B. 
Jelcin pripažino, kad Rusijos 
rublio vertė visiškai nukrito, 
ūkio reformos sustojo, didieji 
bankai paskelbė bankrutuo
jantys, o užsienio verslininkai 
sustabdė investavimus. Tie, 
kurie galėjo, atsiėmė savo pi
nigus ir išvyko. Kovo mėnesį 
pašalintas Rusijos vyriausy
bės vadovas Viktor Černo- 
myrdin vėl pakviestas sugrįž
ti į savo buvusį postą, o nau
jasis premjeras Sergej Kiri- 
jenka atstatydintas. Tokios 
permainos valdžioje dar la
biau pakenkė rublio vertei. B. 
Jelcino planus sumaišė Dū
mos atsisakymas patvirtinti 
buvusį premjerą V. Černo
myrdiną. Prezidentas pagrasi
no paleisti Dūmą ir paskelbti 
naujus rinkimus, tačiau ne
aišku, ar jam pasiseks suda
ryti vyriausybę, kuri valdytų 
valstybę iki naujo parlamento 
išrinkimo. Opozicijos partijos 
jau numatė visuotinio Rusijos 
streiko datą ir grasina paša
linti prezidentą, kuris, anot 
jų, jau įrodė, kad nesugeba 
valdyti Rusijos: negali išlai
kyti kariuomenės, surinkti 
mokesčius ir įgyvendinti per
ėjimo į laisvąją rinką planus. 
Rusija užsieniui jau įsiskoli
no apie 40 milijardų dolerių.

Liberalų demokratų va
dovas Vladimir Žirinovskij 
pasiūlė Dūmai patvirtinti 
premjeru V. Černomyrdiną, 
palygindamas jį su "patyru
siu" chirurgu, kuris pasiuntė į 
lavoninę 200 pacientų, tačiau 
išgydė 200-ajį. "Mums gaila 
tų dviejų šimtų, - kalbėjo V. 
Žirinovskij, - tačiau premje
ras, kaip ir tas chirurgas, įgijo 
patyrimo".

Dar blogiau elgėsi V. Ži
rinovskij, vėlų vakarą pasiro
dęs prie "Maskvos" viešbu
čio, kuriame buvo apgyven
dintas JAV prezidentas su 
žmona. Atvykęs su dideliu 
būriu rėmėjų ir televizijos 
žurnalistų, liberalų partijos 
vadeiva šlykščiais žodžiais 
koliojo prezidentą B. Clinton, 
vadindamas jį idiotu, kurio 
doleriai teršia visą pasaulį. Iš
sitraukęs dolerio banknotą, 
V. Žirinovskij jį viešai sude
gino, bjauriai šūkaudamas 
apie svečią iš JAV ir panelę 
Moniką. Maskvos televizijos 

stotis šią asmeninę V. Žiri- 
novskio demonstraciją nuo 
pradžios iki galo parodė žiū
rovams, tik šiek tiek prislo
pindama keiksmažodžius.

Rusijos kompartija reika
lauja išdalinti vyriausybės 
narių postus Dūmoje atsto
vaujamoms partijoms. Ko
munistai siekia perimti svar
biausias ministerijas: vidaus 
reikalų, gynybos, užsienio 
reikalų ir finansų. Dūmos va
dai siekia pakeisti Konstituci
ją. Viešosios nuomonės tyri
mai parodė, kad Maskvos gy
ventojai netiki, jog dabartinis 
premjeras galėtų išvesti Rusi
ją iš dabartinės krizės. Net 90 
procentų apklaustųjų pareiš
kė, kad jie nepasitiki V. Čer
nomyrdinu, kuris jau turėjo 
galimybę veikti, tačiau nieko 
nepadarė, o tik atvedė šalį į 
bankrotą.

Prezidentas B. Clinton 
Maskvoje turėjo progos susi
pažinti ir su Rusijos opozici
jos vadovais. Iš 450 išrinktų 
Dūmos atstovų 131 vieta pri
klauso komunistų partijai. Jos 
vadas Gcnadij Ziuganov pa
sakė prezidentui B. Clinton, 
kad Amerika ir Vakarų sąjun
gininkai - buržuazinės vals
tybės - savoidraugu Rusijoje 
pasirinko girtuoklį, smuku- 
sios dorovės asmenį, kurį pa
laiko vos 7 proc. šalies gy
ventojų. Šį rudenį Rusijos 
kompartija minės savo įstei
gimo šimto metų sukaktį. 
Komunistus Dūmoje palaiko 
dar apie 80 atstovų, priklau
sančių kairiosioms grupuo
tėms. Anot G. Ziuganovo, 
komunistai imasi gelbėti Ru
siją iš buržuazijos pinklių.

Kompartija turi stiprias 
pozicijas ne tik Dūmoje. Ji 
Rusijoje leidžia apie 400 
laikraščių ir žurnalų, valdo 
daug radijo stočių ir kelias te
levizijos stotis. Net ir nese
niai sugrąžintas premjeras V. 
Čcrnomyrdin, Dūmoje prašy
damas patvirtinimo, užsiminė 
apie abipusių nuolaidų ieško
jimą ir kai kurių pramonės 
šakų sugrąžinimą į seniai iš
bandytą centrinio planavimo 
kelią, kurio siekia komunistų 
partija.

Šalia komunistų akty
viau pradėjo veikti ir profesi
nės sąjungos. Streiką paskel
busi angliakasių profsąjunga. 
Jos atstovai, susirinkę prie 
Dūmos rūmų, susėdo ant 
laiptų ir kėlė triukšmą, šal
mais daužydami marmurinius 
Maskvos pastato laiptus. Jie 
šaukė, kad darbininkams val
džia skolinga (pagal naują 
rublio vertę) apie 10 milijar
dų dolerių arba 78 milijardus 
rublių už atliktą darbą

Trys Rusijos bankai - 
"Unexim", "Menatep" ir 
"Most" rugpjūčio 25 d. pa
skelbė apie susijungimą į vie
ną banką. Jų direktoriai: Vla
dimir Potanin, Michail Cho- 
dorkovskij ir Vladimir Gu- 
sinskij. Rugpjūčio 26 d. su
sijungė kiti du bankai - "In- 
kom Bank" ir "National Re- 
serve".

Prezidento B. Jelcino 
sunkumus žymiai padidino 
pusiau slapta opozicijos agi
tacija prieš Rusijos rinkoje 
stipriai įsitvirtinusius žydus. 
Šį seną antisemitizmo klausi
mą pajudino "New York Ti
mes" bendradarbis William 
Safire, gimęs 1929 m. gruo
džio 17 d. Tai apžvalgininkas 
ir kritikas, 1978 m. laimėjęs 
Pulitzer apdovanojimą. Jis 
paskelbė, kad Rusijoje eko
nominius reikalus tvarko ne 
tik jaunas žydų kilmės eko
nomistas Anatolij Čiubai's, 
bet ir labai praturtėjęs naftos 
bei dujų pramonės šulas, te
levizijos ir laikraščių savinin
kas Boris Berezovskij. Žydų 
kilmės esąs ir B. Jelcino į 
Maskvą perkeltas darbštus ir 
energingas buvęs Nižnyj 
Novgorodo gubernatorius 
Boris Nemcov. Jam buvo pa
tikėtas vicepremjero postas. 
Dabar atleistas premjeras 
Sergej Kirijenka irgi esąs 
žydas. Tarp politinių partijų 
vadovų pagarsėjo žydų kil
mės ekonomistas, laisvosios 
rinkos šalininkas Grigorij 
Javlinskij, net kandidatavęs į 
prezidento postą.

Minėto straipsnio, iš
spausdinto "New York Ti
mes", autorius W. Safire pa
brėžia, kad žydų šeimoje už
augo ir dabartinis Rusijos už
sienio reikalų ministras Jev- 
genij Primakov. Pusiau žydas 
ęsąs ir liberalų vadas Vladi
mir Žirinovskij. Daugelis ne
seniai iškilusių veikėjų slepia 
savo žydišką kilmę, prisimin
dami J. Stalino ir kitų sovie
tinių vadeivų antisemitinius 
išpuolius. Tačiau daug rusų 
piktai skundžiasi: "Štai kur 
mus nuvedė žydai."

KELIAIS SAKINIAIS

• Prezidentas B. Clinton, 
grįždamas iš Maskvos, susto
jo Šiaurės Airijoje. Jis para
gino airius užmiršti neapy
kantą ir atsisakyti smurto, 
ryžtingiau siekti taikos ir op
timistiškai žiūrėti į ateitį. 
Amerika padėsianti Airijai.

• Tarptautinė žmogaus 
teisių organizacija "Amnesty 
International" paskelbė, kad 
Kinijoje 1997 metais mirties

(Nukelta į 3 psl.)
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NUTAUTĖJIMAS LIETUVOJE
Nutautėjame, kai imame 

kartoti, kad Lietuva - tokia 
maža mažulytė, tarsi visai ne
reikšmingas taškelis žemėla
pyje. Kai patys patikime ir 
kitus įtikinėjame: "Mes - ma
ža tauta". Kam gi įdomus 
toks mažareikšmis? Imame 
ieškoti "didelių" ir sutapati
name save su jais.

Nutautėjimas prasideda 
tada, kai vietoje gimtosios 
kalbos žodžių imame kaišioti 
svetimžodžius, nors savieji 
reiškia visiškai tą patį. Pasi
rodo, kad mums jau net "ne
patogu" vartoti tokią "provin
cialią" ar "senovišką" kalbą. 
Mes juk taip norime būti 
"moderniški". Mes kartais net 
nebežinome, kaip "išsireikš
ti" lietuviškai, nes svetimžo
džiai taip įaugo į kasdieninę 
šnektą, kad nebepastebime, 
jog jie tik suteršė kalbą. Ko
dėl mums reikia "opinijos", 
jei dar turime savo nuomonę, 
kodėl "informuojame", 
"anonsuojame", "raportuoja
me", nors galime pasakyti, 
pranešti, paskelbti? Kodėl 
privalome "susikoncentruo
ti", nors puikiausiai galėtume 
susikaupti? Galų gale nusi
tveriame "kilerį", bet net tada 
neapsižiūrime, jog tapome 
savo kalbos žudikais. Ne 
pasamdytais, bet savanoriais!

Kada mūsų laikais lietu
viai daugiausia nutautėjo? 
Kad ir kaip skaudu būtų tai 
pripažinti, bet sparčiausiai 
nutautėjame dabar, atkūrę sa
vo valstybę. Aukštus postus 
užimamiems ponaičiams ne
reikėjo Valstybės muziejaus, 
valstybinės televizijos. Net 
Mažvydo biblioteka - "na
cionalinė". Bijome net ištarti 
žodį "valstybė". Ko čia grę
žiotis į praeitį (nors jos ir ne
žinome)? Gėriau maitinkimės 
"didžiarusiškomis" arba "di- 
džialenkiškomis", šveicariš
komis ar dar nežinia iš kur 
ištrauktomis "istorijomis", 
kuriose tarp senųjų miestų 
veltui ieškotume Vilniaus ar 
Kauno, Šiaulių ar Kėdainių.

Ne okupacijos, o dabar
tiniais laikais Nidoje vos ne 
kiekviena pašiūrė buvo pasi
dabinusi vokiškais užrašais, 

kol patys vokiečiai ėmė šai
pytis iš tokio "paslaugumo". 
Kas gerbs mus, jei patys save 
niekiname? Pereikime bet 
kuria didesne Vilniaus gatve 
ir rasime aibę angliškų iška
bų bei pagal "abra-kadabra" 
pavyzdį sudarytų pavadini
mų. Nuo sostinės neatsilieka 
ir Marijampolė. Antai, spau
da pranešė, kad dėl Rusijoje 
kilusios krizės nebedirba 
"Vernitas". Jonavoje dūmus 
pučia "Achcma". Jei skubate, 
jus paveš "Inriva", bijote - 
apdraus "Lindra", numirusį 
palaidos "Atcrna". Taigi, ne 
paaugliai kalti, kad jie mėgs
ta "singlus" ir "šou".

Kasdieninis kalbos žu
dymas - visos tautos savižu
dybė. Kas išgelbės savižudį? 
Mokytojai ar vaikų darželių 
auklėtojai? Valstybinė kalbos 
komisija? Ministrai - Saulius 
Šaltenis ar Kornelijus Plate
lis? O gal nurodymą nebesi
tyčioti iš savo kalbos išgirsi-* 
me tik tada, kai jį pasakys 
Prezidentas?

Kai minėjome pirmo
sios lietuviškos knygos su
kaktį, tada dar busimasis Pre
zidentas priminė, jog netru
kus bus minima Mikalojaus 
Daukšos "Postilės" sukaktis. 
Prieš keturis šimtus metų M. 
Daukša rašė: "Pagaliau jei aš 
ir jūs visi neturėtumėt iš tų 
lietuviškai verstų knygų kito
kios pagalbos ir naudos, pa
kaks man ir to, kad tuo nors 
ir mažu savo darbu duosiu, 
kaip manau ir geidžiu, mūsiš
kiams progą ir paskatinimą 
mylėti, išlaikyti ir ugdyti 
gimtąją kalbą, nes tai mums 
visiems D.L.K. gyventojams 
yra (...) labai svarbu."

Negirdėti, kad kas ruoš
tųsi šiam minėjimui. Vieni 
planuoja, kaip geriau pami
nėjus A. Puškiną, kiti suka 
galveles, kur pagarbiau įkur
dinus sovietinių skulptūrų 
parką. Tik keistuolis Algi
mantas Taškūnas tolimoje 
Tasmanijoje susirūpinęs, 
kaip tautiečius prie gimtosios 
kalbos vėl pripratinti. Net ne
reikalingų svetimžodžių rin
kinėlį išleido. Ar atsiras, kas 
juo naudosis?

Juozas Žygas

Nors karas vyko jau dau
giau kaip dvi savaites, bet 
mes Lietuvoje gyvenome lyg 
po Dievo padangte - net ne
galvodami, kad greitai viskas 
pasikeis. Kad vokiečiai jau 
beveik baigia sutriuškinti 
Lenkijos armijas, mums nela
bai terūpėjo. Buvo net tokių, 
kurie manė, kad Lietuva irgi 
turėtų Lenkiją pulti ir Vil
niaus kraštą atsiimti. Bet iš 
dabartinės patirties taško žiū
rint, buvo teisingai pasielgta, 
laikantis neutraliteto, nes jei
gu būtume patys Vilnių atsi
ėmę, tai šiandien jo neturėtu
me. Lietuva būtų atrodžiusi 
kaip Vokietijos sąjungininkė. 
Iš tokios lenkai būtų viską 
gal net su kaupu atsiėmę. Be 
to, kariuomenė karo veiks
mams buvo visai neparengta!

Viskas greitai pasikeitė, 
kuomet rugsėjo 17 d. raudo
noji armija įsiveržė į Lenkiją. 
To mes nesitikėjome. Dabar 
jau tapo aišku, kad Lenkijos 
dienos gal tik ant vienos ran
kos pirštų suskaičiuojamos. 
Lietuvoje buvo paskelbta da
linė mobilizacija. Ne puoli
mui, bet sienų apsaugai. Rei
kėjo sulaikyti ir nuginkluoti 
bėgančius lenkus karius. To
kiai paskirčiai buvome pasi
rengę.

Lenkai, gavę iš sovietų 
durklu į nugarą, didelio pasi- 

bausme buvo nuteista 3,000 
žmonių. Ši bausmė jiems bu
vo įvykdyta . Tai yra 31 proc. 
mažiau, negu 1996 m. Tačiau 
Kinijoje sušaudyta daugiau 
žmonių, negu visame likusia
me pasaulyje, kartu paėmus.

• JAV diplomatas Denis 
Ross, tarpininkaujantis Izrae
lio ir palestiniečių derybose, 
vėl lankėsi Viduriniuose Ry
tuose, ieškodamas susitarimo 
dėl taikaus teritorijų pasidali
nimo.

• Amerikos Kongrese pa
sigirdo pikti kaltinimai Šiau
rės Korėjai, kuri išbandė vi
dutinių nuotolių raketą, iššau
dama ją į Japonų jūrą. Japo
nija pareiškė protestą, tačiau 
korėjiečiai aiškina, kad jie iš
šovė į erdvę palydovą. Rake
ta, dėl kurios kilo triukšmas, 
buvusi tik šio palydovo nešė
ja. JAV Senate nutarta parei
kalauti, kad užsienio parama 
nebūtų teikiama Šiaurės Ko
rėjai, jei ji toliau sieks pasi
gaminti branduolinį ginklą ir 
kurs pavojingas raketas.

KAI KARAS PRIE LIETUVOS 
SIENŲ ARTĖJO

priešinimo nebeparodė. Jų jė
gos buvo menkos dar ir dėl 
to, kad jokio puolimo jie ne
sitikėjo. Vilniaus įgula buvo 
gana menka. Rusai Vilnių 
užėmė per porą dienų. Vil
niui kritus, prasidėjo lenkų 
plūdimas į Lietuvą. Be dide
lių sunkumų ir nesusipratimų 
buvo internuota apie 13,000 
karininkų ir kareivių, o taip 
pat apie 60,000 civilių atbė- 
gėlių. Tarp jų buvo ir J. Pil
sudskio žmona, ir net kino 
aktorė, vaidinusi Barboros 
Radvilaitės rolę. Manau, kad 
abi buvo apgyvendintos "Lie
tuvos" viešbutyje. Gana grei
tai jos per Švediją išvyko į 
Angliją, savo kalbose Lietu
vai gero žodžio taip ir nesu- 
radusios. O juk Lietuvai buvo 
didelė našta išlaikyti apie 
70,000 nekviestų svečių. Ge
nerolai ir šlėktelės reikšdavo 
įvairius reikalavimus. Bet 
kuomet Lietuvą užėmė Rau
donoji armija, tai ir jų geras 
gyvenimas, ir reikalavimai 
pasibaigė. "Metropolyje" len
kiškai daugiau nebesigirdėjo. 
Manau, kad ir "Lietuvos" 
viešbutyje daug kambarių iš
tuštėjo arba kiti neprašyti 
svečiai juose apsistojo.

Nors nei oficialiuose pra
nešimuose, nei spaudoje ne
buvo užsimenama, bet gatvė
se ir baruose girdėjosi kalbos, 
kad rusai pažadėjo Vilnių 
Lietuvai sugrąžinti. Tačiau 
tuo metu vyko Vilniaus api
plėšimas. Buvo kalbama, kad 
raudonoji armija ardo fabri
kus ir jų įrangą veža į Rusiją. 
Tokios žinios rodė, kad rusai

Iš visur - apie viską
(Atkelta iš 2 psl.)

• Krasnojarsko guberna
torius, atsargos generolas 
Aleksandr Lebedj, Maskvoje 
susitikęs prezidentą B. Clin
ton, pasakė jam, kad padėtis 
Rusijoje šiandien yra pavo
jingesnė, negu buvo 1917 
metais - prieš bolševikų 
maištą.

• Lenkų katalikai, nepai
sydami kardinolo Glempo 
draudimų, toliau stato kryžius 
netoli karo metais nacių įkur
tų Auschwitz-Birkenau mir
ties stovyklų, kuriose žuvo 
šimtai tūkstančių Europos 
žydų, čigonų ir kitų tautybių 
kalinių. Pasaulio žydų orga
nizacijos protestuoja prieš 
kryžių statymą, tačiau tūks
tančiai lenkų tvirtina, kad 
stovyklose žuvo ir daugybė 
lenkų. O kryžiai yra ne poli
tinis, bet religinis ženklas. 
Lenkai ten meldžiasi už visus 
žuvusius.

• Praėjus metams nuo 
Velso princesės Dianos mir

greičiausia nesirengia Vilniu
je pasilikti. Juk jeigu numa
tytų likti, tai fabrikų nedras
kytų.

Tais laikais mums atrodė 
svarbiausia, kad Vilnių, nors 
ir apiplėštą, Lietuvai sugrą
žintų. Mums tada rusai neat
rodė tokie baisūs. Lietuvos 
santykiai su latviais nebuvo 
labai draugiški, apie Lenkiją 
nebuvo nei ko kalbėti, o vo
kiečiai irgi mūsų Klaipėdą at
plėšė. Tai kas mums buvo li
kę? Tik dabar tapo aišku, kad 
rusų agentai paleisdavo gan
dus, kurie mums buvo mieli.

Klaipėdos atplėšimo me
tu sklido gandai, kad Minske 
kaupiama kariuomenė, o so
vietų laivynas išplaukė į jūrą. 
O Lenkijos ultimatumo metu 
sklandė malonios žinios, kad 
Minske lyg tai yra 300 tankų 
su lietuviškais ženklais. To
kie gandai galėjo būti ir iš 
lietuviškų šaltinių. Gal jie bu
vo skirti gyventojų nuotaikai 
pakelti? Daugelis tokių žinių 
ateidavo iš pažįstamų saugu
miečių ir policijos tarnautojų. 
Šiaip ar taip, bet žinios apie 
galimą Vilniaus sugrąžinimą 
buvo mūsų ausims malonios. 
Tik štai Pupų Dėdė šiek tiek 
nuotaiką sugadino uždaina
vęs:

- Vilnius mūsų, o mes - 
rusų!

Red. pranešimas: Nese
niai mūsų apžvalgininkas J. 
Žygas lankėsi Lietuvoje. Iš 
Palangos atsiųstoje sveikini
mo atvirutėje jis pranešė, kad 
nuo rugsėjo 4 d. savaitę vie
šės Paryžiuje.

ties, jos sūnūs - 16-metis 
princas William ir 13-metis 
princas Harry - kreipėsi su 
prašymu nutraukti jų motinos 
mirties minėjimus ir viešas 
iškilmes. Jie esą dėkingi už 
mamos pagerbimą, tačiau tie 
minėjimai tik didina skausmą 
šeimai, kurią ji turėjo palikti.

• Ponia Hillary Clinton, 
atvykusi iš Maskvos į Šiaurės 
Airiją, pagyrė Airijos moteris 
už jų vaidmenį, siekiant tai
kos. Ji paragino aires dar ak
tyviau pasakyti "gana" sprog
dinimų ir žudynių šalinin
kams.

• JAV ambasadose, įsikū
rusiose Kuveite ir Filipinuo
se, buvo sustiprintos apsau
gos priemonės, nes gauta ži
nių, kad jų pastatams gresia 
teroristų antpuoliai. Daug kur 
sumažintas diplomatinių at
stovybių tarnautojų skaičius.

• Po didžiulių potvynių, 
įvykusių Kinijoje, upių van
duo labai pakilo Indijos šiau
rinėse valstijose. Žuvo dau
giau kaip tūkstantis žmonių.

mailto:dirva@ix.netcom.com
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LIETUVOS VAIKAI PASAULIS IR LIETUVA
(Tęsinys. Pradžia - 23 nr.)

Gydytojos Raden namuo
se turėjome nedidelį kamba
rėlį su bendra virtuve. Kita
me kambarėlyje gyveno An
tanas Kairiūkštis su žmona 
Vera.

1951 metais sausyje gi
mus dukrytei, mokslus teko 
nutraukti: nebuvo įmanoma 
pragyventi iš Leono atlygini
mo. Kai dukrytei suėjo 2 mė
nesiai, teko ir vėl pradėti 
dirbti. Pavyko įsidarbinti 
Vandens kelių poliklinikoje. 
Pradžioje statistike, vėliau 
procedūrine seserimi, o dar 
vėliau - poliklinikos vyr. se
serimi. Mažylę prižiūrėdavo 
13-14 metų mergaitė, kuri 
gyveno kartu su savo motina 
mūsų virtuvėlėje.

1952 metais gimus sūnui 
Vytautui, mums daug padėjo 
Bronė. Ji nebeėjo į darbą, šei
mininkavo namuose ir prižiū
rėjo abu vaikus, kuriuos labai 
mylėjo. Po metų pavyko gau
ti valdišką butą iš rastų pa
statytame name. Ten buvo 
nedidelė virtuvė ir kambarys. 
Namas aptvertas aukšta tvo
ra. įsigijome vištų, kurias va
sarą laikydavome tvartelyje, 
o žiemą - virtuvėje po stalu. 
Nusipirkome ir ožką. Aš nie
kuomet nebuvau melžusi nei 
karvės, nei ožkos, tad pra
džioje labai nesisekė, bet iš
mokau. Leonas laikydavo ož
ką už ragų, kad ši nuo manęs 
nepabėgtų, o aš ją skubiai 
melžiau. Todėl vaikams turė
jome kiaušinių ir pieno, kurių 
būdavo sunku nusipirkti.

I Jakutską persikėlė gy
venti ir Čarncckių šeima, Sta- 
šenis Algirdas su žmona 
Danguole Pranaityte (dabar 
abu - jau mirę), Algirdo se
suo Gražina. Vėliau, po Stali
no mirties į Jakutską iš Šiau
rės atvyko išlikę gyvi kiti lie
tuviai tremtiniai.

Atsimenu Stalino mirties 
dieną. Aš tada dirbau polikli
nikoje. Staiga buvo įsakyta 
visiems darbuotojams susi
rinkti į sveikatos skyrių. 
Kambario viduryje stovėjo 
raudona vėliava, o aplinkui 
susėdę darbuotojai verkė tik
rai graudžiai, gailėdami miru
sio "tėvo". Sėdėjau tylėdama, 
o širdyje nejaučiau jokio gai
lesčio tam, kuris sugriovė gy
venimą tūkstančiams mano 
tautiečių ir okupavo mūsų 
brangiąją Tėvynę... Tik dide
lis noras grįžti, tik viltis ir ti
kėjimas, kad vis tiek grįšime, 
mums ir suteikė tvirtybės iš
kęsti visus tuos baisius paže
minimus ir sunkumus.

Jakutske lietuviai tremti
niai tarpusavyje palaikė ry
šius. Lankėmės vieni pas ki
tus ir nekantriai laukėme tos 
laimingos dienos, kada galė
sime grįžti į Tėvynę. Vasarą 
sekmadieniais važiuodavome 
į taigą (didžiulius miškus)

Elena-Aldona 
Endziulaitytė-Pi voriūnienė

uogauti. Jonas Uboravičius 
dirbo vairuotoju. Jis į sunk
vežimio kėbulą įsidėdavo 
lentų. Susėdę ant jų, prilaiky
dami vieni kitus, vykdavome 
į taigą ypatingai blogais Ja
kutijos keliais. Bet uogauti 
būdavo didžiulis malonumas. 
Nepraeinamuose miškuose 
augo labai daug bruknių. Už
ėję raudonuojantį plotą, sem- 
davome uogas specialiais 
metaliniais samtukais. Miš
kuose augo ir raudonųjų ser
bentų krūmai, tad ir šių uogų 
retkarčiais prisirinkdavome. 
Bruknes supildavome į medi
nes statines. Uogos sandėliu
ke žiemą sušaldavo ir primin
davo mažus karoliukus. Visą 
žiemą turėdavome uogų. Jas 
valgydavome žalias, kartais 
išsivirdavome kisielių, netgi 
uogienę. Rudenį užraugdavo
me statinę kopūstų. Pavasarį, 
gavę kur nors laukuose plo
telį žemės, su kastuvais jį su- 
kasdavome, išravėdavome 
aukštas žoles ir pasodindavo
me bulvių. Žemė čia labai ge
ra: bulvės netręštos ir netgi 
nelabai prižiūrimos, užaugda
vo visai neblogos. Tad jau 
nebebadavome. Retkarčiais 
turguje nusipirkdavome ir 
mėsos - zuikienos. Už 15 
rublių būdavo galima nusi
pirkti nemažą zuikį. Iš mėsos 
kombinato parsiveždavome 
kaulų. Mėsos ant jų nebūda
vo, tačiau išsivirdavome sul
tinį. Išmokome kepti ir rusiš
kus pyragaičius su kopūstais, 
bulvėmis, morkomis, o kar
tais - ir su mėsa.

Šulinių niekur nebuvo. Iš 
miesto centre esančio van
dentiekio statinėmis vežioda
vo vandenį į namus. Užmo
kėjus vežėjui ir nurodžius ad
resą, vanduo būdavo pristato
mas į namus. Tekdavo jį kibi
rais perpilti į savo statines. 
Taip mes, lietuviai, ir čia pri
sitaikėme prie esamų sąlygų.

1954-55 metais pavyko 
susirasti gimines Amerikoje. 
Vokiečių laikais Lietuvoje 
buvo rasti sąrašai tų, kuriuos 
sovietų valdžia buvo numa
čiusi ištremti į Sibirą. Tuose 
sąrašuose buvo visa mūsų 
mamos giminė. Tad du jos 
broliai ir trys seserys su šei
momis išvyko iš Lietuvos. 
Išsivežė ir savo tėvus - Joną 
Grigaitį-Grigaliūną ir jo žmo
ną Moniką.

Pirmoji mums pradėjo ra
šyti vyresnioji mamos sesuo 
- advokatė Birutė Novickie- 
nė. Po to visi giminės, kiek 
galėdami, mus šelpė ir rėmė 
moraliai. Pirmąjį siuntinį ga
vome, būdami Jakutske, nuo 
tetos Monikos Žukauskienės. 
Mes labai džiaugėmės, nes 
jame buvo rūbai ir apavas vi
sai mūsų šeimai. Pasijutome 

turtingais, nes mūsų senieji 
skudurai buvo jau seniai nu
sidėvėję. O vėliau tetos - Bi
rutė, Monika, Baniutė, dėdės 
- Kęstutis ir Algirdas, net se
nieji seneliukai mus šelpė 
tiek Jakutske, tiek ir sugrįžus 
į Lietuvą. Jų siunčiama pa
galba padėjo mums atsistoti 
ant kojų, o ypač pravertė man 
sunkokais studijų metais. 
Ačiū jiems, brangiesiems. 
Kažin, ar be jų pagalbos bū
čiau galėjusi baigti institutą.

1955 metais Leono sesuo 
Bronė gavo leidimą išvykti į 
Lietuvą. Jos vyras Stasys Ga- 
ralis grįžo po septynerių kalė
jimo metų ir jau dirbo Uteno
je gydytoju. Gi žmona po vy
ro suėmimo, buvo ištremta 
drauge su savo broliu ir išgy
veno tremtyje 14 metų.

Pinigų kelionei neturėjo
me. Žadėjo paskolinti p. Sta- 
nišauskienė su sąlyga, kad 
mes tuos pinigus jai grąžinsi
me. Gavusi pinigus ir susi
krovusi savo menkus skudu
rėlius, Bronė išvyko į Lietu
vą. Po kelių mėnesių ji grąži
no skolą. Utenoje gyveno ir 
jos motina bei dvi Lietuvoje 
pasilikusios dukterys - Nijolė 
ir Gražina. Drauge su Brone 
vykti Lietuvon gavo leidimą 
ir Leonas. Pagaliau 1956 me
tais gavau leidimą ir aš. 
Mums buvo išduoti pasai, ku
rių 15 metų neturėjome.

Iškilo pinigų problema. 
Kelionė tolima, o pinigų nė
ra. Vandens kelių poliklini
koje, kurioje tada dirbau, 
daugumą personalo sudarė 
buvę tremtiniai rusai arba jų 
vaikai. Darbuotojai buvo la
bai nuoširdūs, draugiški ir, 
kiek galėdami, stengėsi padė
ti. Jie išrūpino du nemoka
mus bilietus plaukti laivu iš 
Jakutsko iki Zajarsko. Mums 
net pavyko gauti atskirą dvi
vietę kajutę.

Iš tuberkuliozinio dispan- 
cerio pasiskolinome arklį ir 
vežimą. Susikrovėme visą sa
vo mantą, ant jos pasisodino
me vaikus ir patraukėme į 
turgų. Prekyba vyko puikiai, 
nes tais laikais ką nors nusi
pirkti parduotuvėje buvo sun
ku. Pardavėme net seną pri
musą, anglimi šildomą laidy
nę, šaukštus, peilius, visokius 
gelžgalius, plaktukus, vinis, 
mažiau reikalingus rūbus, se
nus veltinius ir net "šimta
siūles". Pavyko sukaupti 10 
tūkst. rublių sumą. Buvome 
laimingi, nes galėjome jau 
vykti į Tėvynę.

Mus išlydėti į prieplauką 
atėjo Algirdas Stašenis. Jie 
abu su Leonu sunešė į garlai
vį mūsų daiktus ir vaikus. Il
gai mojavome jam, pasiliku
siam krante, o laivas mus po 
15-os tremties metų gabeno į 
namus.

♦ KAS VALDYS RUSIJĄ? Einantis Rusijos federaci
jos premjero pareigas Viktoras Černomyrdinas vyriausybės 
posėdyje pranešė, kad buvo susitikęs su Borisu Jelcinu ir atsi
sakė savo kandidatūros į Rusijos ministro pirmininko postą. 
"Jeigu Černomyrdinas šiandien yra kliuvinys, tuomet aš atsi
sakau savo įgaliojimų", - pareiškė V.Černomyrdinas. Jis pra
nešė, kad pasiūlė prezidentui Jevgenijaus Primakovo kandida
tūrą. Viktoras Černomyrdinas, kalbėdamas per televiziją, 
įspėjo, kad kairioji opozicija rengia "šliaužiantį perversmą", 
siekia nušalinti prezidentą, forsuotai demontuoti politinę ir 
konstitucinę santvarką ir atkurti senąją tvarką. (INTERFAX)

♦ RUSIJA: BAUSMĖS VISIEMS "TINKA". Rusijos 
Valstybės Dūmai ruošiantis svarstyti Rusijos ekonominių 
sankcijų Latvijai įstatymą, Valstybės Dūmos NVS reikalų ir 
ryšių su tėvynainiais komiteto vicepirmininkas Anatolij Če- 
chojev pranešė, kad sankcijų planas buvo parengtas prieš 
metus ir buvo numatytas skirti Estijai. (BNS)

♦ NEMOKA PENSIJŲ. Rusijos ambasadorius Estijoje 
Aleksėj Gluchov susitikime su čia gyvenančiais Rusijos kariš- 
kiais-pensininkais pareiškė, kad pensijų mokėjimas atsinau
jins suformavus Rusijos vyriausybę. Tuo tarpu Rusijos amba
sados Latvijoje spaudos tarnyba pranešė, kad kol kas nežino
ma, kada bus atnaujintas pensijų mokėjimas. (BNS)

♦ V. VARENIKOV ŽADA PADĖTI. Rusijos Valsty
bės Dūma ketina rekomenduoti vyriausybei pirmumo tvarka 
suteikti finansinę paramą Antrojo pasaulinio karo veteranams, 
gyvenantiems Baltijos valstybėse. Apie tai rašoma Dūmos 
Veteranų reikalų komiteto pirmininko Valentino Varenikovo 
laiške rusų frakcijai Estijos parlamente. (Šis generolas buvo 
vienas iš svarbiausių kruvinųjų įvykių organizatorių Lietuvoje 
1991 m. sausyje. Jo vadovaujama kariuomenė įvykdė masines 
žudynes Azdrbaidžiano sostinėje Baku - red.) (INTERFAX)

♦ KOMISIJA. Lietuvos prezidento Valdo Adamkaus 
pirmadienį pasirašytu dekretu įkurta tarptautinė komisija, kuri 
įvertins nacių ir sovietų okupacijos metų nusikaltimus Lietu
voje. Lietuvos prezidento konsultantas Julius Šmulkštys sakė, 
jog komisiją sieks atsakyti į daugelį klausimų, susijusių su žy
dų ir lietuvių genocidu. Komisijai vadovaus Seimo narys 
Emanuelis Zingeris. (REUTERS)

♦ BANDYMAI IŠPROVOKUOTI KRIZĘ. Lenkijos 
prezidentas Aleksandr Kwasniewski paragino žurnalistus ne
dramatizuoti įvykių Rusijos ekonominiame ir politiniame gy
venime, tuo keliant paniką pasaulio rinkose. "Jeigu jūs kiek
vieną dieną daug kartų kalbėsite apie katastrofą, tai tokia 
nelaimė gali ir įvykti", - sakė Kwasniewskis. Jis kalbėjosi su 
žurnalistais Lietuvoje vykstančios konferencijos, skirtos re
giono saugumui, metu. Vienas Lietuvos-JAV žurnalo bendra
darbis Kwasniewski'o paklausė, ar finansinė ir politinė krizė 
Rusijoje gali sužlugdyti Rytų Europos valstybių siekį įstoti į 
Europos Sąjungą (ES). Prezidentas atsakė, jog šie dalykai yra 
nesusiję tarpusavyje. Tokiam Kwasniewski'o atsakymui pri
tarė ir Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus. (DPA)

♦ NUSIVYLĖ TUŠČIAIS PAŽADAIS. Lietuvos atsto
vai saugumo konferencijoje Vilniuje kritikavo NATO dėl to, 
kad Rusijos nepastovumo akivaizdoje naujų narių priėmimas 
vyksta pernelyg lėtai. Valdančiosios konservatorių partijos at
stovas Audronius Ažubalis sakė, kad jo apygardoje rinkėjai 
nusivylę ir NATO pažadus vadina tuščiais žodžiais. Danijos 
gynybos ministras Hans Haekkerup mėgino ginti NATO teig
damas, kad dėl geopolitinių priežasčių negalima nepaisyti 
Rusijos. Jis siūlė pasijusti NATO kėdėje ir suprasti esamus 
sunkumus. A. Ažubalis atsakė, kad jie turi savo kėdes ir klau
sė, kaip jų kėdėse elgtųsi NATO atstovai. (DPA)

♦ KARALIAUČIAUS KRAŠTE. Neramu Lietuvos 
kaimynystėje. Pastaruoju metu kaliningradiečiai tarsi prieš 
karą karštligiškai apsirūpina pačiomis būtiniausiomis prekė
mis: degtukais, druska, cukrumi, kruopomis, miltais. Žmonės 
perka gerokai pabrangusius maisto produktus, praneša "Kau
no diena". Laikraščio žiniomis, Rusijos Baltijos laivyno vadas 
admirolas V. Jcgorov pranešė stulbinančių dalykų. Baltijos 
laivynui valstybė šiuo metu skolinga 700 milijonų rublių, at
lyginimų laukiama po 4-5 mėnesius. Anot laivyno vado, 
maisto atsargų belikę vos 40 dienų. (ELTA)

♦ PRAŠO PAGALBOS. Murmansko srities gubernato
rius Jurij Jevdokimov paprašė Suomijos, Norvegijos ir Švedi
jos pagalbos, kadangi sričiai nebetiekiami maisto produktai. 
Suomijos pareigūnų teigimu, Jevdokimov sakė, jog apie 500 
tūkst. Kolos pusiasalio gyventojų trūksta mėsos, sviesto, 
cukraus ir aliejaus. Švedijos Norboteno regiono administra
cijos vadovas Bjorn Rosengren teigė, kad J. Jevdokimov į jį 
kreipėsi su panašiu prašymu. Iš Norvegijos į Murmansko sritį 
išvyko sunkvežimiai su maisto produktais. (DPA)
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NĖRA RAMYBĖS BE TEISINGUMO
Sovietinis genocidas Lie

tuvoje buvo labai žiaurus. 
Verta vos ne kasdien prisi
minti tuos skaičius:

1940-1959 metais Lietu
va neteko 1,122,660 žmo
nių.

1940 m. liepos 11-14 ir 
18-19 dienomis suimta 2,000 
Lietuvos vadovaujančių dar
buotojų. 1941 metais suimti 
ir įkalinti Norilske, prie La
mos ežero ir kituose lage
riuose 6,500 Lietuvos karių ir 
karininkų. 1940-1941 metais 
išžudyta 9,500 Lietuvos žmo

nių. Sukilime prieš okupantus 
krito 2,000. 1940-1941 me
tais į Sibirą ir kitas SSRS vie
tas ištremta 34,260 žmonių.

Per tris masinius trėmi
mus 1946-1947 metais iš
tremta 120,000 lietuvių. Pa
skirai areštuotų ir išgabentų 
1944-1948 metais į lagerius - 
48,000. Masinis ūkininkų trė
mimas 1948 m. gegužės 22 d. 
- 105,000. Masinis miestie
čių trėmimas 1949 m. vasario 
24 d. - 120,000. Trėmimai

Ona Voverienė

1950 m. kovo-balandžio mė
nesiais - 41,000. Trėmimai 
1951, 1952, 1953 metais - 
21,000. 1948-1953 metais 
areštuotų - 25,000.

Dėl nepakeliamų sąlygų 
tremtyje žuvo 28,000, tarp jų 
- 6,000 vaikų. Konclageriuo- 
se nukankinta ir žuvo 20,000 
lietuvių. Baudžiamųjų akcijų 
metu Lietuvoje nužudyti 26, 
556 žmonės. 1944-1952 me
tais išžudyta Lietuvos parti
zanų - 38,631 (Lietuvos SSR 

saugumo ministro Martavi- 
-čiaus 1952 m. rugsėjo 20 d. 
pasirašyta suvestinė).

Priverstinai mobilizuoti į 
okupanto kariuomenę 108, 
378 Lietuvos vyrai. 25,000 jų 
žuvo fronte (A. Damušio, Z. 
Juškevičiaus, A. Šimėno, N. 
Gaškaitės duomenys).

Tai tik skaičiai. O žudy
mų faktai, kankinimų ir ty- 
čiojimosi iš Lietuvos žmonių 
metodai - šiurpūs, sukrečian
tys, stingdantys kraują. Ir nei 

vieno kalto, nei vieno nuteis
to... Argi tai ne įžūlus ty
čiojimasis iš Lietuvos žmo
nių? Ir kieno čia - aukos ar 
budelio - pažeistos žmogaus 
teisės?

įkūrus Tarptautinį krimi
nalinį teismą, pasaulis laukia 
mūsų, daugiausia Europoje 
nukentėjusios nuo sovietų ir 
nacių genocido tautos, pasiū
lymų, atkuriant teisingumą.

(Iš "Lietuvos aido" 
š.m. 153 nr.)

Visa APPLE veikla tikrai 
yra verta specialios studijos. 
Siame rašinyje norime supa
žindinti tik su vienos šiai or
ganizacijai priklausančios lie
tuvių šeimos, gyvenančios 
JAV, Ohio valstijos Klyvlen
do (Cleveland) mieste veikla. 
Tai Amanda Gelažytė-Mulio- 
lienė ir Algirdas Muliolis.

1944-jų metų vasarą kar
tu su tėveliais išbėgusi iš 
gimtojo Bučiūnų kaimo Šiau
lių apskrityje, penkerius me
tus iškentusi sunkią dalią Va
karų Europos pabėgėlių sto
vyklose, ji 1949 m. rudenį at
vyko į JAV. 1960 m. moterų 
kolegijoje įsigijo bakalauro 
laipsnį ir pradėjo dirbti mo
kytoja. Kartu su vyru Algirdu 
užaugino ir išmokslino ketu
ris vaikus, kalbančius lietu
viškai.

Kai jauniausias sūnus 
pradėjo lankyti vaikų darželį, 
Amanda vėl grįžo į ją trau
kiantį mokytojos darbą. Dirb
dama ji kopė į mokslo aukš
tumas: baigė Klyvlendo vals
tybinį universitetą, įsigydama 
magistro laipsnį iš matemati
kos ir tiksliųjų mokslų dėsty
mo metodikos. Po to ji 20 
metų dirbo Šv. Augustino 
akademijoje - dėstė matema
tiką, fiziką, chemiją ir infor
matiką. 15 metų vadovavo 
matematikos skyriui, o nuo 
1994-jų metų dirbo mokymo 
technologijos koordinatore. 
1991 metais Amanda buvo 
išrinkta Klyvlendo katalikų 
diecezijos iškiliosios mokyto
jos premijai. "Microsoft" 
bendrovė bei "Mokymo tech
nologijų" žurnalas 1997 m. 
apdovanojo Amandą Ohio 
valstijos technologijos Metų 
mokytojos premija.

Žymi pedagogė trylika 
metų dirbo patriotinį darbą - 
mokė lietuvių vaikus šv. Ka
zimiero lituanistinėje mokyk
loje. Ji išvertė iliustruotą žo
dyną mažiesiems "Mano žo
dynas" ir buvo I-jo skyriaus 
pratimų bendraautorė. Abi 
mokymo priemones išleido 
JAV Lietuvių bendruomenės 
švietimo taryba.

A. Muliolicnė yra žino
ma lietuvių skautų organiza
cijos veikėja. Ji tapo skaute

PASIAUKOJIMAS TĖVYNEI

Amanda Muliolienė pasakoja apie APPLE veiklą. 
A.a. V. Bacevičiaus nuotr.

1947 m„ dar besimokydama 
Vakarų Europoje. Ji tapo 
skiltininke, draugininke, tun- 
tininke. Buvo "Gintaro" mo
kyklos vedėja. Ji padėjo ki
tiems ir pati organizavo skau
tų stovyklas, pravesdavo jose 
užsiėmimus. Ji liko ištikima 
skautybės idealams per visą 
gyvenimą.

Kaip APPLE organizaci
jos narė, Amanda pirmą kartą 
atvyko į Lietuvą 1993-ųjų 
vasarą. Ji atsivežė iš "Casio" 
bendrovės gautas dovanas - 
20 grafinių skaičiuotuvų, ku
rie Lietuvoje ir dabar mažai 
žinomi. Nė vienas iš atvyku
sių į kursus Lietuvos moky
tojų nebuvo su jais dirbęs. A. 
Muliolienė keletą vasarų mo
kė jais naudotis. 1993 m. pe
dagogų kursuose dalyvavo 
1094 mokytojai. Amanda ko
ordinavo tiksliųjų mokslų ir 
matematikos srautų darbą 
Vilniuje, Klaipėdoje ir Birš
tone.

Lietuvos mokyklose plin
tant kompiuteriams, Amanda 
viena pirmųjų Lietuvoje pra
dėjo mokyti pedagogus, kaip 
dirbti su kompiuteriu. Savo 
atostogų metu atvykdama į 
Lietuvą, ji nemokamai dėstė 
ilgalaikiuose APPLE kursuo
se penkerius metus - nuo 
1993 iki 1997 metų. Šiose 
kelionėse Amandą lydėjo ir 
padėjo pravesti 3-4 savaičių 
kompiuterių kursus jos vyras 
- puikus kompiuterių specia
listas Algis Muliolis, baigęs 
Klyvlendo taikomojo meno 
mokyklą ir 40 metų išdirbęs 
sveikinimų bendrovėje.

Kaip viena aktyviausių ir 
stropiausių kursų dėstytojų, 
Amanda Muliolienė 1996 m. 
buvo išrinkta į APPLE orga
nizacijos direktorių tarybą. 
X-jo pasaulio lietuvių mokslo 
ir kūrybos simpoziume ji per
skaitė gana platų apžvalginį 
pranešimą "APPLE įtaka 
Lietuvos švietimui".

Bene labiausiai jaudinan
tį pedagoginį žygį Amandos 
ir Algirdo šeima atliko šią 
žiemą Lietuvoje. Jie abu ne
seniai išėjo į pensiją, kuri da
bar yra jų vienintelis pragy
venimo šaltinis. Pensija nėra 
tokia, kad jie galėtų daryti di
deles išlaidas. Tačiau juos 
abu užvaldė mintis, kad rei
kia išmokyti kiek galima dau

GUBERNATORIAUS PADĖJĖJA PAT MICHALSKI
- LIETUVIŠKOS VEIKLOS RĖMĖJA

Illinois gubernatoriaus įstaigos vykdomoji direktorė D. Mulcahy Fitts, Čikagos li
tuanistinės mokyklos tėvų komiteto atstovė Rūta Mockuvienė su gubernatoriaus Jim 
Edgar skirtu žymeniu ir gubernatoriaus padėjėja tautybių reikalams Pat Michalskl.

giau Lietuvos mokytojų dirb
ti kompiuteriais. Jie nutarė, 
kad reikia rengti tris savaites 
trunkančius kompiuterių kur
sus atskirose didesnėse mies
tų vidurinėse mokyklose ir iš
mokyti naudotis kompiuteriu 
visus tos mokyklos pedago
gus ir net aukštesniųjų klasių 
mokinius. Amanda ir Algir
das susitarė su Vilniaus Užu
pio vidurinės mokyklos - au
gančios gimnazijos vadovais, 
suderino laiką ir kursų tvar
karaštį. Tam pritarė Lietuvos 
pedagogų kvalifikacijos insti
tuto direktorius G. Rudzins- 
kas. Abu dėstytojai atsivežė 
šešis APPLE kompiuterius ir 
1998 m. sausio 26 - vasario 
23 dienomis išmokė šios mo
kyklos pedagogus jais naudo
tis. Kiekvienas mokytojas ga
vo oficialų šių kursų baigimo 
pažymėjimą. Popiečio valan
domis dirbti kompiuteriu mo
kėsi mokiniai.

Šį kartą Amanda ir Algir
das Mulioliai ne tik veltui 
pravedė beveik mėnesį truku
sius kursus, bet iš savo pensi- girdžiu dėkingumu darome 
jos pirkosi ir kelionės bilie
tus. Negana to, išvykdami iš 
mokyklos, jie paliko mokyk
lai pašalpą - 500Lt, kad būtų 
galima nusipirkti priedus prie 
kompiuterio. Šią dovaną jie 
perdavė išvykimo momentu,

"LIETUVOS AIDAS"
- Vilniuje leidžiamas 
patriotinės minties dien
raštis, siunčiamas oro 
paštu: kas savaitę po 5 
numerius voke, skaityto
jus pasiekia per 7 dien
as. Lietuvos paštui nuo 
š.m'. birželio 1 d. siunti
mo kainą pakėlus 43% 
($40 - per metus), dabar 
"Lietuvos aido" prenu
merata JAV-ose kainuo
ja: metams - $170, pu
sei metų - $90, ketvir
čiui - $46. Čekius rašy
kite "Lietuvos aido" 
vardu ir siųskite "Lietu
vos aido" įgaliotiniui 
JAV - Broniui Juode
liui: 239 Brookside 
Lane, WiIIowbrook, IL 
60514-2914 USA. Tel.
(630) 986-1613.

kad išvengtų pedagogų padė
kos. Visa tai - tikro patriotiz
mo ir pasiaukojimo viršūnė! 
Tuomet negalėdami deramai 
padėkoti Jums, gerbiami 
Amanda ir Algirdai, su nuo- 

tai per žinomą lietuvių sa
vaitraštį "Dirvą".

Vilniaus Užupio vid. m-los 
mokytojų vardu:

dir. Vladas Malcevičius 
mokyt. Juozas Normantas
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PASAULIO LIETUVIU BENDRUOMENEJE
(Iš valdybos ataskaitinio 

pranešimo)
1. Pasaulio Lietuvių 

bendruomenės IX-jame sei
me 1997 liepos 1-7 dienomis 
Vilniuje, Lietuvoje, 99 seimo 
atstovams balsuojant už že
miau išvardintus kandidatus, 
5 atstovams balsuojant prieš 
juos ir 10 atstovų susilaikius, 
buvo išrinkta PLB valdyba 
trejų metų kadencijai: Tomas 
Bartusevičius (Vokietija), 
Danutė Čomij (Ukraina), Vy
tautas Kamantas (JAV), Rasa 
Kurienė (Kanada), Milda 
Lenkauskienė (JAV), kun. 
Edis Putrimas (Kanada), Al
gis Rugienius (JAV), Audrius 
Šileika (Kanada), prof. dr. 
Vytis Viliūnas (Rusija), Gab
rielius Žemkalnis (Australi
ja), ir Horstas Žibąs (JAV). 
1997 liepos 5 d. Vilniuje 
PLB valdyba savo pirminin
ku išsirinko Vytautą Kaman- 
tą.

2. Pasaulio lietuvių jauni
mo sąjungos suvažiavime per 
jaunimo kongresą 1997 metų 
liepos mėnesį JAV rytiniame 
pakraštyje buvo išrinktas da
bartinis PLJS pirmininkas 
Rimas Baliulis iš Vokietijos. 
Jis pagal PLB Konstituciją 
PLB valdybos pilnateisiu 
nariu.

3. Pagal PLB konstituci
jos 27-tą straipsnį 1997 lap
kričio mėnesį į PLB valdybą 
būva kooptuota Regina Ku- 
čienė, kaip PLB Švietimo 
komisijos pirmininkė.

4. PLB valdyba pareigas 
perėmė ir pradėjo darbą 1997 
rugpjūčio 24 Lemonte, Illi- 
nois, JAV. Apie PLB valdy
bos darbus bei planus yra 
pranešama kiekvieną mėnesį 
per "Pasaulio lietuvį". [...]

6. Visi PLB valdybos vi
cepirmininkai rūpinasi ir spe
cialiomis sritimis: Tomas 
Bartusevičius - ryšiais su Va
karų Europos kraštų Bend
ruomenėmis ir Jaunimo są
jungomis, Danutė Čornij - 
ryšiais su Rytų kraštų Bend
ruomenėmis ir Jaunimo są

Filadelfijos lietuviškų radijo laidų vedėja Julija Dantienė (pirmoji iš kairės) su savo 
artimiausiais pagalbininkais. Už jų - stendas, atskleidžiantis šių radijo laidų istoriją.

jungomis, abiems artimai 
bendradarbiaujant su PLJS 
pirmininku Rimu Baliuliu; 
Regina Kučienė - švietimu; 
Rasa Kurienė - kultūra; kun. 
Edis Putrimas - ryšiais su 
vyskupu lietuviams katali
kams išeivijoje Pauliumi Bal
takiu bei kitų religijų atsto
vais, religijos bei šeimų ir 
jaunimo reikalais, jaunimo 
stovyklomis, specialiais pro
jektai; Audrius Šileika - 
sportu; prof. dr. Vytis Viliū
nas - ryšiais su aukštojo 
mokslo įstaigomis ir lietu
viais mokslininkais; Gabrie
lius Žemkalnis - ryšiais su 
Australijos ir Naujosios Ze
landijos bendruomenėmis, 
dirba PLB atstovu Lietuvoje; 
Horstas Žibąs - finansiniais 
reikalais. Vykdomieji vice
pirmininkai - Milda Len
kauskienė ir Algis Rugienius 
- kartu su pirmininku pla
nuoja bei koordinuoja PLB 
veiklos ir darbų vykdymą, 
suvažiavimus, konferencijas, 
posėdžius ir pavaduoja pirmi
ninką. Pirmininkas Vytautas 
Kamantas rūpinasi valdybos 
narių darbų koordinavimu, 
informavimu, administraci
niais reikalais, "Pasaulio lie
tuvio" leidimo ir kitais dar
bais. Visi PLB valdybos na
riai negauna jokio atlygini
mo.

7. PLB valdybos iždinin
ku buvo pakviestas Juozas 
Lukas iš Grand Rapids, Mi- 
chigan, JAV.

8. PLB valdybos talki
ninku archyvų, knygų ir ki
tiems panašiems reikalams 
tvarkyti buvo pakviestas Vik
toras Kučas. Jis dirba Le- 
monto įstaigoje ir sandėliuo
se be atlyginimo, bet jo pro
jektų finansavimui gauta lėšų 
iš Lietuvių fondo.

9. PLB valdybos viena 
raštinė pasiliko ir toliau Pa
saulio lietuvių centre Lemon
te: PLB Valdyba, 14911 
127th Street, Lemont, IL, 
60439-7417, USA. Lemonte 

yra telkiamas PLB valdybos 
archyvas, laikomos knygos, 
atliekami kai kurie darbai. 
Pagrindiniai PLB raštinės 
darbai yra atliekami Grand 
Rapids mieste pirmininko ad
resu: 1107 Pinewood Drive 
NW, Grand Rapids, MI, 
49544-7969. PLB valdybos 
telefonas 616-791-7333; fak
sas 616-791-7888; e-mail: 
PLB Valdyba @ aol .com 
pirmininko e-mail: 
Kamantas@ aol.com

10. PLB atstovybė ir jos 
įstaiga labai gerai veikia 
Lietuvos Respublikos Seimo 
rūmuose Vilniuje, Lietuvoje, 
kur Virginija Grybaitė dirba 
kaip atstovybės administrato
rė. Atstovybei buvo paskirta 
šiek tiek lėšų kompiuterių 
sistemų pagerinimui. (...) 
Nuo 1998 vasario mėnesio 
pradžios atstovybėje sėkmin
gai darbuojasi dabartinis PLB 
atstovas, PLB "valdybos vice
pirmininkas Gabrielius Žem
kalnis.

11. Pasaulio Lietuvių 
bendruomenės (kaip Illinois 
valstijoje, JAV, registruotos 
pelno nesiekiančios korpora
cijos) teisės patarėju bei re
gistruotu agentu ir toliau pa
siliko advokatas Saulius 
Kuprys.

12. PLB Garbės teismo 
nariai savo pirmininku išsi
rinko Eugenijų Čuplinską iš 
Kanados (PLB Garbės teis
mas c/o Eugenijus Čuplins- 
kas, 62 Burnside Drive, To
ronto, Ontario, M6G 2M8, 
Canada). Garbės teismo sek
retorius yra Vacys Garbon- 
kus (JAV), Garbės teismo 
nariai yra: Viktoras Baltutis 
(Australija), Vytautas Kutkus 
(JAV) ir dr. Antanas Stepa- 
nas (Australija).

13. PLB Kontrolės komi
sijos nariai savo pirmininku 
išsirinko Algimantą Gečį iš 
JAV (PLB Kontrolės komi
sija c/o Algimantas Gečys, 
1357 Gantt Drive, Hunting- 
don Valley PA 19006, USA).

J. Jasaičio nuotr.

Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos pirmininkas Vytautas 
Kamantas ir švietimo komisijos pirmininkė Regina Kučienė.

J. Jasaičio nuotr.

Kontrolės komisijos sekreto
rius yra Petras Adomonis (iš 
Kanados), komisijos narė yra 
Joana Kuraitė-Lasienė (iš Ka
nados). (...)

15. PLB valdyba patvirti
no vicepirmininką Tomą Bar
tusevičių kaip PLB atstovą 
Vasario 16-osios gimnazijo
je. Tomas Bartusevičius su 
Vasario 16-osioS gimnazijos 
direktoriumi Andriumi Šmitų 
rūpinasi tos gimnazijos atei
ties lėšomis ir prašo, kad 
kraštų bendruomenės šiai 
gimnazijai daugiau padėtų.

16. PLB valdyba ir toliau 
leidžia "Pasaulio lietuvį". Re
daktoriumi pasiliko Bronius 
Nainys, administratorė Ba- 
niutė Kronienė, talkininkas 
Romas Kronas, iždininkas 
Aleksas Karaliūnas. Lietuvos 
Respublikos Prezidento dek
retu Nr. 1523, Vasario 16- 
osios - Lietuvos valstybės at
kūrimo 80-ųjų metinių proga, 
Didžiojo Lietuvos Kunigaikš
čio Gedimino ordinu apdova
notas buvęs ilgametis Pasau
lio lietuvių bendruomenės 
valdybos pirmininkas, žurna
lo "Pasaulio lietuvis" redak
torius Bronius Nainys. Svei
kiname!

17. Pasaulio lietuvių 
bendruomenės valdyba prita
rė ir rėmė buvusio PLB val
dybos pirmininko Broniaus 
Nainio ir jo valdybos pradėtą 
"Lietuvos kovų ir kančių is
torijos" knygų serijos leidi

"VOKIEČIŲ OKUPUOTA
LIETUVA (1941-1944)"

Knygos autorius - Arū
nas Bubnys. Redaktorė - Ri
ma Mekaitė, dailininkas Al
fonsas Žvilius. Leidėjas - 
Lietuvių Tautinis kultūros 
fondas (LaGrange Park, IL.) 
Knyga išleista 1998 metais 
Vilniuje, Lietuvos gyventojų 
genocido ir rezistencijos tyri
mo centre. Spausdino spaus
tuvė "Aušra" Kaune. Tiražas 
- 1500 egz.

Tai plačios apimties, 606 
puslapius turintis istorinis - 
mokslinis veikalas. Ši knyga 
skiriama visiems, kurie domi
si Lietuvos okupacijų istorija. 
Autorius, remdamasis Lietu
vos ir užsienio kraštų archy

mą. (...) Iki šiol jau išleistos 
penkios knygos. Dėl lėšų sto
kos PLB valdyba negalės būti 
tos istorijos leidėja po šešto
sios knygos išleidimo (knyga 
pasirodys 1998 metų rudenį), 
bet pakartotinai prašė, kad tų 
knygų leidimu toliau rūpintų
si Lietuva ir Lietuvos gyven
tojų genocido ir rezistencijos 
tyrimo centras Vilniuje (di
rektorė Dalia Kuodytė.)

18. PLB atstovybės ir 
Lietuvos Respublikos Seimo 
Kompiuterinio duomenų 
tvarkymo skyriaus darbuoto
jų pastangomis Internete yra 
PLB puslapiai, kuriuose yra 
naudingos informacijos apie 
PLB (žr. http//www.lrs.lt/ 
plb/)

19. Tarp pasaulyje išsi
sklaidžiusių PLB valdybos 
narių ir PLB atstovybės Vil
niuje labai geras kasdieninis 
ryšys palaikomas per elektro
ninį paštą. Kartais ryšiai pa
laikomi per telefoną, faksą, 
paštą arba asmeniškus susiti
kimus. (...)

20. Sekantį PLB X-jį 
seimą. PLB valdyba planuoja 
šaukti 2000-jų metų vasarą 
Lietuvoje. Jau dabar prašome 
PLB seimo narių pritarimo ir 
kviečiam pradėti seimui 
ruoštis, kad jis būtų geresnis, 
sėkmingesnis ir darbingesnis. 
(...)

PLB valdybos vardu - 
Vytautas Kamantas

vuose surinktais dokumentais 
bei mokslininkų tyrimais, 
plačiai nušviečia Trečiojo 
reicho okupacinius planus ir 
jų įgyvendinimą Baltijos 
valstybėse. Atskleidžiama 
nacių politika: Lietuvos gy
ventojų naikinimas, lietuvių 
tautos išnaudojimas, jos kul
tūros griovimas, ekonomikos 
žlugdymas ir t.t.

Knygą galima įsigyti Lie
tuvių Tautiniame kultūros 
fonde: 1005 Sherwood Dr., 
LaGrange Park, IL, 60526. 
Kaina - 20 JAV dolerių ir 2 
JAV doleriai - persiuntimo 
išlaidoms. S. B.

aol.com
http//www.lrs.lt/
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Knygų lentynoje
NIJOLĖS RIMKIENĖS "ATMINTIS

Nežinau, ar kitos šalys 
taip pat turi tokią suskaldytą 
literatūrą, ypač poeziją, kaip 
Lietuva. O mes skirstome ją į 
sukurtą iki 1918 metų, nepri
klausomos Lietuvos, partiza
nų, tremtinių, išeivijos, sovie
tinių laikų, Sąjūdžio laikų ir 
dabarties poeziją. Kiekviena 
iš jų - savita, į kiekvieną su
dėtas to laiko džiaugsmas ir 
skausmas, liūdesys ir meilė. 
Kiekviena užima savo vietą 
spalvingoje lietuvių tautos 
kūryboje, kuri dėl savo tur
tingumo, skambumo ir pras
mingumo iš tiesų yra verta 
pagarbios vietos pasaulinėje 
literatūroje.

Skirtingą išsilavinimą tu
rinčių poetų, dažnai iki šiol 
net nežinomų, skirtingose že
mės vietose iš širdies išlieti 
eilėraščių bei dainų posmai 
labai skiriasi. Jie turi nevie
nodą meninę, istorinę bei li
teratūrinę vertę. Ne visi jų 
autoriai liks pripažinti. Bet 
vis tik turėtume sutikti, kad 
pati jausmingiausia ir skau
džiausia yra tremtinių poe
zija. Gal dėl to nuoširdumo, 
paprastumo ir skaudžios tie
sos tik vėliau, atidžiau įsi
skaitęs, toje nedidelėje Nijo
lės Rimkienės knygelėje ra
dau žmogaus tvirtumo grožį, 
sėkmingą bandymą istorinę 
kroniką užrašyti pačia jaut
riausia-eilių kalba.

SAULĖLYDŽIAI
Saulėlydžiai kažką brangaus man mena 
Ir pusė vakarų tokia sava!
Juntu širdy ir vėl aš žaizdą seną
Ir verkti noris tariant: "Lietuva".

Ilgiuos Tavus, Tėvyne tolimoji!
Tu man brangi, kokia bebotum tu!
Su ašaromis akyse man moji
Tenai toli, už temstančių miškų.

Sugrįžt tavin takeliai užpustyti,
Tik vėjas kaukia virš laukų tuščių...
O kaip dar kart norėtųs pamatyti
Tave vainikuos sodų žydinčių!

Nunešk, saulele, vakaruos kai leisies
Jai mano meile, ilgesį, dainas.
Ir pasakyk jai: greitai aš pareisiu, 
Parnešiu jai pavasario dienas.

Galima abejoti, ar Sibiro 
tremtinei visur pavyko eilė
dara, galima ieškoti didesnio 
profesionalumo. Bet reikėtų 
būti dvasiškai aklam, jei pra
eitum kuklios knygos pusla
piais ir nepajustum tikro ta
lento kibirkštėlių.

Vos keliuose puslapiuose 
išdėstytu savo gyvenimo ap
rašymu autorė skaitytojui at
skleidžia tremtinio dalią. 
Lyg ilgais Sibiro kančių ta
kais ji vėl praeina pačiais su
dėtingiausiais ir tragiškiau
siais savo bei kitų tremtinių 
gyvenimo metais. Skaitai ir 
jauti, kaip atsveria sužeista 
jaunystė, neišdainuojamas 
Lietuvos ilgesys ir sielos tvir
tumas.

Knygelėje - keturios da
lys: "Lagerio eilės", "Šaman- 
kos eilės", "Atgimimo eilės" 
ir "Vidmantai" (vietovės pa
vadinimas - Vydmantai- 
red.). Tai ne vietovių, metų ar 
politinių laikotarpių atspin
džiai, bet dvasiniai išgyveni
mai ir vertinimai, sielos rau
dų išraiška. Nesunkiai būtų 
galima cituoti ne vieną leng
vai įsimenamą lagerio eilė
raštį, kaip "Laiškas motinai", 
"Ilgesio pavasaris", "Pilki 
bušlatai", "Atsisveikinimas", 
"Užžėlę takeliai" ir Lt. Juose 
jauti po pilku kalinės bušlatu 
plakančią širdį, girdi jos pla
kimą:
Nijolė Rimkienė

»♦

Kada žemėj vergijos nebus, 
Nebus lagerių, pančių,

nei grotų, 
Grįšiu aš. Šypsena vėl nubus 
Man priskinki alyvų rasotų.

(Eil. "Aš Ūkiu")
Net ir po Stalino mirties 

bei po to sekusių išteisinimų, 
daugeliui tremtinių dar ilgai 
nebuvo leista grįžti į tėvynę. 
Tad teko glaustis kur nors ar
čiau - Karaliaučiaus krašte 
arba Latvijoje. Retas sugrįžęs 
rado savo namus. Nerado jų 
Mosėdyje ir Nijolė Rimkie
nė. Sodybos vietoje stirksojo 
griuvėsiai. Teko pasirinkti 
savanorišką tremtį - į Latvi
ją. Šešeri metai, praleisti 
Mazgramzdos miestelyje, lyg 
pratęsė liūdnąją tremties poe
ziją. Tad eilėraščiuose "Vėl 
išeinu", "Ne Tėvynė čia", 
"Ką dainuot, kada rankose 
tuščia" vėl išsilieja tėvynės 
ilgesys.

Nė viena jautresnio lietu
vio širdis negalėjo likti abe
jinga ir nedainuoti Atgimimo 
laikotarpiu 1988-1990 me
tais. Kai kiekvieną dieną 
siautė Laisvės viesulas, kai 
akyse ir protuose maišėsi ne 
tik praeities nuoskaudos, ne
teisybė, tautinio ir dvasinio 
orumo pažeminimas, bet ir 
ryžtas bei pasiaukojimas at
eičiai, tuo metu Vydmantuo- 
se (prie Palangos) plačiai įsi
degė Nijolės Rimkienės poe
zijos ugnis:
Nešiau kaip kryžių

tavo vardą šventą, 
Klupau ir kėliaus,

ir tikėjau vis,
Kad savo meilų,

kalintą ir tremtą 
Parnešiu tau

pro ilgesio naktis.
("Lietuvai")

Eilėraščiai liejasi vienas 
po kito, dalis jų tampa daino
mis, kurias su dideliu jausmu 
dainuoja Lietuvių tautininkų 
sąjungos Kretingos ansamblis 
"Atmintis".

Mūsų dienas ir Atgimimo 
pradžią skiria jau dešimties 
metų laikotarpis, kuriame bu
vo daug džiaugsmo ir vilties, 
skausmo bei nusivylimo. 
Daugelis išsvajotąją tautos ir 

(Nukelta į 8 psl.)

Neseniai atvąkgsiems i Amerika

IMIGRANTAI
IR PABĖGĖLIAI

Raimonda Mikatavage

(Tęsinys. Pradžia -18 nr.)
Moksleiviai, pasižymin

tys sportiniais sugebėjimais, 
gali lengviau įstoti į universi
tetą ir greičiau gauti finansinę 
paramą. Vis daugiau sporti
nių stipendijų skiriama stu
dijuojančioms merginoms. 
Pavyzdžiui, Notre Dame uni
versitetas tinklininkėms ski
ria 22,600 dolerių per metus 
- sumokėti už mokslą ir pa
dengti pragyvenimo išlaidas 
(žr. "Reader's Digest", 1996). 
Beveik visų sporto šakų at
stovams yra specialūs stipen
dijų fondai. Kai kurie univer
sitetai taip pat stengiasi pa
traukti jaunimą, gabų muzi
kai, teatrui ar dailei. Kokiais 
gabumais bepasižymėtumėte, 
pasidomėkite, ar negalite 
gauti už tai specialios stipen
dijos.

Taip pat galite pamėginti 
kreiptis į "Amerikos korpu
so" organizaciją ("Ameri- 
Corps"). Ji siūlo daugiau kaip 
350 įvairių programų visoje 
šalyje ir veikia panašiai kaip 
"Taikos korpusas" ("Peace 
Corps). Jeigu jus priimtų į 
kurią nors programą, pavyz
džiui, į "Būsto žmonijai" (gy
venamųjų namų statybos), 
galėtumėte gauti paramą, iš 
kurios vėliau padengtumėte 
mokymosi išlaidas. "Ameri
kos korpuso" nariams taip pat 
gali būti mokamos algos, pa
dengiamos sveikatos draudi
mo išlaidos ar suteikiamos 
kitokios lengvatos. Norėdami 
gauti išsamesnių žinių ir pra
šymo įstoti į šį korpusą for
mas, skambinkite telefonu 1- 
800-942-2677. Visi vyresni, 
nei 17 metų JAV piliečiai ir 
nuolatiniai gyventojai gali 
dalyvauti "Amerikos korpu
so" veikloje.

Patarimai tėvams

Jūsų vaikų išmokslinimas 
yra pats svarbiausias dalykas. 
Tai galbūt viena iš priežas
čių, dėl kurios atvykote į 

Ameriką. Tačiau nepamirški
te, jog visų pirma privalote 
susitaupyti pinigų savo senat
vei. Kai tapsite kurio nors 
pensijų fondo, kuriam kas 
mėnesį mokėsite įnašus, na
riu, galėsite pradėti taupyti 
vaikų mokslui. Nenaudokite 
pensijai skirtų pinigų tam, 
kad sumokėtumėte už mokslą 
universitete. Tai dažna klai
da, kurią daro daugelis tėvų.

Jeigu, kaip daugelis už
sienyje gimusių amerikiečių, 
turite nuosavą verslą, puikus 
būdas taupyti studijoms uni
versitete yra įdarbinti savo 
vaikus. Skirtingai nuo įprasti
nių darbdavių, tėvai gali savo 
vaikus priimti į darbą nuo bet 
kurio amžiaus. Galite duoti 
vaikams konkrečias laikinas 
užduotis ir jų vardu investuo
ti uždirbtus pinigus į atidėtų 
mokesčių akcijų savitarpio 
fondą (stock mutual fund). į 
individualių pensijų sąskaitą 
(Individual Retirement Ac- 
count - IRA) lėšas galima 
pervesti tik iš uždirbtų paja
mų.

Juo anksčiau jūsų sūnus 
ar duktė pradės užsidirbti ir 
investuoti pinigus, tuo bus di
desnės sukauptos palūkanos. 
Darbuotojai, teikiantys finan
sinę paramą studijoms, ne
įskaičiuoja IRA sąskaitoje 
esančių pinigų. Taigi šie pini
gai neturės įtakos finansinės 
paramos dydžiui. Jeigu tuo 
metu, kai vaikai kreipsis dėl 
paramos studijoms, ją bus 
sunku gauti, galėsite panau
doti lėšas, sukauptas IRA są
skaitoje. Net jei ir tektų su
mokėti baudą už tai, kad iš
imate lėšas iš IRA sąskaitos 
anksčiau, nei numatyta sutar
tyje, prisiminkite, kad pinigai 
joje buvo kaupiami ilgą laiką 
ir už juos nereikėjo mokėti 
mokesčių. Jūs vistiek laimė
site, palyginti su tuo, jeigu 
būtumėte kaupę lėšas taupo
mojoje sąskaitoje, už kurią 
skiriami mokesčiai.

ATNEŠKI SAULĖS
Atneški saulės nors truputį 
į mano mažą cele,
Aš noriu vėl laiminga būti, 
Šypsotis truputėlį.

Gyvenime, nebūk toks rimtas, 
Pažerk man saulės burtų!
Tyliu aš... Lyg man metų šimtas.
Alio, jaunyste! Kur tu?

Tu su pavasariu ankstyvu 
į mano mažą ęe/ę 
įsvieski žydinčių alyvų
Ir saulės truputėlį.

Raimonda Mikatavage (pirmoji iš kairės) televizijos laidoje apie vaikų vėžį. Salia
- pasveikę vaikai su mamomis. Dešinėje - laidos autorius Harry Connolly.
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PASIVAIKŠČIOJIMAI
PO ŽALIUOSIUS RUMUS

Padalinio "Pagalba Lietuvai" 
direktorių taryboje

Orinoko avantiūra

Jonas Dunduras
31

Po valandos, kai paliko
me Casiųuiare, kairėje, aukš
tesniame krante išvydome 
būrelį pusiau apsirengusių, 
bet veidus visokiais piešiniais 
papuošusių Yanomami vaikų. 
Dar už pusvalandžio priplau
kėme prie Tama-Tama kran
tinės. Tama-Tamoje yra New 
Tribe protestantų fundamen
talistų misija ir paskutinis 
"Guardia National" postas li
kusiai Venesuelos teritorijai. 
Čia reikėjo užregistruoti mū
sų kelionės leidimų. Palypėję 
į aukštą pakrantę, visi užėjo

me į posto būstinę ir prisista
tėme budinčiam karininkui. 
Jis maloniai pasisveikino ir 
paprašė leidimo. Coyote sie
kė link savo diržo ir pabalo. 
Joaąuin akių obuoliukus už
vertė aukštyn ir su pasibaisė
jimu griebė sau už galvos: 
krepšio ant Coyote juosmens, 
kuriame buvo kelionės leidi
mas bei pinigai, nebuvo. Tas 
krepšys liko užmirštas San 
Antonio kolonistų pastogėje.

Ką tai reiškia? Tai reiš
kia, kad reikia apsisukti, nak
tį grįžti į San, Antonio ir tą 
krepšį radus ar neradus, grįžti 
atgal į Tama-Tama. Keturi 
šimtai kilometrų kelionės 
nakties tamsoje, uolėtoje pa
vojingoje upėje! Juk tokioje 
kelionėje ne kartą gali būti: 
"Good buy and thank you ve- 
ry much!"

Redakcija praneša, kad 
keliautojas Jonas Dunduras 
- vėl kelionėje. Jis pažadėjo 
grįžti už poros savaičių ir to
liau tęsti savo pasakojimą.

Waterbury, Connecticut, 
vykusio 85-ojo Lietuvos Vy
čių suvažiavimo metu, rug
pjūčio 7 d., "Sheraton Four 
Points" viešbutyje buvo susi
rinkusi "Pagalba Lietuvai" 
organizacijos direktorių tary
ba. Posėdžiui vadovavęs Ro- 
bert S. Boris perskaitė prane
šimą apie praėjusių metų 
veiklą. Per 1997-89 metus 
buvo išsiųsta 12 talpintuvų. 
Trys talpintuvai buvo pasiųsti 
iš "Catholic Medical Mission 
Board", New York. Juose bu
vo siunčiami vaistai. Septyni 
talpintuvai buvo paaukoti ir 
išsiųsti Prancūzijos "Pharma- 

cists without Borders" orga
nizacijos vardu. Vienas tal
pintu vas išsiųstas per "Dia- 
lysist", o dar vienas - per 
"World Medical Relicf' orga
nizaciją Detroite.

Posėdyje buvo aptarti fi
nansiniai reikalai. Per 1997 ir 
1998 metus 600 aukotojų pa
aukojo $33,266.64. Aukos ir 
aukotojų skaičius mažėja: 
1996-97 metais buvo 847 au
kotojų, gauta $105,710 aukų. 
Šiais metais golfo turnyras 
nebuvo ruošiamas, tad ir gau
ta mažiau aukų.

"Pagalba Lietuvai" per 
tuos metus išdalino $15,000: 

"Caritas" ir "Betanijos" sriu
bos virtuvėms ir "Caritas" 
vienišų motinų namams; Šv. 
Klaros ligoninei ir pranciš- 
kiečių misijai, Utenoje; "Ca
ritas", "Visų Šventųjų" ir 
Lentvario parapijų vaikų 
centrams; įvairių parapijų 
bažnyčioms - Paparčių, Pa
laiminto Jurgio Matulaičio, 
Mielagenų, Daugėliškio, 
Rumbonių ir kt.; Vilniaus se
minarijai ir kt.

Nuo Lietuvos Vyčių or
ganizacijos padalinio "Pagal
ba Lietuvai" įsikūrimo 1990

(Nukelta į 9 psl.)

NIJOLĖS RIMKIENĖS 
"ATMINTIS"

(Atkelta iš 7psl.)

valstybės nepriklausomybę ginamas, atspausdintas ar 
suprato kitaip, tikėdamiesi perpasakotas. Supažindinda-
daugiau teisingumo, patrio
tiškumo, greitesnio ekonomi
nio pakilimo, didesnės žmo
nių vienybės. Tačiau vietoj to 
išbujojęs valdininkų savanau
diškumas, politinių partijų 
rietenos ir nepasitikėjimas, 
žmonių godumas, greito pra
turtėjimo troškulys bei išau
gęs nusikalstamumas, vėl iš
kilusi baimė sunkiu akmeniu 
užgulė ne vieną lietuvį trem
tinį. Gal todėl ir naujausieji 
Nijolės Rimkienės eilėraščiai 
gana dažnai nebėra lyriniai. 
Tai eilėraščiai - plakatai, ra
ginantys atkurti teisingesnę 
Lietuvą. Tiesa, ir vėliausio 
laikotarpio eilėse jaučiamas 
ramybės troškimas, lapkričio 
godos, amžinoji kritusiųjų at
mintis. Net sunku patikėti, 
kad tokia suųjęi dalia buvo 
skirta jaunai mergaitei, mote
riai.

Panašią dalią teko patirti 
šimtams ir tūkstančiams lie
tuvių moterų - visai mažoms 
mergaitėms, merginoms, mo
tinoms, netgi močiutėms. 
Daug jų savo ilgesį ir meilę 
pynė į eilėraščių posmus ir 
tylias dainas. Jas išdainuoda
vo kaip lopšines toli nuo tė
vynės gimusiems vaikams.

Kiekvienas tremtinio už
rašytas žodis turėtų būti bran-

mas skaitytojus su Sibiro 
tremtinės Nijolės Rimkienės 
eilėraščių knygele "Atmin
tis", norėjau išreikšti ne vien 
jos talento pripažinimą, bet ir 
dėmesį bei dėkingumą. Norė
jau paskatinti poezijos mylė
tojus ją perskaityti. Manau,

Buvusi tremtinė Nijolė Rimkienė ir jos eilėraščių rinkinio 
"Atmintis" viršelio autorius Alfonsas Sireika.

9HKHH
kad kiekvienam - jai parašiu
siajam ar parėmusiam - Ne
jolė ras ne tik padėkos žodį, 
bet ir savo kuklų leidinėlį. 
(Galima rašyti šiuo adresu: 
Nijolė Rimkienė, Žemaitijos 
g. Nr. 9, LT-5701, Vidman
tai, Kretingos raj., Lietuva).

Dr. Leonas Milčiusi

Lietuvių tautininkų sąjungos Kretingos valdybos ansamblis 
"Atmintis" vadovės N. Rimkienės sodyboje Vydmantuose.

JAV LB Kultūros tarybos 
SPAUDOS VAJUS 

Sumažintas metinis prenumeratos mokestis 
naujiems skaitytojams:

DIRVA............................
P.O. Box 19191
Cleveland, OH 44119-0191

....$25.00 (vietoj $35)

DRAUGAS.....................
4545 W 63rd Str.
Chicago, IL 60629

....$60.00 (vietoje $95)

DARBININKAS..............
341 Highland Blvd.
Brooklyn, NY 11207

.... $20.00 (vietoje $35)

LIETUVIU BALSAS.......
2624 W. 71 st. Street,
Chicago, IL 60629

.... $20.00 (vietoje $30)

EGLUTĖ.........................
13648 Kickapoo Trail
Lockport, IL 60441

......$10.00 (vietoje $15)

PASAULIO LIETUVIS....
6428 Ridge Rd., 

! Clarendon Hills, IL 60514

.... $10.00 (vietoje $20)

BRIDGES....................... .... $15.00 (vietoje$18)
LAC, Ine. Treasurer
1927 W. Boulevard
Racine, Wl. 53403

LITUANUS.....................
6621 S. Troy Str.

| Chicago, IL 60629

...... $8.00 (vietoj $10)

Lietuviškas leidinys - puiki dovana bet kuria progai j|
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PRISIPAŽINO!!!

Vladas Vijeikis

Telefono klausomojoje 
dalyje, kurią pridedame prie 
ausies, išgirdau savo draugo 
Florijono balsą.

- Kviečiu tave labai svar
biam įvykiui. Atgabenk savo 
kūną lygiai šeštą valandą va
karo. Nei anksčiau, nei vė
liau. Gerai įsidėmėk: ne ryto 
šeštą valandą, bet vakaro.

Kaip ir buvo sakyta, pri
buvau prie Florijono namų. 
Bet kadangi atvažiavau pen
kiolika minučių anksčiau, tai 
važinėjau aplink, kol išmušė 
šešta valanda. Tą valandą ir 
tą minutę pasibeldžiau į Flo
rijono duris. Jis sutiko mane 
nieko nereiškiančiu veidu. 
Nei džiaugsmas, nei skaus
mas. Susėdom prie stalo, kurį 
vadina kavos stalu.

- Ilga istorija, - pareiškė 
Florijonas, - bet aš atnešiu 
daiktinius įrodymus, kad būtų 
aiškiau.

Ilgai netrukęs, jis pasiro
dė su puodu ir padėjo jį ant 
stalo.

- Pažiūrėk, ką matai.
Pažiūrėjau ir pamačiau 

balzganame vandenyje plau
kiojančius pailgus maltos 
mėsos sviedinėlius. Nukrei
piau klausiamą žvilgsnį.

- Čia matai didžkukulius, 
kuriuos esam įpratę vadinti 
cepelinais. Žinoma, tau knieti 
žinoti, kaip aš paskendau su 
tais didžkukuliais.

O buvo taip. Tu turbūt ir
gi matei, kaip lietuviškoje te
levizijoje parodė Lietuvos 
Prezidentą, valgantį tuos "ce
pelinus" ar "didžkukulius". 
Tai jis viešai prisipažino, kad 
tų kukulių nesugeba paga

"DIRVAI" AUKOJO
E.Kleinas, Quincy, MA .....
A.Liutkus, Clev., OH .........
A.Barzdukas, Falls Ch., VA 
P.Raciukaitis, Baltim., MD 
R. Vaitys, Highland Pk„ IL

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame

a.a. Jono Adomaičio palikimas 
"DIRVAI", Ville La Šalie, Que., 
Canada (Kanados doleriais).......
....................................... $1,000 
M.Krasauskas, Baltim., MD 35 
D.Degesys, Gatės Mills, OH 20 
L.Karpavičius, Miami B„ FL 15

g
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CENTRAIS
Heating and Air Conditioning Company 

24 Hr. Service & Installation 
$ 100.00 OFF - NEW FURNACE 

$100.00 OFF - NEW AIR CONDITIONER 
10 % OFF - ANY SERVICE CALL

Call now: 1-216-731-9400
E

minti! Čia mane ir pagavo 
politiniai jausmai: Preziden
tas nesugeba, o aš padarysiu! 
Žvilgterėjau į knygą "Mūsų 
virimo paslaptys". Pasirodo, 
kad reikia labai nedaug: bul
vių, svogūnų, pipirų, maltos 
mėsos. Tai ir viskas. Ėmiau 
veikti pagal visus nurody
mus. Bulves tarkavau, vos 
pirštų nenutarkuodamas. Mė
są maišiau su svogūnais ir pi
pirais. Sutarkuotas bulves iš- 
sunkau, kaip nurodyta, per 
audeklą. Panaudojau marški
nius. Tam reikalui labai tinka 
rankovės. Taip parengta bul
vių tešla apvyniojau mėsą. 
Labai gražiai atrodė. Ir mėsa 
patenkinta, ir bulvės neprieš
tarauja. Pagal knygos nuro
dymus sumečiau į verdantį 
vandenį. Ir štai rezultatai!

Florijonas vėl parodė į 
puodą, kuriame, kaip jau mi
nėta, plaukiojo mėsos kuku
liai be bulvių apvalkalo, 
įprasto cepelinams. Man pa
gailo Florijono nesėkmių, tad 
pasakiau:

- Florijonai, čia gera 
sriuba su nuogais kukuliais. 
Gal čia - naujas išradimas?

Florijonas atkuto ir tarė:
- Ar tu nepastebėjai sim

bolikos visame šitame didž
kukulių reikale? Lietuvos
Prezidentas prisipažino, kad 
nemoka didžkukulių. virti, o 
Amerikos Prezidentas mela
vo! Amerikos Prezidentui dar
reiks ilgai atsiprašinėti, o Lie
tuvos Prezidentui - neberei
kia.

Mudu su Florijonu išgrai
bėme iš puodo nuogus kuku
lius, užgėrėme Utenos alumi 
ir uždainavom:
Prezidentas pripažino: 
Didžkukulių virt nežino. 
Didžkukulių aukšto meno 
Pripažino: neišmano 
Ir už tokį žodi rimtą 
Siųskim jam kukulių šimtą!

Važiuodamas namo, 
ėmiau svarstyti: Prezidentas 
nemoka didžkukulių gamin
ti, Florijonui irgi nepavyko. 
Gal jie per aukštai griebėsi? 
Gal reikėjo pradėti nuo maž- 
kukulių?

15
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metais mūsų sesėms ir bro
liams Lietuvoje išsiųsta 61 
talpintuvas. Jų vertė - dau
giau kaip $52,000,000. Buvo 
siunčiami įvairūs vaistai, 
kompiuteriai, rūbai ir batai, 
medicinos reikmenys, ligoni
nės mechaninės lovos, ant
klodės ir patalynė, rentgeno 
aparatūra ir t.t.

Pasaulio sveikatos orga
nizacija ir Lietuvos vyriausy
bė nustatė naujas taisykles 
vaistų siuntiniams. Siuntos 
bus labiau apribotos pagal 
vaistų galiojimo datas ir ti
pus. Tikimės, kad talpintuvų 
skaičius per ateinančius me
tus žymiai sumažės. Iki šiol, 
"Pagalba Lietuvai" pagrindi
nis tikslas buvo padėti Lietu
vai greičiau atsistoti, teikiant 
jai medicininę ir humanitari
nę pagalbą. Ateityje medici
ninė pagalba bus ribota. Pra
nešta, kad neseniai Lietuvoje 
išleistoje statistikos duomenų 
knygoje įrašyta, jog "Pagal
ba Lietuvai" organizacija yra 
dosniausia išeivijos labdaros 
organizacija, siunčianti medi
kamentus Lietuvai.

Gautas prašymas iš Vil
niaus arkivyskupo metropoli-

JAV LB Tarybos narė ir 
Vakarų Apygardos vicepir
mininkė Angelė Nelsienė 
kreipėsi į Senato Užsienio 
reikalų komiteto pirmininką, 
šen. Jessie Helms, ragindama 
jį remti NATO plėtrą ir Balti
jos kraštų pastangas tapti šios 
organizacijos narėmis. Savo 
atsakyme senatorius pažymė
jo, kad 1997 ir 1998 metais 
tuo klausimu surengė net aš- 
tuonias apklausas. Komitetas 
nustatė griežtas ribas, kad 
Rusija neturėtų įtakos NATO

NAUJA REZOLIUCIJA ATSTOVU ROMUOSE

JAV Kongrese suorgani
zuoto Baltic Caucus kopirmi- 
ninkai - kongresmenai John- 
Shimkus ir Dennis Kucinich 
1998 m. rugpjūčio 4 d. At
stovų Rūmuose pateikė naują 
rezoliuciją - H.C.R. 320, 
remiančią Baltijos valstybių 
žmones ir smerkiančią 1939 
m. rugpjūčio 23 d. nacių ir 
sovietų suokalbį. Rezoliuci
joje primenama Baltijos vals
tybių istorija nuo jų nepri
klausomybės paskelbimo 
1918 m. iki įsiveržimo į jas 
po nacių - sovietų sandėrio. 
Rezoliucijoje pakartojama 
Amerikos nepripažinimo po
litika, kuria remiantis "nieka
da, nė vieno karto nebuvo 
prielaidos, kad jos būtų So
vietų respublikos".

Padalinio ‘‘Pagalba Lietuvai” 
direktorių taryboje

(Atkelta iš 8 psl.)

to Audrio Bačkio. Jis prašo 
padėti išlaikyti klierikus, 
skirti jiems stipendijas. Jis 
statė Šv. Juozapo kunigų se
minariją Vilniuje, kuri atvėrė 
duris jau šį rudenį. Ši semi
narija priims kandidatus iš vi
sos Vilniaus bažnytinės pro
vincijos (iš Vilniaus, Panevė
žio ir Kaišiadorių vyskupijų). 
Šiems mokslo metams pri
imti 25 nauji kandidatai. Iš 
viso seminarijoje studijuos 
apie 70 klierikų, kuriuos iš
laikyti Vilniaus arkivyskupi
jai nelengva. Praėjusiais me
tais vieno klieriko išlaikymas 
per mokslo metus kainavo 
apie $2,000. Šis prašymas 
buvo šiltai sutiktas Lietuvos 
Vyčių 85-ajame suvažiavime. 
Jau atsirado tokių narių, kurie 
įsipareigojo globoti po vieną 
klieriką. "Pagalba Lietuvai" 
buvo patvirtinta globoti Vil
niaus arkivyskupijos klieri
kus. Kviečiame ir visuomenę 
paremti mūsų naująjį projek
tą. Kiekviena Jūsų auka yra 
svarbi ir bus mielai priima
ma. Aukas galite siųsti: šiuo 
adresu: Robert S. Boris, Pre-

Praneša Angelė Nelsienė:
APIE NATO IŠPLĖTIMO GALIMYBES

sprendimuose. Užtikrinama, 
kad Amerikos mokesčių mo
kėtojai nebus priversti pa
dengti NATO plėtimo išlai
das, bet jas pasidalins visi 
NATO nariai. Kai visa tai 
bus garantuota, "aš remsiu 
tolimesnę NATO plėtrą - sie
kį įtraukti Vidurio ir Rytų 
Europos kraštus, tarp jų ir 
Lietuvą" - sako šen. Helms.

Lietuvos Respublikos 
Užsienio Reikalų Ministeri
jos naujo leidinio "The Lit
huanian Foreign Relations

Amerikos Baltų laisvės 
Lygos prezidentas Valdis 
Pavlovskis sako: "Aš džiau
giuosi, kad minint 59-ąsias 
metines nuo to laiko, kai Bal
tijos valstybės buvo pasmerk
tos penkiasdešimčiai metų 
sovietų vergijos, Amerikos 
Kongresas prisiminė istorinę 
tiesą, kurios pasaulis nieka
dos neturėtų užmiršti. Balti
jos valstybės sėkmingai žen
gia pirmyn ekonomikos ir gy
nybos srityse. Gaila, kad dar 
yra tokių, kurie nieko neiš
moko iš nacių - sovietų pak
to. Įtakos sferų kūrimas Eu
ropoje ves tik į konfliktus. 
Rusijos vyriausybė iki šiol 
neatšaukė ir nepasmerkė 
nacių - sovietų pakto. Maža 
to, kaip tik Rusija grasina 

sident, c/o Aid to Lithuania, 
4457 Fairway Court, Water- 
ford, MI 48328-3483. Norė
dami gauti išsamesnių žinių, 
galite skambinti: (248) 682- 
0098.

1998-99 metų "Pagalba 
Lietuvai" direktorių tarybą 
sudaro: Centro valdybos dva
sios vadas prelatas kun. Juo
zas Anderlonis, Centro val
dybos pirmininkas - John 
Mankus; "Pagalba Lietuvai" 
pirmininkas - Robert S. Bo
ris ir jo pavaduotojai - Regi
na Juškaitė-Švobienė, Len 
Kapochus, Frank Petrauskas, 
Saulius Kuprys, Michael 
Shea, Elinor Sluzas ir Rita 
Zakarka. 1998-99 m. "Pagal
ba Lietuvai" valdybą sudaro: 
dvasios vadas - kun. J. Wal- 
ter Staniewich; Robert S. Bo
ris - pirmininkas; vicepirmi
ninkai - Michael Shea, Va
lentina Bulota ir Regina Juš
kaitė-Švobienė; William 
Juodwalkis - iždininkas; 
Theresa Stasiulaitis-Shea - 
sekretorė; Frank Bunikis - 
tvarkdarys; ir Stella Hotra, 
Irena Vizgirda ir Danguolė 
Kudirka - patikėtiniai.

Regina Juškaitė-Švobienė

Review" pristatymas įvyko 
Vilniuje, "Vagos" leidykloje. 
Su šiuo leidiniu svečius, su
pažindino jo redaktorius dr. 
Vytautas Žalys. Apie jo svar
bą kalbėjo Užsienio reikalų 
ministras Algirdas Saudar
gas. A. Nelsienė buvo viena 
pakviestųjų dalyvių ir jai 
įteiktas autografuotas žurnalo 
numeris. Pirmajame numery
je rašo buvęs Amerikos am
basadorius Lietuvai James 
Swihart, dr. Paui Goble ir kt.

Latvijai griežtomis ekonomi
nėmis sankcijomis."

V. Pavlovskis teigia, kad 
"Rusija keršija Latvijai užjos 
proamerikietišką politiką ir 
nori tapti NATO nare. Dabar 
ne laikas Amerikos remiamai 
IMF aprūpinti Rusiją dar di
desnėmis paskolomis".

Šiek tiek anksčiau, Ame
rikos Baltų laisvės lyga pa
rašė laišką National Security 
patarėjui Stephen Flanagan, 
skatindama, kad prezidenti
nės proklamacijos nacių - so
vietų pakto sukakties proga 
būtų dirbama su Rusijos vy
riausybe. Pastaroji privalo 
pasmerkti ir atsižadėti šio ne
legalaus pakto.
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PROTĖVIŲ ŽEME, ŽYDĖK!
Ei, pirmyn,

į tautinę stovyklą, 
Ten paspausim

broliškai rankas.
Tai geriausia 

skautiška mokykla, 
Ten supinsim darbą 

ir dainas.
v ji. Vilius Bražėnas

Pirmoje tautinėje stovyk
loje, kuri 1928 metais buvo 
surengta Panemunėje, Lietu
vos skautija šventė pirmąjį 
gyvavimo dešimtmetį. Kartų 
kartos praėjo skautiškose gre
tose. Ir štai šiemet, rugpjūčio 
9-21 dienomis lietuviškoji 
skautija suskrido į 8-ją tauti
nę stovyklą - į Paxton, MA - 
"Treasure Valley Scout Re- 
servation. Šioje stovykloje 
dalyvavo 600 sesių ir brolių, 
ne vien iš JAV, bet ir iš Aust
ralijos, Anglijos, Brazilijos ir 
Lietuvos. Stovyklai vadova
vo LSS Tarybos pirmininkė 
v.s. Birutė Banaitienė su gau
sia skaučių ir skautų vadovų 
talka.

Aštuntoji stovykla pasi
žymėjo įdomia ir dinamiška

Aštuntosios lietuvių skautų tautinės stovyklos šventė.

GAMTOS ISTORIJOS 
MUZIEJUJE

Klyvlendo Gamtos istori
jos muziejuje rugsėjo ir spa
lio mėnesiais numatyti šie 
renginiai:

Rugsėjo 18 d. 7:30 v.v. 
dr. Patrick Abbot skaitys pa
skaitą: "Gamtos nelaimės" 
(Natūrai Disasters). Žemės 
uolos parodo mums nuosta
bius įvykius: potvynių pėdsa
kus, ugniakalnių išsiverži
mus, žemės drebėjimus, mil
žiniškas kalnų griūtis ir pan. 
Dr. P. Abbot yra San Diego 
valst. universiteto geologijos 
profesorius.

Spalio 9 d. 7:30 v.v. Jean 
Craighead George kalbės te
ma: "Mūsų santykiai su ap

programa. Kiekvienai dienai 
buvo skirta ypatinga tema. 
Jos visos sujungė skautybės 
prasmę ir veiklą pagal šūkį: 
"Dievui, Tėvynei ir Artimui!" 
Joje vyravo drausmė, manda
gumas bei noras siekti gėrio. 
Tai buvo savitas vadovybės ir 
skautiškųjų sugebėjimų deri
nys.

Nepaprastai mielas buvo 
šios tautinės stovyklos dva
sios vadovas v.s. fil. kun. An
tanas Saulaitis, SJ., kuris tei
kė visiems dvasinį paskatini
mą. Jis visur suspėja. Štai tik 
prieš pora savaičių jis stovyk
lavo Lietuvos skautų jubilie
jinėje stovykloje Nemunai
tyje, Dzūkijoje.

Rugpjūčio 15-oji buvo 
skirta LSS 80-mečio sukak
ties temai. Sulaukta daug 
mielų svečių. Tarp jų buvo 
Lietuvos Respublikos amba
sadorius Jungtinėse valstijose
S. Sakalauskas, JAV LB pir
mininkė R. Narušienė, Lietu
vos generalinis konsulas Dr. 
Petras Anusas iš Niujorko. 
Iškilmių parade ir lauže daly
vavo kitų tautų skaučių ir 

ĮVAIRENYBES
Skyrelio vedėjas - Gerardas Juškėnas

linka" (Closer Than We 
Think: Our Relationship to 
Ecology). J. C. George yra 
rašytoja, daugiau kaip 60 
knygų autorė. Ji visados ne
paprastai žavisi gamta. Spa
lio 10 d. 10:30 v.r. rengiami 
priešpiečiai su J.C. George, 
kurių metu bus aptariama jos 
knyga "My Side of the 
Mountain". Tą pačią spalio 
10 d., 2 v. p.p. bus šios 
autorės pašnekesys "Bangi
niai, vilkai, varnai, vaikaičiai 
ir kiti įkvėpimo šaltiniai" 
(Whales, Wolves, Crovvs, 
Grandchildren and other 
sources of Inspiration). Mu
ziejaus adresas: 1 Wade Ovai 
Drive, University Circle, 
Cleveland, OH 44106. Te

skautų atstovai - vengrai, lat
viai, ukrainiečiai ir kt.

Dvasinį paskatinimą pir
mą stovyklos sekmadienį su
teikė v.s. vysk. P. Baltakis, 
OFM, aukodamas Mišias, o 
antrą sekmadienį - vysk. Ri- 
ley iš Worcester, MA. Jis ra
gino jaunimą tapti geresniais 
žmonėmis ir skleisti gėrį. 
Sunku perduoti visų šioje 
tautinėje stovykloje patirtų 
jausmų perteklių. Dėkui sto
vyklos vadovams už jų pasi
šventimą.

Tarp kitko, "Treasure 
Valley Scout Reservation" 
stovyklavietėje 1978 metais 
įvyko Lietuviškos skautijos 
6-oji tautinė stovykla, kurioje 
dalyvavo 800 skautų ir skau
čių.

Šią skautiškąją vasarą už
baigiu 8-osios stovyklos sktn. 
Ir. Šerelienės dainos žodžiais: 
Protėvių žeme, tu tik viena, 
Amžių sakmė, jūros daina, 
Protėvių žeme, tu tik viena, 
Viena Lietuva, Lietuva!

Sktn. fil. Stepas Matas

lefonas pasiteiravimui: 216 
231-4600. Ger. J.

NAKTINIO REGĖJIMO 
ĮTAISAI

"General Motors" bend
rovė žada gaminti naktinio 
regėjimo įtaisus "Cadillac 
DeVille" 2000-ųjų metų mo
deliui. Tokia technologija jau 
buvo išbandyta Persų įlankos 
kare. Automobilio radiato
riaus priekyje bus įtaisytas 
ultraraudonųjų spindulių ieš
kiklis (infrared sensor). Ob
jektų vaizdai perduodami 
nedideliame ekrane, įtaisyta
me priešais vairuotoją. Tai 
bus pirmą kartą išbandyta ne
kariniame automobilyje. . 
(Tęsinys - kitame numeryje)

Kryžius 8-oje tautinėje stovykloje. Autoriaus nuotraukos

Mūsų brangiam jaunų dienų bičiuliui

A.f A.
VYTAUTUI MEŠKAUSKUI

mirus, jo liūdinčiai žmonai EUGENIJAI ir 
vaikams gilią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

Birutė Smetonienė 
ir sūnūs

Į ....-............... ..
Buvusiai korporacijos "Filiae-Lithuania" 
pirmininkei

A. f A.
ANTANINAI BALTRUŠIENEI

mirus, jos liūdinčiam broliui PETRUI
VARKALAI gilią užuojautą reiškia

Birutė Smetonienė 
ir sūnūs

Pranešame giminėms, draugams ir 
pažįstamiems, kad š.m. rugpjūčio 24 d., mirė 
mūsų mylima Žmona, Mamytė, Močiutė, 
Sesutė ir Teta

A.f A.
ONA BRIEDIENĖ

Amerikoje ji išgyveno 36 metus Gyveno 
West Bloomfield, MI. Giliam nuliūdime paliko 
vyrą JUOZĄ BRIEDĮ, dukrą DALIĄ STONIE
NĘ, vaikaitę EGLĘ su vyru JAMES HOGAN, 
gyvenančius Floridoje, vaikaiti TAURĄ STONI 
ir vaikaitę DAIVĄ STONYTĘ, sesutę TAYDĄ 
TAREILIENĘ su šeima, gyvenančią Kaune ir 
pusseserę JŪRATĘ PEČIŪRIENĘ, gyvenan
čią Ann Arbor, Michigan bei daug kitų giminių.

Šv. Mišios už velionės sielą buvo auko
jamos rugsėjo 5 d., Dievo Apvaizdos bažny
čioje, Southfield MI. Urna su velionės palai
kais palaidota Holy Sepulchre kapinių mau
zoliejuje.

Nuoširdžiai prašome visus savo maldo
se prisiminti a.a. ONĄ BRIEDIENĘ.

Nuliūdę:
vyras, dukra ir vaikaičiai
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• RUGSĖJO 27 d., 
sekmadienį, po 10 vai. Mišių, 
Dievo Motinos parapijos sve
tainėje miesto tarybos atsto
vas M. Polensek paaiškins

LIDIJA BA^CIUNAI^J^D.

Kviečiame į
VINCO GELGOTOS

VYRŲ KIRPYKLĄ
Apkirpimo kaina - $5.00. 

įvairus stilius - pagal pageidavimą. 
Dirbame: pirm. - penkt. nuo 7:30 

iki 5:30 vai., šešt. - nuo 7:30 iki 5:00 vai.
687 E. 185th St. Tel. (216) 481 -5981.

EUROPA TRAVEL 692-1700

a 
a 
a 
a 
į 

LOWEST AIR FARES 
available worldwideEXPERTS 0N TRAVEL TO EAST EUROPE 

passports * visas * prepaid tickets 

serYing our community 
FOR OYER 35 YEARS

apie lengvatas namų pirki
mui, nuomojimui ir remontui 
Neff Rd. apylinkėje.

• SPALIO 3 d., šeštadienį, 
6:30 v.v. - solisto Vytauto 

jĮSlfž![Zl|Zj||51

Juozapaičio koncertas Dievo 
Motinos parapijos salėje. 
Rengia LR Garbės konsulatas.

•SPALIO 8-11 d. d.-JAV 
LB Tarybos sesija.

• SPALIO 10 d. - Baltijie- 
čių draugystės vakaras. Ren
gia Klyvlendo (Cleveland, 
OH) baltijiečių komitetas.

• SPALIO 17 d. - Lietuvos 
partizanų ansamblio "Girios 
aidai" koncertas Dievo Moti
nos parapijos salėje.

• SPALIO 24 d. 7 v. v. - 
"Exultate" choro rudens po

IŠ DIEVO MOTINOS 
PARAPIJOS VEIKLOS

"Švyturio" kursų moks
leiviai rugsėjo 27 d., sekma
dienį, 11 v.r. Dievo Motinos 
parapijos viršutinėje salėje 
maloniai kviečia Klyvlendo 
visuomenę į meno parodą, 
kurioje bus išstatyti jų pačių 
darbai.

Su "Švyturio" mokslei
viais praeitais mokslo metais 
labai gražiai dirbo dailininkas 
Rimantas Laniauskas, kuris 
šiai meno parodai talkininka
vo ir paveikslus įrėmino.

Labai laukiame jūsų apsi
lankymo, kad galėtume pasi

ARTĖJA PARAPIJOS CHORO ŠVENTĖ

"Exultate" choro rudens pokylio rengimo komitetas. Pirmoje eilėje (iš kairės): Rita 
Kliorienė, Zita Stungienė, Rauda Gelažienė ir Rasa Šilkaitienė. Antroje eilėje stovi: 
dr. Dainius Degesys, Mečys Aukštuolis, Jonas Muliolis ir Dana Apanavičienė.

kylis Dievo Motinos parapi
jos didžiojoje salėje.

• LAPKRIČIO 7 d. - "Lie
tuvių dienos". Rengia LB 
Cleveland, OH apylinkė. Ha- 
milton "Aukuras" Dievo Mo
tinos parapijos salėje parodys 
V. Alanto 3 veiksmų kome
diją "Šiapus uždangos".

• LAPKRIČIO 15 d. - nuo 
11:30 iki 3:30 v.p.p. - šv. 
Jurgio parapijos rudens festi
valis.

• LAPKRIČIO 21 d. - Lie
tuvos kariuomenės atkūrimo 

dalinti savo darbo vaisiais ir 
pabendrauti.

PIRMASIS ŠIO SEZONO 
KONCERTAS

įvyks spalio 3 d., šešta
dienį, 6:30 v.v. Dievo Moti
nos parapijos salėje. Progra
mą atliks Lietuvos meninin
kai - solistas Vytautas Juoza- 
paitis ir pianistė Nijolė Ra
lytė. Bilietai (po $10 ir $7) 
platinami sekmadieniais pa
rapijos svetainėje. Koncertą 
rengia Lietuvos Respublikos 
Garbės konsulatas. Visus la
bai maloniai kviečiame at
vykti į šį koncertą.

80-mečio minėjimas Lietuvių 
namuose. Rengia Klyvlendo 
ramovėnai.

• LAPKRIČIO 28 d., 7 v.v. 
- JAV LB Kultūros premijų 
šventė. Rengėjai - JAV LB 
Klyvlendo apylinkė.

• GRUODŽIO 19-20 d. - 
šv. Jurgio parapijos kalėdinių 
kepinių pardavimas.

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

•GRUODŽIO 31 d.-Nau
jųjų Metų sutikimas Lietuvių 
namuose.

KVIEČIAME 
APLANKYTI

Rugsėjo 20 d., 11 v.r. - 
5 v.p.p. - Rudens derliaus 
diena. Senovės naujakurių iš
monės. Fall Fest Harvest 
Day. North Chagrin Nature 
Center. Iš Rt. 91, Mayfield 
Vlg. Tel. 440 473-3370.

Rugsėjo 23 d., 4:30 - 
8:30 v.v. - nemokamas seno
lių vakaras džiunglių pavilio- 
ne. Senior Night in the Rain- 
Forest, Cleve Metropark 
Zoo, 3900 Wildlife Way. 
Nuo 55 m. ir vyresniems. 
Tel. 216 661-6500, ext. 290. 
(Pabaiga - kitame numeryje)

i

JAKUBS AND SON
Laidojirpo Įstaiga
Willian) J. Jakubs Sr. 
Willian)].]akubs]r. 
Keooetb Scbrpidt ir 
Barbara Jakubs Scbnjidt

Licenznoti direktoriai ir balzamnotojai

936 East 185tb Street Cleveland, Obio 44119 
36000 Lakesbore Blvd. Eastlake, Obio 44095 

Telefonas: 531-7770

Laidotuvių koptyčia erdve, vėsinama, 
teikiantijaukia,atmosfera liūdesio valandoje. 
Dideli aikštė automobiliamspastatyti

Rita Staškutė-Žvirblienė

B o r n To Travel
26949 Chagrin Blvd. #103 (Ohio Savings Building) 
CLEVELAND, OH 44122
Tel: (216) 831-5530 & (800) 366-9980
Fax: (216) 831-5028
LIETUVA- 1998
Skrydžiai j Vilnių - geriausiomis kainomis 
Atstovaujame FINNAIR, SAS ir kitas oro linijas. 
Bendradarbiaujame su "Lietuvos avialinijomis".

Matas & Associates |BUs
■ssazMSSzssaasssnzssssssssszsssaasBHBBSsasssasssssssi normls

RITA MATAS • Broker •G.RJ.> Licepsed Real Estate Appraiser
17938 Neff Road 2412 Cedarwood Road
Cleveland, 0H. 44119 Pepper Pike, 0b. 44124
(216) 486-2530 (216) 473-2530

ADV. VYTAS MATAS teisinis patarėjas
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NAUJIEJI MOKSLO METAI "GIRIŲ AIDO" KONCERTAS
Šv. Kazimiero lituanis

tinė mokykla naujuosius 
mokslo metus pradeda rugsė
jo 19 d., šeštadienį, 9:00 v.r. 
Mokinių registracija vyks 
Dievo Motinos parapijos sve
tainėje. Kaip ir ankstesniais 
metais, į ikimokyklinį skyrių 
bus priimami vaikučiai, ku
riems iki rugsėjo 30 d. sueina 
4 metukai.

Tėvų susirinkimas, kuria
me dalyvaus tėvų komiteto 
nariai ir mokytojai, prasidės 
9:15 v.r. parapijos svetainėje. 
Dalyvavimas - privalomas 
bent vienam šeimos atstovui

parapijos mažojoje salėje, 
10:00 v.r. Kviečiame visus 
vaikučius ir jų mamytes, tė
velius ar senelius, norinčius 
linksmai padainuoti, pašokti 
ratelius, pasimokyti, pažaisti 
ir pabendrauti jaukioje lietu
viškoje nuotaikoje. Išsames
nių žinių galite gauti, pa
skambinę Kristinai Sušins- 
kienei tel. (440) 257-1695.

"Neringos" skaučių tun
tas darbo metus pradės spalio 
5 d., pirmadienį, Dievo Moti
nos parapijos žemutinėje sa
lėje. Mergaitės gali pradėti 
skautauti nuo 4 m. amžiaus.

- tėvui arba motinai. Mokyk
los darbo valandos šiemet 
bus nuo 9:00 v.r. iki 12:30 
v.p.p.

Sueigos vyks kas antrą pir
madienį, nuo 7 v.v. iki 8:30 
v.v. Tėvelius, norinčius įrašy
ti dukras į skautes, prašome

"Tėvynės žiburėlių" iki- paskambinti tuntininkei Livi-
mokyklinis vaikų darželis sa- jai Pollock tel. (440) 248- 
vo veiklą pradės rugsėjo 30 0049.
d. trečiadienį, Dievo Motinos Vilija Klimienė

Pamoka Klyvlendo šv. Kazimiero lietuviškoje mokykloje. 
Mokyt. Vilija Klimienė su mokinėmis.

Ir vėl, po poros metų per
traukos į Ameriką atvyksta 
ansamblis "Girių aidas". Ja
me dalyvauja Vytautas Bal
sys, Antanas Lukša, Antanas 
Paulavičius, Vladas Šiukšta, 
ilgametis Lietuvos operos so
listas Vincentas Kuprys ir 
akomponiatorė Melita Kup- 
rienė. Tikriausia tai bus pas
kutiniai jų koncertai užjūryje, 
nes visi dainininkai - nebe
jauni, iškankinti žiaurių trem
ties sąlygų. Koncertus rengia 
Lietuvos partizanų globos 
fondas.

Klyvlende "Girių aidas", 
kaip jau pranešta, koncertuos 
spalio 17 d. Dievo Motinos 
parapijos didžiojoje salėje. 
Koncerto pradžia - 6:00 v.v. 
Jo programą sudaro dvi da
lys. Pirmoje dalyje:

L "Partizano mirtis", F. 
Strolios muzika, L. Žitkevi
čiaus eilės.

2. Apie politinių kalinių 
sukilimą Norilske pasakoja 
V. Balsys.

3. Norilsko sukilėlių dai
na, J. Lukšio muzika, Č. Ka
valiausko eilės.

4. "Partizano laiškas mo
tinai iš bunkerio", A. Paula
vičiaus muzika, R. Ylos eilės, 
dainuoja A. Lukša.

5. "Karunka", A. Paulavi
čiaus muzika, J.Aisčio eilės.

6. "Vienas kraujo lašas", 
A. Paulavičiaus muzika, J. 
Aisčio eilės.

7. "Pražydo pirmosios 
melsvos žibutės", nežinomo 
autoriaus daina.

8. "Ateik, pavasari, vien
plauki", nežinomo autoriaus 
daina.

Antroje koncerto dalyje:
1. "Kur Dusia ramiai sap

nuoja, .dzūkų partizanų daina.
2. Tremtinio sapnas. A. 

Paulavičiaus muzika, K. Bra- 
dūno eilės, dainuoja sol. V. 
Kuprys.

3. Baladė "Aukštam 
smilčių kalnely”. A.Paulavi- 
čiaus muzika, A. Puišytės ei
lės.

4. Apie LLS vadą, gene
rolą J. Žemaitį - Vytautą pa
sakoja A. Lukša.

5. "Didysis karys", A. 
Paulavičiaus muzika, žodžiai 
iš rinkinio "Sušaudytos dai

nos".
6. A. Paulavičiaus eilė

raštis "Aš su jumis esu". 
Skaito autorius.

7. "Ant dalgių vyrai pasi
rėmę". V. Telksnio muzika, 
K. Vaitkevičiaus eilės.

8. "Dievo dovana". A. 
Paulavičiaus muzika, B. 
Brazdžionio eilės.

Ateikite pasiklausyti, 
kaip dainuoja buvę partizanai 
ir tremtiniai. Ateikite, vyres
nieji ir jaunieji. Ateikite, čia 
gimusieji ir neseniai į Ameri
ką atvažiavusieji. Išgirsite jų 
prisiminimus apie kovos 
draugus ir neužmirštamas 
laisvės kelio akimirkas. Padė
kite savo aukomis Lietuvos 
partizanų globos fondui. Iš- 
likusiems laisvės kovų daly
viams tikrai reikia pagalbos, 
o žuvusiųjų atminimą būtina 
deramai įamžinti. į šį kon
certą Klyvlende ir jo apylin
kėse gyvenančius lietuvius 
kviečia specialus koncerto 
ruošos komitetas.

Dr. Vytautas Maurutis 
Mečys Aukštuolis

Skambinkite j Lietuvą iš bet kur ir bet45 centus už

Skambinkite Telegroup atstovui 
ATLANTIC EXPRESS 
dėl platesnės informacijos ir 
pajungimo. 9.9 c. skambučiams

Jie netrukus koncertuos Klyvlende. Iš kairės: Antanas Lukša, Melita Kuprienė, Vincentas 
Kuprys, Vladas Šiukšta, Vytautas Balsys, Antanas Paulavičius.

SKAMBINKITE TEL. 1-888-615-2148
Taip pat persiunčiame ir pristatome siuntinius Lietuvoje, 
Latvijoje, Estijoje, Rusįjoje, Ukrainoje, Karaliaučiaus sr. 
ir Lenkįjoje. Persiunčiame pinigus.
Užsisakykite amerikietiško maisto komplektus.

IS TOLIAU SKAMBINKITE: 1-800-775-7363
ATLANTIC EXPRESS CORP. ATSTOVAS CLEVELAND’e I 
UTMAIMPORT-EXPORT, Ine. Sūrius dirba I 
639 East 185 Str., Cleveland, OH 44119 ll-V 10AM - 6PM I 
Tel. 216-481-OO11 vi ioam-spm Į

IL
F*.S. TIRE IncT

-į. Complete Front End Service

H 481 -5397
New and used Tiras, Brakes, Shocks, Struts, 

Mufflers, lube oil and Filter
• Buy any 4 tiras 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

LITHUANIAN CRED1T UNION

tat
TAUPA 

SIŪLO
SPECIALU SERTIFIKA TĄ 

TEIKIANTI GERAS 
PALŪKANAS.

LAI K AS-RI BOTAS!

TELEFONAS 216.481.6677 <> E-MAIL TAUPA@AOL.COM
767 EAST 185*h STREET CLEVELAND OHIO 44119

DARBO VALANDOS: aptradieni. trečiadieni
ir ketvirtadieni---------------------9:OOv.r. - 4:00p.p.
penktadienį-------------------------9:00v.r. - 6:00p.p.
šeštadieni---------------------------9:00v.r. - 12:00p.p.
sekrpadieni parapijoje--------- 11:00v.r. - 12:00p.p.

Kiekviena tauporpojisąskaita,MaraUpės valdžias (NCUA) apdrausta iki$100,000

mailto:TAUPA@AOL.COM
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