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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

ŽEMDIRBIŲ SĄJŪDĮ 
PRISIMENANT

Dr. Leonas Milčius
Kovo 11 -osios Akto

signataras, buvęs Žemdirbių 
sąjūdžio tarybos narys

Šiemet pažymime ne tik 
vieno masiškiausio ir nepa
kartojamo Lietuvos Sąjūdžio 
dešimtmeti, bet ir Lietuvos 
Žemdirbių sąjūdžio veiklos 
pradžios dešimtmetį. Ta pro
ga rugsėjo 30 d. Lietuvos Že
mės ūkio universiteto Tary
bos posėdžių salėje buvo su
rengtas pokalbis "Agrarinės 
reformos Lietuvoje 10-metis 
ir kaimo ateitis". Kaip ir prieš 
dešimtį metų į Noreikiškes - 
buvusią Žemės ūkio akade
miją, o dabar universitetą - 
rinkosi žmonės, ištroškę kai
mo pažangos, tautinio atgi
mimo ir laisvo ūkininkavi
mo - dabartiniai politikai, 
mokslininkai, valdžios atsto
vai.

Pokalbio dalyvius pa
sveikinęs universiteto rek
torius, profesorius Albinas 
Kusta pasidžiaugė, kad Žem
dirbių sąjūdis prasidėjo čia - 
buvusioje Žemės ūkio akade
mijoje. Jame patys aktyviausi 
ir buvo šios aukštosios žemės 
ūkio mokyklos dėstytojai, 
mokslininkai.

- Veržimasis į priekį ir 
naujovių ieškojimas yra patys 
geriausi mokslo bei jaunystės 
bruožai, - kalbėjo rektorius.

Kaip ir visada, malonu 
ir įdomu buvo klausytis po
kalbį pradėjusio Aukščiau
sios Tarybos - Atkuriamojo 
Seimo nario, prof. Mečislovo 
Treinio kalbos. Jis apžvelgė 
ne tik Žemdirbių sąjūdžio 
pradžią, vis labiau nutolstan
čias istorines dienas, bet pa
teikė ir argumentuotą to laiko 
politinę analizę. Prof. M. 
Treinys, vaizdžiai palyginęs 
Žemdirbių sąjūdžio siekių 
plėtotę su trimis bangomis, 
pažymėjo, kad pirmoje ban

Prof. M. Treinys ir Dr. Leonas Milčius

goje aktyviai dalyvavo ir bu
vusių ūkių vadovai, kurie sie
kė daugiau teisių bei nepri
klausymo nuo buvusios ad
ministracinės komandinės 
sistemos, nuo tuometinio 
"Agropromo". Ne viską pra
džioje buvo galima padaryti. 
Bet ir tada, aktyviai darbuo
jantis raudondvariečiams - 
Justinui Smitui ir Vytautui 
Dūdai, dar senosios (iki ne
priklausomybės paskelbimo) 
Aukščiausios Tarybos priim
tame Valstiečių ūkio įstatyme 
buvo padėti pamatai privačiai 
žemės nuosavybei, ūkininkų 
ūkių atkūrimui.

M.Treinys apgailestavo, 
kad antroji Žemdirbių sąjū
džio banga - dėl teisingesnio 
žemės grąžinimo - kilo pavė
luotai, tik atsiradus Žemės 
savininkų sąjungai. Trečioji 
banga, lėmusi kolektyvinių 
ūkių turto privatizavimą, kilo 
sunkiausiai ir buvo labiausiai 
iškreipta. Taip susiformavo ir 
trys ūkininkų sluoksniai, iš 
kurių stipriausiai laikosi pir
mojo, anksčiausiojo sluoks
nio ūkininkai. O paskutinysis 
sluoksnis dar iki šiol tebeko
voja dėl nuosavybės grąžini
mo. Kalbėtojas taip pat pažy
mėjo, kad ne visi Žemdirbių 
sąjūdžio tikslai buvo pasiekti, 
kad dar daug darbų laukia at
eityje. Reikia naujų pasiūly
mų, naujo susitelkimo, gal 
net naujo sąjūdžio.

Man teko analizuoti kai
mo gyventojų socialinę būklę 
ir jos raidą. Pažymėjau, kad 
šiuo metu kaime susiformavo 
keli, turtiniu požiūriu labai 
nevienodi socialiniai sluoks
niai, kuriems netinka ta pati 
socialinė sauga. Metai iš me
tų kaimo pagrindiniai sociali

Koplytėlė su kunigo statulėle netoli Marijampolės

niai rodikliai yra blogesni ne
gu miesto. Dar didesnis pa
vojus kaimui kyla dėl trum
pėjančios, ypač vyrų, gyveni
mo trukmės, beveik dvigubai 
negu mieste išplitusio skur
do, mažų pajamų. Kaimui 
siūliau parengti išskirtinę so
cialinės saugos ir paramos 
sistemą. Nė vienos gyventojų 
grupės, ar tai būtų samdiniai, 
pensininkai, smulkių sklypų 
savininkai ar net ūkininkai, 
negalima palikti be būtiniau
sios socialinės paramos, be 
galimybės dirbti ir uždirbti. 
Taip pat siūliau ieškoti naujų 
ūkininkavimo formų, laisves
nių galimybių žemės ūkio 
bendrovių nariams, daugiau 
pasirinkimo teisių žemės sa
vininkams. Kol kas kaimas 
gyvena įstatyminės prievar
tos, bet ne demokratinės lais
vės laikus. Su apgailestavimu 
pažymėjau, kad liberaliau nu
siteikę politikai ir žurnalistai 
kartais piktdžiugiškai svars- 
to:,"Gal žemės ūkis Lietuvai 
nebereikalingas, gal be reika
lo jis remiamas." Atseit, kai
mas tapo našta valstybei. Tai 
ne tik įžeidžia žemdirbius, 
bet daro nepataisomą žalą at
eičiai, stumia žmones į nu
sivylimą, abejones, susiprie
šinimą.

Didelį susidomėjimą su
kėlė prof. Romualdo Grigo 
pranešimas. Jis kalbėjo apie 
kaimą kaip bendruomenę ir 
apie joje vykstančius neigia
mus procesus - pilietinį, tau
tinį ir patriotinį nusmuki, po
linkį baigti gyvenimą savižu
dybe, dorovės normų nepai
symą. Profesorius ypač pa
brėžė tautos ir tautiškumo, 
kaip valstybės pagrindo 
svarbą. Jis apgailestavo, kad 
net kai kurie politikai, sku
bantys jungtis prie Europos 
Sąjungos, ignoruoja tautinio 
jausmo reikšmę. Prof. R. 
Grigas siūlė visą dėmesį su
telkti ne vien į žemę, kaip 

turtą, bet į kaimą, kaip 
bendruomenę, kurioje labai 
sparčiai vyksta įvairiapusiš
kas nuosmūkis. Jį net galima 
pavadinti savosios tautos ir 
valstybės pagrindų naikini
mu.

į pokalbį įsijungęs Ko
vo 11-osios Akto signataras, 
buvęs žemės ūkio ministras 
Rimvydas Survila priminė, 
kokiomis sunkiomis sąlygo
mis buvo priimami žemės re
formos įstatymai, kiek daug 
kompromisinių, bet ne visai 
pasiteisinusių sprendimų teko 
priimti, kaip buvo sunku for
muoti ministeriją, rasti gerų, 
reformoms palankiai nusitei
kusių specialistų.

- Ar šiandien jau susi
formavo sąlygos gelbėti že
mės ūkį, ar turime vieningą 
kaimo ateities viziją? - klausė 
profesorius Antanas Stance- 
vičius ir pats atsakė: - Ne. 
Įvairios politinės partijos bu
vo prie valstybės vairo, bet 
aiškaus žemės ūkio, kaimo 
ateities vaizdo iki šiol neturi
me.

Profesorius taip pat ap
gailestavo, kad Žemės ūkio 
rūmai turi per mažai teisių ir 
kol kas netapo ta vieta, kurio
je galėtų vykti kuo plačiausi 
svarstymai ir formuotis tikro
ji žemės ūkio politika.

Prisiminimais apie Sąjū
džio rekomenduoto Žemės 
ūkio ministro pirmuosius dar
bo metus pasidalijo Seimo 
narys Vytautas Knašys. Jam 
net tris kartus teko dirbti Že
mės ūkio ministru. Todėl jis 
gerai prisimena įvairiausius 
politinius trukdymus ir ob
jektyvius reformos sunku
mus. Jis priminė žemaičių 
agrarininkų darbų pradžią ir 
jų gražų indėlį į žemės ūkio 
reformą.

Konstruktyvų pasiūly
mą - parengti bendrą dekla
raciją žemės ūkio strategi
niais klausimais - pateikė bu

vęs Žemės savininkų sąjun
gos pirmininkas Edvardas 
Raugalas. Tokiai deklaracijai 
galėtų pritarti Prezidentas ir 
visos politinės partijos.

Su vyriausybine užduo
timi - rengti naują Kaimo 
plėtros programą, įsijungiant 
į Europos Sąjungą, supažin
dino Agrarinės ekonomikos 
instituto direktorius Donatas 
Stanikūnas. Kalbėtojas pažy
mėjo, kokie dideli ir atsakin
gi uždaviniai laukia visų, 
ypač kuriant naujas darbo 
vietas ir perkvalifikuojant 
žmones. Galimas dalykas, 
kad ateityje tiesiogiai žemės 
ūkyje dirbs tik apie 5 proc. 
gyventojų, kai šiuo metu jų 
dirba apie 22 proc.

- Ar visur įvyko mąsty
mo lūžis? - klausė Seimo pir
mininko Vytauto Landsber
gio padėjėjas sekretorius Vy
tautas Smitas. - Sąjūdis rei
kalingas žmonių protuose, - 
sakė kalbėtojas ir priekaišta
vo, kad žiniasklaida per daug 
blogai rašo apie dabartinės 
Vyriausybės darbą. Jis patarė 
labiau žinomiems ir populia
resniems žmonėms mažiau 
kalbėti apie esamas negero
ves ir trūkumus, nes taip, 
anot jo, formuojamos nege
ros nuotaikos. Dalindamiesi 
tokio pasisakymo įspūdžiais 
per pertrauką, mokslininkai ir 
kiti garbūs svečiai su nerimu 
kraipė galvas, sakydami, kad 
dar nepamiršo, kaip prieš ke
lis dešimtmečius būdavo bru
kamos tokios "rekomendaci
jos".

Pokalbis buvo įdomus ir 
naudingas. Jis ne tik priminė 
jaudinančią praeitį, tikrus 
bendražygius, bet sukėlė nau
jų minčių bei planų ateities 
darbams. Nutarta parengti 
bendros deklaracijos projek
tą, o kitų metų pavasarį pažy
mėti pirmąjį Žemdirbių sąjū
džio suvažiavimą.
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Girdėta iš Vilniaus
• PO RINKIMŲ LATVIJOJE. Latvijos ambasadorius 

Vilniuje Atis Sjanitis sako norįs tikėti, kad šios šalies parla
mento rinkimų rezultatai teigiamai atsilieps santykiams su 
Lietuva ir padės paspartinti derybas dėl jūros sienos. Ambasa
dorius teigė manąs, kad naujasis Latvijos parlamentas ir Vy
riausybė skirs nemažai dėmesio Lietuvai. Tokią nuomonę jis 
grindžia per rinkimų kampaniją atlikta apklausa, kurioje daly
vavusios partijos viena iš užsienio politikos pirmenybių pava
dino jau daugiau kaip keletą metų trunkančias derybas dėl 
Lietuvos bei Latvijos jūros sienos.

• PAKILIMAS. Po dešimtmetį trukusios krizės statybi
nių medžiagų pramonė pajuto pirmuosius atsigavimo požy
mius. Nuo 1988 m. iki 1998 m. kasmet tik mažėjusi, per šių 
metų 8 mėnesius gamyba pirmą kartą paaugo, o statybos ap
imtys padidėjo. Apie tai rašoma "Verslo žiniose".

• KULTŪROS CENTRAS. Kėdainių rajono Šateinių 
miestelyje pradėtas statyti žinomo lenkų ir lietuvių poeto, No
belio literatūros premijos laureato Czeslaw Milosz kultūros 
centras kūrybingam bendravimui bei supratimui telks įvairių 
pažiūrų, kartų, tautų ir valstybių žmones.

• UŽDARBIAI LIETUVOJE IR KITUR. Lietuvos 
statistikos departamentai teigia: vienas šalies gyventojas 
praėjusiais metais gavo vidutiniškai po 4,4 tūkst.litų. Palyginti 
su turtingiausių pasaulio valstybių gyventojais, lietuvio paja
mos buvo 32,7 karto mažesnės negu norvego, 34 kartus ma
žesnės negu japono ir 40 kartų mažesnės negu vidutinės vieno 
Šveicarijos gyventojo pajamos.

• NEDARBAS. Tikrasis nedarbas Lietuvoje yra triskart 
didesnis, nei skelbia darbo birža, teigia "Lietuvos ryto" prie
das "Vartai". Darbo birža pranešė, kad rugsėjo mėnesį nedar
bas siekė 5,6 procento, tačiau naujausi Statistikos departa
mento tyrimai, atlikti prieš 4 mėnesius, rodo, kad jau pavasarį 
realus nedarbo lygis buvo tris kartus didesnis ir dabar siekia 
14,3 procento. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija prane
šė, kad Rusijos krizė iki spalio 1-osios paveikė apie 100 
Lietuvos įmonių, kuriose dirbo 18,3 tūkstančio darbuotojų. 
Socialinių mokslų daktaras Gediminas Čemauskas mano, jog 
dėl Rusijos krizės nedarbas gali siekti apie 16 procentų.

• POLICIJOS ŠVENTĖ. Visi šalies dienraščiai Pasvei
kino Lietuvos policiją su jubiliejumi - Angelų sargų dieną. 
Policijos pareigūnai šventė Lietuvos policijos 80-metį. Kartu 
su policija profesinę šventę minėjo ir kitų rūšių teisėsaugos 
darbuotojai - transporto, mokesčių policija, pasieniečiai. Iš 
viso Lietuvoje yra apie 18 tūks. teisėsaugos pareigūnų.

• PAGALBA "VILNIAUS BRIGADAI". "Vilniaus 
miesto 1-osioš apylinkės teismo teisėja Algė Šimkūnienė ne- 
pratęsė kardomojo suėmimo vienam iš nusikalstamos "Vil
niaus brigados" vadeivų Aleksandrui Ždanovui, kaltinamam 
žmogžudyste. Anksčiau gavusi griežtą papeikimą dėl nepa
grįstai paleistų nusikaltėlių, teisėja mėnesiui išvyko semtis 
profesinių paslapčių į Prancūziją. Tuo metu iš Lukiškių kalėji
mo paleistas A.Ždanovas jau spėjo nusilenkti kito buvusio 
"Vilniaus brigados" nario Eugenijaus Svirnelio palaikams. (E. 
Svirnelis buvo nunuodytas netrukus po to, kai pradėjo liudyti 
apie nusikaltėlių veiklą.- red.)

• LIETUVA - UNESCO KONFERENCIJOJE. Pary
žiuje vykstančioje UNESCO pasaulinėje konferencijoje 
"Aukštasis mokslas XXI amžiuje: vizijos ir veiksmai". Joje 
Lietuvai atstovaus švietimo ir mokslo ministras Kornelijus 
Platelis, viceministras Rimantas Sližys, Seimo narė Romualda 
Hofertienė, aukštųjų mokyklų rektoriai Rolandas Pavilionis 
(Vilniaus universitetas), Kęstutis Kriščiūnas (Kauno technolo
gijos universitetas), Vilniaus aukštesniosios elektronikos mo
kyklos direktorius Gintautas Bražiūnas ir Lietuvos studentų 
sąjungos atstovė Sandra Civilkaitė (Šiaulių universitetas).

• KELIONIŲ DIENA. Spalio 4 d. pranešta, kad: 1) 
Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministras Kęstutis 
Skrebys su grupe specialistų Briuselyje supažindins Europos 
Komisiją su Valstybės tarnybos, regioninės politikos ir viešo
jo administravimo klausimais; 2) Čekijoje rengiamame semi
nare, kuriame bus aptartas Centrinės ir Rytų Europos šalių 
žemės ūkio politikos derinimas, dalyvaus Lietuvos Žemės 
ūkio viceministre Natalija Kazlauskienė; 3) į Briuselyje orga
nizuojamus mokomuosius seminarus išvyksta grupė Žemės 
ūkio ministerijos specialistų; 4) Anglijoje rengiamame semi
nare "Biotechnologija maisto pramonėje" dalyvaus Žemės 
ūkio ministerijos Tarpžinybinio standartų komiteto techninių 
normų grupės pirmininkė Ilona Riaubūnienė; 5) į Hagą iš
vyksta Pataisos reikalų departamento prie Vidaus reikalų mi
nisterijos direktorius Jonas Blaževičius ir Teisingumo vicemi
nistras Gintaras Švedas. Jie dalyvaus tarptautinėje konferenci
joje. (Pagal Eltos pranešimus)

Iš visur - apie
AR VOKIEČIAI

PASUKS Į KAIRĘ?

Algirdas Pužauskas

Rugsėjo 27 d. Vokietijoje 
įvykę rinkimai atnešė didelę 
permainą: rinkimus laimėjo 
socialdemokratų atstovai. 
Žemutinės Saksonijos guber
natorius Gerhard Schroeder, 
kuriam dabar yra 54 metai, 
užims Vokietijos kanclerio 
vietą. Helmut Kohl, kuris jau 
yra 68-erių, išbuvo kancleriu 
net 16 metų. Pasibaigus balsų 
skaičiavimui, H. Kohl, telefo
nu pasveikino savo konku
rentą ir palinkėjo jam sėkmės 
sunkiame kanclerio darbe. Jis 
pranešė, kad dabar reikia 
greitai surasti naują krikščio
nių demokratų partijos pirmi
ninką, nes jis iš tų pareigų 
pasitraukia.

Kancleris H.Kohl vado
vavo Vokietijai komunizmo 
sistemos sugriuvimo metais. 
Šis laikotarpis buvo labai 
svarbus ne tik jo šaliai, bet ir 
visai Europai. Jam vadovau
jant sugriuvo Berlyno siena ir 
Vokietija galėjo susivienyti. 
Jo pirmininkavimo metu pa
sibaigė "šaltasis karas". Jam 
teko vadovauti atsilikusios 
rytinės Vokietijos įjungimui į 
modernią vakarinę pramonės 
galybę, išleidžiant tam tikslui 
milijardus markių.

Naujasis vokiečių kanc
leris laiko save dešiniuoju 
marksistu ir lygina savo poli
tinius įsitikinimus su Britani
jos darbiečių partijos vadovo 
Tony Blair pažiūromis. Tarp

• Jungtines Tautas pasie
kė žinios iš Serbijos valdo
mos Kosovo provincijos apie 
ypatingai žiaurų serbų susi
dorojimą su vieno albanų kai
mo gyventojais. Jie buvo iš
žudyti šūviais į pakauši o jų 
namai sudeginti. Tokias ži
nias perdavė tarptautinės 
žmogaus teisių organizacijos. 
JT Saugumo Tarybai pirmi
ninkauti pradėjęs britų užsie
nio reikalų ministras Robin 
Cook pareiškė, kad šios sker
dynės nebuvo karo padarinys, 
bet etninės neapykantos sąly
goti masinės žmogžudystės 
veiksmai, už kurį serbų vy
riausybė nusipelno bausmės. 
Kosovo civilių gyventojų 
žudynes pasmerkė ir Jungti
nių Tautų generalinis sekre
torius, pareikalavęs, kad Ser
bijos vyriausybė išaiškintų ir 

naujojo kanclerio draugų ir 
rėmėjų yra nemažai vokiečių 
pramonės galiūnų ir multimi
lijonierių. įdomu, kad kancle
riu numatomas socialdemo
kratas nėra šios partijos va
dovas. Pirmininko vietą uži
ma daug kairesnių pažiūrų 
Oskar Lafontaine, kuriam da
bar - 55-eri. Jį labiau palaiko 
partijos nariai, susibūrę vo
kiečių profesinių sąjungų ei
lėse.

Buvusiam kancleriui ir jo 
vadovaujamai krikščionių de
mokratų partijai smarkiai pa
kenkė gerokai padidėjęs vo
kiečių bedarbių skaičius, 
ypač rytinėje - komunistų 
valdytoje valstybės dalyje. 
Gerhard Schroeder savo ug
ningose kalbose, pasakytose 
rinkimų kampanijos metu, 
žadėjo verslininkams, kad 
bus sumažinti mokesčiai. Be
darbiams jis žadėjo naujų 
darbo vietų, dirbantiems - di
desnius atlyginimus. Social
demokratų priešininkai aiš
kiai matė, kad nemaža sunku
mų atsirado dėl nepaprastai 
didelių atlyginimų ir darbi
ninkams skiriamų įvairių 
priedų, ilgų atostogų bei 
ankstyvų pensijų. Buvęs 
kancleris H. Kohl nežadėjo 
neįmanomų dovanų ir leng
vatų, nes matė, kad negalės 
tų pažadų ištęsėti.

Dar neaišku, su kuriomis 
partijomis socialdemokratai 
bandys suklijuoti parlamente 
balsų daugumą. Kalbama 
apie raudoną - žalią koaliciją, 
kurią sudarytų socialdemo
kratai su žaliaisiais. Tačiau 
pastarieji praeityje buvo užė

Keliais sakiniais
nubaustų žudynėse dalyvavu
sius karius ar policininkus. 
NATO vadovybė pradėjo 
planuoti aviacijos antpuolius 
Balkanuose prieš Serbijos 
kariuomenės taikinius. Skel
biama, kad apie 275,000 al
banų yra palikę savo namus 
Kosovo provincijoje ir slaps
tosi miškuose, nors kasdien 
darosi vis šalčiau.

• Vašingtone ir Niujorke 
lankėsi Izraelio premjeras 
Netanjahu ir palestiniečių va
dovas J.Arafat. Pastarasis 
Jungtinėse Tautose kreipėsi į 
suvažiavusius pasaulio vals
tybių vadovus, prašydamas 
padėti palestiniečiams užimti 
savo natūralią vietą tarp kitų 
pasaulio tautų ir gauti laisvo 
apsisprendimo teisę. Izraelio 
valdomoje teritorijoje Ramal- 
lah mieste sprogo automobi

mę savotišką poziciją užsie
nio politikos srityje. Jie rei
kalavo pasitraukti iš NATO ir 
kitų gynybos organizacijų.

Pralaimėjęs kancleris H. 
Kohl krikščionių demokratų 
partijos vadovo poste tikriau
sia bus pakeistas gana veikliu 
ir populiariu politiku - Wolf- 
gang Schauble. Jis nepraleis 
progų parlamente kritikuoti 
naująją socialdemokratų vy
riausybę. Tokia kritika gali 
grąžinti Vokietijos politiką į 
padėti primenančią septinto
jo dešimtmečio pabaigą, kada 
kancleriu buvo pragmatiškas 
politikas, socialdemokratas 
Helmut Schmidt, o partijos 
pirmininku buvo jos ideolo
gas ir "taikos balandis" Willy 
Brandt.

Šiuose rinkimuose neblo
gai pasirodė ir Rytų Vokieti
joje dar išsilaikę komunistai, 
dabar pasivadinę Demokrati
nio socializmo partija. Apie 
21% buvusios rytinės zonos 
vokiečių atidavė savo protes
to balsus tos partijos kandida
tams. Taigi pirmą sykį Vo
kietijos Bundestage bus ir 
komunistų.

Vokietijoje yra uždraus
tos radikalių nacių partijos, 
tačiau slaptai jos tebeveikia. 
Apie 50,000 vokiečių, dau
giausia jaunimas, organizuoja 
slaptas sporto ar medžiotojų 
grupeles. Beje, jos daugiausia 
veikia rytinėse Vokietijos že
mėse. Tai - "skustagalvių" 
būreliai, užsieniečių priešai ir 
"alaus mėgėjų klubų" nariai, 
kurie atima balsus nuo rimtų 
politinių partijų.

lyje paslėpta bomba. Žuvo 
vienas palestinietis, o du bu
vo sužeisti. įtariama, kad 
bombą padėjo H amas arabų 
organizacijos nariai, tačiau ji 
sprogo per anksti. Hebrono 
mieste ir Jeruzalėje įvyko pa
lestiniečių ir žydų susdūri- 
mai. Devyni Izraelio karei
viai ir 16 palestiniečių sužeis
ta. Žydams šventą Yom Ki- 
pur dieną Hebrone vienai žy
dei peršauta koją. Izraelio 
premjeras B. Netanjahu ir pa
lestiniečių vadovas J.Arafat 
kartu su prezidentu B. Clin
ton nusifotografavo, tačiau 
vienas kitam rankos nepada
vė.

• Izraelio premjeras B. 
Netanjahu prašė prezidento 
B. Clinton paleisti iš kalėji
mo Izraelio šnipą Jonathan 

(Nukelta i 3 p.)
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AR BUSIME XXI AMŽIUJE?
Kai 1948-50 metais į 

Jungtines Valstijas atvyko 
keliasdešimt tūkstančių lietu
vių, jie neatsidūrė aplinkoje, 
kurioje nematysi lietuviško 
veido, negirdėsi lietuviško 
žodžio. Čia jau gyveno tėviš
kėnai, kai kurie iš jų - gal net 
pusšimtį metų. Veikė lietu
viškos parapijos, visuomeni
nės bei kultūrinės organizaci
jos, buvo leidžiami laikraš
čiai. Jau seniai ėjo "Darbi
ninkas", "Draugas", "Dirva", 
daug kitų leidinių, kurių šian
dien jau nebėra. Naujiesiems 
nebereikėjo visko kurti tuš
čioje vietoje.

Senoji išeivija gerokai 
skyrėsi nuo ką tik atvykusių 
savo pažiūromis. Nemaža jų 
kitaip vertino gyvenimą ne
priklausomoje Lietuvoje, nes 
ne vieną į užjūrius atvijo ge
rai žinomos - ekonominės 
priežastys. Jie buvo emi
grantai, ieškoję geresnio 
pragyvenimo. Iš vargingų 
sluoksnių kilusių išeivių gal
vose buvo susisukusios liz
dus net raudonosios propa
gandos bakterijos. Todėl ne 
vienam iš jų buvo gana ne
lengva suvokti, kas įvyko 
Lietuvoje 1940 ir 1944 me
tais, kas darėsi pokaryje. Bu
vo neaišku, kaip vertinti nau
josios bangos atstovus.

Tėvynėje įsisiūbavęs 
okupantų teroras daugelį se
nosios išeivijos atstovų nuo 
komunistinio apsvaigimo 
greit išblaivino. Jų nupirkti ir 
artimųjų pavyzdingai tvarko
mi ūkiai buvo išdraskyti, mo
tinos ir seserys atsidūrė prie 
Šiaurės ledjūrio, tėvų ir bro
lių kūnai gulėjo turgaus aikš
tėse arba stribynų kiemuose. 
Pamažu tirpo ir skirtingų iš
eivijos kartų tarpusavio nepa
sitikėjimo ledai. Pavyko su
vokti, kad naujieji ateiviai - 
ne emigrantai, o politiniai 
pabėgėliai. Tačiau ką čia be
paslėpsi, kad buvo ir tokių, 
kurie niekaip nesuprato, kaip 
galima, kuriantis kitoje vals
tybėje, nuolat gyventi palik
tos tėvynės lūkesčiais, jos ne
priklausomybės atkūrimo rū
pesčiais. Patys niekada tokio
je politinėje veikloje nedaly

vavę, jie nepajėgė patikėti tos 
kovos tikroviškumu.

Naujoji banga, metams 
bėgant, Amerikoje kūrė tarsi 
antrąją Lietuvą. Lietuviškų 
organizacijų labai pagausėjo. 
Atsikūrė tėvynėje veikusios 
kai kurios politinės sąjungos, 
net studentų korporacijos. 
Buvo tęsiami Lietuvoje pra
dėti neišmatuojamos vertės ir 
milžiniškos apimties darbai. 
Pavergtai tėvynei buvo ski
riami nauji meno ir mokslo 
kūrimai. Dalis senosios ban
gos emigrantų įsijungė į Lie
tuvos išlaisvinimo veiklą.

Metams bėgant, ir tarp 
pokario metų atvykėlių ėmė 
atsirasti abejojančių tos ko
vos sėkme. Plito nuostata: 
"Jei nebeįmanoma grįžti į 
laisvę atgavusią Lietuvą, 
būkime lietuviais Čia - emi
gracijoje." Vis labiau balo 
korporantų galvos, ėmė retėti 
jų gretos. Vaikai ir vaikaičiai 
vis labiau įsitraukė į Ameri
kos gyvenimą. Svetimas 
kraštas darėsi savu.

Bet štai sušvito Lietu
vos laisvės lyga, Sąjūdis, Ko
vo 11-oji, atkurtos valstybės 
pripažinimas. Pergalė! Bet 
kas toliau? Pasirodė, kad il
gametė lietuviškosios veiklos 
patirtis darosi labai sunkiai 
bepritaikoma. Reikia visiškai 
keisti jos tikslus ir turinį. Me
chaniškas pabėgėlių sugrįži
mas taip pat nebeįmanomas. 
Sugrįžusių laukia netikėtos, 
sunkios kliūtys. Tėvynėje už
augo naujos kartos, kurioms 
ne visada sekasi bendrauti su 
grįžtančiais, padėti jiems ras
ti vietą. Pereinamojo laiko
tarpio bėdos pasirodė daug 
didesnės, negu buvo galima 
tikėtis. Atsivėrusi laisvė ir 
ūkinė suirutė sąlygojo nepla
nuotą reiškinį - naujausią 
emigracijos bangą. Įveikda
ma dideles kliūtis, ji pasiekė 
ir Amerikos krantus. Iškilo 
gausybė klausimų, į kuriuos 
nepasiruošta atsakyti. Kaip 
vertinti atvykusius? Gal "ur
mu" klijuoti bėglių, net Lie
tuvos išdavikų etiketes? O 
gal ir naujoji išeivija gali būti 
labai svarbi tėvynei?
(Tęsinys - kitame numeryje)

Juozas Žygas

Dabar, kuomet beveik 
pastoviai kalbama apie įvai
rią draugystę su buvusiu Ka
raliaučiaus kraštu, vis girdi
me minint apie Lietuvos sie
ną su Rusija. Tačiau tenka 
priminti Lietuvos pareigū
nams, kad Lietuva jokios 
sienos su Rusija neturi. Lai
kinai pavesto administruoti 
krašto jokiu būdu negalima 
vadinti Rusija!

Žinoma, Rusijai tokie 
Lietuvos oficialių asmenų iš
sireiškimai yra labai malonūs 
paglostymai. Buvusio prem
jero A. Šleževičiaus 1994 m. 
lapkričio 24 d. pareiškimas 
per radiją yra tiesiog nusikal
timas. Jis tada pareiškė: "Mes 
pilnai sutinkame su Rusijos 
nusistatymu, kad Kaliningra
das buvo, yra ir bus integralia 
Rusijos dalimi". Apie šį as
menį mes žinome kaip atėjusį 
iš LDDP - Lietuvos Didžiųjų 
Duobkasių partijos eilių. Bet, 
kaip matome, ir kai kurie da
bartiniai vadovai nėra žymiai 
pasikeitę.

Prof. V. Landsbergis pra
eityje yra peikęs tokius vals
tybės pareigūnų pasisaky
mus, "kuriuose jie pabrėžia 
Karaliaučiaus kraštą esant 
neatskiriama Rusijos dalimi. 
Jis ragino atkreipti dėmesį į 
JAV kongrese svarstomą re
zoliuciją, kurioje šios žemės 
taip pat vadinamos Rusijos 
laikinai administruojamo
mis (žr. "Dirva", 1995 m. 
rugpjūčio 31)".

Pollard, nuteistą kalėti iki gy
vos galvos, tačiau JAV prezi
dentas atsisakė.

• Spalio 1 d. JAV Senatas 
96-2 balsais patvirtino lėšas 
gynybos reikalams - 270 mi
lijardų dolerių, t.y. šiek tiek 
daugiau, negu prašė prezi
dentas.

• Spalio 1 d. Rusijos 
premjeras J. Primakov pa
skelbė, kad rusų delegacija 
vyksta į Vašingtoną tartis su 
Tarptautinio Valiutos fondo 
pareigūnais. Jis pareiškė vil
tį, kad jam nereikės griebtis 
"nepopuliarių priemonių". Jo 
vyriausybė svarstanti net še
šias galimybes, kaip išvesti 
valstybę iš finansinės krizės. 
Iš vyriausybės jau pasitraukė 
vicepremjeras Aleksandr Šo- 
chin. Pasitraukė ir vyriausias 
mokesčių rinkėjas Boris Fio- 
dorov, kuris net paragino 
Tarptautinį Valiutos fondą
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1944-UJU SPALIS - 
MAŽOSIOS LIETUVOS 

GENOCIDO MĖNUO
Tie, kurie kalba Lietuvos 

vardu, turėtų nors šiek tiek 
žinoti, kokiu būdu Rytprūsiai 
tapo "nuo amžių rusiška že
me!" Raudonajai armijai įsi
veržus į Rytprūsius (tuo metu 
ir Klaipėdos kraštas buvo lai
komas Rytprūsių dalimi), 
sovietų ideologas Uja Eren- 
burg parašė tokį atsišaukimą į 
raudonosios armijos karei
vius: "Žudykite, žudykite! 
Juk nėra tokio tarp jūsų, ku
riam būtų nekaltų vokiečių. 
Kalti visi - ir gyvieji, ir negi
mę! Sekite draugo Stalino di
rektyva! Prievartaukite vo
kiečių moteris ir šitaip palau- 
šite jų rasinį išdidumą. Žudy
kite, šlovingieji ir nenugali
mieji raudonarmiečiai!" (žr. 
"Gimtasis kraštas", 1993 m. 
liepos 1-7 d. nr). Šiame 
laikraštyje taip pat pateikiami 
keletos neutralių šalių eks
pertų liudijimai apie genoci
dą: "Butuose Gumbinėje (lie
tuvninkų žemėje-J.Ž.) gulėjo 
daugiau kaip 70 lavonų: išža
gintos moterys, vaikai sudau
žytomis galvomis, seniai ir 
84 metų moteris suskaldyta 
kaukole. Ji, užsienio ekspertų 
nuomone, taip pat buvo iš
prievartauta. Žinoma, čia yra 
ir Vakarų sąjungininkų kaltė, 
kurie, žinodami apie tai, ty
lėjo ir iki šiol tebetyli. Maža 
to, dar ir teragina lietuvius su 
Rusijos imperija gerus santy
kius palaikyti.

Tačiau dabar, kuomet 
reikėtų prisiminti dešimčių, o 
gal net šimtų tūkstančių lie
tuvninkų išžudymą, matome 
visiškai priešingus pasiūly
mus: "Raginama padėti ka

Iš visur - apie viskiį
(Atkelta iš 2 p.)

nebeeikvoti pinigų ir baigti 
žaidimą su rusais, kurie tik 
vaidina, jog imasi reformų 
Jokių reformų nebuvo, o tik 
Vakarų pinigų švaistymas. 
Už tokias atviras kalbas B. 
Fiodorov buvo pašalintas.

• Tarptautinis Valiutos 
fondas rugsėjo pabaigoje pa
skelbė, kad ekonominis nuo
smukis palietė visą pasaulį. 
Visuotinis augimas bus vos 
2%. Liepos mėnesį fondas 
prašė iš JAV Kongreso 18 
milijardų dolerių, tačiau tega
vo 3.4. Tuo metu ir Japonijos 
bankai buvo numatę prisidėti 
su pusantro milijardo dolerių. 
Dabar paaiškėjo, kad ir pačiai 
Japonijai praverstų parama. 
Todėl ir pagalba Rusijai bus 
daug menkesnė, negu anks
čiau planuota.

• Rugsėjo 27 d. Slovaki

riams ir civiliams Kaliningra
do srityje - Lietuvos Seimo 
pirmininkas Vytautas Lands
bergis paragino tarptautinę 
bendruomenę drauge apsvar
styti galimą pagalbą Kalinin
grado (Karaliaučiaus-J.Ž.) 
srityje dislokuotiems rusų ka
riams ir civiliams gyvento
jams, jeigu jiems grėstų ba
das",- rašo "Lietuvos rytas” 
1998 m. rugsėjo 8 d."

Tuo laiku man dar teko 
būti Lietuvoje. Įdomiausia, 
kad dėl tokių Lietuvos pasiū
lymų įsižeidė Karaliaučiaus 
srities gubernatorius. O Rusi
jos ambasadorius Lietuvai K. 
Mozelis mokė, kad pagalbą 
teikti reikia švelnesne, neuž- 
gaunančia forma.

Gal ir gerai, kad pamokė, 
jeigu lenda ten, kur nereikia! 
Kuomet raudonarmiečių dar 
neišžudyti gyventojai, tarp jų 
ir daug vaikų, badu mirė, tai 
rusai visai nebesijaudino. O 
generolas I. Černiachovskis 
viename iš įsakymų rašė: "Iš 
fašistų krašto turi likti dyku
ma".

. Dabartiniai šio krašto 
valdytojai buvusį Vokietijos 
aruodą pavertę dykuma, pa
tys ant bado slenksčio atsidū
rė. Tačiau jais, nors dar ir ne
badaujančiais, tarp kurių yra 
ir raudonarmiečių žudikų pa
likuonys, jau pradėjo rūpintis 
net aukšti Lietuvos valdžios 
pareigūnai. Tik dar neteko 
girdėti, kad būtų parodytas 
panašus rūpestis ten gyve
nančiais tūkstančiais lietuvių, 
kurių tėvai ar jie patys Lietu
voje negalėjo prisiregistruoti.

jos rinkėjai, kurių dalyvavo 
net 84%, pasisakė už Slova
kijos Demokratinę koaliciją, 
kurios pirmininkas yra Miku- 
las Dzurinda. Jis turėtų pa
keisti Demokratinės Slovaki
jos judėjimą, kuriam vado
vauja dabartinis premjeras 
Vladimir Mečlar. Jo partija 
150 vietų parlamente gavo 43 
vietas. Demokratinei koalici
jai atiteko 42 vietas, tačiau 
kitos trys opozicijos partijos 
surinko 51 vietą,

• Švedijos socialdemo
kratų partija patyrė smūgį per 
parlamento rinkimus, tačiau 
su mažesnių partijų paramą 
galės sudaryti koalicinę vy
riausybę. Švedų komunistų 
partija gavo net 12 proc. visų 
balsų. Daug jų gauta iš bu
vusių socialdemokratų rėmė
jų. Nemaža švedų nepaten
kinti aukštais mokesčiais.

mailto:dirva@ix.netcom.com
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DU KARTUS IŠTREMTAS PASAULIS IR LIETUVA

Kembridžo tarptautinio 
biografijų centro redaktorato 
ir patarėjų taryba, kasmet su
teikianti Pasaulio žmogaus 
vardą, šiemet tą garbę skyrė 
dviem lietuviams - Seimo 
nariui, rašytojui Jonui Avy
žiui ir Lietuvos operos ir ba
leto teatro solistui Vincentui 
Kupriui. Ta proga "Tremti
nio" redakcija pasveikino žy
mųjį dainininką. Solistas 
mielai sutiko atsakyti į kelis 
klausimus.

Mūsų skaitytojams bus 
įdomu sužinoti apie Jūsų 
tremties kelius.

Gimiau Paskerdūmyje, 
netoli Kėdainių, ūkininko šei
moje. Negaliu pamiršti sody
bos, dvikamienio ąžuolo, prie 
kurio mes, vaikai, žaisdavo
me, slėpdavomės nuo vėjo ir 
darganos. Pučiant gaiviam 
vėjeliui, kartą užmigau po 
juo. Nejutau, kaip susitelkė 
juodi debesys, papūtė Šiau
rys. Prapliupo liūtis. Ąžuolas 
vienu akimirksniu perskilo, 
jo kamienai nuvirto, o aš, ša
kų šakelių saugiai dengiamas, 
ramiai miegojau. Mama lai
minga, kad likau gyvas, nuo- 
gąstingai tarė: "Perskilęs 
ąžuolas pranašauja nelaimę".

...Buvo 1941 metų bir
želio 14-oji. Mūsų šeimą iš
trėmė į Altajaus kraštą. Tėvą 
atskyrė ir 1941 metų spalio 
23-ią įkalino 5 metams Kras
nojarsko krašte, taigoje, neto
li Rešiotų geležinkelio sto
ties, 7-ame lageryje, kuriame 
jis 1941 metų lapkričio 21 d. 
mirė, neišbuvęs katorgoje nė 
mėnesio. Lig šiol nežinome, 
kur guli Tėvo kauleliai ir kas 
juos dengia.

"Eičiau keliais į Tėvynę, 
jei leistų", - kartojo mama. 
Deja, grįžti į gimtus namus 
buvo užginta. Vienintelis 
sunkus, pavojingas kelias į 
Lietuvą buvo nelegalus. Ir 
mama 1947 metais ryžosi. Po 
sunkios kelionės, siaubingų 
vargų, išsekę pasiekėme tė

Vilniaus Filharmonijos Didžiojoje salėje, 
akomponuoja Melita Kuprienė.

■»
:. Dainuoja Vincentas Kuprys, 

A. Žižiūno nuotr.

vynę. Mane į savo šeimą pri
ėmė Antanas Katkus, mamos 
geras pažįstamas, bitininkas 
iš Piliorių kaimo netoli Gud
žiūnų. Vasarą ganiau karves, 
o rudenį lankiau Vytauto Di
džiojo Alksnėnų pradžios 
mokyklą. Mama dirbo netoli 
Gudžiūnų Antušavos tarybi
niame ūkyje. Mes, nors iš
sklaidyti, buvome laimingi, 
kad esame Lietuvoje. Kartais 
savaitgaliui susirinkdavom 
pas mamą Antušavoje. Ir tą 
sykį, 1949 metais, pas mamą 
svečiuose mums sumigus, 
naktį pasibeldė kareivis ir ta
rė: "Sobiraisia, matj, tuda, ot- 
kuda sbežala" (Ruoškis, mo
tin, ten, iš kur pabėgai-rus.) 
Širdis plyšo iš skausmo. Vėl 
per prievartą reikėjo skirtis su 
viskuo, kas artima ir brangu. 
Raudodamas siunčiau bevil
tišką "sudie" miškeliui, Rūkų 
ežerui, Antušavos dvarui, 
parkui, horizontui, draugams 
- sudie visiems! Ritmingai 
stuksenant vagono ratams, 
traukiau pro grotas: "Ar kal
tas aš, kad pamylėjau laukus 
ir pievas Lietuvos".

Iškeliavome į Irkutsko 
sritį, į Šiaurės Baikalo Bodai- 
bą, vietinių vadinamą "Ne- 
daiboch" (Neduok Dieve). 
Vežė gyvuliniuose vagonuo
se. Juose buvo trijų aukštų 
gultai, grindyse skylė - tuale
tas. Išlaipino prie Angaros 
upės. Po to ilga kelionė bar
žomis Angaros, Lenos, Viri
mo upėmis. Pagaliau pro kal
nų virtinės kontūrus išvydo
me Bodaibą. Mus pradėjo 
skirstyti kaip vergus: stipres
niuosius, jaunimą - į šachtas. 
Mama su keturiais nepilna
mečiais vaikais buvo palikta 
Bodai be.

O kokia Jūsų, kaip 
dainininko, solisto veiklos 
pradžia?

Dainuoju "nuo neatmena
mų laikų". Bodaibo mokyk
loje meno saviveiklai vado
vavo to paries likimo lietuvis 

Mykolas Simonaitis. Jis ir 
yra vienas pirmųjų mano mu
zikos mokytojų. 1954 metais 
vyresnis brolis Vytautas pa
kvietė mane į Novosibirską, 
kur dirbo fabrike, ir padėjo 
man 1955 metais baigti No
vosibirsko 96-ąją vidurinę 
mokyklą. Brolio globa tęsėsi 
ir vėliau, kai aš Sverdlovske 
mokiausi M. Musorgskio 
konservatorijoje. 1959 me
tais, dar 3-io kurso studentas, 
buvau priimtas operos solistu 
į Sverdlovsko operos ir bale
to teatrą. Čia sutikau tremti
nių iš Lietuvos: konservatori
joje fortepijoną studijavo bū- 
simoji Seimo pirmininko 
žmona Gražina Ručytė, mu
zikos mokyklą lankė būsima- 
sis "Ąžuoliuko" meno vado
vas Haris Perelšteinas ir būsi- 
moji M.K. Čiurlionio meno 
mokyklos dėstytoja Žibutė 
Gelgotaitė-Umbrasienė.

Pačius brangiausius, 
kiekvienam jaunam meninin
kui reikšmingiausius pirmuo
sius devynerius kūrybos me
tus, deja, paaukojau svetimo 
krašto operai. Į Lietuvą ope
ros solistu dirbti pakvietė ma
ne tiktai 1968 metais, nors 
Lietuvos SSR Operos ir ba
leto teatro vadovybei prisista
čiau 1961 metais, kai baigiau 
mokslus Uralo konservatori
joje. 7 metus kviesdavo mane 
tik į gastroles. Kaip Lietuvos 
operos solistas pirmą kartą į 
sceną išėjau 1968 metų sau
sio 17 dieną kartu su mūsų 
operos karaliais, legendiniais 
solistais - Juozu Mažeika ir 
Antanu Kučingiu - garbės 
sargybon prie didžiojo Kipro 
Petrausko karsto.

P.S. "Dirvai": Mano 
žmonos Melitos dvi tetos, 
kaip ir mano mama, 1941 
metų birželio 14-tą buvo iš
tremtos į Sibirą, O jų vyrai, 
kaip ir mano tėvas, buvo at
skirti nuo savo šeimų, įkalin
ti. Ir tiktai vienas jų, Zigmas 
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* VAGYS. Per ekonominių reformų Rusijoje laikotarpį 
iš šios šalies buvo "išpumpuota" nuo 50 iki 100 mlrd. JAV 
dolerių užsienio finansinės paramos, gautos iš Tarptautinio 
valiutos fondo (TVF), Pasaulio banko bei JAV paskolų pavi
dalu. Tai Harvarde pareiškė Tarptautinio plėtros instituto prie 
Harvardo universiteto direktorius, buvęs Rusijos vyriausybės 
patarėjas Jeffrey Sax. Šios lėšos buvo pervestos į sąskaitas 
Vakarų bankuose arba panaudotos įvairiai nuosavybei užsie
nyje pirkti. Milijardines paskolas "momentaliai išgraibstydavo 
Rusijos valdžios viršūnės ir vyriausybės draugai". J. Sax teigi
mu, paskutinis, liepos mėnesį suteiktas TVF kreditas taip pat 
buvo beveik visas "perpumpuotas" į Vakarų bankus. Apie 
milžiniškas pinigų sumas, pasisavintas manipuliuojant netei
sėtai privatizuotu turtu, biudžeto lėšomis bei bankų "pirami
dėmis" ir pervestas į Vakarus, konferencijoje Maskvoje, kal
bėjo ir Maskvos meras Jurij Lužkov. (INTERFAX)

♦ LATVIJOJE NELAUKIAMA PERMAINŲ. Latvi
jos privatizacijos vadovas Janis Naglis parlamento rinkimų iš
vakarėse pareiškė, kad "radikalių ekonominių reformų laiko
tarpis artėja prie pabaigos". Jo nuomone, ši bus paskutinė vy
riausybė, kuri dar vykdys radikalias ekonomines reformas, o 
paskui galima bus pradėti gyventi kaip normaliai parlamenti
nei valstybei. Pagrindinės keturios partijos yra tvirtos rinkos 
orientacijos, ir tai, manoma, esąs geras ženklas. Analitikų 
nuomone, latas turėtų išlikti nepakitęs. (DPA)

♦ RINKIMŲ REZULTATAI. Latvijos centrinės rinki
mų komisijos negalutiniais duomenimis, šeštadienį įvykusiuo
se visuotiniuose rinkimuose į Seimą, 5 proc. ribą įveikė tik še
šios partijos iš dvidešimt vienos: Liaudies partija surinko 
20,93%, "Latvijos kelias" - 18,22%, "Harmonija" - 14,22%, 
"Tėvynei ir laisvei" - 14,15%, socialdemokratai - 12,87%, 
"Naujoji partija" - 7,40%. Rinkimuose dalyvavo 72,67 proc. 
balsavimo teisę turinčių rinkėjų. (BNS)

* REFERENDUMAS LATVIJOJE. Dauguma dalyva
vusiųjų referendume dėl Latvijos pilietybės įstatymo pataisų 
balsavo prieš jų atšaukimą. Pirminiais duomenimis, už pataisų 
įsigaliojimą balsavo 53,04 proc., prieš - 44,94 proc. referen
dume dalyvavusių piliečių. Taigi pataisos, kurias anksčiau pa
tvirtino šalies Seimas, turės įsigalioti. Jos numato suteikti pi
lietybę nepiliečių vaikams, gimusiems Latvijoje po 1991 metų 
rugpjūčio 21 d., netikrinant jų latvių kalbos žinių. (BNS)

• RUSIJA NENUSIRAMINS. Kai kurių Vakarų anali
tikų nuomone, Latvijos sprendimas palengvinti pilietybės įgi
jimo reikalavimus rusakalbiams įpareigoja Rusiją imtis žings
nių tarpusavio santykiams pagerinti. Vokietijos UR ministras 
Klaus Kinkei mano, jog Rusija dabar turėtų kuo greičiau pasi
rašyti sienos sutartį su Latvija. Pirmoji Rusijos Užsienio rei
kalų ministerijos reakcija į referendumo rezultatus buvo pa
lanki. Rusijos energetikos ministras Sergej Generalov Vašing
tone pareiškė, jog prašys panaikinti sankcijas Latvijai, kad bū
tų galima padidinti naftos eksportą per Ventspilio uostą. Ta
čiau kiti ekspertai mano, jog pagrindinė "kliūtis" - Latvijos 
siekis stoti į NATO, todėl Rusija toliau loš "žmogaus teisių 
korta", kartodama vis tuos pačius kaltinimus". (REUTERS)

* RUSIJA PALAIKO SERBIJĄ. Rusijos Valstybės 
Dūma priėmė nutarimą, kuriame teigimą, kad bet kokia karinė 
akcija, kurios imsis NATO prieš Jugoslaviją, apeinant JTO 
Saugumo Tarybą, bus traktuojama "kaip neteisinis agresijos 
aktas". Valstybės Dūma rekomendavo Rusijos Užsienio reika
lų ir Gynybos ministerijoms "apsvarstyti klausimą dėl Rusijos 
atstovų prie NATO atšaukimo konsultacijoms". Gynybos mi
nisterijai rekomenduota patikslinti operatyvinius planus 
Balkanų kryptimi ir įvertinti karinio techninio bendradar
biavimo su Jugoslavija atnaujinimo galimybę, NATO karinės 
agresijos prieš Jugoslaviją atveju. (ITAR-TASS)

♦ NAUJI V. ŽIRINOVSKIO GRASINIMAI. V. Žiri- 
novskij mitingo Kaliningrade metu pareiškė, kad jo partija 
padarys viską, kad Rusijos kroviniai į Baltijos jūrą eitų tik per 
Kaliningradą ir Leningradą, kas sukels bedarbystę Baltijos ša
lių uostuose. V. Žirinovskij ruošiasi kandidatuoti į Leningra
do srities gubernatoriaus postą, o Kaliningrado mero rinkimų 
(spalio 11 d.) nugalėtoju jis mato savo partijos kandidatą. To
kiu būdu Žirinovskij tikisi "suspausti Baltijos šalis replėmis 
tarp Leningrado ir Kaliningrado sričių". Žirinovskio manymu, 
nei Vokietija, nei Lietuva, nei Lenkija negali pretenduoti į 
Kaliningrado sritį, nes neturi į ją jokių teisių. (BNS)

• KUO MAITINS KARIUOMENĘ? Rusijos Baltijos 
laivyno (RBL) jūreiviams vietoj duonos kai kur jau duodama 
džiūvėsių. Kaip pranešė BNS korespondentui RBL aprūpini
mo maisto produktais tarnybos viršininkas pulkininkas Valerij 
Vengrov, kasdien padėtis sunkėja. Produktų pakaks 20-Čiai 
parų. Gali prasidėti ir aprūpinimo maistu pertrūkiai. (BNS)
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Ruošiamės ALTS 25-a.jam seimui
AMERIKOS LIETUVIU TAUTINĖS SĄJUNGOS

Los Angeles mieste 1945 
m. buvo įsteigtas Lietuvai 
vaduoti sąjungos skyrius. 
1949 m. spalio 18 d. šis sky
rius, vykdydamas Amerikos 
lietuvių tautinės srovės Sei
mo nutarimą, pasivadino 
Amerikos Lietuvių tautinės 
sąjungos Los Angeles sky
riaus vardu. Tuo metu jo val
dybą sudarė: pirmininkas - 
Petras Žilinskas, sekretorius
- Bruno Gediminas, iždinin
kas - Vincas Archis, nariai- 
Helen Ficher, Kazimieras 
Lukšys, Juozas ir Anna Ma- 
son, Jonas Miglinas, Adelė 
Nausėdienė, Harry ir Sophie 
Waitek, Kazimiera Žilinskie
nė. Ką tik įsisteigęs skyrius 
jau 1950 metų pradžioje pa
sirodė Los Angeles visuome
nei su dainos ir vaidybos va
karu. Vakaras pasisekė: Los 
Angeles visuomenė susipaži
no su naująja organizacija.

1952 metais viename 
skyriaus susirinkime svars
tant einamuosius reikalus, 
kilo mintis įsigyti nuosavus 
namus. Metams bėgant, šis 
pasiūlymas sulaukė vis dau
giau pritariančių. Tais pačiais 
metais atskirų skyriaus narių 
pastangomis suorganizuota 
lietuviška radijo valandėlė, 
kuri savarankiškai veikė net 
15 metų, vadovaujama ir fi
nansuojama Bruno Gedimi
no.

Los Angeles lietuvių tel
kinys augo ir stiprėjo, nes vis 
daugiau lietuvių iš rytinių pa
kraščių kėlėsi į palankiu kli
matu garsėjančią Kaliforniją. 
Nemažas skaičius iš Europos 
neseniai atvykusių lietuvių su 
šeimomis rado prieglobstį 
gražioje Ramiojo vandenyno 
pakrantėje. Tuo pačiu stiprėjo 
ir ALT sąjungos Los Angeles 
skyrius. 1956 m. kovo 17 d. 
skyriaus metiniame susirin
kime nutarta imtis konkrečių 
žygių įsigyti nuosavus na
mus. Netrukus valdybos pa
ruoštas Tautinių namų statu
tas buvo pristatytas, aptartas 
ir patvirtintas.

1958 metais pasirodė 
ALT s-gos Los Angeles sky
riaus leidžiamas informacinis 
leidinėlis "Kalifornijos aidai"
- 4 puslapiai atspausdinti ro
tatoriumi. Redaktorius - Al
fonsas Valavičius. Jam padė
jo Bronius Dūda ir Alfonsas 
Latvėnas.

1961 metų pradžioje Los 
Angeles Lietuvių tautinių na
mų dalininkų metiniame su
sirinkime buvo išrinkta pir
moji Tautinių namų valdyba. 
I ją išrinktieji taip pasiskirstė 
pareigomis: pirmininkas - 
Alfonsas Valavičius, vicepir
mininkas - Bronius Dūda, vi
cepirmininkas - Dr. Juozas 
Jurkūnas, sekretorius - Vy
tautas Aleksandrūnas, iždi-

LOS ANGELES SKYRIAUS KELIAS
ninkas - Bruno Gediminas, 
nariai - Antanas Mažeika ir 
Alfonsas Latvėnas. Tų pačių 
metų birželio pabaigoje A. 
Kiršonis surado parduodanus 
pastatus. Pasirašius sutartį ir 
sumokėjus pirmąjį įnašą, 
Lietuvių Tautiniai namai, 
nors ir su nemaža skola, tapo 
tikrove. Jau tais pačiais me
tais jų patalpose, skyriaus na
rių iniciatyva, vadovaujant 
Aleksui Kiršoniui, įsteigtas 
Lietuvių Kredito kooperaty
vas. Tai buvo didelis paleng
vinimas naujakuriams, kurie 
dabar galėjo saugiai ir gero
mis sąlygomis tvarkyti savo 
santaupas bei paskolas.

Labai glaustai paminėsiu, 
ką skyrius rengė Lietuvių 
Tautinių namuose, o kartais 
ir šv. Kazimiero parapijos 
salėje.

Lietuvos prezidento 
Antano Smetonos 

sukakčių minėjimai:

18 metų mirties minėji
mas, kalbėjo Lietuvos Gen. 
Garbės konsulas dr. J. Biels
kis;

20 metų mirties minėji
mas, kalbėjo Lietuvos Gen. 
Garbės konsulas dr. J. Biels
kis;

100 metų gimimo minėji
mas,. kalbėjo svečias iš Čika
gos - inž. Jonas Jurkūnas;

narių susirinkime "Kodėl 
ir kaip įvyko gruodžio 17 d. 
perversmas" - inž. A. Mažei
ka;

40 metų mirties minėji
mas - Lietuvos Gen. Garbės 
konsulas, inž. V. Čekanaus
kas;

45 metų mirties minėji
mas, kalbėjo dr. Povilas 
Švarcas. Po paskaitos buvo 
rodomas filmas apie prezi
dento Antano Smetonos gy
venimą;

120 metų gimimo ir 50 
metų mirties minėjimas, kal
bėjo žurnalistas ir redaktorius 
Karolis Milkovaitis.

ALTS Los Angeles skyriaus valdyba (iš kairės): pirmininkė Rūta Šakienė, vicepirmininkė 
Irena Bužėnienė, sekretorė Gražina Raibienė, iždininkas Ramūnas Bužėnas, stovi vicepir
mininkas Juozas Raibys.

Tautos švenčių minėjimai:

1985 m. - prelegentas 
Feliksas Masaitis, buvęs ALT 
s-gos LA skyriaus pirm.;

1986 m. - prelegentas 
Lietuvos Gen. Garbės konsu
las Vytautas Čekanauskas;

1987 m. - prelegentė 
viešnia iš Čikagos Matilda 
Marcinkienė;

1988 m. - prelegentė 
viešnia iš Čikagos Vida Jo
nušienė;

1989 m. - prelegentas 
jaunesnės kartos atstovas Ta
das Dabšys, Kriaučeliūno 
fondo premijos laimėtojas, 
ALTos vicepirmininkas;

1990 m. - prelegentas 
istorikas Vincas Trumpa;

1991 m. - prelegentas 
Žurnalistas ir redaktorius Ka
rolis Milkovaitis;

1992 m. - prelegentas re
žisierius Petras Maželis;

1995 m. - prelegentas 
Lietuvos Gen. Garbės konsu
las Vytautas Čekanauskas.

"Dirvos” sukaktys bei 
"Dirvai" paremti skirti 

renginiai

1965 m. "Dirvos" 50- 
mečio jubiliejus. Prelegentas 
- svečias iš Čikagos ALT s- 
gos pirm. inž. Jonas Jurkū
nas;

1972 m. vakaras "Dirvai" 
paremti. Prelegentas - inž. 
Antanas Mažeika;

1976 m. "Dirvos" 60-me- 
čio jubiliejinis pokylis. Minė
jime dalyvavo ir sveikino 
ALT s-gos Emilija Čekienė;

1980 m. "Dirvos" 65- 
mečio jubiliejaus minėjimas 
ir pokylis. Prelegentas - Lie
tuvos gen. garbės konsulas, 
inž. Vytautas Čekanauskas 
"Dirvai paremti gauta aukų $ 
625.00;

1985 m."Dirvos" 70 me
tų sukaktuvinis banketas. 
Prelegentas - Dr. Leonas 
Kriaučeliūnas. "Dirvos" va
jaus metu surinkta virš 10 

tūkst, dol. aukų;
1990 m. "Dirvos" 75 me

tų jubiliejaus ir spaudai pa
remti vajaus atidarymo po
pietė. Ją rengė specialus iš 
skyriaus narių sudarytas ko
mitetas, kuriam pirmininkavo 
Jonas Petronis. Surinkta 
4,595.00 dol.

1990 m. "Dirvos" dei
mantinis jubiliejus. Prelegen
tė - viešnia iš Čikagos, 
"Dirvos" vajaus centrinio ko
miteto pirmininkė Irena 
Kriaučeliūnienė. Vietinio ko
miteto pirm. Jonas Petronis 
įteikė 15,000 dol. čekį;

"Dirvos laureatų 
pagerbimai

1962 m. pagerbta rašyto
ja Alė Rūta-Arbienė, "Dir
vos" romano konkurso lau
reatė;

1963 m. surengtas ren
ginys laureatei Alei Rūtai pa
gerbti;

1969 m. pagerbti "Dir
vos" novelės konkurso lau
reatai, rašytojai - Jurgis 
Gliaudą ir Andrius Mironas;

1974 m. suruošta literatū
rinė popietė "Dirvos" novelės 
konkurso laimėtojai rašytojai 
Petronėlei Orintaitei pagerbti;

1978 m. surengtas "Dir
vos" novelės premijos įteiki
mas laureatei Marijai Tube- 
lytei, atskridusiai iš Taivanio.

Kiti renginiai

1962 m. surengtas susiti
kimas su svečiu iš Europos - 
Valteriu Banaičiu. Svečias 
perskaitė pranešimą apie tuo
metinę būklę Lietuvoje;

1963 m. vasario 16 d. 
proga į Lietuvių Tautinius 
namus pakviesti svečiai: Lie
tuvos atstovas iš Vašingtono 
(Washington D.C.) J. Rajec
kas, iš Lietuvos pasiuntiny
bės prie Vatikano - Stasys 
Lozoraitis jr. ir iš Čikagos 
ALT-os sekr. inž. E. Bartkus. 
Tais pačiais metais surengtas 

1863 metų sukilimo ir Kražių 
skerdynių 100 metų sukakties 
minėjimas;

1964 m. ruoštas Pavasa
rio balius praėjo labai jaukio
je nuotaikoje. Programą at
liko solistė Liucija Zaikienė;

1969 m. paminėtas rašy
tojo kan. Tumo Vaižganto 
gimimo šimtmetis;

1971 m. surengtas rašy
tojo laureato Jurgio Gliaudos 
naujos knygos "Simas" pri
statymas lietuvių visuomenei;

1977 m. Philadelphia, 
PA, ALT s-gos Seime, pirmą 
kartą Los Angeles tautininkai 
buvo išrinkti į sąjungos val
dybą: inž. Antanas Mažeika - 
pirm., agr. Bronius Dūda ir 
inž. Vytautas Čekanauskas - 
vicepirm., Edvinas Balceris - 
sekr. ir Alfonsas Tumas - ižd. 
Tai buvo didelis pasitikėjimo 
ir pagarbos išreiškimas toli 
esantiems Los Angeles sky
riaus tautininkams. Tais pa
čiais metais buvo ir kitas di
delis įvykis mūsų telkinyje: 
Valstybės departamentas 
raštu pranešė Lietuvos atsto
vui, kad Vytautas Čekanaus
kas pripažintas Lietuvos Ge
neraliniu Garbės konsulu Los 
Angeles mieste. V. Čeka
nauskui negalint eiti dviejų 
pareigų, reikėjo Sąjungos 
valdybos vicepirmininko pa
reigas perleisti teisininkui 
Jonui Mockui;

1977 m. ALT s-gos Los 
Angeles skyrius ir Lietuvių 
Tautinių namų valdyba su
rengė Los Angeles lietuvių 
visuomenei naujos ALT s- 
gos valdybos pristatymą;

1979 m. Čikagoje, ALT 
s-gos XVI Seime, esamoji, iš 
Los Angeles tautininkų suda
ryta Sąjungos valdyba buvo 
išrinkta kitai kadencijai;

1980 m. surengtas Tauti
nės sąjungos valdybos išleis
tos knygos "Tautinės minties 
keliu" pristatymas Los Ange
les lietuvių visuomenei. Tais 
pačiais metais Los Angeles 
mieste vyko VLIKo seimas. 
Visas skyrius daug prisidėjo 
prie jo surengimo bei prave- 
dimo. Seime dalyvavo ir 
Tautinės sąjungos pirm. inž. 
Vaclovas Mažeika bei trys 
buvę Sąjungos pirmininkai: 
Teodoras Blinstrubas, inž. 
Jonas Jurkūnas ir inž. Anta
nas Mažeika, kuris buvo Sei
mo rengimo komiteto pirmi
ninkas;

1986 m.- ekskursija po 
Karibų jūrą. Kelionę organi
zavo ALT s-ga. Vadovavo 
"Amber" kelionių biuro vedė
ja Vida Jonušienė. Šioje ke
lionėje iš Los Angeles sky
riaus dalyvavo net 16 narių. 
Tais pačiais metais Los An
geles mieste įvyko ALT s- 
gos XIX Seimas.

(Pabaiga - 4O-e numeryje)
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Putname, Nekaltai Pradė
tos Mergelės Marijos seserų 
vienuolijos centre rugsėjo 13 
d., kartu su tradiciniu Šiluvos 
atlaidų paminėjimu Matulai
čio slaugos namai atšventė 
savo 30-mečio jubiliejų.

Namai buvo pastatyti tuo 
metu vienuolijai vadovavusių 
seserų provinciolių - Aloy
zos Šaulytės ir Augustos Se- 
reikytės rūpesčiu. 1968 m. 
pašventinti, jie atvėrė duris 
lietuviams. Juose ligi šiol gy
veno 844 gyventojai, tarp ku
rių buvo 506 lietuviai. Namai 
nėra dideli, juose - 119 lovų. 
Pievos, kalvelės, miškai.bei 
prie pat namų augantys ber
žai primena lietuvišką gamto
vaizdį.

Lietuviškomis tradicijo
mis - Vasario 16, Birželio 
14, Kovo 11, Kūčiomis bei 
Kalėdomis, velykiniais pa
pročiais, gegužinėmis ir ro
žančiaus pamaldomis, kas
dien ir sekmadienį aukojamo
mis lietuviškomis šv. Mi- 
šiomis, du kartus per savaitę 
skaitomomis lietuviškomis 
žiniomis ir lietuviškos muzi
kos programomis rūpinasi 
šešios seserys ir dvi jų talki
ninkės. 20 metų tų namų ad
ministratore išbuvo sesuo 
Bernadeta Matiukaitė. Pasta
ruosius 10 metų ji yra Matu
laičio namų tarybos pirminin
kė. Šią tarybą sudaro 4 sese
rys ir 3 pasauliečiai. Troški
mas tarnauti Bažnyčiai, žmo
nėms yra nuolatinis ir nesi
baigiantis.

30 metų jubiliejaus pro
ga įvyko iškilminga procesi
ja, kuriai vadovavo Jo Eksce
lencija vysk. P. Baltakis, na
mų kapelionas kun. R. Kra-

Dėl "Pasaulio lietuvio"
Su "Pasaulio lietuvio" 

žurnalu turintiems bet kokį 
ryšį pranešu, kad šio žurnalo 
daugiau neberedaguoju. 1998 
rugpjūčio-rugsėjo numeris 
buvo paskutinė mano reda
guota, spausdinimui paruošta 
laida. Visą spalio laidai at
siųstą ir rugpjūčio-rugsėjo 
laidai skirtą, bet joje netilpu
sią, užsilikusią medžiagą bei 

Buvęs ilgametis "Pasaulio lietuvio" redaktorius Bronius Nainys (kairėje) ir PLB 
pirmininkas Vytautas Kamantas -1997 metų vasarą Vilniuje.

sauskas ir prel. V. Balčiūnas. 
Joje pėsti arba vežimėliuose 
dalyvavo slaugos namų gy
ventojai ir iš vienuolyno at
vykę Šiluvos atlaidų minėji
mo dalyviai. Visa ta minia, 
giesmėms skambant, patrau
kė prie Liurdo Marijos. Ten 
ir grįžus į koplyčią įvyko es
minė šventės dalis: padėkos 
maldos už tuos nuostabius 
darbus, kuriuos būreliui lie
tuvių seselių Viešpats leido ir 
leidžia atlikti.

30 metų - nedaug. Bet 
tiems, kurie slaugos namų 
rūpesčius pažįsta, tai - dide
lė Dievo dovana. Juose per 
tuos dešimtmečius dirbo 23 
vienuolės - Putnamo seselės. 
Buvo globojamos 21 ligonis 
kunigas ir ne vienas Lietuvai 
nusipelnęs asmuo.

Prie Namų statybos au
komis prisidėjo ir Klyvlendo 
lietuviai, priimdami ir daly
vaudami Čikagos seselių rė
mėjų atvežtose madų parodo
se, vykusiose parapijos salė
je! "Dirva" taip pat negailėjo 
vietos nei nuotraukoms, nei 
žinutėms, nei platesniems ap
rašymams. Vienus sukvietė, 
o kitus išjudino aukoti. Jai ir 
po 30 metų - didelis ačiū!

Visi kartu džiaukimės na
mais, kurie tarnauja senatvės 
ir ligų slegiamiems lietu
viams. Atvažiuokite pasižiū
rėti. Gal patiks? Gal norėsite 
ir pasilikti? Jei ne tuoj pat, tai 
vėliau...

Aldona Prapuolenytė
Seselių talkininkė 

Putnam, CT 

nuotraukas "Pasaulio lietu
vio" leidėjos - PLB valdybos 
pirmininko Vytauto Kamanto 
nurodymu jam perdaviau 
1998 rugsėjo 25 d. Nuo šios 
dienos už bet kokius su "Pa
saulio lietuviu" susijusius rei
kalus nebesu atsakingas.

Bronius Nainys 
1998 m. rugsėjo 25d.

Vyskupas Paulius Baltakis kalba rožančių kartu su procesijos dalyviais Putname. Pnekyje- 
sesuo Aloyza ir kun. V.Piktuma.

Prie Matulaičio slaugos namų. Iš kairės: kapelionas kun. R.Krasauskas ir trys buvusios 
provincijolės seserys: Aloyza Šaulytė, Augusta Sereikytė ir Matulaičio namų tarybos 
pirmininkė Bernadeta Matiukaitė.

PLB VALDYBOS 
PRANEŠIMAS 

DĖL 
‘'PASAULIO LIETUVIO"

1998 rugsėjo 25 d. "Pa
saulio lietuvio" redaktorius 
Bronius Nainys pareiškė Pa
saulio Lietuvių bendruome
nės valdybos atstovams - 
pirmininkui Vytautui Ka
mantų! ir PLB Švietimo ko
misijos pirmininkei Reginai 
Kučienei, kad jis "Pasaulio 
lietuvio" daugiau nebereda
guoja. 1998 m. rugpjūčio- 
rugsėjo numeris yra paskuti
nė jo redaguota bei spaudai 

paruošta laida. PLB valdyba 
turėjo perimti tolimesnį šio 
savo leidinio redagavimą.

1998 spalio 2 d. PLB 
Valdybos atstovai - Vytautas 
Kamantas ir Regina KuČienė 
perėmė iš buvusio redakto
riaus Broniaus Nainio "Pa
saulio lietuvio" redakcijos 
patalpas, inventorių, raštus, 
dokumentus ir archyvus, 
esančius Pasaulio lietuvių 
centre Lemonte, Illinojaus 
valstijoje, prie Čikagos.

PLB Valdyba nuoširdžiai 
dėkoja Broniui Nainiui už jo 
daugelio metų (1976 sausio - 
1978 birželio ir 1981 sausio - 
1998 rugsėjo) didelį, rūpes
tingą, bendruomenišką ir lie
tuvišką "Pasaulio lietuvio" 
redagavimo darbą. Jo redaga
vimo metais leidinio pusla
piuose buvo gerai ir įvairiai 
parodytas Lietuvos ir už jos 
ribų gyvenančių ir dirbančių 
visų kraštų lietuvių bendruo
menių švietimo, kultūros, 
jaunimo, sporto, visuomeni
nis, politinis, ekonominis ir 
kitoks gyvenimas. "Pasaulio

"DIRVAI"
A. a. Povilo Babicko (Natick,
MA) testamentinis palikimas 
"Dirvai" ................... 1,000
R.Kašuba, St Charles, IL 100
B. Auginąs, Lyndhurst, OH 50 
T.Mečkauskas, Lansing, IL 30

lietuvis" pasižymėjo gera ir 
švaria lietuvių kalba, laiku ir 
tvarkingai lankė savo skaity
tojus.

"Pasaulio lietuvį" - PLB 
Valdybos leidinį Bendruome
nės minčiai ir gyvenimui - 
dabar redaguoja patys PLB 
valdybos nariai, kol bus su
rastas naujas redaktorius arba 
redaktorė. Korespondencijas, 
straipsnius, žinias, laiškus ir 
nuotraukas prašoma siųsti 
šiuo adresu: Pasaulio lietuvis, 
14911 127th Street, Lemont 
IL 60439. Tel. 630-257-8714, 
fax 630-257-9010.

Pasiūlymus, patarimus
arba klausimus apie kandida
tus užimti "Pasaulio lietuvio" 
redaktoriaus pareigas prašo
me siųsti arba perduoti Pa
saulio Lietuvių bendruome
nės valdybai (Lithuanian 
World Community), 14911 
127th Street, Lemont IL 
60439 tel. 630-257-8714, fax 
630-257-9010, e-mail: 
plbvaldyba@ aol .com

Vytautas Kamantas 
PLB Valdybos pirmininkas

AUKOJO:
V.Miklius, St. Petersburg, FL 20 
V.Bergas, W. Hyannispo, MA 15 
B .Karklius, Cleveland, OH 15 
H. Janužys, Morgan Hill, CA 5

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame
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Lietuvos ambasados pranešimas 
LIETUVOS PREZIDENTAS LANKYSIS 

VAŠINGTONE
Neseniai atvijusiems i Amerika

IMIGRANTAI IR PABĖGĖLIAI

Lietuvos ambasada Va
šingtone praneša, kad spalio 
21-23 d. JAV sostinėje Va
šingtone lankysis Lietuvos 
Respublikos Prezidentas Val
das Adamkus. Planuojami 
Prezidento Valdo Adamkaus 
susitikimai su JAV Preziden
tu Bill Clinton, Valstybės 
sekretore Madeleine Al- 
bright, Gynybos sekretoriumi 
William Cohen, Komercijos 
sekretoriumi William Daley, 
JAV senatoriais ir Atstovų 
Rūmų nariais.

Spalio 21 d. Prezidentas 
V. Adamkus priims Vašing
tono aplinkosaugos Teisės 
Instituto ("Environmental 
Law Institute") metinį apdo
vanojimą. Tą pačią dieną 
Prezidentas dalyvaus Ameri
kos Katalikiškojo universite
to specialiame renginyje, 
skirtame pagerbti Prezidentą 
V. Adamkų, jam suteikiant 
Teisės mokslų Garbės dak
taro laipsnį. Renginio metu 
V. Adamkus skaitys prane
šimą "Aplinkos apsauga - 
mūsų moralės ir teisinė parei
ga. Senas klausimas šiuolai
kiniame - po Šaltojo karo - 
kontekste".

NAUJIENOS IŠ ČIKAGOS IR JOS APYLINKIŲ 
Rašo Edvardas Šulaitis

GRAŽUS TAUTOS 
ŠVENTĖS MINĖJIMAS 

CICEROJE

Ilgą laiką Lietuvoje dės
tęs ir su jaunimu ten dirbęs, 
bet Ciceroje gimęs ir augęs 
mokslo vyras - dr. Arvydas 
Žygas buvo pakviestas pa
grindiniu kalbėtoju Ciceros 
lietuvių telkinyje rugsėjo 13 
d. įvykusiame Tautos šventės 
minėjime. Minėjimo pradžio
je rengėjų vardu kalbėjo Min
daugas Baukus, atstovavęs 
Lietuvių bendruomenės apy-

neteisinga manyti, jog lietu- sudaro tie asmenys, kurie sa-
ALTos atstovas. Buvo sugie- viškas gyvenimas įmanomas vo studijų metais pažino ir
linkę ir Stasys Dubauskas -

Tautos šventės minėjime Ciceroje.

doti JAV ir Lietuvos himnai 
o prasmingą invokaciją pa
skaitė kun. dr. K. Trimakas.

pamilo Lietuvą akivaizdžiai

(Nukeltai 10 p.)

E. Šulaičio nuotr.

tik gyvenant geografinėje 
Lietuvoje. Jis mano, kad bet 
kur gyvenant galima likti lie-

Lietuvos Prezidentas Valdas Adamkus. V. Kučo nuotr.

Spalio 21 d. 10:30 vai. 
ryto Prezidentas Valdas 
Adamkus pasisakys Strategi
nių ir tarptautinių studijų 
centre (CSIS). Spalio 22 d. 2

Šių dviejų organizacijų 
surengtame minėjime dr. A. 
Žygas panagrinėjo du, tar
pusavyje susijusius klausi
mus - apie dabartinius užsie
nio lietuvių veiklos uždavi
nius ir jų ryšius su tėvyne, at
sižvelgiant į praeities pamo
kas. Kalbėtojas teigė, jog mū
sų svarbiausieji uždaviniai, 
kaip ir anksčiau, tebėra lietu
vybės išsaugojimas užsienio 
lietuvių bendruomenėse bei 
lygiavertis rūpestis Lietuvos 
gyvenimo atnaujinimu bei 
pagerinimu. Jis pabrėžė, kad 

vai. po pietų susitiks su žur
nalistais Spaudos klube (Na- 
tional Press Club).

Lietuvos ambasada 
Vašingtone

tuviu ir darbuotis jos naudai.
Dr. A. Žygas, iškėlęs dar 

ankstesniais metais buvusį 
nuomonių skirtumą dėl ryšių 
su pavergta Lietuva, tikino, 
jog teisūs buvo tie, kurie tei
gė, kad "jeigu nebus gyvo ry
šio su tėvyne, tautiškumo 
samprata ir tėvynės meilė 
niekuomet išgalės būti pilna
vertiškai perteikiama nau
joms kartoms". Jis nurodė, 
kad šiandien išeivijos jaunes
nės ir vidurinės kartos sąmo
ningų, įsipareigojusių ir pasi
šventusiųjų tarpe daugumą

Raimonda Mikatavage

(Tęsinys. Pradžia - 18 nr.) 
Jeigu nebaigėte vidurinės 

mokyklos

Jeigu nebaigėte vidurinės 
mokyklos, bet esate pasiruošę 
įgyti atestatą eksternu, Ame
rikoje galite laikyti bendrojo 
išsilavinimo egzaminą (Ge- 
neral Educational Develop- 
ment - GED-Test). GED dip
lomas prilygsta vidurinės 
mokyklos atestatui, jį pripa
žįsta dauguma koledžų bei 
universitetų. Šį egzaminą ga
lima laikyti visoje JAV teri
torijoje angliškai, ispaniškai 
ir prancūziškai.

Pradėkite nuo bandomojo 
specialaus GED egzamino 
(Official GED Practise Tęst). 
Knygelę su šio egzamino už
duotimis galite nusipirkti už 
10 dolerių ir atlikti šias už
duotis namuose. Taip sužino
site, ar esate pasirengę tikram 
egzaminui, ar reikėtų užsira
šyti į kurio nors dalyko kur
sus. Norėdami nusipirkti ban
domojo egzamino užduočių 
knygelę, parašykite adresu: 
Learning Line, P.O. Box 
81826, Lincoln, NE 8501 - 
1826. Kai būsite pasirengę 
tikram egzaminui, paskam
binkite į savo valstijos Švie
timo departamentą ir pasi
klauskite, kur yra artimiau
sias egzaminų centras.

PINIGAI

Mokesčių inspekcija

Mokesčių inspekcija (In- 
ternal Revenue Service - 
IRS) yra didžiausia įstatymų 
laikymosi kontrolės instituci
ja JAV, turinti 600 skyrių ir 
per 110 000 darbuotojų. Ji 
tikrina, kad žmonės sumokė
tų privalomus mokesčius. Vi
siems JAV piliečiams ir gy
ventojams labai svarbu gerai 
išmanyti galiojančių mokes
čių įstatymus ir turėti nors 
bendrą supratimą apie milži
nišką tarnybą, tikrinančią, 
kaip jų laikomasi.

IRS, tikrindama, kaip lai
komasi mokesčių įstatymų, 
savo veikla grindžia pasitikė
jimu. Tačiau skrupulingai 
žiūrima, ar šiuo pasitikėjimu 
nepiktnaudžiaujama. IRS pa
reigūnai ims jus persekioti, 
jei įtars, jog nesumokėjote vi
sų mokesčių. Visų pirma pri
valote suprasti, jog viskas 

bus gerai, jeigu teisėtais bū
dais bandysite išvengti mo
kesčių arba juos sumažinti. 
Vengti mokesčių, klaidingai 
pateikiant finansinių sando
rių duomenis ar jų visai nepa
rodant, yra nusikaltimas. 
Apie mokesčius parašyta 
daugybė knygų, tačiau įstaty
mai nuolat keičiasi. Šiame 
skyriuje paaiškinami tik 
bendrieji mokesčių įstatymų 
principai. Naujausias žinias 
galite gauti, kreipdamiesi į 
profesionalų teisininką, besi- 
specializuojantį mokesčių 
klausimais, arba tiesiai į IRS.

Štai kaip veikia mokesčių 
apskaitos sistema. Kai prade
date dirbti, darbdavys duoda 
jums užpildyti formą W-H, 
kurioje nurodote išimtis, at
leidžiančias nuo dalies mo
kesčių (exemptions). Jeigu 
jūs išlaikote šeimą, o jūsų 
žmona nedirba, nes turite du 
nepilnamečius vaikus, galite 
nurodyti keturias išimtis. Jū
sų darbdavys sumažins mo
kesčius, atskaitomus iš atly
ginimų čekio, atsižvelgdamas 
į nurodytą išimčių skaičių.

Jeigu kuriais nors kon
krečiais metais tikitės daug 
mokesčių lengvatų (deduc- 
tions), galite nurodyti kitokį 
išimčių skaičių. Mokesčių 
lengvatos - tai teisėtas būdas 
sumažinti mokesčius. Tais 
metais, kai pirkome namą, 
mes turėjome teisę naudotis 
daugeliu lengvatų. Metų pra
džioje nurodėme didesnį iš
imčių skaičių, tuo būdu padi
dindami kiekvieno mūsų at
lyginimų čekio sumą. Metų 
pabaigoje pritaikytos mokes
čių lengvatos išlygino mūsų 
mokesčių įsiskolinimus.

Jeigu darbdavys iš jūsų 
atlyginimų čekio išskaičiuoja 
per didelius mokesčius, jūs 
tarsi skolinate savo pinigus 
IRS, negaudami jokių palū
kanų. Nors metų pabaigoje 
gauta kompensacija už per
mokėtus mokesčius gali atro
dyti patraukli, taip elgtis nėra 
išmintinga.

Kiekvienų metų pabaigo
je visi asmenys, kurių paja
mos viršija tam tikrą lygį, 
privalo užpildyti formas apie 
mokesčius valstijai ir federa- 
linei vyriausybei. Šios for
mos dažnai vadinamas "mo
kesčių grąžinimo" formomis. 
Jas galima gauti bet kuriame 
pašte’ ar bibliotekoje. Atsiž
velgiant į tai, kokius mokes
čius privalėjote sumokėti už 
gautas pajamas, galite gauti 
kompensaciją arba likti sko
lingi. Mokesčių formas priva
lote užpildyti kasmet iki kitų 
metų balandžio 15-osios arba 
parašyti prašymą pratęsti šį 
terminą.

Immigrants and Refu- 
gees/ by Raimonda Mikata
vage. Tel: (410) 374-3117.



8 psl. • DIRVA* 1998 m. spalio 13d.

PASIVAIKŠČIOJIMAI
PO ŽALIUOSIUS RUMUS

Jrinoko avantiūra

Jonas Dunduras 
33

Šalia antropologų ir etno
logų, misionierius kankina 
visada esančios "anti-Gringo" 
nuotaikos, kurias skatina 
įvairios visuomeninės ir pri
vačios politinės frakcijos bei 
agitatoriai, kurių čia niekada 
nestinga. Skleidžiami gandai, 
jog protestantai vykdo eko
nominį šnipinėjimą, slapta 
atlieka geologijos ir minera
logijos tyrimus, jog jie yra 
užsimaskavę Centrinės Žval
gybos valdybos (ČIA) agen
tai. Šiuos įtarimus tamsiuose 
vietiniuose pakaušiuose suke
lia misionierių plačiai varto
jama trumpųjų bangų radijo 
aparatūra, be kurios iš tikrųjų 
čia nebūtų įmanoma apsieiti, 
palaikant ryšius su plačiai iš
mėtytomis misijų stotimis. 
Misionierių vartojama van
dens filtravimo ir dirvožemio 
tyrimų aparatūra irgi teikia 
medžiagos kalboms, jog taip 
maskuojamos vertingų mine
ralų paieškos, kad ateityje 
būtų galima juos eksploatuoti 
ir išnaudoti kraštą. Laikas 
nuo laiko, dažniausia po to, 
kai pasikeičia valdančios po
litinės partijos, kai kurios re
liginės misijos būna arba iš
prašomos iš krašto, arba jų 
veikla žymiai susiaurinama. 
Ne paslaptis, jog nei valdžia, 
nei vietiniai katalikų hierar- 
chai ypatingos meilės funda
mentalistams nerodo, bet juos 
nuo visiško išvarymo saugo 
labai stiprus fundamentalistų 
politinis užnugaris JAV - va
dinamose "Bible Beit" val
stijose ir tų valstijų kongres
menų bei senatorių spaudi
mas atitinkamoms Lotynų 
Amerikos vyriausybėms. Šie, 
niekada nemažėjantys protes
tantų misionierių būties rū
pesčiai, be abejo, sąlygoja jų 
ryškų atsargumą ir nepasiti
kėjimą pašaliečiais. Neretai, 
kalbantis su jais, sunku iš jų 
išgauti ką nors daugiau, negu 
"taip" arba "ne". Tokį elgesį 
jie teisina tuo, jog be chroniš
kai neigiamų atsiliepimų apie 
jų veiklą, nieko teigiamo apie 
save negirdi.

Mano susitikimai su įvai
riais Lotynų Amerikos misio- 

•* nieriais, o taip pat ir Centri

nėje bei Pietų Amerikoje, 
įvykę kelionių metu, buvo 
gana malonūs: esu iš jų paty
ręs daug geros valios ir gavęs 
labai reikalingą pagalbą. 
Daug kartų, atsidūręs toli nuo 
"civilizacijos", buvau jų ska
niai pavaišintas (net ir "Cam- 
pbell's Chicken Noodle 
Soup"!). Apytuščiai geriamo 
vandens indai būdavo papil
dyti šaltu filtruotu vandeniu, 
o tuščios mano laivų benzino 
statinės vėl pripiltos. Be viso 
to aš ne kartą būčiau atsidū
ręs labai apverktinoje padėty
je. Kartais, kai nebūdavo kitų 
priemonių, misionieriai nu
skraidindavo mane į rūpimas 
vietoves savo amfibiniais 
lėktuvais. Dažnai pas juos 
gėriau tirpią "Maxwell Hou- 
se" kavą, kuri kai kuriose 
misijose yra tikra retenybė, 
laikoma tik retkarčiais už- 
klystantiems pakeleiviams.

Žinoma, turiu prisipažin
ti, jog tais atvejais, kai man 
reikėdavo pagalbos, funda
mentalistams nesireklamuo- 
davau, jog save vadinu kata
liku. Kaip geri kalvinistai, 
taip ir daugelis fundamenta
listų šakų katalikų net nelaiko 
krikščionimis ir nerodo jokio 
entuziazmo užmegzti su jais 
artimesnius ryšius.

Katalikų misionieriai, 
kaip ir pati Bažnyčia, čia yra 
įsitvirtinę jau nuo penkiolik
tojo šimtmečio pabaigos. Juk 
jie lydėjo Cortez'ą, Alvarado, 
Pizzaro ir kitus dabartinės 
Lotynų Amerikos užkariauto
jus arba ispaniškojo jungo 
nešėjus, vadinamuosius kon- 
kvistadorus ("Conąuistado- 
res"), žiūrint, kurio požiūrio 
laikomasi - ispanų ar actekų, 
majų ar inkų. Katalikų misijų 
taktika yra nepalyginamai 
nuosaikesnė ir santūresnė ne
gu protestantų. Katalikai čia 
jaučiasi esą šeimininkais. Jie 
jaučiasi esą namie, nors mi
sionierių tarpe yra nemaža 
svetimtaučių kunigų bei vie

Orinoko intako užkampis. Nuotrauka - autoriaus.

nuolių. Praeityje pasitaikyda
vo ir vienas kitas lietuvis ku
nigas ar vienuolė.

Yra įvairių nuomonių 
apie tikėjimo sampratą ir gylį 
tarp naujųjų krikščionių. 
Naujieji protestantai, kaip ir 
katalikai, iš pradžių gausiai 
lankosi savo konfesijų pa
maldose. Tačiau katalikų pa
maldose dalyvaujančių vyrų 
skaičiaus santykis, lyginant 
su moterų, yra dramatiškai 
pasviręs moterų naudai. Esu 
matęs pamaldų ir procesijų, 
kuriose dalyvavo maždaug 
pora šimtų moterų ir šešetas 
vyrų. Tiesa, kažkas, rašyda
mas apie tikėjimo apraiškas, 
yra pasakęs, jog vien tik baž
nyčios lankymas nepadaro 
žmogaus krikščioniu, kaip ir 
lankymasis automobilių re
monto dirbtuvėse nepadaro 
žmogaus automechaniku.

Labai seniai, keliauda
mas po Haiti susipažinau su 
"National Geographic Socie- 
ty" žurnalo fotografu Bill 
Campbell. Aš turėjau gerą, 
keturiais varomais ratais ang
lišką "Land Rover", o jis - 
dėžę foto filmų, bet negalėjo 
gauti džipo ar panašaus 
"Land Rover". Greitai suda
rėme sandėrį: "mano trans
portas - jo filmai" ir iškelia
vome. Haiti tuo laiku buvo 
tik vienas kelias, vertas tre
čios rūšies negrįsto vieškelio 
vardo, vedantis iš Port au 
Prince į Cap Haitien. Iš viso 
ten buvo ne daugiau kaip tre
jetas pravažiuojamų kelių. 
Vidurvasariais, upėms išdžiū
vus - Haiti didesnių ųpių nė
ra - būdavo keliaujama iš
džiūvusių upių vagomis, bet 
tik sunkvežimiais ir džipais. 
Mums palengva judant akme- 
nuota upės vaga, netoli 
Croix de Bouųuette mieste
lio, prakiuro dangus. Lietus 
pylė lyg iš kibiro. Tai galima 
patirti tik tropikuose. Upės 
vaga pirmiausia pavirto į ak
menuotą purvyną, o po to - į 
atgijusią, bet dar negilią upę. 
Laimei, neužilgo suradome 
išvažiavimą iš upės į kelią. 
Land Rover'io apačioje kaž
kas labai barškėjo, keldamas 
mūsų nerimą. Greičiausia kur 
nors atsitrenkėme į upės ak

menį. Nors ir barškėdami bei 
sušlapę įvažiavome į mieste
lį, norėdami išsidžiovinti ir, 
svarbiausia, surasti to barškė
jimo kilmę.

Keliaujant vadinamojo 
trečiojo ar dar primityvesnio 
pasaulio aplinkoje, o ypač to
kio krašto gilesnėje provinci
joje, atsiradus svarbesniam 
reikalui ar patekus į kokią 
nors bėdą, pagalbos dažniau
sia ieškoma dviejose vietose. 
Jei policijos ar mokyklos ne
toliese nematyti, viena iš to
kių vietų yra bet kurios reli
gijos dvasiškių būstinė. Ant
roji yra tos vietovės didžiau
sia, geriausia krautuvė ar kita 
komercinė įstaiga. Abejais at
vejais ten galima tikėtis, kad 
kas nors bent kiek mokės vie
ną ar kitą mums žinomą kal
bą arba bent keletą jos žo
džių, taigi bus labiau apsi
švietęs, negu dauguma vieti
nių piliečių.

Croix de Bouųuette 
bažnyčia iškiliai stovėjo ma
žos žolėtos aikštelės gale, ir 
mes šlapi, purvini ir bjauriai 
barškantys, įvažiavome į kle
bonijos kiemą. Buvo sekma
dienio rytas. Liūtis vis dar tę
sėsi. Prisistatėme kunigui ir 
paaiškinome, kokios bėdos 
mus pas jį atvedė. Prancūzas 
kunigas (o gal jis buvo ir kle
bonas), mokėjo angliškai. At
rodo, jog mūsų nelauktas pa
sirodymas suteikė net šiokią

VYKSTA 
SPAUDOS 

PLATINIMO 
VAJUS! 

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 proga!

tokią įvairovę jo monotoniš
kai kasdienybei šiame Haiti 
užkampyje. Jis ypatingai do
mėjosi mano kompanionu ir 
jo fotografine misija, nes 
"National Geographic" žur
nalas jam buvo gerai žino
mas. Svetingasis kunigas mus 
aprūpino rankšluosčiais ir pa
vaišino kava, nors pats jos 
negėrė, nes neužilgo turėjo 
aukoti sekmadienio sumą. 
Mums gurkšnojant aromatin
gą haitietišką kavą, kurią kaž
kada labai mėgo Napoleono 
žmona Josefina, miestelyje 
pradėjo bildėti būgnai. Klau
siamai žvilgterėjome į kuni
gą. Jis su šypsena ir atlaidžiu 
rankų mostu, lyg kalbėtų apie 
vaikų išdaigas, mums paaiš
kino, jog tai jo parapijiečiai 
tuo specifiniu būgnų ritmu 
kreipiasi į savo tradicines 
"voodoo" dievybes, kad su
stabdytų liūtį nes tada jie ga
lėtų eiti į bažnyčią ir daly
vauti šv. Mišiose. Kunigas 
sakė, jog taip dažnai pasitai
ko liūčių metu. Beje, po kele
tas minučių būgnijimo, iš tik
rųjų nustojo lyti!

Apie panašius religijų 
mišinius, sutinkamus Haiti 
aplinkoje, mini keletas auto
rių, rašiusių apie šią šalį. 
Tarp kitko, haitiečiai yra ži
nomi kaip katalikai jau nuo 
devynioliktojo šimtmečio 
pradžios.

(Tęsinys -41 numeryje)

SKAITYKIME 
IR PLATINKIME 

”DIRVĄ”
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OBUOLIAI

Vladas Vijeikis

Aną dieną žmona atgabe
no iš krautuvės įvairių reik
menų sielai kūne palaikyti. 
Tarp jų ir obuolių. Sako:

- Paragauk. Labai ska
nūs.

Krimstelėjau. Neblogi. 
Pagyręs už patirtį, sakau:

- Obuoliai - skanūs. Bet 
dar skanesnis obuolys, kada 
pats nuo obels šakos nuskini. 
Ir dar skanesnis - iš svetimo 
sodo.

Gražiais mano gyvenimo 
laikais Lietuvoje buvo tradi
cija obuoliauti. Žinoma, nie
kam nematant. Būtų lyg ir 
vagystė, bet niekas to nelaikė 
nuodėme. Koks labai menkai 
tradicijose nusivokiąs berne
lis per išpažintį sako:

- Nusikaltau. Skyniau 
obuolius.

Kunigėlis gerai žino, kur 
jis skynė, bet ir pats tą darė. 
Tad dėl visa ko paklausia:

- Kokius obuolius sky- 
nei?

- Per viršų - raudoni, o 
apačioje - gelsvi.

Kunigėlis atpažįsta: tai 
tie patys. Ir pajunta malonų 
skonį burnoje.

- Sukalbėk "Sveika, Ma
rija", - sako kunigėlis ir pa
galvoja: "Šelmis, būtų man 
bent porą atnešęs. Taip sa
kant, kaip nuodėmės įrody- 
mą.

Ir tas šelmis, ir kunigėlis 
elgiasi bibliškai taikliai. Ar 
ne Ieva pirmoji iš Dievo sodo 
obuolį skynė? Tiesa, Ieva bu
vo nubausta ir iš rojaus sodo 
išvaryta, ir vargšas nekaltas 
Adomas kartu nukentėjo. O 
to šelmio iš sodo negali išva
ryti. Jis tik, kai niekas nema
to, ten atsiranda.

Parsinešęs maišą obuolių 
iš krautuvės, niekas nepagal
voja, kiek pastangų reikia pa
dėti, kad juos išaugintum. 
Reikia purkšti vaistais, kad 
kirminai neužpultų. Kam gi 
bus malonu, krimstelėjus 
obuolį, susitikti su kirminė
liu, kuris įsitikinęs, kad 

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
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obuolys priklauso jam ir nie
kam kitam?

Lietuviška patarlė sako: 
"Obuolys nuo obels netoli 
nukrinta". Čia, žinoma, kalba 
vystosi ne apie obuolius, bet 
apie paveldėjimą blogų ar 
gerų savybių. Psichologai ir 
kitokie galvočiai dėl to dar 
tebesiginčija, kadangi statisti
ka įrodinėja, jog nebūtinai iš 
geros obels netoli nukrinta 
obuolys. Pastebėta, kad iš ge
riausių tėvų išauga biaurūs 
žmonės. Ir atvirkščiai.

Poetai iš kailio nerasi, 
aprašinėdami žydinčias obe
lis, bet neteko perdaug girdėti 
apie obuolius. Ūkininkai ži
no, kad iš geros sėklos išauga 
geri augalai. Ne taip yra su 
obelimis. Pasirodo, kad iš 
obuolių sėklos išaugęs medis 
neneš gerų obuolių. Reikia 
paskiepyti.

Amerikoje senais gerais 
laikais, vaikelis ateidamas 
pirmą dieną į mokyklą, at
nešdavo mokytojai dovanų 
obuolį. Tai buvo tradicija. 
Dar kita tradicija, glaudžiai 
surišta su obuoliais, yra 
obuolinis blynas, kurį ame
rikiečiai vadina "apple pie" 
Patriotiški amerikiečiai įsiti
kinę, kad tai - amerikietiškas 
išradimas ir tvirtina, kad 
"American likę apple pie".

Amerikiečiai augina obe
lis, purškia vaistais, gina nuo 
kirminų ir vabalų. Bet kada 
ateina laikas nuskinti obuo
lius, tai tokį darbą atlikti pri
tingi. Tai per metų metus at
likdavo meksikiečiai. Tačiau 
toks dalykas neliko nepaste
bėtas gudrių "unijų" vadovų: 
sukurstė, kad būtų įkurta 
"unija" ir, žinoma, dalis pel
no kliūtų jiems.

Augintojai irgi įtempė sa
vo smegenis. Jie sugalvojo 
mašiną, kuri palenda po obe
limi, pakrato ir surenka obuo
lius. Reiškia, nebereikia mek
sikiečių. Tai štai kodėl jie da
bar lenda per užtvaras nele
galiai!

Visa ta obuolinė istorija 
prasidėjo nuo Ievos nuskinto 
obuolio. Dabar yra daugybė 
rūšių obuolių. Kokios rūšies 
obuolį skynė Ieva, Biblijoje 
nenurodyta. Kad aš žinočiau, 
tai tokių obuolių nepirkčiau ir 
net į tokią krautuvę neužei
čiau.

Čikagos pašonėje yra di-
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džiulis obuolių sodas. Gudrus 
savininkas kviečia visus pa
tiems nusiskinti obuolius nuo 
obels. Jis žino, kad toks ma
lonumas sukelia prisimini
mus. Ir suvažiuoja miestiečiai

O TĖVIŠKE, TU MANA...

Jonas Kardokas

(Pabaiga. Pradžią žr. 38 nr.)
Suvarius laisvus ūkinin

kus į bolševikų išgalvotus 
raudonuosius dvarus, prasi
dėjo "rubežių" ardymas ir 
pievų sausinimas - meliora
cija. Norėta, kad visa žemė 
būtų ariama. Medžiai ir krū
mai buvo iškirsti. Gyvuliams 
girdyti naudoti šaltinėliai ir 
tvenkiniai bei balos išdžiūvo. 
Nušlavus visus medžius ir 
krūmus, dingo ir paukšteliai. 
Nutilo jų giesmės. Parvažia
vęs pirmą kartą 1991 metais, 
išsigandau pamatęs gojaus 
vietoje tik piktžolių lauką. 
Buvusios sodybos vietoje - 
piktžolės! Vietoje gražiai 
kviečiais, rugiais ar vasaroju
mi užsėtų laukų - tik piktžo
lės. Kažkodėl visas buvusio 
kaimo galas paliktas lyg tai 
ganykloms, bet jose nėra gy
vulių. Visoje apylinkėje ma
čiau tik dviejose vietose po 
vieną pririštą karvę. Skaus
mas taip suspaudė, kad no
rėjosi šauktis Aukščiausiojo 
keršto už gražios gamtos su
naikinimą. Tai - mano buvu
si tėviškė.

Dar norėčiau pridurti, 
kad pervažiavus Lietuvą nuo 
Lazdijų pro Alytų, Vilnių, 
Kauną, Kėdainius iki Klaipė
dos teko matyti tik porą 
gandrų ir keletą varnų su pil
kais šalikais. Negi ir paukšte
liai buvo perkelti į Sibirą?

Bevaikščiojant ir prisi
menant tėviškę, negalima

1998/99 m. sezono Šiau
rės Amerikos lietuvių kėglia
vimo (Bowling) pirmenybės 
įvyks 1998 m. lapkričio 7 d„ 
šeštadienį, O'Connor Bowl 
West, 1100 Islington Avė. (4 
"blokai" į pietus nuo Bloor), 
Etobicoke, Ont. Tel. 416- 
231-7265. Pirmenybės vyk
domos, suderinant su Toronto 
LSK "Jungties" tradiciniu, 
metiniu "Draugystės turny
ru". Dalyvių registracija - 
nuo 1:30 vai. p.p. Varžybų 
pradžia - 2:00 v.p.p. "Drau
gystės turnyro" registracija - 

su vaikais, kurie trečiame ar 
devintame "kondominijaus" 
aukšte gyvendami, niekad 
obels nėra matę. Vaikai suži
no, kad obuoliai ne krautuvė
je auga, bet ant medžių.

praeiti nepaminėjus ir Lietu
vai bei jos gyventojams - 
ūkininkams labai skaudaus 
laikotarpio. Mano kartos jau
nimas ir, žinoma, mūsų tėvai 
pergyveno pasaulinę ekono
minę krizę, kuri daugeliui 
Lietuvos ūkininkų buvo lem
tinga.

Baigiantis Lietuvos ne
priklausomybės pirmajam 
dešimtmečiui, žemės ūkio 
produktų pareikalavimas bu
vo didelis. Už juos gerai mo
kėjo. Tuo pasiremdami labiau 
pasiturintys ūkininkai ėmė 
paskolas iš bankų - ūkių ir 
trobesių pagerinimui. Tačiau 
maždaug 1931 ar 1932 me
tais kainos pradėjo kristi, nes 
pramoninėse valstybėse jau 
buvo prasidėjusi ekonominė 
krizė. Ūkio produktų paklau
sa krito. Apie 1934 metus 
ūkininkai, nebegalėdami par
duoti žemės ūkio produktų, 
nustojo mokėti skolas. Ban
kai, perėmę už paskolas ūki
ninkų užstatytus ūkius, par
davinėjo juos iš varžytinių. 
Tada ir prasidėjo Suvalkijos 
ūkininkų bruzdėjimas, strei
kai ir priešinimasis valdžios 
pareigūnams, pareikalavęs 
net keletos ūkininkų gyvybių. 
Mano tėvai irgi buvo prisi
skolinę pinigų trobesių per
kėlimui ir žemės pirkimui. 
Jie paskolas buvo gavę iš pri
vačių asmenų, kurie taip pat 
reikalavo sutartu laiku grą
žinti sutartą sumą. Bet čia bu
vo kiek lengviau, nes išpra- 
šydavom atidėti skolų mokė
jimą, sumokėję tik procentus. 
Tuo laiku lankiau gimnaziją. 
Niekada negalėsiu užmiršti tų 
lopais "apdailintų" batų ar iš 
namuose austo milo pasiūtos 
uniforminės eilutės, kurios 
kelnes galėdavau pastatyti 
ant galų ir jos nesukrisdavo.

Kai visas dėmesys buvo 
nukreiptas į skolų mokėjimą, 
tai šeimos maitinimas labai 

SPORTO ŽINIOS
Kėgliavimo pirmenybės

nuo 4:30 v.p.p. Varžybos 
prasidės 5:00 v.p.p.

Varžybos bus komandi
nės ir individualinės. Koman
dą sudaro 4 mišrios lyties 
žaidėjai. Dalyvių amžius - 
neapribotas. Dalyvavimas at
viras visiems lietuvių kilmės 
žaidėjams. Individualūs 
"Highgame".ir "High Series" 
laimėtojai nustatomi pagal 
komandinių varžybų pasek
mes. Bus specialiai pažymė
tas geriausi jauniai (16 metų 
amžiaus ar jaunesni varžybų 
dieną). Išsamesnės žinios

Pagyvenusius lankytojus 
apvilia, kad reikia prie vartų 
sumokėti. Senais laikais to 
nebuvo. Bet ir dalis malonu
mo - geriau, negu nieko.

nukentėjo. Neužmiršiu ret
karčiais gauto vakarienei 
juokais vadinamo "buliaus 
pieno". Tai smulkiai supjaus
tyti svogūnai, sutrinti su 
druska ir užpilti šaltu van
deniu. Buvo valgoma su šil
tom, virtom bulvėm. Arba 
kanapinio pieno - iš sutrintų 
kanapių sėklų. Tada dar ne
žinojom kanapių medicininio 
poveikio. Turbūt gerai po to
kios vakarienės miegodavom. 
Tai - mano tėviškė.

Prasidėjus gimnazijoje 
mokslui, eidavau 5 km lauko 
keliukais siekti "apšvietos". 
Turėdavau keltis 5 vai. ryto, 
valgydavau dar nebaigtus vir
ti pusryčius ir 6 vai. iškeliau
davau. Pamokos tęsdavosi 
nuo 8 vai. ryto iki 2:20 po 
pietų. Beveik dvi valandas 
užtrukdavo pareiti. Tai būda
vau taip išvargęs, kad net ne
norėdavau valgyti. Kartais 
įsidėdavau gabaliuką duonos 
į kišenę. Bet vieną kartą, al
kiui suspaudus, atsilaužiau 
gabaliuką. Tik įsidėjus į bur
ną, mokytojas pamatė ir ma
ne išbarė už valgymą per pa
moką. Po to jau nesinešiojau, 
kad nebūtų pagundos. Kiek
vieną dieną išbūdavau po 10 
vai. nevalgęs.

Nuo lapkričio pradžios, 
pablogėjus orams, išveždavo 
į miestelį, kur dažniausia gy- 
vendavom keletas mokinių su 
šeimininke. O pavasarį, orui 
atšilus ir keliams pradžiūvus, 
vėl vaikščiodavau iš namų. 
Tai - mano tėviškė.

Čia aprašiau savo brendi
mo laikotarpį, bet galiu tvir
tinti, kad daug Dzūkijos vai
kų panašiai gyveno ir brendo 
tais sunkiais krizės laikais. 
Jie formavo mūsų požiūrį į 
gyvenimą. Tėvų ir mokytojų 
dėka didelė dauguma išaugo 
gerais lietuviais patriotais. 
Tai - mūsų tėviškė.

teikiamos klubams, grupėms 
ir t.t. Jas galima gauti ir krei
piantis į rengėjus šiuo adresu: 
Vida Juzokonytė, 94 Mea- 
dow Vale Dr., Toronto, Ont. 
M8Z 3J6, Canada Tel. 416- 
236-0848 namų - 416-215- 

12356 darbo.
Papildomai galima kreip

tis į Michael Jaglowitz - 
416-622-9919 arba Algį Na
gevičių - 440-845-8848. Iš
ankstinė dalyvių registracija 
- neprivaloma.

ŠALFASS 
Kėgliavimo komitetas
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TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS
Kalbėtoją, kuris dabar 

ruošiasi kunigystės luomui, 
minėjimo dalyviams pristatė 
kun. dr. Kęstutis Trimakas, 
kuris šv. Antano bažnyčioje 
aukojo Tautos šventės minė
jimui skirtas pamaldas ir pa
sakė gražų pamokslą. Po pa
skaitos dr. A. Žygu pasi
džiaugė vienas iš seniausiųjų 
Cicero lietuvių telkinio dar-

DR. A. LIPSKIO KŪRYBOS VAKARAS
Rugsėjo 19 d. Lietuvių 

Dailės muziejuje, kuris yra 
įsikūręs Pasaulio Lietuvių 
centre Lemonte, rugsėjo 19 d. 
buvo didelė šventė - dr. An
tano Lipskio naujo poezijos 
rinkinio "Rausvo dagio žie
do" pristatymas bei jo meno 
darbų parodos atidarymas. Šį 
jo kūrybos vakarą rengėjų - 
JAV LB Kultūros Tarybos 
vardu pradėjo jos pirmininkė 
Marija Remienė, o apie dr. A. 
Lipskį, kaip poezijos kūrėją, 
kalbėjo "Draugo" dienraščio 
vyr. redaktorė Danutė Bindo- 
kienė. Tai jau antroji šio au
toriaus eilėraščių knyga. Pir
moji, kuri vadinosi "Kai sau
lė liepė", pasirodė 1989 m.

Naujoji knyga yra gana 
stambi: ji turi 160 puslapių ir 
yra iliustruota paties auto
riaus piešiniais. Joje telpa 
apie šimtinė eilėraščių. Ketu
ris iš jų perskaitė Živilė Šil
galienė. Apie dr. A. Lipskio

Kalifornijoje pagerbta poetė 
Danutė Mitkienė

Galimybė sulaukti 99-ų 
metų ir laukti šimtmečio su
kakties lemta ne kiekvienam. 
Tai yra didelė likimo dovana. 
Kultūrininkė, poetė Danutė 
Mickaitė-Mitkienė tai įrodė 
sava kūryba, žvalia mintimi, 
draugiškumu, tviskančia mei
le lietuvių tautai, Dievui, 
gamtai - viskam, kas gyva.

"Džiaugsmas nepražydęs", vidutinių ūkininkų devynių 
skaitome: "Dana Mickutė- vaikų šeimoje". Savo poezi-

Danutės Mitkienės gimtadienio šventėje. Sėdi sukaktuvininkė (dešinėje) ir jos sūnus.
Stovi: Medžiukas, Railaitė, Andrašiūnienė, Railienė, Gustaitis, Rukšėnienė (deja, ne
nurodyti vardai).

(Atkelta iš 7 p.)

buotojų - visuomenininkas 
dr. Petras Kisielius.

Buvo ir trumpa meninė 
dalis, kurioje Janutė Pėstinin- 
kienė deklamavo mūsų poetų 
eilėraščius. Minėjimo pabai
goje LB Ciceros apyl. valdy
bos vicepirmininkas M. Bau- 
kus padėkojo visiems prie 

dailės kūrybą kalbėjo tolimas 
svečias iš Niujorko padangės 
- rašytojas ir dailininkas Pau
lius Jurkus. Kalbėtojas, beje, 
pareiškė, kad kūrėjas yra už
sispyręs žemaitis, kuris užsii
ma tapyba, nežiūrint, kad ga
lėtų sau ramiai golfą žaisti.

Parodoje buvo išstatyti 
59 darbai, kurie pasižymi 
spalvų žaismu ir nuoširdžia 
nuotaika. Ši jo paroda - jau 
7-oji. O juk meninei kūrybai 
dr. A. Lipskis galėjo daugiau 
atsidėti tik nuo 1983-jų metų, 
kuomet baigė gydytojo prak
tiką ir išėjo į pensiją.

Savo kanklių muzika šį 
kūrybos vakarą maloniai pra
turtino žinoma kanklininkė 
Daiva Kimtytė. Susirinkusieji 
kurių buvo apie 200, vaišino
si skaniais užkandžiais ir tar
pusavyje dar ilgai kalbėjosi, 
apžiūrinėdami dr. A. Lipskio 
darbus.

Jos taikliais eilėraščiais, skir
tais istoriniams lietuvių tau
tos įvykiams, pasipuošė įvai
rūs leidiniai, jos posmai 
skamba radijo programose, 
garbingose salėse.

1993 metais Klaipėdoje 
išleistoje poezijos knygoje 

minėjimo prisidėjusiems as
menims, šv. Mišių metu gie
dojusiam chorui ir jo vado
vams: Jonei Bobinienei ir 
Mariui Prapuoleniui bei so
listei Genutei Bigenytei, vai
šių vadovėms - Janinai Ska- 
mienei ir Michalinai Bikul- 
Čienei bei vėliavas nešusiems 
Jūros šaulių "Klaipėdos" kuo
pos atstovams.

Dr. A.Lipskio kūrybos vakare Lietuvių Dailės muziejuje Lemonte. E. Šulaičio nuotr.

Mitkienė gimė 1899 m., kaip 
ji pati sako savo autobiografi
joje, "tarp Jiezno ir Birštono, 
didelio Padriežiškių kaimo 
pašonėje, iš trijų pusių srau
niosios Verknės apsuptame 
Paverknių vienkiemyje, me
džiais apaugusiame krante,

M. Gedgaudo nuotr.

A. f A.
ONAI BRIEDIENEI

mirus, velionės vyrui JUOZUI BRIEDŽIUI, 
mielam bičiuliui bei rėmėjui ir šeimai giliausią 
užuojautą reiškia

Apolonija StaškOnienė 
Juno Isles,
NPB FL.

"Dirvos" apžvalgininkas Juozas Žygas ir rašytojas Paulius 
Jurkus dr. A. Lipskio kūrybos vakare. E. Šulaičio nuotr.

jos bandymus pradėjo spaus
dinti 1919 metais. Pradžioje 
pasirašinėjo slapyvardžiu 
"Pirmoji žibutė". Pirmoji, nes 
manė esanti pirma dzūkė mo
teris, rašanti eilėraščius, mė
ginanti kopti į lietuviškąjį 
Parnasą.

Pirmasis eilėraštis, at
spausdintas "Lietuvos aido" 
dienraštyje 1919 m. birželio 
15 d., - "Bijūnams žydint", 
patiko kompozitoriui. Para
šius jam gaidas, buvo pamėg
tas karių ir jų dainuojamas, 
virto lyg ir liaudies daina.

Danutė Mitkienė savo 
kūrybą spausdino Nepriklau
somos Lietuvos spaudoje 
1919-1940 metais. Lietuvą 
okupavus, rašė į Vokietijoje 
leidžiamą lietuvišką spaudą. 
Persikėlusi į Jungtines Ame
rikos Valstijas, puošė įvairius 
žurnalus, laikraščius, kitus 
leidinius savo aiškiai supran
tamais posmais, reikšdamasi 
kukliai, bet skambiai, dainin

gai, nuoširdžiai ir vaizdžiai. 
Los Angeles Dailiųjų menų 
klubui priklausė nuo pirmojo 
susirinkimo, įvykusio 1956 
metų gegužės mėnesį.

Danutė Mitkienė yra di
delė lietuviško teatro mylėto
ja. Los Angeles organizuo
jant teatralus, ji buvo išrinkta 
pirmosios teatro mėgėjų val
dybos pirmininke ir tas parei
gas uoliai vykdė.

Danutės Mickaitės-Mit- 
kienės artimų giminių Ged
gaudų šeima 1998 metų rug
sėjo 7 d. Los Angeles, Kali
fornijoje suruošė poetės pa
gerbimą jos gražios sukakties 
proga. Ją visi gerbia ir myli. 
Mielai susirinko kviestieji, 
kiek tilpo sodelio pakraštyje. 
Mindaugo Gedgaudo nuo
traukose matome daugelį da
lyvavusių, nors keletas tuo 
metu ir nepakliuvo į foto apa
rato "akį", tarp jų ir B. Braz
džionis.

Algirdas Gustaitis



MŪSŲ MIESTE IR JO APYLINKĖSE

RENGINIŲ KALENDORIUS
• SPALIO 17 d. - Lietuvos 

partizanų ansamblio "Girios 
aidai" koncertas Dievo Moti
nos parapijos salėje.

• SPALIO 24 d. 6:30 v. v. - 
"Exultate" choro rudens po
kylis Dievo Motinos parapi
jos didžiojoje salėje.

• LAPKRIČIO 6 d., 7:00 
v.v. Dievo Motinos parapi
jos svetainėje - Kauno Vy
tauto Didžiojo universiteto 
prof., humanitarinių mokslų 
dr. Tomo Sodeikos paskaita 
"Lietuvos katalikai ant XXI 
amžiaus slenksčio". Rengia 
"Ateities" klubas.

• LAPKRIČIO 7 - 8 d. - 
"Lietuvių dienos" Rengia LB 
Cleveland, OH apylinkė. 
Hamilton "Aukuras" Dievo 
Motinos parapijos salėje pa
rodys V.Alanto 3 veiksmų 
komediją "Šiapus uždangos". 
Sekmadienį po mišių - A. 
Keži o foto darbų paroda.

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

EUROPA TRAVEL 692-1700

L0WEST AIR FARES 
available woridwideEXPERTS 0N trMel TO EAST EUROPE 

passports * visas * prepaid tickets 

SERV1NG OUR COMMUNITY 
for oVer 35 Tears

• LAPKRIČIO 15 d., sek
madienį, 4 v.p.p. Dievo Mo
tinos parapijos kavinėje - 
Vacio Kavaliūno novelių 
knygos "Šauksmas" pristaty
mas. Rengia "Korp! Giedra".

• LAPKRIČIO 21 d. - Lie
tuvos kariuomenės atkūrimo 
80-mečio minėjimas Lietuvių 
namuose. Rengia Klyvlendo 
ramovėnai.

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

• GRUODŽIO 12 d. nuo 
9:00 v.r. iki 5:00 v. v. - ad
ventinis susikaupimas - reko-
lekcijos Dievo Motinos para
pijos svetainėje. Praves kun. 
Rimas Gudelis. Rengia "At
eities" klubas.

• 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.

Susitikimas su gubernatoriumi
Ohio valstijos guberna

torius G. Voinovich, norėda
mas atsidėkoti savo rėmė
jams, o ypač įvairių tautinių 
organizacijų atstovams už pa
ramą jo kandidatūrai į JAV 
Senatą, rugsėjo 17 d. pakvie
tė juos į "Powerhouse, Win- 
dows on the River", esantį 
Cleveland Flats rajone. Jis 
šiltai pasveikino apie 600 su
sirinkusiųjų. Priėmime daly
vavo JAV LB apylinkės pir
mininkas dr. R. Šilkaitis, Ada 
Stungienė, Irena ir Algis 
Gedriai, D. Zalensas, Juo
zapavičių šeima, A.-Balašai- 
tienė ir kt.

G. Voinovich kalbėjo, 
kad jei bus išrinktas į JAV 
Senatą, sieks ekonominį JAV 
gerbūvį, kaip jis tai darė, va
dovaudamas Ohio valstijai ir 
iškeldamas ją tarp pirmaujan
čių valstijų. Jis numato ypa- 

saugumo (Sočiai Security) 
perteklius būtų gražinamas į 
nepriklausomą fondą, išjun- Ohio gubernatorius, kandidatas į JAV senatorius G. Voinovich 
giant iš bendrojo biudžeto, tarp savo artimųjų ir rėmėjų. Dr. V. Stankaus nuotr.
kad ši parama būtų išsaugota 
ateinančioms kartoms.

Šalia Lietuvių komiteto 
G. Voinovich kandidatūrai 
remti, apie paramą jam ofi
cialiai paskelbė ir demokratų 
atstovai: Euclid miesto bur
mistras Oyaski ir bei miesto 
tarybos prezidentas Cerve- 
nek.

Dr. V. Stankus

TEATRAS!
Visus Klyvlendo ir jo 

apylinkių lietuvius lapkričio 
7 d., 7v.v. kviečiame gausiai 
susirinkti į Dievo Motinos 
parapijos salę ir pasišildyti 
prie Hamiltono "Aukuro" bei 
smagiai pasijuokti iš to, kas 
vyksta "Anapus uždangos". 
Bilietų kainos: 15, 10 ir 7 do
lerių. Juos galite iš anksto įsi
gyti abiejose parapijose po 
Mišių arba kreipdamiesi tele
fonu į Birutę Vedegienę - 
(440) 932-4232 ir Viktorą 
Šilėną- (216) 481-0465.

Rita Augienė

• DIRVA • 1998 m. spalio 13 d. *11 psl.

LIDIJA BALČIŪNAITE, O.D
AKIŲ

DAKTARĖ
2804 SOM 

Center Road 
VVilloughby Hills, 

Ohio 44094 
Kreiptis tel.

(440) 944-7277

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.

J

LEADERS IN L0W COST TRAVEL”

JAKUBS AND SON
Laidojirpo Įstaiga
Willianjj. Jakubs Sr. 
Willianj J Jakubs Jr. 
Kepoetb Sdjnjidt ir 
Barbara Jakubs Scbnjidt

Licenznoti direktoriai ir balzamuotojai

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

Telefonas: 531-7770

Laidotuvių koplyčia erdve, vėsinama, 
teikianti jaukia, atmosfera liūdesio valandoje. 
Dideli aikštė automobiliams pastatyti

Rita Staškutė-Žvirblienė

B o r n To T r a ve I
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 illfc
NORMLS

RITA MATAS > Broker *G.R.I. • Liceijsed Real Estate Appraiser
17938 Neff Road 2412 Cedarwood Road 
Cleveland, 0H. 44119 Pepper Pike, Ob-44124 
(216) 486-2530 (216) 473-2530

ADV. VYTAS MATAS teisiijis patarėjas
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Kleiza, pakėlė katorgos sun
kumus, grįžo į Lietuvą. Deja, 
mirė nesulaukęs Atgimimo, 
neišvydęs išsvajotos Nepri
klausomos Tėvynės.

Svarbiausi Jūsų kūry
biniai laimėjimai - Vil

Melita ir Vincentas Kupriai - po koncerto.

AUTHORIZEO AGENT OF
Telegroup

Skambinkite Į Lietuvą iš bet kur ir bet kada už
45 centus už

Skambinkite Telegroup atstovui ? 
ATLANTIC EXPRESS CCnįįįįį 

dėl platesnės informacijos ir telefoi 
pajungimo. 9.9 c. skambučiams JAI

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

IŠ TOLIAU SKAMBINKITE: 1-800-775-7363
ATLANTIC EXPRESS CORP. ATSTOVAS CLEVELAND'e 

UTMAIMPORT-EXPORT, Ine. Skyrius dirba: 
639 East 185 Str., Cleveland, OH 44119 ll-V 10AM - 6PM 

Tel. 216-481-0011 vi ioam-3pm

niaus operoje. Prašome 
paminėti bent svarbiau
sius.

Pirmas Lietuvoje sukur
tas mano naujas vaidmuo yra 
karalius Pilypas Dr. Verdžio 
operoje "Don Karlas". Jau 39 

metus esu operos solistas, su
kūriau 90 įvairiausių vaid
menų.

Ne tik svarbiausi, bet ir 
man maloniausi būtų Kara
lius - R. Vagnerio "Loheng- 
rine", Ferandas - Dž. Verdžio 
"Trubadūre", Eremitas - K. 
M. Vėberio "Laisvajame šau
lyje", Rimvydas - J. Kamavi- 
čiaus "Gražinoje", Kristijonas 
- to paties pavadinimo A. 
Bražinsko operoje, Ulrichas - 
V. Klovos "Pilėnuose" ir kt. 
Be to, teko gastroliuoti Rusi
joje, Latvijoje, Lenkijoje, 
Olandijoje, Italijoje ir kt.

Jūs - ne tik operos so
listas, bet žinomas ir savo 
koncertine veikla. Ką ga
lėtumėte apie ją pasakyti?

Šiemet sukanka 30 metų, 
kai aš - Lietuvoje. Buvusioje 
Sovietų Sąjungoje, Europoje, 
JAV ir Kanadoje surengiau 
daugiau kaip 250 įvairiausių 
programų, solinių koncertų.

Žinome, kad Jums ne
svetima ir visuomeninė 
veikla.

Esu vienas iš Kėdainiečių 
klubo steigėjų, dalyvauju 
Lietuvos ir Graikijos ekono
minio ir kultūrinio bendra
darbiavimo draugijoje, su ki
tais esu įsteigęs pelno nesie
kiantį fondą "Česlovo Milošo 
gimtinė".

Lieku ištikimas Motinos 
priesakams ir krikščioniš
koms vertybėms. Šviesią Lie
tuvos ateitį sieju su naujai iš
ugdytu jaunimu. Manau, kad 
operos menas yra ir malda - 
malda grožiui, meilei, as
mens laisvei.

(Iš "Tremtinio", 1998 
m., 11 nr.)

"Dirvos" redakcija ir 
"Vilties" draugijos valdy
ba prašo prisiminti maldo
se a.a. Povilą Babicką, 
testamentu paskyrusį sa
vai trašči ui "Dirva "savo 
paskutinę auką -1000 dol.
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PAS SAVUS!
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KVIEČIAME
VISUS 

t 
TAUPĄ!

LITHUANIAN CREDIT UNION

TELEFONAS 216.481.6677 o E-MAIL TAUPA@AOL.COM
767 EAST 185<» STREET CLEVELAND OHIO 44119 

DARBO VALANDOS: antradieni. trečiadieni 
ir ketvirtadienį--------------------- 9:00v.r. - 4:00p.p.
penktadienį------------------------- 9:00v.r. - 6:00p.p.-
šeštadienį - --------------------------9:00v.r. - 12:00p.p.
sekipadieni parapijoje--------- 11:00v.r. - 12:00p.p.

Kiekvierja tauporpojisąskaita Meraiipės valdžios (NCCJA) apdrausta iki $100,000

mailto:TAUPA@AOL.COM
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