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TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

MAIRONIS SUGRĮŽO 
CLEVELANDAN

Gerardas Juškėnas

Rugsėjo 13 d. Clevelan
do lietuviai turėjo savitas 
iškilmes Kultūriniuose Dar 
želiuose. Mūsų mieste yra 
pasaulio retenybė - dauge
lio tautų kultūriniai darže
liai.

Šimtmečio pradžioje šio 
miesto žymus sūnus John
D. Rockefcller padovavojo 
miestui parko slėnį, kurio 
apačia pravestas kelias - 
Rockcfellcr bulvaras. Trys 
tiltai virš to slėnio irgi buvo 
pastatyti J.D. Rockcfellerio 
lėšomis.

Po I-jo pas. karo miestas 
pakeitė bulvaro vardą į Li- 
berty Blvd. ir šalia jo paso
dino medelius užjūryje I 
pas. kare žuvusiems vetera
nams pagerbti. Medžiai te
beauga, bet prie jų buvu
sios varinės lentelės su ve
teranų pavardėmis išnyko. 
Prapuolė ir Liberty Blv. 
Dabar vadinasi Martin Lu- 
thcr King.

To slėnio šlaituose su 
laiku pradėjo kurtis įvairių 
Clevelande gyvenančių 
tautybių kultūriniai darže
liai - išpuošti gėlėmis, fon
tanais bei tų tautų kultūri
nių veikėjų paminklais. 
Visos tos tautybių organi
zacijos sudaro Clevelando 
Kultūrinių Darželių Fede
raciją. Kasmet viename iš 
tų darželių rengiama šventė 
- Vieno Pasaulio Diena. 
Šiemet ji teko lietuviams.

Tenka pastebėti, kad 

Nuotraukoje Kristina Cepkauskienė, Sausio 13 d. šūviu sunkiai sužalota ir apdovanota Vyčio 
kryžium prieš išvykstant j JAV Mayo klinikas, Minesotoje, tolimesniam gydymui. Iš kairės: Kauno 
miesto tarybos pirmininkas Vigintis Grinis, U.S.B.F. Audronė Pakštienė, Kristina ir Viktoras 
čepkauskai, Marylin ir Peter Solinger - dabartiniai jos globėjai gydymosi metu.

pastarąjį dešimtmetį būta 
nuosmukio - iš daugelio 
darželių buvo pavogti pa
minklų biustai ir jų aplinka 
liūdnai atrodė. Tas ncaplen 
kė ir amerikiečių darželio - 
dingo Lincolno biustas.

Visi kultūriniai darželiai 
yra miesto priežiūroje. Pas 
taruoju laiku susigriebta 
darželius atgaivinti. Parkų 
direkcija vėl pradėjo tvar
kyti medžius, sodinti ir pri
žiūrėti gėles bei žolynus.

To impulso paskatinti 
tautinių darželių vadovai 
sukruto atkurti paminklus. 
Tiesa, dabar nenaudojamas 
varis, nes skulptoriai kuria 
nemetalinius biustus ir sta
tulas. Lietuvių kult, darže
liai anksčiau atstatė dr. J. 
Basanavičiaus ir dr. V. Ku
dirkos paminklus. Šiemet 
iškilmingai buvo atidengtas 
trečias - didžiojo Lietuvos 
poeto Maironio paminklas, 
kurį sukūrė skulptorius Ju
ras Palukaitis.

Sekmadienio iškilmes 
pradėjo Lietuvių Darželių 
dr-jos pirmininkas Vincas 
Apanius, pakviesdamas pra 
nešėją Dalią Bankaiticnę. 
Sugiedoti JAV ir Lietuvos 
himnai. Clevelando Kult. 
Darželių Federacijos pir- 
min. Alf. D'Emilia sveikino 
visus į iškilmes atvykusius.

Miesto meras Michael 
White ir rašytoja Aurelija 
Balašaiticnė atidengė Mai
ronio biustą, o kun. Gedi

Lietuvos jahtos prie St. John - U.S. Virgin salų. Pr Karaliaus nuotr.

minas Kijauskas, SJ jį pa
šventino. Poetas Maironis 
buvo svečiams pristatytas 
Aurelijos ir Jūratės Bala- 
šaičių.

Clevelando meras M. 
White perskaitė Vieno Pa
saulio Dienai skirtą prokla
maciją, kartu pabrėždamas, 
kad Rockefellerio parko 
kultūriniai darželiai turės 
geresnę priežiūrą ir apsau
gą. Ir iškilmėse dalyvavo 
Clevelando policijos dvira
tininkai, Universiteto srities 
policijos atstovai ir Erie pa- 
ežerio valst. parkų apsau
gos atstovas.

Meninę programą pritar 
damas gitara atliko svečias 
iš Lietuvos dainin. Vytau
tas Kernagis. Prie Mairo
nio paminklo per iškilmes

ŪKINĖ PAGALBA LIETUVAI
Lietuvos Ambasada 

Washingtone praneša, kad 
šiandien ambasadorius S. 
Lozoraitis pasirašė susitari
mą JAV Žemės ūkio minis
terijoje, kuris įgalins Lietu
vą už JAV kreditus nusi
pirkti maždaug 43,000 met
rinių tonų sojos rupinių. 
Dešimties milijonų dolerių 
kreditai, pateikti Lietuvai 
lengvatinėmis sąlygomis 
apmokės ne tik už sojos ru
pinius, bet ir dalinai už 
transporto išlaidas.

Sojos rupinius numato
ma pirkti maždaug už savai 
tės, todėl dar ncį nanoma 
tiksliai nustatyti kiek tonų 
bus galima įsigyti ,tž kredi
tus, nes sojos rupinių kai
nas diktuos rinka. Sojos 
rupiniai bus pervežami 
dviem laivais, kurie turėtų 
Lietuvą pasiekti iki šių me
lų galo.

Šių metų pradžioje į Lie 
luvą atplaukė trys laivai su 
100,000 metrinių tonų pa
šarinių grūdų, kuriuos Ame 
rika padovanojo iš savo at
sargų. ♦ * *

Lietuvos Ambasada pra
neša, kad keturi Lietuvos 
atstovai dalyvaus mclinia- 

budėjo Clevelando Pilėnų 
skautų tunto garbės sargy
ba. Iškilmės užbaigtos Mai 
ronio - Lietuva Brangi gies 
me ir vaišėmis žemutinėje 
- J. Basanavičiaus aikšte
lėje.

Rcd. pastaba
Turime gerų nuotraukų. 

Jos kiek pavėlavo ir bus 
atspaustos kitam Dirvos 
numeryje. 

me Tarptautinio valiutos 
fondo ir pasaulinio banko 
suvažiavime Washingtone 
rugsėjo 22-24 d.d.

* * *
RUSIJA PANAIKINS 

PASUS
Rusijos vidaus reikalų 

ministerija žada panaikinti 
vidaus pasus. Tuo pačiu 
bus panaikinta 60 metų vei
kusi sovietinė gyventojų 
apsigyvenimo kontrolės 
sistema. 1994 m. pasai bus 
pakeisti asmens liudijimais, 
kuriuose nebus žymima 
tautybė, vedybinis stovis 
arba nusikaltimai.

Iki šiol visi Rusijos gy
ventojai nuo 16 m. amžiaus 
privalo turėti vidaus pasus. 
Jų neturintieji buvo laikomi 
nusikaltėliais. Sovietiniai 
arba rusiški vidaus pasai ro 
dė asmens tapatybę ir leidi
mą apsigyventi jiems skir
toje vietoje. Pasai irgi rei
kalingi perkant lėktuvo bi
lietus, registruojant vedy
bas ir sveikatos patarnavi
mams gauti.

Leidimai apsigyventi 
buvo įvesti jau caristinės 
Rusijos laikais, su tikslu 
kontroliuoti gyventojų ju
dėjimą plačioje imperijoje. 
Tokia sistema vėl buvo at
gaivinta Stalino 1932 m., 
kad sustabdytų išbadėjusių 
valstiečių plūdimą į mies
tus ir laikyti gyventojus 
nuolatinėje priežiūroje.

Kelionėms į užsienį ru
sai gaus užsienio pasus. 
Užsieniečiai, apsigyvenę 
Rusijoje, gaus laikinus as
mens liudijimus, kurie kaš
tuos iki $150 melams.

Gcr. J.
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Girdėta iš Vilniaus
Balys Gaidžiunas

• RUGSĖJO PRADŽIOJE BUVO PRANEŠTA, KAD 
PAGALIAU RUSIJOS NEPAPRASTAS IR ĮGALIOTAS 
AMBASADORIUS NIKALOJUS OLERTYSOVAS Vyt Lands
bergiui įteikė skyriamuosius raštus.

Rusija, kaip pastebi Lietuvos laikraščiai, ambasadą Lie
tuvoje atidaro viena iš paskutiniųjų. Pati Maskva tokį vėlavi
mą aiškina, kad tai lėmė ne politinės priežastys: stigę lėšų ir 
darbuotojų. Pats naujasis ambasadorius įteikiant raštus pa
sakė: "Rusijos vadovai įsitikinę, jog ambasados darbas Lie
tuvoje padėsiąs stiprinti dviejų valstybių geros kaiminystės ir 
bendradarbiavimo ryšius".

Kurioj Vilniaus miesto dalyje įsikurs Rusijos ambasada 
dar neaišku. Iš praktikos žinoma, kol dar "gyva” buvo Sovie
tų Sąjunga, jos ambasados visur buvo didelės, aptvertos 
aukšta tvora...

Kada buvo pasiūlytas remontuojamas pastatas Vilniaus 
gatvėje, Karininkų namai arba pastatas prie Vidaus reikalų 
ministerijos, buvo atsakyta, kad jie netinkami ambasadai.

• ASTUONIŲ KARO LAIVŲ, PRIKLAUSANČIŲ NATO 
vadovybei vizitas į Klaipėdą, nėra eilinis manevravimas. Tai 
reiškia nauja ir mus raminantį įvykį. Ypač, kad tuo pačiu 
metu Vilnių lanko ir NATO jūrinėms jėgoms vienas iš vado
vaujamų admirolų.

Gal dėl šių, o gal ir dėl kitų priežąsčių, Klaipėdoje jau ne 
pirmą kartą platinami Lietuvai ir lietuviams nedraugiški lape
liai, kuriuose rašoma, kad atėjęs laikas ne gintis, bet pulti.

• BALTIJOS VALSTYBIŲ - LIETUVOS, LATVIJOS IR 
ESTIJOS KARINIŲ STABŲ POSDĖŽIUOSE, dalyvaujant 
NATO atstovams, buvo svarstyta reikalas ne įsijungimo į tą 
karinę sąjungą, bet į nuoširdų bendradarbiavimą, kaip su 
atskiru vienetu. Todėl ateityje Baltijos valstybės turės tarpu
savy glaudžiau ir vieningiau dirbti.

• PRAĖJUSIA SAVAITĘ RAŠĖME, KAD DABAR VIL
NIUJE YRA TRYS UNIVERSITETAI IR MINĖJOME, KAD 
DALIS VILNIEČIŲ TUO DIDŽIUOJASI.

"Tiesos" dienraštyje buvo atspaustas pasikalbėjimas su 
profesorium Jonu Kubilium, kuris virš 32 metų buvo Vilniaus 
universiteto rektorium. Jis, tarp kitų klausimų, buvo paklaus
tas: Kaip jums atrodo, ar mums reikia tiek daug universitetų? 
Atsakymasbuvo toks: Geriau apie tai nešnekėkime. Šitaip 
negalima elgtis, aukštosioms mokykloms - tai meškos pa
slauga. ><••(■[ ; j/, u ZuhiEi .t,Tu

Kaip žinia, profesoriui ir rektoriui Jonui Kubiliui, darniai 
dirbant su kolektyvu, pavyko Universitetą padaryti pąs.aųlipio 
garso aukštąja mokykla. Todėl ir jo pažiūra, kad jungiantis, 
o ne skaldantis daug daugiau atsiekiama.

• IS ITALIJOS VYRIAUSYBĖS ATĖJO ŽINIŲ KAD IR 
JIE Lietuvai teikia ekonominę pagalba. Toji pagalba verti
nama 1 milijono ir 800,000 dolerių suma.

• DABAR LIETUVOJE RUOŠIANTIS SEIMO RINKI
MAMS VISI SUSIGRUPAVIMAI, YPAČ TURINTIEJI POLITI
NI ATSPALVI, APIĖ SAVĖ DUODA DAUGIAU ŽINIŲ, . Apie 
kai kuriuos iš jų pakalba.ir Vilniaus radija.. Štai rugsėjo 16 
buvo kalbama apie socialdemokratus^ Lietuvoje, tampriai 
susiorganizavusių socialdemokratų, esą tik apie 500 šimtus. 
Partijos nariais apie 15 % yra buvusių komunistų. Eidami j 
rinkimus išstatys 74 kandidatus. Pasisakydami kokios kon
stitucijos jie nori - minėjo, kad Lietuvoje būtų parlamentinė 
vyriausybė. - ' ‘

• KAZIMIERA PRUNSKIENĖ, Aukščiausiojo Teismo pri
pažinta, kad ji savanoriškai bendradarbiavo su KGB, tuo ne 
tik neprisipažįsta, bet ir laiko, kad tai padaryta sufabrikuotais 
įrodymais.

• DALIS LIETUVOS GYVENTOJŲ, PABRANGINUS 
komunalinius patarnavimus, už juos iš viso nemoka mokes
čių. Skundžiamasi, kad iki šiol tokių mokesčių jau nesumo
kėta net 27 milijonai rublių.

• AR TIKRAI TAIP BUS, KAD LIETUVOS KATALIKŲ 
DVASIŠKIAI NEGALĖS BOTI RENKAMAIS l BOSIMĄ 
SEIMĄ - atseit jiems bus uždrausta kandidatuoti.

Vilniaus archivyskupas metropolitas Audrys Bačkis rug
sėjo 10 d. pasisakė, kad yra daug gerų vyrų ir moterų, kurie 
pilnai gali pavaduoti dvasiškius juos paliekant kilnioms dva
siškių pareigoms. Ir jis ragino, kad nuošalyje stovintieji nuo 
politinio valstybinio darbo civiliai katalikai tuoj pajudėtų ir sa
vo pareigas valstybei jau šiuose rinkimuose atliktų.

Kol kas Lietuvos katalikų bažnyčios vadovybės oficia
laus pareiškimo tuo reikalu dar nėra, bet archivyskupo A. 
Bačkio pasisakymas daug reiškia.

Iki šio laiko Lietuvos seime labai aktyviai reiškėsi prela
tas Svarinskas, taurus dvasiškis ir gilus patrijotas. Gaila, jei 
ir jam tie nedalyvavimo varžtai būtų pritaikyti.

• PO KARO LAIVŲ VIZITO, BALTIJOS VALSTYBIŲ KA
RINIŲ STABŲ POSĖDŽIŲ SU NATO STEBĖTOJAIS šios 
savaitės bėgyje į Briuselį, NATO centrą, vyksta ir V. Lands
bergis. Ir dabar ryškėja, kad Baltijos valstybės laikomos la
bai svarbia strategine juosta, apie kuria jau anksčiau buvo 
užsiminta.

• LIETUVOS APSAUGOS MINISTERIS PRANEŠĖ, kad 
rusų kariuomenės iš Lietuvos išvedimas jau prasidėjęs.

Tautos šventės minėjime Los Angeles: prie pianino muz. 
Viktoras Ralys. Iš kairės: Gražina Raibienė, sk. pirmininkė Liu
cija Mažeikienė, rež. Petras Maželis, meninę dalį atlikę aktoriai 
Ema ir Vincas Dovydaičiai, vėliavų pakėlimo ceremonijas prave
dęs Los Angeles šaulių kuopos pirm. Juozas Pažėra, solistė 
Janina Cekanauskienė ir aktorius Amandas Ragauskas.

TAUTOS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS 

LOS ANGELES MIESTE
Rugsėjo 8-ios minėjimų 

rengimas čia jau tapęs ALT 
S-gos Los Angeles sky
riaus tradicija, šiais metais 
buvo surengtas rugsėjo 6 d. 
Pradėta vėliavų pakėli-mu 

-šv. Kazimiero parapijos 
kieme. Dalyvavo ramovė- 
nai, birutietės ir šauliai. 
Vadovavo Juozo Daumanto 
šaulių kuopos vadas Juozas 
Pažėra. Po pakėlimo, su 
vėliavomis žygiuota pamal- 

> doras. į šv. Kazimiero- para
pijos bažnyčią. Iškilmin
gas šv. Mišias atnašavo klc 

įbonas prel. dr. Olšauskas. 
Šventei pritaikytą pamoks
lą pasakė svečias iš Lietu
vos, Skuodo parapijos kle
bonas kun. Stasys Anyžis. 

•'Giedojo parapijos choras 
vedamas muz. Viktoro Ra
lio ir solo - sol. Janina Če- 
kanauskienė. Po pamaldų 
rinkomės į parapijos salę 
oficialiam šventės minėji
mui.

Minėjimą atidarė A.L.T. 
S-gos Los Angeles sky
riaus pirmininkė Liucija 
Mažeikienė. Pasveikinusi 
susirinkusius, p-kė pakvietė 
sol. Janiną Čekanauskicnę 
ir muz. Viktorą Ralį sugie
doti JAV Himną ir svečią 
kun. St. Anužį sukalbėti in- 
vokaciją. Savo įžanginia
me žodyje Liucija Mažei
kienė priminė, kad ši šven
tė buvo pavadinta Tautos 
Švente 1930 metais, kai 
Lietuva minėjo Vytauto Di
džiojo 500 metų mirties su
kaktį. Šiandieną, Lietuva, 
nors jau laisva ir nepri
klausoma, vis dar reikalin
ga mūsų paramos. Mūsų 
darbas dar nėra baigtas. 
Mes turime ir toliau su ta 
pačia energija ir pasišventi
mu dirbti, kad galėtume pa
gelbėti Nepriklausomai Lie 
luvai. Po to, p-kė pakvietė 
prie mikrofono pagrindinį

Petras Maželis

ištraukos iš Maironio dra
mos monologas "Kęstučio 
mirtis", iš Anatolijaus Kai
rio dramos "Krikšto Van
duo" ir iš Balio Sruogos 
dramos "Milžino Paunks- 
„ XII ne .

Grįžęs prie istorijos, 
prelegentas atpasakojo kaip 
Lietuvoje buvo paminėta 
Vytauto Didžiojo 500 metų 
mirties sukaktis, kai Vytau
to Didžiojo bareljefas, 
skambant bažnyčių var
pams, buvo nešamas, per 
kaimus ir miestelius. Pet
ras Maželis savo kalbą- 
montažą, baigė šiais žo
džiais "Šiandien, mūsų 
šventojoj karžygių ir kanki
nių Lietuvoj turime dar vie
na Vytautą, kovojantį už 
Lietuvos ateitį, dedantį vi
sas pastangas suvienyti vi
sus geros valios lietuvius į 
vieną tautiniai religiniai ir 
ekoriominiai stiprią valsty
bę. Žygiuokime su Vytau
tu ir mes". Ačiū.

Ši, mūsų minėjimuose 
naujovė, buvo įvertinta il
gais plojimais. Meninėje 
dalyje. Los Angeles Dra
mos Sambūrio aktoriai Vin 
cas Dovydaitis ir Amandas 
Ragauskas perskaitė ištrau
ką iš Krėvės-Mickevičiaus 
dramos "Skirgaila". Vai
dindamas vaidylą, V. Do
vydaitis labai įtikinančiai 
pavaizdavo kaip jautriai ir 
skaudžiai vaidyla pergyve
no padėtį, kurioje jo dainos 
ir patarimai jau buvo nebe
reikalingi kietam ir savimi 
pasitikinčiam Skirgailai, 
kurį vykusiai pavaizdavo 
A. Ragauskas.

Programa baigta Antano 
Miškinio eilėraščiu "Lietu
va brangi", kurį meniškai 
padeklamavo aktorė Ema 
Dovydaitienė.

Sekė pirmininkės padė
kos žodis ir Lietuvos him
nas, kurio garsams nuskam 
bėjus, pakvietė visus pasi
vaišinti. F. M-tis

šios dienos kalbėtoją reži
sierių Petrą Maželį, kurio te 
ma būsianti "Rugsėjo 8-ji is 
torijoj, dramoj ir poezijoj". * 

Petras Maželis, pereida
mas iš vieno žanro į kitą ir į 
tarpus įpindamas istorinių 
žinių, nuo šios temos nenu- 
krypo. Pradėdamas istori
ją pasakė, kad minėdami 
Rugsėjo 8-ja, turime prisi
minti du brolius Kęstutį ir 
Algirdą ir du pusbrolius 
Jogaila ir Vytautą.

Abu broliai, valdydami 
Lietuvą, gražiai sugyveno, 
kovose vienas kitam padė
davo ir broliškai gyvenda
mi, sugebėjo ne tiktai apsau 
goti tėvo Gedimino paliki
mą, bet ir toli praplėsti val
stybės ribas.

Perėjęs į kitą žanrą, Pet
ras Maželis pademonstravo 
savo profesinius aktoriaus 
sugebėjimus skaitydamas 
poeziją ar dramą. Skaitytos

'DIRVOS
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SEIMO RINKIMAI IR IŠEIVIJA
Juozas Žygas

Savaime aišku yra ma
nančių, kad lietuiviai gyve
nantieji Lietuvoje, teturi tci 
sę spręsti jos likimą. O iš
eivijos pareiga, tai net var
do nepaklausus pinigus da
linti. Nėra išeivijos leidi
nio, kuriame kas savaitę - 
nebūtu įvairių prašymų iš 
Lietuvos.

Turiu atskirą papkę to
kiems prašymams, jų yra 
įvairių ir dažniausiai reika
lingi. Aiškumo dėlei kele- 
tos ištraukas čia paminėsiu. 
"Gelbėkime Sv. Jono šven
tovę! (...) Daugiau tikėtis 
pinigų iš vyriausybės nega
lime , taigi, visa viltis susi
laukti Jūsų pagalbos. (Tėv. 
Žib. 1992.VIL14)’. Sekan
čią dieną randame: "SUN
KI KALINIŲ PADĖTIS 
(...) šios autentiškos žinios, 
gautos iš Lietuvos, turėtų 
atkreipti ir užsienio lietuvių 
dėmesį. (Dr. 1992.VII.
15) ". O dar dieną vėliau 
skaitome:"(...) išspausdin
tas Lietuvos Politinių Kali
nių Sąjungos prašymas pa
dėti jiems įsigyti kopijavi
mo mašiną ryšio su gau
siais skyriais Lietuvoje pa
laikymui. (Dr. 1992. VII.
16) ". Šiuo tenorėjau paro
dyti įvairių prašymų gausą, 
visai neapsiimdamas jų rei
kalingumo spręsti.

Tai tik trijų dienų ir da
lis prašymų, tad kas gali sa
kyti, kad išeivija neturi svo 
rio ir vaidmens Lietuvos at
sistatyme. Jeigu turi parei
gas - tai turi ir balsą turėti. 
Čia labai tinka amerikietiš
kas pasakymas: 'No uoaiion 
wiihout reprcsentation". Jei
gu nėra išeivijos atstovo 
aukščiausioje taryboje, tai 
bent išeivijos balsą turi gir
dėti. Turėtų pasibaigti tie 
laikai, kuomet kiekvieną de 
putatą glėbesčiavome ir ap
dovanojome. O jie grįžę, 
išeiviją varžančius įstaty
mus projektavo. "Kad tik 
Lietuvėlės neišpirktų".

Nereikia užmiršti, kad 
toks nusistatymas dangiau- 
siai ėjo iš kairiojo sparno. 
Tai išeivija irgi turėtų prie 
to prisidėti, kad kairysis 

sparnas nesustiprėtų. Turi
me žinoti, kad kaip tik ten 
yra visokie: "persitvarkiu
sieji" ir kepures pakeitusie- 
ji susispietę. O jų tarpe dar 
yra daug tokių, kurie į Mas 
kvos pusę dairosi.

Vadinamoji opozicija su 
to paties vardo organu, ku
ris yra leidžiamas liūdnai 
pagarsėjusio rašytojo Vyt. 
Petkevičiaus. Nėra opozici 
ja vakarietiška prasme, bet 
nenubaustų stribų ir galbūt 
buvusių KGB-tų sambūris. 
Tai galime išskaityti iš kiek 
vienos jų organo eilutės.

Kas būtų - jeigu tokie 
žmonės arčiau valdžios sto
vėtų? Tik maža dalis Ame
rikos lietuvių tiesioginiai 
rinkimuose tedalyvaus. Ka 
dangi beveik visi iki 43 m. 
amžiaus yra automatiškai 
išjungiami, kaip gimusieji 
JAV-bėse. O ir kitiems yra 
įvairių užtvarų pristatyta. 
Tad ir nenuostabu, kad be
sistengiančius pilietybę at
gauti - palaiko norinčiais 
"Lietuvėlę apiplėšti". Tai 
vis tie, kurie saugo savo bu 
vusias privilegijas ir teisę į 
"privatizaciją". Bet tie, ku
rie turi balsavimo teisę, tai 
turėtų ją 100% pasinaudoti. 
Išeivija yra pakankamai su
sipratusi, tad nėra reikalo 
nė aiškinti, už ką balsuoti 
reikia. Labai svarbu, kad 
kairieji savo pozicijų nepra 
plėstų!

DLDP (vardą pakeitusi 
komunistų partija), savo ži
nioje turi seną aparatą ir 
partijos turtą. Apie 90% 
Lietuvos periodikos yra bu
vusių komunistų rankose. 
Pasinaudodami sunkia da
bartine padėtimi, jie nesi
varžydami šmeižia vyriau
sybę ir trukdo jos darbą. Ir 
žmonėms aiškina, kad su 
buvusia sąjunga reikia rasti 
bendra kalbą. O generolai 
tai girdėdami, su kariuome
nės išvedimu neskuba. 
Nors tiesa, žadėti žada, bet 
kol kas nuo pažadų dar nė
ra toli nueita.

Spalio 25 d. rinkimai, 
gali tame turėti lemiamą 
vaidmenį. Jeigu tauta stip-

A.P.P.L.E. SUGRĮŽO 
I LIETUVĄ
Ritonė Rudaitienė

Laisvai verčiant, A.P.
P.L.E. reiškia "Amerikos 
mokytojai Lietuvos mokyk 
lai". Tai yra amerikiečių 
profesionalų mokytojų tel
kinys, kurio tikslas - įsigy
ta patirtimi ir žiniomis pasi 
dalinti su kolegomis Lietu
voje.

A.P.P.L.E. steigėja ir 
širdis yra Vaiva Vėbraitė - 
Gustienė, einanti generali
nės direktorės pareigas. 
Nariai - įvairių sryčių pėda 
gogai, profesoriai ir mokslo 
įstaigų darbuotojai, kurių 
metinis nario mokestis su
teikia galimybę leisti infor- 

riai nepasisakys už tautinę 
kryptį, kurią atstovauja de
šinysis blokas, tai pažadai 
ir gali pažadais palikti.

Matydami dabartinį Lie
tuvos visuomenės ir AT su
siskaldymą, turime jausti 
gręsiantį pavojų. Tos grės
mės akivaizdoje, negalime 
kišenėse rankas susikišę sto 
vėti. Turime prisidėti prie 
to, kad būtų prieš vyriausy
binei propagandai stiprus 
atkirtis. Kaip jau buvo mi
nėta, kairieji perėme buvu
sią partijos spaudą, organi
zacinį tinklą bei jos turtą - 
turi stiprų svorį. O Sąjūdis 
beveik tuščiomis kišenėmis 
stovi.

Tad kol dar nėra vėlu, 
reikia Sąjūdį ir jo bendra- 
žygininkus finansiniai pa
remti. Chicagoje tam tiks
lui yra sudarytas "ad hoc" 
komitetas, kurio atsišauki
mai jau buvo spaudoje. 
Skubiai reikia Sąjūdžio ir 
dešiniųjų veiklą paremti. 
Čekius rašyti: COMMIT- 
TEE FOR DEMOCRATIC 
LTTHUANIA ir siųsti:

Standaid Federal Bank, 
AccountNo. 1101350010 
4192 Archer Avė. 
Chicago, 11. 60632.

Vaiva Vėbraitė - Gustienė, A.P.P.L.E. gen. direktorė, dr. Dainius Pūras, Universitetinio vaikų 
psichinės sveikatos Centro mokslinis vadovas ir Rosita BieliOnaitė, spec. pedagoguos mokytoja.

macinį leidinėlį savo na
riams, šiek tiek pasirekla
muoti profesiniuose žurna
luose ir, kiek sąlygos lei
džia, užprenumeruoti ir nu
siųsti Lietuvos mokytojams 
kai kurią profesinę literatū
rą ir medžiagą. A.P.P.L.E.

A.P.P.L.E lektorių priėmime švietimo ir kukOros ministeri
joj: Dana Kurkulienė, Darius Kuolys, Lietuvos Respublikos 
Kultūros ir švietimo ministras, Ritonė Rudaitienė ir Antanas 
Kiveris, Lietuvos mokytojų kvalifikacijos instituto direktorius.

programas ir seminarus re
mia Jungtinių Valstijų in
formacijos agentūra (U.S.-
I. A.) ir Lietuvių Fondas.

Antrasis A.P.P.L.E. se
minaras šią vasarą vyko Vii 
niuje ir Šiauliose dviem 
srautais. Pirmasis srautas - 
liepos 13-24 dienomis ir 
antrasis - liepos 27 - rug
pjūčio 7 dienomis. Penktą
ją savaitę darbas buvo tęsia 
mas Klaipėdoj.

Šiauliuose paskaitas 
skaitė 23 svetimų kalbų spe 
cialistai, Vilniuje dirbo virš 
50. Čia buvo dėstoma švie 
timo vadyba, visuomeni
niai mokslai, specialioji pe
dagogika, muzikos moky
mo metodika, iki mokykli

nio amžiaus ir pradinių kla
sių vaikų psichologija bei 
ugdymo metodika, paaug
lių mokymo metodika, ir 
psichologija, psichologija ir 
konsultavimas ir kurčiųjų 
mokymo pedagogika.

Iškilmingame kursų ati
daryme dalyvavo J.A.V. 
ambasadorius Lietuvoje 
Darryl N. Johnson su žmo
na, kultūros atašė Viktoras 
Sidabras, Lietuvos Respub
likos Kultūros ir švietimo

ministras Darius Kuolys, 
viceministras Vincentas 
Dienys ir Tautybių departa
mento direktorė Halina Ko- 
beckaitė.

Kursų rengėjus ir dėsty
tojus atskiruose priėmimuo 
se pagerbė Lietuvos Res
publikos Kultūros ir švieti
mo ministras Darius Kuo
lys bei J.A.V. ambasado
rius Lietuvoje Darryl N. 
Johnson.

Kursų programa prasi
dėjo 9:00 vaL ryto ir baigė
si 6:00 vaL vakare. Taip 
pat buvo paskirtas laikas 
dienoraščio rašymui, darbui 
grupėse, diskusiniams būre 
liams ir pasirinktiesiems už 

(Nukelta į 4 psl.)
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IŠ KELIONĖS APIE 
PASAULI 
Gediminas Pilaitis

Gavome porą laiškų - 
reportažų iš Lietuvos jachtos 
"Lietuva" kuri yra pakeliui i 
Australiją savo kelionėje 
aplink Pasauli.

Reportažai rašyti "Lietu
vos Rytui" tačiau davė sutiki
mą talpinti medžiagą ir 
Dirvoje.

Kai turi medžiagą ne Lie
tuvos skaitytojams gali 
skambėti primityviai, bet jo 
paties žodžiais galima naudo
tis kaip medžiagą. Manau, 
kad Dirvos skaitytojams būtų 
įdomu.

Su geriausiais linkėjimais 
Romas V ei tas

To rašinio dalį, kur nega
lėjome įskaityti išleidę, ir 
spausdiname.

Dirvos redakcija.
Nemaloni pažintis su 

Virginų salų rifais, priver
tusi mus San Kroiso uoste 
ištisą savaitę remontuoti 
apgadintą jachtos falškilį. 
Dar kaną patvirtino žinomą 
tiesą - Karibų jūra nėra le
lijų prižėlęs vandens telki
nys. Šaltavandenių kraštų 
buriuotojams, menkiau pa
žįstamose tropinėse platu
mose patariama elgtis itin 
atsargiai. Apie tai mums 
nuolat primena neįprasti 
potvyniai ir atoslūgiai rifais 
išmargintų pakrančių zono
se, staigūs vėjo gūsiai, 
akies mirksniu peraugantys 
į sautulingas audras. Visur, 
o juo labiau tropikuose ver
ta pagarbiai žvelgti į nesu
tramdomą vandens stichiją.

Palikę San Kroise salą, 
neilgai mėgavomės apgau
linga Karibų jūros ramybe. 
Priartėjus prie Kolumbijos 
pakrančių, dangų aptraukė 
švininė debesų marška, vė- 
jas sustiprėjo iki 30 metrų 

Sąjūdis Executive Secretary Saulius Kubilius and former
U.S. Ambassador to Czechoslovakia Julian Niemchyk at Hous- 
ton reception in honor of Baltic polilical leaders.

per sekundę. Risdamies! 
putojančių bangų ketero
mis, džiaugėmės, kad šįsyk 
nereikia plaukti prieš vėją. 
Šiaurės jūroje panašaus 
įniršio bangos tris paras 
smūgiavo į nosį tą jūrligės 
simptomais praturtintą ma
lonumą įsiminė ne vienas 
mūsų įgulos narys. Tiesa, 
šiaurės platumose nekan
kindavo tokia alpi kaitra. 
O štai Karibų jūroje iš tiesų 
velniškai karšta. Buriuoto
ją, ilgai išstovėjusį prie 
vairo, kai saulė be atvangos 
kalą į viršugalvį, o po to 
įsliuogusi į jachtos vidų, 
kur temperatūra neretai pa
kyla iki 38 laipsnių Šilu
mos, norom nenorom ap
ninka nostalgiški miražai. 
Ir jau pats nepajunti, kaip 
mintimis nuklydės į gimti
nę godžiai mauki pieną iš 
aprasojusios molinio ąsočio 
arba pliuškeniesi kokiame 
nors gėlavandeniame eže
riūkštyje. Tokiom vizijom 
svajojame įvairiai. Pavyz
džiui Jonas Limantas jau 
įpratęs vidudienį apsišlaks- 
tyti jūros vandeniu, nusitri- 
na pridžiūvusią druską rank 
šluosčių ir jaučiasi pakan
kamai žvalus. Gėlas van
duo jachtoje taupomas. 
Naudojame jį tik maistui ir 
būtiniausiems asmeninės 
higienos poreikiams.

Virginų salyne mus šiek 
tiek pristabdė ne tik jachtos 
remontas, bet ir ciklonai 
grėsmingai kirtę jūrlapyje 
nubrėžtą kursą. San Kroise 
įsikūręs tautietis Benedik
tas Karalius sakė, jog ura
ganiniai vėjai Mažųjų Anti- 
lų platumose - visiems 

įprastas gyvenimo reiški
nys. Kiek blogiau, kai ura
gano epicentras užkloja ko
kią nors salą arba žemyno 
pakrantę.

Matėme daug iki šiol 
nepašalintų griūvenų, išlau
žytų palmių. Mikroskopinė 
salelė uragano padariniams 
likviduoti iš JAV vyriau
sybės gavo apie trilijoną 
dolerių, įskaitant pinigines 
kompensacijas žmonėms.

Ilgiau buriuojant vande
nyne, visada atsiranda di
desnių ar mažesnių proble
mų. Nesmagu, kad drėg
mės pritvinkusioje tropikų 
atmosferoje korozijai pasi
duoda net iš nerūdijančio 
plieno pagamintos jachtos 
detalės. Dar nemaloniau 
ėmė girgždėti vidinės jach
tos pertvaros. Senutė "Lie
tuva", pasak kapitono Ste- 
pino Kudrevičiaus, nuvar
gusi, bet mes tikime, jog 
šios kelionės vargus ji dar 
kaip nors ištvers.

Toliau plaukdami Ko
lumbijos pakrantėmis be 
ypatingų nuotykių nusiga
vome iki Panamos. Kolo
no uoste kapitonas Stepo
nas Kudzevičius su savo 
pirmuoju padėjėju Ričardu 
Ramanausku net keturias 
dienas tvarkė su imigraci
jos, muito tarnybomis susie 
tus formalumus. Reikėjo 
užpildyti krūvą įvairiausių 
dokumentų, kurių čia reika
lauja iš Panamos kanalų 
plaukiančių jachtų. Parei
gūnų pedantiškumas šiek 
tiek nustebino - nepasitikė
dami mūsų dokumentais, 
patys kruopščiai išmatavo 
jachtą, patikrino patalpas, 
variklį. Prisiminėme Kilio 
kanalą, kur ne mažiau pe
dantiški vokiečių agentai 
panašius reikalus sutvarko 
per pusvalandį. Klok 20 
dolerių ir plauk kuo grei
čiau!

Kiekvieno aplink pasau
lį plaukiančio buriuotojo 
svajonė - aplenkti labiau
siai į pietus nutolusius Ame 
rikos ir Afrikos žemynų iš
kyšulius. įdėmesnis skaity
tojas, ko gero, paklaus, ko
dėl tokion kelionėn išsiruo
šusi "Lietuvos" jachta ne
plaukia aplink Homo Rago 
- visų pripažintą okeaninio 
buriavimo Everesto. Apie 
tai galvojome! Labai norė
jo pasiekti Homą prisiekęs 
buriuotojas Ričardas Ra
manauskas. Jam pritarė il
gametis Lietuvos buriavi
mo rinktinės narys Linas 
Ivanauskas. Vėliau, viską 
nuodugniau pasvėrus, nutar 
ta nerizikuoti ir plaukti į 
Ramųjį vandenyną per Pa
namą. Iš daugiamečių me
teorologinių prognozių ga
lima spręsti, jog lenkdami 
Homą tokiu metu, neišven
giamai patektume į stiprių 
priešinių vėjų ir srovių zo
ną. Blaiviai įvertinome 
jachtos amžių ir technines

U.S. - Baltic Foundation President Linas Kojelis discusses 
Baltic political developments with Dr. Marius Saulauskas, 
Chairman, Lithuanian Liberal Union.

galimybes. Be to, reikalai 
susiklostė taip, kad jau mė
nesiu atsiliekame nuo pla
nuoto kelionės grafiko. 
Gal Homą pasveikins kiti 
Lietuvos buriuotojai, nors 
rimtesnių pretendentų kol 
kas ne tiek jau daug. Ne
bent kaunietis Ignas Minio
tas su savo "Laisve" ryžtųsi 
tokiam reisui. Šiemet jis 
irgi ketino plaukti aplink 
pasaulį, bet po Kolumbo 
regatos planai, matyt, pasi
keitę. Mūsų žiniomis "Lais 
vė" pasuko namų link ir 
rugsėjo pradžioje turėtų at
sirasti Klaipėdoje.

O mes tuo tarpu kiurkso 
me Panamoje. Šalia uosto 
farvateris, kuriuo laivai per 
kirtę garsųjį kanalą, išvai- 
ruoja į Ramųjį vandenyną.

Panamos Kanalas, dar 
1913 metais išraustas per 

A.P.P.L.E. SUGRĮŽO 1 LIETUVĄ
(Atkelta iš 3 psl.)

siėmimams. 7:00 vai. va
kare vyko kultūrinės progra 
mos: koncertai, etnografi
nių ir folkloro ansamblių 
programos, video filmai, 
parodos, talentų pasirody
mai ir pan.

Dalį šių programų atliko 
svečiai iš Amerikos. Jie, 
kartu su Lietuvos mokyto
jais dainavo jungtiniame 
chore amerikiečių kompo
zitorių kūrinius ir dalyvavo 
talentų pasirodymuose. La 
bai aukšto lygio koncertą 
išpildė solistė Diana Vytei. 
Dar koncertavo Bostono et
nografinis ansamblis "SO- 
DAUTO", su dideliu dėme
siu ir pagarbos užsipelnytu 
folkloriniu pastatymu "Ten, 
kur anglių kalnai stėri".

Kursų darbas buvo sun
kus ir įtemptas. Reikėjo ne 
tik skaityti paskaitas, bet ir 
padėti kolegoms verčiant iš 
anglų į lietuvių kalbą. Ši 
vasara Lietuvoj buvo ypa
tingai karšta ir tai vargino 
netik dėstytojus, bet ir klau 
sytojus. Tačiau, profesio
nali škumas niekur nenuken 
tėjo. Lietuvos pedagogų 

tropiniais miškais apžėlu
sius kalnagūbrius, atrodo 
gana įspūdingai.

Panamoje netrūksta pra
banga tviskančių vietelių. 
Bet mūsų turistiniai maršru 
tai dažniausiai nusidriekia 
per šiurpokus lūšnynų kvar 
talus, kur ir velnias koją nu 
silaužtų. Kolono mieste 
ušsieniečiams leidžiama 
vaikštinėti tik centriniu S. 
Bolivaro prospektu. Žings
nis į šalį ir tave tuoj pat su
stabdys iki dantų ginkluo
tas policininkas arba koks 
nors geranoriškai nusitei
kęs pilietis. Kalba tokiais 
atvejais trumpa - "nekišk 
nosies į lūšnynus". Smal
suolis geriausiu atveju ten 
gali netekti laikrodžio, blo
giausiu - gyvybės. Su jau-

(Nukelta į 12 psl.) 

susidomėjimas dėstoma 
medžiaga ir metodika buvo 
tikras ir gilus. Ir tai buvo 
galima jausti Lietuvos mo
kytojų paruoštuose siūly
muose ir pageidavimuose, 
kuriuos kursų pabaigoj jie 
įteikė Švietimo ir kultūros 
ministerijai.

Kadangi Lietuvos Moky 
tojų kvalifikacijos instituto 
vadovybė vėl pakvietė A.P. 
P.L.E. sekančią vasarą su
grįžti į Lietuvą, suintere
suoti asmenys gali kreiptis 
ir gauti reikiamos informa
cijos rašant A.P.P.L.E.,

325 Foot Hills Rd., 
Durhan, Ct. 06422.

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

TRANSPAK,
2638 W. 691h ST., 

CHICAGO, IL. 60629.
Tel. 312-436-7772
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rialinė a.ta. Alanto lenta su 
jo bareljefu. Sidabrave Vy
tautas Alantas ypatingai 
jautriai ir gražiai jo krašto 
žmonių paminėtas ir pa
gerbtas.

Jono Aisčio sūnėno Jus
tino Aleksandravičiaus rū
pesčiu, jo našlės Aldonos 
pritarimu, Kauno Maironio 
literatūros muziejuje buvo 
labai prasmingai paminėtas

Jono Kossu - Aleksandra
vičiaus - Aisčio palaikų ir 
jo nuostabios kūrybos į Tė
vynę grįžimas.

Šioje turiningoje progra 
moję dalyvavo ir Lietuvoje 
viešintis poetas Bernardas 
Brazdžionis.

Maironio Liter. muzie
jaus direktorė yra Aldona 
Ruseckaitė.

A.R.

Sutikimas ir atsisveikinimas G. Kijauskienės nuotr.

JURBARKE PAGERBTAS 
STASYS SANTVARAS

Lietuvoje rašytojai neuž 
mirštami, pagerbiamas jų 
atminimas, sukaktys. Štai 
Jurbarko Centrinėje biblio
tekoj 1992 m. birželio 2 d. 
labai gražiai paminėta ir 
poeto Santvaro 90-tasis 
Gimtadienis. Poetas -dra
maturgas Stasys Santvaras 
gimęs 1902 m. gegužės 27 
dieną Rusteikoniuose, Jur
barko rajone, miręs Bosto
ne 1991 metais balandžio 
12 dieną.

Šį paminėjimą suorgani
zavo Lietuvos rašytojų są
junga (centras - Vilniuje K. 
Sirvydo 6). pakviesdama 
programos dalyvius, susi
tardama su vietiniais Jur
barko kultūros veikėjais.

Minėjimas įvyko gražią 
birželio pradžios popietę 
Centrinėje bibliotekoje, kur 
iš anksto jau buvo paruošta 
Stasio Santvaro knygų, ran
kraščių, laiškų ir kitokios 
memorialinės medžiagos 
apie jį parodėlė, pagarbiai 
ir gražiai sutvarkyta, pa
puošta gėlėmis ir tautinė
mis juostomis. Ten yra pa
stovus Stasio Santvaro mu
ziejėlis, kuris plečiamas, 
renkama daugiau ekspona
tų. Muziejėlį pradėjo orga
nizuoti irgi jurbarkietis po
etas Jonas Juškaitis. (Deja, 
jis tuo metu negalėjo daly
vauti Poeto S. Santvaro pa
minėjimo programoje).

Specialaus kultūrininkų 
Komiteto suruoštas minė
jimas susidarė iš poros va
landų meninės programos, 
parodos apžiūrėjimo ir vai
šių. Visą laiką buvo visų 
lūpose Poeto Stasio Santva
ro vardas.

Pagrindinę ir didžiausią 
programos dalį sudarė pa
ties Santvaro kūryba-poe- 
zija. Prisiminimus apie

Alė Rūta papasakojo apie 
Stasio Santvaro nuostabią 
asmenybę - iš savo asme
ninės pažinties su juo, iš 
draugystės su jo šeima.

Programa buvo palydėta 
ir pritaikytos muzikos.

Jurbarkiečiai gerbia sa
vo aplylinkės iškiliuosius

Poetą ir jo kūrybos apibū
dinimą savo paskaitoje iš
kėlė rašytojas Mykolas K ar 
čiauskas. Jis, taip pat, pra
vedė skaitymą poezijos 
(įrekorduotų) paties St. 
Santvaro gyvu balsu, kuris 
skambėjo aiškiai ir labai 
įtaigiai.

Aktorė-literatūros skai->. žmones. Jie norėtų-Stasiui 
tovė Virginija Kochanskytė 
paskaitė nemažą pluoštą 
kūrybos iš Santvaro knygų; 
tikrai meniškas skaitymas 
irgi klausytojams vaizdžiai 
priartino, deja, iš gyvenimo 
jau išėjusį Poetą. Apie 150 
ar daugiau publikos susi
kaupę išklausė šio neeilinio 
parengimo programos.

Rašytojų sąjungos pa
kviesta Lietuvoje viešinti

Santvarai pagerbti - pasta
tyt Koplytstulpį, ar kokį ki
tą paminklą, tačiau dar 
jiems stinga lėšų. Jei kas iš 
Santvaro gerbėjų Ameriko
je keliais doleriais prisidė
tų, prašomi juos siųsti šiuo 
adresu: Nijolei Masiulienei, 
Centrinės bibliotekos direk 
torei, Lithuania - Lietuva 
Jurbarkas, Dariaus ir Girė
no g-vė, nr. 94.

RAŠYTOJO VYTAUTO ALANTO 
PALAIKŲ LAIDOTUVĖS

Jos įvyko 1992 m. bir
želio 15 d. Kaune. Vytauto 
bažnyčioje atlaikytos gedu
lingos šventos mišios, gau
saus būrio Alanto gerbėjų 
palydėtas į Petrašiūnų kapi
nes; ten buvo pasakytos ati
tinkamos kalbos, pa
šventinta amžinojo poilsio 
vieta.

Maironio literatūros 
muziejuje Kaune įvyko 
"Akademija", prisimenant 
iškilų lietuvį rašytoją, mi
rusį svetur, bet, jo paties 
valia, sugrįžusį į gimtąją 
žemę...

Šermenų pietūs įvyko 
restorane, kur taip pat pasa
kyta reikšmingų ir nuošir
džių kalbų. Laidotuves or
ganizavo Lietuvos rašytojų 
sąjunga, vadovaujama 
pirm. Vytauto Martinkaus. 
Rašytojo palaikus iš Ame
rikos atvežė Irena Alantie-

nė, kuri Lietuvoje buvo 
spaudos pagarbiai sutikta ir 
plačiai aprašyta.

Lietuvos rašytojų sąjun
ga birželio 18 d. Vilniuje 
suruošė ir Alanto 90-to 
Gimtadienio paminėjimą. 
Alantas gimęs 1902 m. bir
želio 18 d. Sidabrave, mirė 
1990 m. balandžio 23 d. 
Detroite, Michigan, USA.

Šio minėjimo programą 
sudarė: Vyt. Martinkus, pa
grindinis kalbėtojas Jonas 
Linkevičius, rašytojo gimi
naitė Dagnė Jakševičiūtė, 
aktorė Virginija Kochans- 
kytė, Irena Alantienė, Alė 
Rūta; žodinę dalį gražiai 
perpynė muzikinis ansamb
lis "Kūlgrinda". Programa 
vyko Rašytojų sąjungos pa
talpose ir vėliau paminėta 
spaudoje.

Sidabravo bažnyčioje 
šia proga atidaryta memo-

JERONIMO KAČINSKO
KŪRYBA ŽENGIA 1 PASAULI

Prieš metus kompozito
riui J. Kačinskui besilan
kant Lietuvoje, tarpininkau 
jant Klaipėdos muzikams, 
buvo užsakyta sukurti kū
rinį, Klaipėdos miesto 740 
metų sukakčiai. Pernai, po 
įvykusių šešių J. Kačinsko 
koncertų Vilniuje, Kaune ir 
Klaipėdoje, kompozitorius 
su žmona Elena buvo labai 
šiltai priimti jiems suruoš
tame bankete. Ta proga J. 
Kačinskui buvo suteiktas 
Klaipėdos miesto garbės 
piliečio vardas.

Grįžęs į Bostoną, J. Ka
činskas ėmėsi pildyti savo 
pažadą ir parašęs jo pava
dintos Siuitos-Kantatos 2 
dalis, ją pasiuntė į Klaipė
dą, kur per sukaktuvių fes
tivalį buvo atliktos.

Dabar baigia kurti 3-ią 
dalį, o iš viso bus 4-ių dalių 
kūrinys. Pagal gautus laiš
kus iš Klaipėdos muzikų, 
visas kūrinys bus atliktas šį 
muzikos sezoną.

Kelionės į Lietuvą ir ap
dovanojimas tautine (na
cionaline) premija praskai
drino J. Kačinskui ir Ame
rikos muzikinį pasaulį, kas 
ilgai buvo neprieinama. 
Klasikinės muzikos radijas 
susidomėjo J. Kačinsko

Nonetu, kuris buvo atliktas 
1938 m. Tarptautinės Nau
josios Muzikos Draugijos 
festivalyje Londone.

Kūrinio partitūra buvo 
dingusi ir tik pirmoji Čekų 
noneto ansamblio genera
cija galėjo jį atlikti. Dabar
tinį noneto ansamblį sudaro 
jau trečioji atlikėjų karta, 
kuri ketina Kasčinsko No- 
netą atlikti Prahoje.

Pagal atsiųstas partijas 
kompiuterio pagalba atkurs 
ir atspausdins visą partitūrą 
viena amerikiečių gaidų 
leidykla, sudariusi su J. Ka
činsku sutartį. Nonetas nu
matomas atlikti ir Bostone.

Ta pati leidykla išleis ir 
Kačinsko Variacijas klame 
tui su fortepijonu, kurį 
Montrealyje atliks žymus 
klarnetistas J. Friedland.

Garsus saksofonų kvar
tetas "Atlantic" šio sezono 
programoje atliks J. Kačins 
ko Pirmąjį saksofonų kvar
tetą.

Susilaukia dėmesio ir 
Kačinsko dainos chorai, at
liekamos lietuviškai įvairių 
chorinių kolektyvų. L.Ž.

DĖMESIO, JAUNIME!!!
- Ar J°s norite atstovauti savo miestą 

ruc a vejas.... sekančiame Pasaulio Lietuvių Jaunimo
Kongrese?

Ar norėtumėte dirbti 
Lietuvos labui?

■ planuojate aplankyti X 
gimines Lietuvoje?

Ar planuojate dalyvauti ar mokytis z____
kursuose Vilniuje ar Kaune? f

Ar treniruojatės dalyvauti 
Tarptautinėse Lietuvių Sporto 

Žaidynėse?

ėėėėMr-v--.

VAV* '.'AV.V.-A

Petro Čepo Jaunimo Fondas žino, kad jaunimui (18-35 amžiaus) 
yra sunku sutaupyti pinigų kelionei į Lietuvą Ir kitas šalis. Todėl 
mes įsteigėme PCJF, norėdami Jums padėti susipažinti su savo 
Tėvyne ir pasaulio lietuviais. PČJF $1,000 stipendija skiriama 

bent vienam lietuvių kilmės jaunuoliui/ei, kuns/i žada vykti į 
Lietuvą arba dalyvauti lietuviškoje veikloje išeivijoje.

Anketą stipendijai gauti turite užpildyti ir pasiųsti PČJF ne vėliau 
lapkričio 15 d., kad galėtumėte keliauti į Lietuvą ateinančiais 
metais tarp sausio 1 d. ir gruodžio 31d. Anketos ir platesnė 

informacija gaunama rašant:

PetročepoJaunimoFondas 
P, O, Box 497, South Boston, MA 02127

$ *

4
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LIETUVIU BENDRUOMENĖS 
TALKA DEBORAH FUNDACIJAI

Lietuvai nepriklausomy
bę atgavus. Tėvynėje gyve
nantys stipriau pajuto išei
vijos visokeriopą pagalba, 
kur ypač reikšmingą vietą 
užima vaistų siuntos, pra
dedant mažais siuntinėliais 
savo artimiesiems ir bai
giant stambiom, net milijo
ninės vertės, ne tiktai vais
tų, bet įvairios medicininės 
technikos sudėtingų apara
tų bei modernių instrumen
tų, skirtų Lietuvos ligoni
nėms.

Šiame reikale gražaus 
paslankumo parodė nema
žas skaičius išeivijos lietu
vių gydytojų, tačiau šiame 
humanitariniame sąjūdyje 
dalyvauja ir amerikiečių 
fundacijos, norinčios išties
ti pagalbos ranką naujais 
pagrindais pradėjusioms 
tvarkytis savo valstybinį 
bei ekonominį gyvenimą.

JAV LB Krašto valdy
boje didesnės apimties 
medicininės pagalbos Lie
tuvai klausimas iškilo, kai 
š.m. liepos 13 d. Deborah 
fundacijos prezidentas Stan 
ley H. Fryczybnski, Jr., LB 
Visuomeninių reikalų tary
bos pirmininkui A. Gečiui 
parašė laišką, pranešdamas 
apie šios fundacijos projek
tą (siekiantį 4 milijonus do- 
lctių) pasiųsti į Vilniaus 
universiteto ligonę moder
nios medicininės technikos, 
mašinerijos bei instrumen- 
tacijos, skirtos širdies bei 
plaučių ligų gydymui. Jis 
pastebėjo, jog Vilniuje tėra 
tik viena keitcterizacijos 
(catheterization) laboratori
ja, ir toji jau pasenusi - rei
kia naujo generatoriaus, 
transformatoriaus ir X-ray 
elektroninės lempos (tube). 
Be šios laboratorijos - šir
dies ligos diagnozė neįma
noma. Tai tik vienas pa
vyzdys. Siuntos svoris bus 
apie 40.000 svarų. Kartu

Marquette Funeral Home 
2533 VVest 71 st Street 

Chicago, Illinois 60629 
1-(3121-476-2345

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Hills, Illinois 60465 

708-430-4455 

Visus laidotuvių namus galite pasiekti 
skambindami l-(312)-476-2345

ANTHONY B. PETKUS DONALD M. PETKUS 
DONALD A. PETKUS

eis ir atnaujinta ambulanso 
mašina. į šį 4 milijonų pro
jektą įeina ir Lietuvos gy
dytojų, širdies bei plaučių 
ligų specialistų, dvimėne- 
sinis pasitobulinimas Debo 
rah ligoninėje, esančioje 
New Jersey valstijoje, nuo 
Philadelfijos apie 35 my
lios. Gydytojai lankysis 
per dvejus metus 4-5 gru
pėmis.

VRT pirm. A. Gečys, 
gavęs šią žinią, nedelsda
mas kreipėsi laiškais į Ame 
rikos prezidentą ir Gynybos 
sekretorių prašydamas, rem 
damasis "Humanitarian 
lift" programa, karinio tran
sporto C-141 lėktuvo šiai 
Deborah fundacijos siuntai 
nugabenti į Vilnių. Prašy
mas buvo patenkintas. A. 
Gečys apie tai pranešė De
borah fundacijos preziden
tui, pastebėdamas, jog JAV 
LB šį projektą remdama, iš 
kuklių išteklių paskyrė 
2000 dolerių siuntos paruo
šimui keliauti į Vilnių.

Š.m. rugpjūčio 26 dieną 
Krašto valdybos vardu 
2000 dol. čekį įteikė Balys 
Raugas Deborah fundacijos 
prezidento asistentei Che- 
ryl Zopina-Bell, pareikšda
mas viltį, kad šis čekis ne
bus paskutinis, o po jo Phi- 
ladelphijos LB apylinkės 
valdybos pirmininkė Tęrę- 
sė Gečienė įteikė 5Č0 dol. 
čekį ir Jeane Dorr perdavė 
iš Anastazijos Čiurlionie
nės palikimo Lietuvai 100 
dol. čekį.

Tuo metu šioje ceremo
nijoje savo medicininę pa
tirtį porą mėnesių čia gilinę 
gydytojai iš Vilniaus: Kęs
tutis Dragūnas, kuris yra ir 
medicinos inžinierius, Kęs
tutis Versockas, Stanislo
vas Stankevičius ir vyr. gai 
lestingoji sesuo Petronėlė 
Palaitienė. Jie visi jau bu
vo pasirengę sekančią die-

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE 
FUNERAL HOME

Petkus Funeral Home
1410 South 50th Avenue

Cicero, Illinois 60650
708-863-2108

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Av.enue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003

REMKIME LIETUVOS LAISVĖS IDĖJĄ!

Kviečiame visus remti 1992 m. spalio 25 d. Tėvynės ateitį lemiančius 
Lietuvos seimo rinkimus.

Nuo seimo rinkimų priklausys Lietuvos laisvė ir nepriklausomybė. 
Rinkimų laimėjimui opozicija panaudos visas galimas priemones ir negailės 
turimų didžiausių išteklių. Žinokime, kad rinkimuose glodi paskutinė 
komunistinio revanšo galimybė.

Sąjūdžio koalicija už demokratiną Lietuvą, vadovaujama Vytauto 
Landsbergio, remiasi Lietuvos žmonių gera valia, ryštu ir teisingumu.

Lietuvos Sąjūdžio finansiniai ištekliai labai menkil

Šioje lemtingoje valandoje, išeivija turėtų prisidėti prie rinkiminės 
kompanijos nes be finansinės paramos bus tuščios Sąjūdžio koalicijos 
pastangos laimėti rinkimus.

Remkime Vytauto Landsbergio vadovaujamą koaliciją ir jo pastangas.

Dar šiandien pasiųskime bet kokio dydžio auką ir paraginkime savo 
kaimynus. Surinkti pinigai nedelsiant bus perduoti Sąjūdžio garbės 
pirmininkui Vytautui Landsbergiui.

Komitetas: Mykolas Abarius, Stasys Baras, Algirdas Brazis, Robert Boris, 
Jurgis Janušaitis, Antanas Juodvalkis, Rota Juškienė, dr. Tomas Kisielius, 
dr. Leonas Kriaučeliūnas, kun. John Kuzinskas, Petras Petrutis, Juozas 
Polikaitis, kun. Anthony Puchenski, prof. Jokūbas Stukas, Juozas Žygas.

Čekius prašome rašyti: COMMITTEE FOR DEMOCRATIC LITHUANIA
ir siųsti: Standard Federal Bank

Account No. 1101350010 j . .
4192 Archer Avenue
Chicago, IL 60632

Vytauto Landsbergio vadovaujamai koalicijai paremti siunčiu_____________ dol.

Vardas ir pavardė______________ _ ____________________________________________

Adresas _________________________________________________

Skelbti spaudoje taip__ ne

ną skrydžiui į Vilnių, kur 
Universiteto ligoninėje iš 
Deborah gautą siuntą pa
ruoš operacijoms, kurios 
prasidės rugsėjo 19 dieną ir 
užtruks 5 dienas, o jas vyk
dys 52-iejų specialistų bū
rys, vadovaujamas Debo
rah ligoninės širdies opera
cinės šefo dr. Lynn B. 
McGrath. Tų penkių dienų 
laikotarpyje bus operuota 
apie 30 vaikų, sergančių 
širdimi. Operacijų metu 
bus sudarytos sąlygos Lie
tuvos gydytojams kardiolo
gams stebėti operacijų eigą. 
Operacijų eiga bus filmuo
jama. Video filmai liks 
Vilniuje ir bus naudojama 
medicinos studijose.

Šiai Amerikos medikų 
grupei iš Vilniaus išskri
dus, juos pakeis Lenkijos 
gydytojų grupė, vadovauja 
dr. Zbigncv Rcliga, gilinusį 
savo specialybę Deborah 
ligoninėje 1980-aisiais me
lais.

Besikalbant su Deborah 

fundacijos prezidentu Stan- 
ley Fryczynski, maloniai 
nuteikė jo gražūs žodžiai 
apie Lietuvą bei jos ligoni
nes su rimtai dirbančiu jų 
personalu. Jis aplankęs, 
Sovietijos imperijai sugriu
vus, visas nepriklausomybę 
paskelbusias respublikas, 
žvalgydamasis Deborah 
fundacijai galimybės su
teikti pagalbą. Buvusios 
sovietinės respublikos, kaip 
jis išsireiškė, "nesugeba sa
vo ligoninių tvarkyti, jos 
yra apverktinoje padėtyje", 
ir ten Deborah paslauga bū
tų betikslė." Ir Pabaltyjy 
Lietuva gerokai pralenkia 
savo kaimyninių valstybių 
ligonines, švara, tvarkingu
mu ir kitkuo.

Ypatingai šiltu bei pagar 
biu žodžiu paminėjo Vil
niaus universiteto operacijų 
klinikos direktorių dr. Vy
tautą Sirvydį, o kalbėdamas 
apie Deborah fundaciją jis 
net keletą kartų suminėjo 
dr. Jokūbą Stuką ir jo žmo

na Loretą, aktyviai įsijun
gusius į medicininės pa
galbos Lietuvai projektą.

B. Raugas

SAULĖLEIDŽIO 
SONETAI

A.a. Stasio Santvara pas
kutinė poezijos knyga, išleis
ta Vilties Draugijos, įrišta į 
kietus viršelius ir sukrauta 
Dirvos redakcijoje.

Knyga parduodama po 
10.00dol. ir gaunama šiuo 
adresu: DIRVA

19807 CHEROKEE AVĖ. 
CLEVELAND, OH. 44119

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

TRANSPAK,
2638 W. 69th St., 

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



KODĖL IR KAIP 
ORGANIZAVOSI 

PIRMIEJI PARTIZANAI
Spausdinsime kelias ištraukas iš Juozo 

Petraškos prisiminimų, atspaustų jo dviejose 
knygelėse "Žvilgsnis atgal".

Autorius neturtingų 
valstiečių vaikas išėjės ne
lengvą vaikystės kelią. Jis 
rašo:

"Šeimoje augome keturi 
vaikai; aš gimiau 1916 me
tais, sesuo Liuda - 1919- 
aisiais, brolis Albinas - 
1924-aisiais ir brolis Pranas 
1927-aisiais. Tėvai buvo 
religingi, tad ir mus, vai
kus, mokė būti sąžiningais, 
dorais žmonėmis, mylėti 
savo kraštą, žemę, savo Tė
vynę. Po pirmojo pasauli
nio karo mūsų kraštas buvo 
labai nuniokotas ne tik ma
terialiai, bet ir dvasiškai, 
nes caro valdžia draudė bet 
kokia tautinę veiklą, taip 
pat ir spaudą bei mokymąsi 
lietuvių kalba. Tad po karo 
savos inteligentijos buvo 
labai mažai, o ypač pra
džios mokyklų mokytojų.

Todėl paskelbus nepri
klausomybę, kuo skubiau
siai imta ruošti šitų mokyk
lų mokytojus. Praėjo kele
tas metų, ir pirmieji nepri
klausomos Lietuvos moky
tojai pasirodė mokyklose. 
Ir į mūsų apylinkę 1925 
metų rudenį atvyko jaunas 
mokytojas, baigęs Alytaus 
seminariją. Tais pačiais me 
tais pradėjau lankyti pra
džios mokyklą, kuria bai
giau 1929-aisiais. Mano 
mokytojas Antanas Vara- 
nauskas buvo didelis tėvy
nės patriotas. Todėl ir mus, 
vaikus, auklėjo ir mokė ne 
tik rašto, bet ir tėvynės mei 
lės, doros, sąžiningumo. 
(1941 m. birželio mėn. su 
šeima buvo ištremtas, o vė
liau tremtyje areštuotas, 
grįžęs, šiuo metu gyvena 
Pilviškiuose).

Vėliau baigiau žemes
niąja žemės ūkio mokyklą 
ir dirbau tėvo ūkyje. Kada 
prie pradžios mokyklų įsi
kūrė jaunųjų ūkininkų rate
liai, aš irgi į vieną jų įsto
jau. Šių ratelių tikslas bu
vo mokyti ūkininkų vaikus 
elementarių ūkininkavimo 
būdų, supažindinti su įvai
riomis sėjomainomis, ban
domuosiuose laukeliuose 
žemės ūkio kultūros buvo 
tręšiamos įvairiomis trąšo
mis ir stengiamasi gauti op
timalų derlių. Be to, vyk
davo susirinkimai, kurių 
metu skaityti referatai že
mės ūkio tematika; turėjo
me biblioteką, ruošdavome 
ekskursijas ir t.t. Viena jų 
prisimenu ir dabar. 1933 
metų liepos pradžioje iš 
Alytaus išvykome 5 vai. 
ryto į Kauną. Aplankėme 

Vytauto Didžiojo karo mu
ziejų, Aukštosios Fredos 
aukštesniąją žemės ūkio 
mokyklą ir jos pagalbinį 
ūkį, Tado Ivanausko zoolo
gijos muziejų, Kauno 
"Maistą" (mėsos kombina
tą). Toliau važiavome į 
Marijampolę, ten aplankė
me vienintelį tuo metu cuk
raus fabriką Lietuvoje, 
Kvietiškio dvaro pavyzdinį 
ūkį, kuris augino ūkinin
kams Olandų veislės karvių 
prieauglį ir turėjo Hanove
rio veislės eržilą. Grįždami 
užsukome į 10 ha pavyzdi 
nį pienininkystės ūkį. Jis 
laikė 8 karves ir vieną ark-

Pirmieji nelegalūs žingsniai
1944 metais grįžus bol

ševikams, kartu grįžo ir bai 
mė, neaiškus rytojus, ypač 
jaunesniojo amžiaus vy
rams, nes buvo gaudomi 
"savanoriai" į okupacinę 
armiją. Be to, žmonės pri
siminė 1941-ųjų areštus, 
tremtį, žudymus. Netikru
mas rytojumi juos tiesiog 
slėgė, o iš vietinių valdinin
kų jokios paguodos, užtari
mo ar patarimo nesitikėjo. 
Ir negalėjo tikėtis, nes jie 
buvo žaisliukai okupantų 
rankose, o ir patys stengėsi 
visokeriopai įtikti užgrobė
jams. Tuo kritišku momen
tu greitai išryškėjo, kas yra 
kas.

Nepritariantys okupan
tui atsiribojo nuo parsida
vėlių ir jų vengė, o pasta
rieji dar labiau reiškėsi, taip 
pabrėždami savo "pranašu- 
•M mą .

Dauguma jaunų vyrų 
pradėjo slapstytis, vieni sa
vo sodybose įsitaisė slėptu
ves, kiti, gyvenantys arčiau 
miškų, rasdavo prieglobstį 
juose.

Susibūrimų metu buvo 
aptarinėjama esama padė
tis. Tai tęsėsi maždaug iki 
1944 metų pabaigos, kuo
met užgriuvo masinės ge
nerolo Vctrovo žudikų kra
tos ir žudynės. 1945 metų 
pradžioje pradėjo burtis pir 
mieji pasipriešinimo oku
pantui partizanų būriai. Be 
to, 1944 m. gruodžio pabai
goje prie Daukšių kaimo. 
Paliose, buvo išmestas lie
tuvių tautybės vokiečių de
santas diversinei veiklai. 
Jų buvol5, besileidžiant 
vienas pataikė ant Daukšių 
kaimo gyventojo Kaspera
vičiaus namo. Šis apie lai 
pranešė Gudelių garnizonui 
ir stribams.

lį, tuo metu dar turėjo per
nykščio siloso. I Alytų grį
žome vėlai vakare, gerokai 
pavargę, bet patenkinti.

Jaunųjų ūkininkų rate
liui vadovavo mokytojas A. 
Varanauskas ir valdyba, iš
rinkta vieneriems metams 
iš tų pačių jaunųjų ūkinin
kų. Man teko vienerius me 
tus būti sekretoriumi iždi
ninku ir penkerius metus 
ratelio pirmininku. Alytaus 
apskrityje buvo trys agro
nomai, kurie visokeriopai 
rėmė ratelius, lankydavosi 
net namuose. Tai apskri
ties agronomas Rokas Smai 
lys, agronomas Jakulis ir 
smulkių ūkio šakų instruk
torius Zujus. Vėliau Jaku
lis tapo Alytaus miesto bur
mistru."

Vėliau autorius atliko 
karinę tarnybą Ulonų pul
ke. Baigę puskarininkių 
mokyklą ir iki okupacijų 
pradžios tarnavo kariuo
menėje. Redakcija♦ * *

Garnizonas nuvyko į nu 
rodytą Palių vietą ir apsupo 
desantininkus, įvyko kauty
nės, žuvo 8 desantininkai, 
kiek čekistų - neaišku. Sep 
tyni, jų tarpe ir Junelis Leo- 

' . nas, išsisklaidė. Junelis pa
kliuvo į Balbieriškio mišką, 
kuriame kaip tik kūrėsi par
tizanų būrys. Tai vyko 
spontaniškai, be kieno nors 
nurodymų, tiesiog neapy
kanta okupantui, nenoras 
jam paklusti ir atviras tero
ras stūmė žmones į kovą. 
Nors žiemos sąlygomis ir, 
galima sakyti, niekieno ne
vadovaujami, tie savigynos 
būriai buvo partizaninio pa
sipriešinimo branduolys, ku 
ris per kelis mėnesius susti
prėjo ir pavasarį jau sudarė 
rimtą organizuotą pogrin
dinį pasipriešinimą prieš 
pavergėjus.

Junelis Leonas buvo ki
lęs iš Šeštokų. Radęs jau
nų vyrų, daugiausia laikėsi 
Balbieriškio miške, Gude
lių pusėn, nes iš to krašto 
daugiau buvo vyrų. 1945 
metų kovo 7 d., pavakare, 
jų stovykla netikėtai užpuo
lė Gudelių garnizono čekis
tai ir stribai. Žuvo 10 vyrų, 
tarp jų ir Junelis.

Visi palaidoti Gudeliuo
se viename kape. Slapy
vardžių dar neturėjo.

Daugiausia partizaninio 
judėjimo branduolį sudarė 
kaimo berneliai, besislaps
tantys nuo kariuomenės. 
Labai trūko vadovaujančio 
personalo, buvusių Lietu
vos kariuomenės karininkų.

Tiesa, 1945 m. balan
džio mėnesį būrio vadu pa
skirtas buvęs ulonų pulko 
karininkas Kuzmickas Mar 
tynas, slapyvardžiu Briedis, 
bet susirėminc prie Būdny- 
kų kaimo žuvo. Žuvimo
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aplinkybės: iš kautynių jam 
pavyko pasitraukti laimin
gai. Aprimus šūviams, pa
noro pasižvalgyti, o Čekis
tai, matyt, buvo palikę snai 
perį, nes pasigirdo tik vie
nas lemtingas šūvis. Kur 
užkasė, išaiškinti nepavy
ko. Tose kautynėse sužeis
tas ir paimtas nelaisvėn Bu
lota, kilęs iš Medvišių kai
mo. Dalis kautynėse daly
vavusių partizanų perėjo į 
Prienų šilą su Pjūklu (pavar 
dė nežinoma), kiti liko Bal
bieriškio miške.

Pavasarėjant atsirado 
Lietuvos kariuomenės pus
karininkių bei inteligenti
jos. Vienas iš jų Degutis 
Kazimieras - Raginis, bu
vęs Balbieriškio valsčiaus 
policijos viršininkas, kartu

Nuotykiai slapstymosi 
laikotarpiu

Slapstymosi laikotarpiu 
teko patirti ir gana kritiškų 
momentų. Vieną kitą papa
sakosiu.

Mūsų kluoną 1944 metų 
liepos mėnesį vokiečiai, 
vykstant mūšiams, sudegi
no, todėl tvartai tapo ir 
kluono dalimi. Aš retkar
čiais pareidavau namo pasi
keisti baltinius, o šiaip slap 
stydavausi pas tolimus gi
mines, be to, tvarte, po do
bilais, turėjau mažą slėptu- 
vėlę.

Vieną kartą, sugrįžęs į 
namus, tvarte kaliau girnas 
(nes vokiečių laikais, ne
sant malūnų, buvau pasida
ręs prie maniežo), atrodė, 
aplinkui buvo ramu. Šeima 
papietavo ir mane pakvietė, 
o tėvukas išėjo į kiemą pa
sižvalgyti po apylinkę, bet ‘ 
nieko aplink nepastebėjęs 
sugrįžo į kambarį. Kai pa
valgiau, tėvukas pirmas pa
suko į kiemą parsivesti ark
lių, aš iš paskos, ir prie du
rų, lauke, susitikome KGB 
kapitoną.

Aš nužvelgiau jį: nedide 
lis, atrodo, žydų tautybės. 
Jis tėvuko paklausė, ar aš 
jo sūnus. Šis atsakė, kad 
tai darbininkas, kalęs gir
nas. Kapitonas sugrąžino 
mus į virtuvę, pasodino nu
garomis į stalą, o pats atsi
sėdo ant suolo gale stalo, 
automatą pasidėjęs ant suo
lo vamzdžiu į mane. Šį tą 
paklausinėjęs, bet nesusi
kalbėjęs, liepė pašaukti ver 
tėją (pas mus kitame namo 
gale gyveno tėvuko dėdie
nė, kuri mokėjo rusų kalbą, 
o kadangi Čekistai ne pirmą 
kartą lankėsi pas mus, ją ži
nojo). Aš, nieko nelaukęs, 
staigiai pasikėliau ir eida
mas tarstelėjau lietuviškai, 
jog einu pašaukti. Išėjęs į 
koridorių, smunku laukan 
per duris ir už sukrautų javų 
kūgių - į kojas...

Čekistas nesulaukęs ėmė 
klausinėli tėvuką, kur darbi
ninkas (jau su vertėja). Jis
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su kitais ėmėsi organizaci
nio darbo ir greitai buvo 
sukomplektuoti vietiniai 
padaliniai, jungiantys įvai
rių apylinkių teritorijas ir 
turintys savus vadus.

Balbieriškio miške taip 
pat kūrėsi savarankiškas 
partizanų dalinys, teritori
niu atžvilgiu apimantis Bal
bieriškio ir Gudelių vals
čius, vadu vienbalsiai buvo 
išrinktas Degutis - Raginis. 
Jo taktika buvo šiek tiek ki
tokia negu kaimyninių jun
ginių, nes jis stengėsi išsau
goti kuo daugiau žmonių, 
nesivelti į atviras kautynes 
su čekistais, bet visada pri
minti, kas mes esame. 
Nors visiškai išvengti susi
dūrimų, aišku, buvo neįma
noma.

atsakė: kad baigęs darbą ir 
nuėjęs namo, o ką aš vei
kiau, tėvukas kvietė į tvartą 
pažiūrėti, bet kapitonas 
nėjo.

Rytojaus dieną atvažiavo 
pilnas vežimas čekistų ir už
sipuolė tėvuką: sūnus buvo, 
kodėl nesakei, o tėvukas at- 
kirtęs: jeigu žinojote, kad 
sūnus, tai reikėjo pasiimti. 
Padarė kratą ir nieko įtarti
no neradę išsidangino. Vė
liau paaiškėjo, kad čekistas 
buvo atėjęs pas kaimyną 
Baranauską Motiejų (atstu
mas apie 400 metrų) ir ste
bėjo mūsų sodybą apie dvi 
valandas. Pastebėjęs kieme 
vaikščiojančius vyrus, ryžo
si patikrinti. Gali kilti klau
simas, kodėl aš nesiryžau 
susidoroti su čekistu? Pir
ma, buvo gaila šeimos, an-, 
tra, nebuvau tikras, kad jis 
yra vienas.

Antrą kartą, jau žiemą, 
1945 metų vasarį, vėl buvau 
grįžęs į namus. Kaip jau mi 
nėjau anksčiau, tvarte po do 
bilais turėjau slėptuvėlę. įlįs 
ti į ją reikėjo iš viršaus. 
Tam buvo specialiai surištas 
atitinkamas dobilų kiekis 
pagal storį ir ilgį, lįsdamas 
paskui save užsitraukdavau 
jį iki slėptuvės dugno, ir pa
viršius būdavo lygus. Tvar
to langai buvo nemaži pui
kiai matėsi Balbieriškio - 
Alytaus vieškelis, nuo sody
bos esantis apie 600 metrų. 
Aš, atsinešęs "Kario" žurna
lų, skaitinėjau ir retkarčiais 
žvilgterdavau per langus.

Oras, atsimenu, tikrai žie 
miškas - snigo, pustė. Stai
ga pamačiau nuo Balbieriš
kio link Alytaus važiuojan
čias trejas roges pilnas žmo
nių, bet iš tolo tokiu oru sun 
ku išskirti, kas tie "kelei
viai". Mūsų keliuką prava
žiavę apie kilometrą nuo 
mūsų keliuko link Alytaus, 
pasuko į laukus ir į kiemą 
įvažiavo iš kitos pusės. Šuo 
smarkiai sulojo, pasižiūriu į 

(Nukelta į 8 psl.)



8 psl. DIRVA • 1992 m. rugsėjo 24 d.

KODĖL IR KAIP 
ORGANIZAVOSI PIRMIEJI

PARTIZANAI
(Atkelta iš 7 psl.) 

kiemo puse per langą, o iš 
rogių jau lipa kareiviai, gal 
ir stribai, vieni eina į trobą, 
kiti - į tvartą. Prie slėptuvės 
vuvo išmėtyti žurnalai ir vir 
šutinis drabužis (nes per an
gą su viršutiniu netelpu). 
Kaip tik suspėjau sumesti 
žurnalus, drabužį, pats įs
mukti ir užsidengti angą tuo 
momentu, kai atsidarė tvar
to durys. Apžiūrėję visas 
pakampes, užlipo ant dobi
lų, pavaikščiojo, atsistojo 
net ant angos ir, nieko neį

tarę, išėjo.
Kratą darė svirne ir gy

venamajame name, o paskui 
pasigrobę lašinių bei dešrų, 
apstumdę mamą išsidangi
no. Tų abiejų papasakotų 
atsitikimų (o ar daug jų 
bus?) metu mane saugojo 
Aukščiausiojo apvaizda. 
Juk kitur "aktyvistai" išba
dydavo metaliniais strypais 
pašarus arba net perkrauda
vo į kitą vietą, o čia jiems 
Dievas atėmę protą, kad aš 
likčiau gyvas.

* * * Medininkų žudynių metinėms suėjus Vilniaus Archikatedroje buvo pašventina Sausio 13-osios 
Brolijos vėliava. L. Kulbienės nuotr.

Susiorganizuoja Dzūkijos 
rinktinė

Kaip jau rašiau anksčiau, 
besislapstydamas pas toli
mus gimines sutikau tokio 
pat likimo žmonių, taip pat 
besislapstančių. Vienas jų 
buvo mokytojas Juozas Ra
kauskas iš Norkūnų kaimo. 
Vėliau turėjęs slapyvardį 
Vėtra. Antras buvo darbi
ninkas Juozas Simanaitis iš 
Balbieriškio miestelio sla
pyvardžiu Kelmelis. Su jais 
pavasarėjant kartais išeida
vome į Balbieriškio mišką, 
tikėdamiesi sutikti ką nors 
iš besislapstančių, bet vis 
nepavykdavo, nors pėdsakų 
rasdavome. Turėjome tik 
pistoletus, tad per daug 
vaikščioti vengėme. Taip 
sulaukėme 1945-ųjų pava
sario.

Kartą taip bevaikštinėda- 
mi sutikome keletą ginkluo
tų vyrų, tarp kurių buvo ir 
pažįstamų, bet, deja, pavar
džių neprisimenu. Susita
rėme po keleto dienų susitik 
ti ir prisijugti prie jų. Vyrai 
sakėsi turį ryšį su Raginiu- 
Degučiu. Po keletos, dienų 
atvykome į sutartą vietą ir 
buvome nuvesti pas Raginį. 
Jis sutiko mus priimti savo 
globon, nes visi buvome pa
žįstami anksčiau, tad sunku
mų ir nepasitikėjimo nebu
vo.

Toje aplinkoje buvome 
naujokai, be to, mūsų gink
luotė buvo tik "kišeninė". 
Po kiek laiko (dabar nepri
simenu) tapome nuolatiniais 
miško gyventojais. Aš pasi
rinkau slapyvardį Patrim
pas. Tuo laiku apie 50 vyrų 
jau buvo nuolatiniai miško 
gyventojai. Prasidėjo dali
nio formavimas.

Kadangi Balbieriškio 
miškas yra viename masyve 
ir į rytus - Balbieriškio, o į 
vakarus - Gudelių valsčius, 
abu Marijampolės apskrity
je, tad buvo susitarta, jog 
abiejų valsčių partizanai bus 
viename dalinyje ir turės 
vi ’ną vadovybę, tik atskiruo 
se būriuose. Pirmiausia Ra

ginis surinko abiejų valsčių 
vyrus, paaiškino, kaip nu
matė formuoti dalinį, visi 
sutiko. Tada buvo pradėtas 
sudarinėti dalinio štabas. 
Kadangi Raginis-Degutis 
jau buvo išrinktas dalinio 
vadu, teko dabar tik patvir
tinti. Prieštaraujančių ne
buvo.

Sudarant štabą, Raginio 
žodis buvo lemiamas, nes 
jam pačiam su tais žmonė
mis teks dirbti sunkų pogrin 
dinį darbą. Pavaduotoju 
buvo paskirtas Tauras-Au- 
gairiš Petras, buvęs Lietu
vos kariuomenės liktinis 
puskarininkis, štabo Viršini
nku - Patrimpas-Petraška 
Juozas, ūkio dalies viršinin
ku - Gervė-Kielius Stasys, 
antro būrio vadu Elytė-Ale- 
sius Radauskas. Pirmasis 
būrys buvo kartu su štabu, 
tad būrio vado nebuvo. Pir
mojo būrio teritorija ir vei
kimo zona buvo Balbieriš
kio valsčiaus ribos, antrojo 
Gudelių. Dalinys turėjo tu
rėti pavadinimą, bet laikinai 
nutarėme atidėti iki susitiki-' 
mo su rinktinės vadu Ąžuo- 
liu-JėČiumi Dominyku.

Kiekviename būryje bu
vo sudaryti du skyriai ir iš
rinkti jų vadai. Šis organi
zacinis darbas truko keletą 
savaičių. Reikėjo surengti 
mokymus partizaninėmis ap 
linkybėmis, miško sąlygo
mis. Be to, dauguma jaunes 
nio amžiaus vaikinų nebuvo 
tarnavę kariuomenėje, todėl 
juos reikėjo nors minimaliai 
supažindinti su ginklais, jų 
veikimu ir priežiūra, miško 
sąlygomis ir t.t.

Man teko tokia darbų sri 
tis: dokumentų tvarkymas, 
kovinė parengtis, ryšys su 
rinktine, gretimais daliniais, 
Tauro apygarda ir daug kitų 
organizacinių klausimų. 
Šiek tiek apsitvarkę, užmez
gę ryšį su Ąžuoliu, buvome 
pakviesti (štabo nariai) pas 
jį pasitarimui. Išvykome 
birželio pradžioje visas šta

bas: Raginis, Tauras, Patrim 
pas, Gervė, Vėtra ir prisista
tėme Ąžuoliui. Be mūsų, 
buvo pakviesti ir kitų gru
pių vadai bei jų štabai. Tai 
Margio grupės vadas Šarū- 
nas-Pranas Paulauskas, "Ge 
ležinio Vilko" grupės vadas 
Žaibas-Voveris Vacius, bu
vęs Plechavičiaus rinktinės 
narys ir Marijampolės karo 
mokyklos auklėtinis. K. 
Kęstučio grupės vadas Žmo 
gus-Adomas Bačiuška, Lie
tuvos kariuomenės karinin
kas.

Ąžuolis padarė praneši
mą apie tarptautinę padėtį, 
išsakė savo mintis apie par
tizaninę veiklą, jos uždavi
nius ir partizaninio judėjimo 
prasmę. Paskui kalbėjo va
dai apie savo grupių veiklos 
kryptis, nes kiekvienos gru
pės veikimo aplinkybės bu
vo skirtingos. Ąžuolis pa
siūlė visų grupių vadams su 
sijungti į vieną dalinį, kuris 
koordinuotų bendrus veiks
mus. Vadai sutiko. Taip bu 
vo sudaryta rinktinė ir pava
dinta "Dzūkų" rinktine su 
savo štabo padaliniais. Tuo 
pačiu laiku rinktinės vadas 
Ąžuolis patvirtino grupių 
stabų sudėtį bei dalinių veik 
los teritorijas, taip pat ir mū 
sų grupės pavadinimą kuni
gaikščio Vaidoto grupe (Lie 
tuvos kariuomenės 8 pėsti
ninkų pulko vardu).

Pietų Lietuvoje, be "Dzū 
kų" rinktinės, partizaninis 
judėjimas buvo labai akty
vus, ypač 1945 metų pava
sarį, atėjus į pogrindį to
kiems vadams kaip pulkinin 
kas leitenantas Juozas Vit
kus, vėliau žinomas kaip 
Pietų Lietuvos, o dar vėliau 
A apygardos vadas slapy
vardžiu Kazimieraitis ir 
Adolfas Ramanauskas sla- 
pygardžiu Vanagas, 1945 
m. buvo Merkinės rinktinės 
vadas. Tai jie sujungė pa
vienius partizanų būrius į 
rinktines ir apygardas. Tai 
buvo bene organizuočiau
sias partizaninio judėjimo 
branduolys Lietuvoje.

(Bus daugiau)

Brolijos vėliavos jrašai. L. Kulbienės nuotr.

IR DIEVAS SU MUMIS
PIRMA MOSUI...

J. Bieliauskienė . .

Lietuvos Nepriklauso
mybės Gynimo Sausio 13- 
osios Brolija gimė tą ste
buklų naktį, pilną mistinės 
šviesos, kada Lietuva tarsi 
ant .Taboro kalno buvo pa
kelta: persimainiusi, neat
pažįstama, nepasiekiama, 
nenugalima brolybėje ir pa
siaukojime. Mirė, priėmė 
žaizdas ir nesitraukė. Ir su
stabdė grėsmingai ginkluo
tą, vėl vergiją nešančią ka
ro, kruvino perversmo pa
baisą. Sausio 12-osios po
pietėje susikūrė Bokšto gy
nimo štabas stebėti ir tvar
kyti budinčius, tolygų gy
nėjų pasiskirstymą paros 
laike. Buvau atsakinga už 
reguliarų gynėjų maitinimą, 
palaikant ryšį su miesto Mi 
tybos centru. Ir šeimininko 
akim vertinau viską kas dė
josi prie bokšto didingosios 
kovos naktį. Savo įspū
džius atspausdinau XXI 
amžiuje" ir LKDP "Apžval 
goję".

Sekančią naktį gynėjai 
susitelkė prie Parlamento 
jau supami vis augančių ba 
rikadų. Ėmė spausti šaltis, 
ir daugelį per lengvai apsi
rengusių vėliau sukaustė 
chroniškų ligų padažnėji
mai, tačiau savęs žiūrėti 
nebuvo kada. 14-tą dieną 
14 valandą paskambino sa
vivaldybės deputatas Gedi

minas Jakubečionis ir pa
kvietė mane, kaip Vilniaus 
skyriaus Caritas narę, lanky 
ii sužeistuosių miesto ligo
ninėse, Lietuvos žmonių, 
Lietuvos valdžios vardu. 
(Dievas nuostabiai laimino 
mūsų troškimą išreikšti pa
garbą, paguodą ir dėkingu
mą su Šventu pasididžiavi
mo Viešpaties Išrinktai
siais).

Prie kiekvieno artinda- 
vausi tarsi prie Šv. aukos 
altoriaus nevertumą jausda
ma ir tai buvo sekančią 15 
d. dieną, dabar Šv. Jokūbo 
ligoninėje. Iš vakaro aplan 
kėme visas 4 ligonines, kur 
turėjo būti 45 sunkiai su
žeistieji. Prie ligonių mūsų 
neprileido: ir vėlu, ir įslap
tinimas bijant omono, pali
kome paketus.

Miesto Tarybos pirmi
ninko pavaduotojo tarnybi
nė dovana buvo skirta ap
lankymui. Ir diena iš die
nos per tris savaites, per li
gonines ir namus, kuriuose 
gydėsi lengviau sužeistieji 
ir su šautinėm, mušimo 
žaizdom. Lietuvos val
džios, visos Tautos vardu 
(ir tai buvo šventa tiesa 
Nepriklausomybės gynimo 
Fondas - visų žmonių Lie
tuvoje ir Pasaulyje aukos

(Nukelta j 10 psl.)



LIROM 5 KALNĄ
MsKfes VijMs

Mes labai ištroškę žinoti 
kas darosi Lietuvoje. Taip 
buvo per pusę šimtmečio. 
Anksčiau žinios buvo labai 
sunkiai pasiekiamos. Gal 
kokiu nors būdu prasi
skverbdavo pro geležinę 
uždangą. Ir tai buvo nepa
prastas įvykis.

Šiek tiek vėliau žinių 
pagausėjo. Tetulė ar sesulė 
parašydavo. Nelinksmos 
tai buvo žinios. Giminaitis 
Sibire, brolį sušaudė, apie 
kitus net žinių nėra. Bet po 
perestroikos žinių pagau
sėjo. O dabar tiesiog žinių 
tvanas.

Gauni laikraštį iŠ Lietu
vos ir nuodugniai žinai kas 
ten darosi. Kas ką užmušė, 
koks parlementaras kokiam 
į nosį tvoskė, kas ką blogo 
ar gero padarė. Skelbimai 
kviečia pravėdinti tavo do
lerius - įvairiose investaci- 
jose. Merginos ieško vyrų, 
vyrai moterų (būtinai Ame 
rikoje). Niekas nenori rim
to susirašinėjimo su Lietu
voje gyvenančiais.

Laikraščių straipsniai la 
bai išsamūs ir ilgi. Kai 
kam nusibosta ar pavargsta 
skaityti nes atspausti labai 
smulkiomis raidelėmis. 
Lietuvoje dar nesužinojo, 
kad Amerikoje laikraščius 
skaito senimas, kurių akys 
nėra tokios, kaip išvykstant 
iš Lietuvos. Bet nekaltin- 
kim. Ne dėl amerikiečių 
tie laikraščiai spausdinami.

Smulkiai ar stambiai bu
vo pranešta, kad lietuviai Ii 
pa į kalną, į Everestą ar dar 
kurį kitą. Belipant pritrū
ko. Gal virvių gal batų o 
gal dar kažko. Lietuvos 
vyriausybė labai greit atsi
liepia į piliečių nedateklius. 
Tuojau pat paskyrė 24 tūks 
tančius dolerių, kad šie vy
rukai pasiektų kalno viršū
nę.

Ta proga man prisimena 
1-312-284-6449

kitas kalnas. Kaune yra 
kalnas į kurį reikia įlipti. 
Tada buvo vadinama Kau
ko takas. Ir tuo Kauko ta
ku man teko labai daug 
kartų lipti. Tiesa, šiek tiek 
atokiau buvo funikulierius, 
kuris labai lengvai užtrauk
davo į kalną. Bet tuo laiku 
mano biudžetas neleido 
man pasinaudoti tuo moder 
niu keltuvu. Tad kasdien 
gerokai prakaituodamas li
pau į tą kalną. Koks ten 
kalnas, bet visdėlto kalnas.

Mano smegeninėje kyla 
mintis. O kam važiuoti 
kažkur į Everestą ar kokį 
kitą kalną? Yra čia pat kal
nas. Tik reikia bent kiek 
fantazijos panaudoti. Sa
kysime, kalnų laipiotojai 
gali į tą patį kalną lipti nuo
gi, repečkomis, atbuli. Bū
tų nepaprastas pasiekimas. 
Dar niekas tokio žygio ne
sugalvojo.

Lietuvos vyriausybė 
ėmė ir švystelėjo 24 tūks
tančius dolerių. Nei viena 
pasaulio vyriausybė to ne
padarė. Tad kodėl Lietuva 
skundžiasi savo prasta eko
nomine padėtimi? Kodėl 
kreipiasi į visą pasaulį, o 
labiausiai į Amerikos lietu
vius, prašydami pagalbos?

Kalnų laipiojimo entu
ziastai labai supyks paskai
tę kas parašyta. Jie sakys:

"Kaip tas kiaulė gali iš
sižioti, kada mūsų vyrai ri
zikuoja, kad galėtų Lietu

BALTIA EXPRESS CO. LTD
»«TERHAT»NAt PAHCEL SERVICE TO EASTERN EUROPE SUSIIMARV OR AMBER GROUP 

PRES. VIDMANTAS RAPSYS

TIK 90 CENTŲ UŽ SV. VIRŠ 80 SV. 
SIUNTINIAI | LIETUVĄ SU PRISTATYMU | NAMUS BE MUITO 
TIK $1.00 UŽ SV.. JEI SIUNTINYS LENGVESNIS, KAIP 80 SV.
- SlOSKITE VISKĄ: NAUJUS IR NAUDOTUS DRABUŽIUS, VAISTUS. MAISTĄ, RADUO 

APARATŪRĄ, BEI ASMENINIUS SIUNTINIUS
- MES ĮPAKUOJAME IR APDRAUDŽIAME SIUNTNIUS
- PERVEDAME PINIGUS, PERSIUNČIAME DOKUMENTUS 
-CHICAGOJE IR APYLINKĖSE PAIMAME SIUNTINIUS IS NAMU
- MINIMALI SIUNTINIO KAINA $25,00

GALIMI EXPRESS CARGO SIUNTINIAI PER 20 DIENU 
ATVERKITE ARBA SIUSKITE UPS ADRESU:

37B2 W. 79th St. CHICAGO, IL 60652
TEL. 1-800-SPARNAI (TOLL FREE) 1-800-772-7624

vos vėliavą įsmeigti kalno 
viršūnėje!"

Bet ar jie buvo toje vir
šūnėje? Ar mūsiškiai ras 
vietą kur įsmeigti? Ten 
tiek daug tų vėliavų. Nebė
ra vietos.

Besilankant Amerikoje 
aukštiems Lietuvos parei
gūnams, pensininkai labai 
išdidžiai įteikia tūkstantį ar 
du Lietuvos atstatymui. Ir 
kur tie jų doleriai nueina? 
Keliems pramuštgalviams 
padėti lipti į kalną. O jeigu 
naujai besikuriantis ūkinin
kas paprašytų paskolos trak 
toriui nupirkti, kad galėtų 
žemę išpurenti ir užauginti 
rugių, kuriais penėtų kalnų 
laipiotojus, kiauro krepšio 
specialistus, valdžios dyka
duonius. Ar manote, kad 
jis lengvai gautų? Neteko 
girdėti.

Tad pensininke, atida
vęs savo dolerius Lietuvos 
atstatymui, džiaukis. Tavo 
doleriai lipa į kalną.

Būdamas labai ir labai 
jaunas vaikėzas, atsigulęs 
ant lentos perplaukiau Ne
muną.

Labai didžiavausi savo 
žygiu, bet tėvas žadėjo pre
miją jeigu dar kartą tą dary
siu, įsakmiai rodydamas į 
savo storą diržą. Prisimin
damas tą savo žygdarbį, siū 
lau Lietuvos vyriausybei 
įsteigti premiją perplauku
siam Atlantą ant lentos. To 
kiam didvyriui ir Ameriko
je būtų galima surinkti do
lerių. Ir jeigu Lietuva tiek 
tų dolerių turi kad nebežino 
kur jų dėti, tad kodėl nepa
skelbti dar keletos premijų.

9 psl.DIRVA • 1992 m. rugsėjo 24 d.

Ilgiausiai parlamente 
kalbėjusiam ir nieko nepa
sakiusiam: $10,000. Komu 
nistų partijos veikėjui kuo 
daugiau nuprivatizavusiam 
į savo kišenę: $10,000. 
Greičiausiai persiorentavu- 
siam keigibistui: $10,000. 
Krepšininkui pakeitusiam 
spalvas: $10,000. (reikėtų 
daugiau. Jie įpratę į stam
besnes sumas).

(įyVESjI'MlŠ'KOS ĮVMKPAO&ĖS
Gerardas Juškėnas

MIRĖ KEPENŲ 
GAVĖJAS

DIRVOS įvairenybėse 
minėta beždžionės (ba- 
boon) kepenų persodinimo 
istorinė operacija žmogui, 
po 70 dienų baigėsi mirti
mi. Jis mirė nuo kraujo iš
siliejimo smegenyse, kuris 
neturėjo ryšio su kepenų 
persodinimu. Pittsburgho 
universiteto chirurgai kon
statavo, kad tas ligonis iš 
viso buvo labai silpnos svei 
katos prieš kepenų persodi
nimą. Jis nepakėlė diagnos 
tinių perkeltų kepenų tyri
mų. Tai buvo labai didelės 
rizikos bandymo aplinky
bės. Ligonis nepajėgė viso 
to pernešti.

Jis sirgo nuo hepatito B 
viruso, kuris taip pat sunai
kina ir iš kito asmens per
sodintus kepenis. 40% to
kių ligonių miršta laike 60 
dienų. Anot gydytojų "ba- 
boon" kepenys yra atspa
rios hepatito virusui. Tiki
masi, kad beždžionės kepe
nų persodinimai ateityje su
mažins organų trūkumą to
kiom operacijoms.

Rugsėjo mėn. gydytojai, 
išstudijavę mirusio ligonio 
istoriją, žada tęsti toliau to
kias operacijas - laukian
tiems trims kitiems ligo
niams.

♦ ♦ ♦

ILGŲJŲ TILTŲ BAIMĖ
Šiame krašte esama 

daug milžiniškų tiltų. Dau
gelis esame girdėję apie 
"Golden Gate" tiltą Califor- 
nijoje, "Mackinac" tiltą 
Michigane, ''Chcsapeake" 
tiltą Marylande arba "Dela- 
ware Memorial" tiltą ir kt.

Poetai ir šiaip įvairūs 
pluksnagraužiai, pavydžiai, 
žiūri į tas sumas. Palaukit, 
gal ateis jūsų eilė. O tu že
mės knisėjau, nesitikėk. 
Tau premijų nenusimato. 
Nei tu į kalną lipi, nei į 
kiaurą krepšį mėtai. Nesi
ginčyk, kad tu krepšius pri
pildai rugiais, bulvėmis, bu 
rokais. Tai visiškai neįskai 
tomą į premijų skaičių.

Tie visi tiltai pasižymi savo 
ilgumu: nuo 5 iki 2.5 mylių 
ir yra bent 200 pėdų aukšty 
je nuo vandens lygio.

Ir štai dabar paaiškėjo, 
kad Amerikoje apstu žmo
nių, kurie bijo važiuoti au
tomobiliais tokiais tiltais. 
Tokiai baimei net surastas 
terminas - "Gephyropho- 
bia".

Plačiai negarsinama, bet 
tų tiltų priežiūros įstaigos 
turi specialias programas 
tiems bailiems vairuoto
jams padėti. Baimės pagau 
ti vairuotojai sustingsta 
įvažiavę į ilgąjį tiltą ir tuo 
pačiu sustabdo bet kokį 
eismą. Vienas iš tilto prie- 
žiūrėtojų paprastai įsėda į 
tokį automobilį ir nuvai
ruoja jį į kitą krantą.

Pernai Michigane 830 
vairuotojams buvo padėta 
pervažiuoti Mackinac tiltą, 
Marylando Chesapeake 
Bay tilte pasitaikė net 1000 
baigščių vairuotojų, o De- 
laware Memorial tiltu pade 
ta 133 asmenims pervažiuo 
ti. Nuo tokios baimės su
stingsta ir vyrai ir moterys.

Kartą Michigane didžiu
lio sunkvežimio šoferis ne
įstengė pervažiuoti Macki
nac tiltą, teko jam padėti. 
Pasitaiko ir tokių vairuoto
jų, kurie vengdami didžiųjų 
tiltų, važiuoja tris ar ketu
rias valandas aplinkiniu ke
liu. O kiti kreipiasi į psi
chologus, kurie juos pagy
do nuo tokios baimės prie
puolių.

Sl&ty& ir pfatinkįt
‘DI'gjVA
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ĮDOMŪS muzikiniai ir 
KULTŪRINIAI RENGINIAI 

BOSTONE
Pabaltiečių serijos 1992 

-1993 metų 34-asis koncer
tinis sezonas bus ypatingai 
įdomus muzikos mėgėjams, 
nes jame dalyvaus žymūs 
atlikėjai iš laisvų Baltijos 
valstybių.

Spalio 4, sekmadienį, 3 
vai. p.p. koncertuos Rygos 
Katedros berniukų choras 
iš Latvijos, pelnęs tarptau
tinį pripažinimą. Choro va
dovas ir dirigentas Janis 
Erenstreits, vargonais akom 
panuos Talivaidis Deksnis.

Lapkričio 8, Lietuvos 
pianistas Petras Geniušas, 
laimėjęs 1992 metų tarpiau 
tinį konkursą Palm Beach 
Floridoje, atliks solinį kon
certą.

Estų atlikėjos Leelo 
Valdsaar Basham, fleita, ir 
Maaja Roos, pianinas, savo 
pasirodymu kovo 28 d., 
1993 m. užskleis koncertinį 
sezoną.

Visi koncertai vyks First 
& Second Church, 66 Mari 
boruogh Street, Bostone, 
pradžia 3 vai. p.p. Po kon
certų vaišės, kavutė. Ren
gia Naujosios Anglijos Pa
baltiečių Draugija, pirm. 
Irena Veitienė.

Koncertų serijos bilietus 
galima užsisakyti pas val
dybos narius iki spalio 4 d.

Spalio 4 dieną, sekma
dienį, 3 vai. p.p. Museum 
of Fine Arts, Dennis Cape 
code įvyks styginių kvarte
to koncertas, kuriame pir
mu smuiku griežia Elena 
Kuprevičiūtė-Bergienė. 
Bilieto kaina 10 dol.

Lapkričio 12-15 dieno
mis World Trade Center 

Religinės tautodailės puošmenos - mūsų tautinio meno 
brangenybės ir miestuose ir bažnytkaimiuose, net ir pavienėse 
sodybose. G. Kijauskienės nuotr.

Bostone įvyksiančioje Tarp 
tautinėje mugėje dalyvaus 
lietuvių organizacijos - 
Tautodailės Instituto Bosto 
no skyrius, pirm. Saulė Ša
tienė, Lietuvos Vaikų Glo
ba, pirm. Daiva Veitaitė- 
Nedhardt ir Lietuvių Pilie
čių Darugija, pirm. Algis 
Skabeikis.

TI atstovės parengs dai
lės dirbinių, audinių, juostų 
bei suvenyrų parodą, de
monstruos skaidres iš pa
skutinės liaudies šokių šven 
tės Chicagoje. Globa ir LP 
Draugija paruoš lietuviškų 
patiekalų, užkandžių ir gėri 
mų, kuriais vaišins mugės 
dalyvius. Visi kviečiami 
atsilankyti mugėje!

* * *
Tautos Šventės Mišios 

buvo atnašaujamos sekma
dienį, rugsėjo 13 d. Šv. Pet
ro bažnyčioje. Mišias laikė 
ir pamokslą Marijos gimi
mo ir Tautos Šventės proga 
pasakė klebonas kun. A. 
Kontautas. Susirinkusius 
po Mišių bažnyčios salėje 
pasveikino Bostono LB vai 
dybos pirm. A. Kupčinskas 
ir JAV Krašto valdybos vi- 
cepirm. G. Čepas. Kavutę 
ir vaišes paruošė LB valdy
ba. - * * *

Fleitų Koncertas - Per 
mišias rugsėjo 27, sekma
dienį, Šv. Petro bažnyčioje 
gros žymus Berlee kolegi
jos prof. fleitistas Mathew 
Marvuglio ir neseniai iš 
Lietuvos atvykęs fleitistas 
virtuozas Gediminas Sta
naitis. Po mišių salėje jie 

atliks trumpą koncertėlį. 
Kviečiama pasidžiaugti jų 
muzikiniais talentais.

♦ ♦ ♦

Šeštadieninė Bostono 
Aukštesnioji Lituanistinė 
Mokykla rugsėjo 12 d. pra
dėjo mokslo metus. Pasi
baigus mokinių registraci
jai, kun. A. Kontautas atlai
kė mišias, dalyvaujant mo
kytojoms, mokiniams ir jų 
tėvams. Vadovaujant Al
donai Lingertaitienei, mo
kiniai inscenizavo evange
liją skaitė skaitinius ir in
tencijas, nešė aukas, akty
viai dalyvavo mišių eigoje.

Po mišių ir pietų pertrau 
kos visi susiskirstė į klases, 
kur vyresnieji toliau gilins 
žinias, o daugeliui mažes
niųjų tai buvo pirmoji lietu
vių kalbos pamoka mokyk
loje. Daug metų veikia lop 
šelis, kuriame mokosi vai
kai nuo 3 metų. Šiais me
tais lopšelyje dirbs mokyto
jos Naida Šnipaitė ir Eglė 
Šukienė, darželyje mokyto
jaus Danutė Kazakaitienė.

Gimnazijos kursą pra
ves mokytojos Jūratė Aukš- 
tikalnienė - 2 sk., Liuda 
Žiaugrienė - 3 sk., Birutė 
Žiaugrienė - 4 sk., Liuda 
Senūtienė - VI sk., Aldona 
Dabrilienė - VII sk.

Aukštesniosios mokyk
los istorijos kursą dėstys 
Mirga Gimiuvienė, literatū
rą - Zita Krukonienė. Tau
tinių šokių būreliui vado
vaus Rūta Mickūnienė ir 
Lina Subatienė. Šiemet no
rintieji galės pasimokyti ju
desių ir pantomimos įval
dymo technikos, kurią mo
kys Jūratė Mikšytė.

Aldona Lingertaitienė 
kūrybingai vadovauja pro
gramos praturtinimui, kuris 
skatina jaunimą dalyvauti 
tokiuose renginiuose, kaip 
teatro festivalis, Kalėdų eg
lutė, Užgavėnės, knygų 
skaitymo maratonas, mar
gučių ritinėjimas ir kt.

Direktorės pareigas at-

Dalios Kašubaitės ir Mark Metzger vestuvių nuotr. Iš kairės N. Degesytė, A. Degesytė, P. 
Metzger, M. Metzger, D. Kašubaitė-Metzger, V. Kašubaitė ir D. Metzger. D. Degėsio nuotr.

GRAŽIOS VESTUVĖS ANNAPOLYJE

Liepos mėn 25 d. JAV 
Karo Laivyno Akademijoje 
Annapoly, Marylande, su
situokė inž dk. Romualdo ir 
Nijolės Kašubų jaunesnė 
dukra Dalia su leitenantu 
Mark Metzger.

Dalia ilgametė clevelan- 
dietė susipažino su būsimu 
vyru Lake Catholic gimna
zijoje, kurią abudu nauja- 
vedžiai baigė 1985 metais. 
Ta draugystė išsivystė iki 
gražios Karo Laivyno Ko
plyčios altoriaus slenksčio. 
Kapelionas paminėjo per 
pamokslą, kad pirmą kartą 
išgirdęs lietuvių kalbą skai
tytą iškilmių metu šitoje 
koplyčioje.

Nuotakos palydoje buvo 
vyresnė sesuo Vida Kašu
baitė, jaunikio dvi seserys 
ir seserys Audra ir Nida 
Degesytės.

Vaišės po vestuvių įvy
ko "Academy Officers 
Club", kurioje pranešinėjo 
clevelandietė I. Bublienė.

Gražius žodžius tarė iš 
VA atvykęs ir A. Dundzila. 
Įdomu, kad A. Dundzila 
prieš daugelį metų gražiai 
kalbėjo ir Dalios tėvų ves
tuvėse!

lieka Daiva de Sa Pereira - 
Matulionytė, Tėvų komite
to pirmininkės - Lina Su
batienė.

Šį pavasarį Bostono Li
tuanistinį mokyklą sėkmin
gai baigė abiturientai Da
rius Lalas, Rima Zikaitė, 
Aidas Banaitis, Audra Se- 
nūlaitė, Jonas Zikas, Algis 
Kalvaitis ir Moacir de Sa 
Pereira. Už pažangų egza
minų išlaikymą Rimai Zi- 
kaitei ir Moacir'ui de Sa 
Pereira buvo suteikta pini
ginė A. Makaičio premija. 
Tepadeda jų įgytos žinios 
sėkmingai darbuotis lietu
vių veikloje. L.Ž.

Prasmingą lietuvišką 
maldą viešai sukalbėjo šei
mos draugė R. Marchertie- 
nė.

Dalyvavo nemažai nuo
takos šeimos svečiu iš Cle
velando ir kitur.

Dalia Kašubaitė - Metz
ger baigė 1989m. Miami 
Universitetą Ohio valstijo
je. Ji dirba Fox Retail Group 
bendrovėje. Vyras Mark 
baigė Karo Laivyno Akade 
miją 1989 metais ir šiuo lai 
ku priklauso valdomųjų ra
ketų kreiserio USS Ticon- 
deroga etatui. Jų dabartinė 
gyvenvietė Norfolk Virgi
nijoje. Dainius Degcsys

IR DIEVAS SU MUMIS
(Atkelta iš 8 psl.)

dengė apsilankymų išlai
das). Sveikindavau kiekvie 
ną, ir šventos laimės 
džiaugsmo žvaigždės nu
švisdavo jų akyse. Pajuto, 
kad Tauta suvokia jų kan
čias, žuvusiųjų artimųjų, 
beribio skausmo vertę. Ko 
kia vaiski kančios, džiugios 
kančios šviesa, padedanti 
ištverti ir sunkiausią kovą 
už laisvę, kada pavergtieji 
pakyla aukščiau kasdieny
bės atsimenant 23 - žuvu
sius 800 sužeistuosius ir su 
luošintus.

Ir jau nuo pirmų savai
čių pasijuto, kad yra žmo
nių, kuriuose gimė mintis, 
kad turėtų gynėjai jungtis. 
Šią mintį pasakė Angelė 
Pladytė. Ir šiandieną jau 
yra Brolija, kuri tampa nau
ja Laisvės Šviesos trokštan
ti ląstelė. Toji Brolija jun
gia tuos, kuriems Laisvė 
brangesnė už gyvybę. Ir 
Išeivijoje rėmėjų grupėm 
kviečiama stiprinti Broliją. 
Brolija taps vartais Tautos 
susitaikymu per atsiteisimą. 
Ir Dievas eis su mumis 
pirma mūsų!...
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Šv. Kazimiero Lit. mo
kyklos tėvų komitetas pra
dedant mokslo metus š.m. 
rugsėjo mėn. 12. 7 vai va
karo Dievo Motinos parapi
jos auditorijoj suruošė Vyt. 
Kernagio koncertą. Į kon
certą atsilankė apie 300 as
menų, kurių tarpe nemažai 
jaunimo ir mokyklos moki
nių. Šis koncertas ir buvo 
skirtas mišriai auditorijai, 
t.y. dideliems ir mažiems: 
toks buvo koncerto moto.

Prieš išeinant aktoriui į 
sceną Vilija Klimaitienė vi
sus supažindino su akt. 
Vyt. Kemagiu, apibudinda
ma jo teatralinį ir muzikinį 

'pasiruošimą bei jo vaidy
bos ir muzikinį stilių. Vili
ja Klimaitienė tai atliko la
bai profesionaliai, sklan
džia kalba ir puikia dikcija.

Vyt. Kernagis įvairių 
poetų eilėraščiams ir savo 
kūrybai yra sukūręs muzi
ką, kurią įdomia interpre
tacija palydint gitarai perda 
vė skaitytojams skirtų dai
nelių. Šiom dainelėm yyt. 

1992 M. LIETUVIU DIENOS 
LB CLEVELANDO APYLINKĖS 
VALDYBA » OHIO APYGARDA 

KVIEČIA VISUS l 

LIETUVIŠKA 
MUGE

ŠCKMAMKšMUtAn

DIEVO MOTINOS PARAPIJOS PATALPOSE 

MENO IŠDIRBINIAI-ĮVAIRENYBĖS 
LIETUVIŠKAS MAISTAS * PYRAGAI 

GAIVINANTYS GĖRIMAI
ĮĖJIMAS SUAUGUMCMsHm JAUNIMUI nu M MCTU-LAtfUU

Kernagis sudarė labai arti
mą ryšį su mokyklinio am
žiaus vaikais, kurie ir patys 
retkarčiais įsijungė savo 
balsais į koncertą. Taip pat 
ir su suaugusiais aktorius 
sugebėjo palaikyti ryšį, 
įtraukdamas ir juos į ben
drą dainą ir dažnai malo
niai nuteikdavo gana sklan
džiu jumoru.

Antrąją koncerto dalį 
Vyt. Kernagis atliko prie 
piano. Akomponuodamas 
savo dainom atliko visą ei
lę jumoristinių, tėvynės 
meile bei nostalgija dvel
kiančių ir keletą estradinio 
žanro.

Publika entuziastingai 
pritarė garsiais plojimais, 
ypač paskutiniai dainai, ku
ri skambėjo: "Gyvuok mei
le, gyvuok saule, gyvuok 
Lietuva,.."

Komiteto pirmininkas 
Kęstutis Civinskas dėkojo 
Vyt. Kemagiui už linksmai 
visus nuteikusius savo dai
nomis. Prisiminimui įteikė 
Yyt. Kemagiui ir jo techniš 

kam asistentui Mariui Ša- 
duikiui marškinėlius su šv. 
Kazimiero Lit. mokyklos 
emblema, o Lana Pollock ir 
Aidas Idzelis įteikė po gė
lių puokštę.

Po koncerto mažoje sa
lėje vyko vaišės ir paben
dravimas. S.S.

♦ ♦ ♦

ANGLŲ KALBOS 
KURSAI

Rugsėjo 14-tos savaitę 
prasidėjo anglų kalbos 
pamokos. Pamokos nemo
kamai, vakarais. Trys gru
pės pagal pajėgumą.

Dėl daugiau informacijų 
prašom skambinti Cathrine 
Thomas 371-7138

* * *

PARENGIMAI
• SPALIO 3-4 d. JAV LB Cle

velando apylinkė ir Ohio apygarda 
rengia Lietuvių Dienas - Lithua
nian Fair Clevelando Dievo Moti
nos parapijos patalpose.

• SPALIO 10 d. šeštadienį 7 vai. 
vak. Pabaltiečių Bendravimo Vak
aras - Latvių salėje. Rengia Cleve
lando Pabaltiečių Komitetas.

• LAPKRIČIO 15 d. Sv. Jurgio 
parapijos rudens festivalis 11:30 iki 
3:30v.

• LAPKRIČIO 21 d. LKVS-gos 
"RAMOVE" Clevelando skyrius 
rengia Lietuvos Kariuomenės 
Šventės minėjimą Lietuvių Namuo
se - Clevelande.

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

• GRUODŽIO 31 d. Lietuvių 
Namai ruošia Naujų Metų sutikimą 
6:30 v.v.

• ♦•f/*

NATIONAL TRAVEL
& TOURS

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

KELIONĖMS l LIETUVĄ IR l 
KITAS PASAULIO ŠALIS

SKAMBINKITE 
RITAI STAŠKUTEI 

932-6100

NORINTIEJI DALYVAUTI RINKIMUOSE

Ambasada Washingtone 
praneša lietuvių visuome
nei, kad registracija užsie
nyje gyvenantiems Lietu
vos piliečiams, kurie nori 
dalyvauti spalio mėn. Sei
mo rinkimuose, užsibaigė 
rugsėjo mėn. 8 d. Tie Ame 
rikoje gyvenantys lietuviai, 
kurie neužsiregistravo iki 
to laiko negalės balsuoti 
Seimo rinkimuose.

Kadangi paskutinėmis 
dienomis Lietuvos diplomą 
tinėse įstaigose užsiregis
truojančių tarpe buvo daug 
nespėjusių susitvarkyti visų 
dokumentų, reikalingų Pi
liečio pažymėjimui gauti, 
Lietuvos įstaigos tiems as
menims pratęsia terminą 
Piliečio pažymėjimui įsigy
ti iki š.m. spalio mėn. 1 d.

Rinkimams užsiregistra
vę, bet piliečio pažymėjimo 
neįsigiję asmenys vienai iš 
Lietuvos diplomatinių įstai
gų JAV-ose iki spalio mėn. 
1 d. (pašto atžyma) turi būti 
pateikę:

PATS METAS KALĖDINIAMS
SIUNTINIAMS Į LIETUVĄ PER

Cltlutltd IMPORT EXPORT
international parcel service to EASTERN europe

58 CENTAI UZ SVARĄ SIUNTINIAMS VIRS yGO SV.

68 CEhąĄI UŽ SVARĄ LENGVESNIEMS SlU NRNiAMS
MES SIUNČIAME VISKĄ NAUJĄ IR NAUDOTĄ SU PRIS
TATYMU l NAMUS. BE JOKIO MUITO, APDRAUDŽAME 
PAKUOJAME, PAIMAME IŠ NAMU.

KONTEINERIS IŠSIUNČIAMAS RUGSĖJO 26 D.

atvežkite arba atsiųskite ups

E. T85TH STREET 
EUCLID, OH 44119
(216) 481-0011

F citlc/nlu impot

1) pareiškimą pilietybei at
statyti;
2) kopijas dokumentų, ku
rie rodo, kad asmuo iki oku 
pacijos pradžios buvo Lie
tuvos pilietis. (Jei asmuo 
gimęs ne Lietuvoje, bet 
gimdamas kitoje valstybėje 
neįgijo tos valstybės pilie
tybės - dokumentai, kurie 
rodo, kad bent vienas iš tė
vų buvo Lietuvos pilietis.)
3) dvi 2,5 x 3,5 dydžio fo
tonuotraukas;
4) $20 pažymėjimo mokes
tį*

Asmenys, kurie užsire
gistravo Seimo rinkimams, 
bet iki spalio mėn. 1 d. (paš 
to atžyma) nepateiks visų 
čia išvardintų dokumentų, 
bus išbraukti iš rinkėjų są
rašo ir Seimo rinkimuose 
negalės dalyvauti.

'DIĄjVOS

III TAUPA
■Iii Lithuanian Credit Union

JAKUBS AND SON

-t
Laidojimo Įstaiga 

Delio E., William J. Sr., 
W iii i am J. Jakubs Jr. ir 
Barbora Jakubs Schmidt

Licenzi/uoti direktoriai ir balzamuoto/ai

936 East 185th Street. Develaml. Oho 44119 
Tel. (216) 531 7770

Laidotuvių koplyčia erdvi, vėsinama 
teikianti jaukią atmosferą liūdesio 
valandoje* Didelė aikštė automobi

liams pastatyti.

Lietuvių Kredito Kooperatyvas 
767 East 185th Street 

Cleveland, Ohio 44119 

481-6677
Matas realtors pgiMafl

NORMLS

Broker RITA MATAS - G.R.I. — statė certified 
real estate appraiser 

2412 CEDARVVOOD ROAD 18021 MARCELLA ROAD
PEPPER PIKE, OH 44124 CLEVELAND, OH. 44119

(216)473-2530 216)486-2530

ADV. VYTAS MATAS - teisinis patarėjas
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ATSTOVAI PAS 
RESPUBLIKONUS 
Lino Kojelio, Washing- 

tone veikiančios U.S. Bal- 
tic Foundation (USBF) pir
mininko rūpesčiu, Baltijos 
kraštų atstovai dalyvavo 
Amerikos respublikonų par 
tijos didžiajame suvažiavi
me.

Rugpiūčio 19 V. ir R 
Harvey suruoštame priėmi
me buvo pagerbti: Andrius 
Kubilius (Sąjūdžio vykdo
masis sekretorius), Romu
aldas Razukas (latvių popu
listų fronto pirmininkas), , 
Andrus Villem (estų krikš
čionių demokratų partijos 
vicepirmininkas), Marijus 
Šaulauskas (Lietuvos libe
ralų susivienijimo pirmi
ninkas), ir Sallija Benefel- 
de (latvių populistų direk
torė).

Supažindindamas atvy
kusius, L. Kojelis pareiškė: 
"Šie mūsų svečiai yra tikrie 
ji įvykusios revoliucijos - 
sunaikinusios komunizmą 
ir atnešusios demokratijos 
bei artėjančios ekonominės 
gerovės Estijai, Latvijai ir 
Lietuvai - didvyriai".

Priėmime dalyvavo keli 
buvę Amerikos ambasado
riai, aukšti respublikonų 
valdžios pareigūnai bei 
Houston miesto verslinin
kai.

♦ ♦♦

DR. LEONAS 
KRIAUČELIŪNAS l 

BOSTONĄ
DR. Leonas Kriaučeliū

nas, ALTS-gos pirmininkas 
Bostono Tautinės S-gos 
skyriaus pirmininko J. Ren 
tclio kvietimu, š.m. spalio 
mėn. 3 d. vyksta į Bostoną 
kur skyriaus metinio susi
rinkimo proga padarys pra
nešimą apie Tautinės S-gos 
valdybos atliekamus ir pla
nuojamus darbus. Su sky
riaus nariais pasidalins 
mintimis ir kitais Sąjungos 
veiklą liečiančiais klausi
mais.

Mylimai motinai

A.A.

ANELEI SMETONIENEI
iškeliavus Amžinybėn, giliai užjaučiame 
Lietuvių Tautininkų Sąjungos Pirmininką 
RIMANTĄSMETONĄ ir Jo šeimą

Aldona ir Povilas Švarcai 
Rūta Šakienė 
Julija ir Jonas Petroniai 
Elena ir Karolis Milkovaičiai 
Irena ir Ramūnas Bužėnai

MIRĖ STEFANIJA 
DEKSNIENĖ

Dr. Stefanija (Stenė) Da 
bužinskaitė- Deksnienė 
mirė š.m. rugsėjo 3 dieną 
išvarginta skaudžios ligos.

Nepriklausomoje Lietu
voje baigė "Saulės" Mergai 
čių Gimnaziją ir medicinos 
fakultete odontologiją įsi- 
gydama dantų gydytojos 
diplomą.

Buvo ištekėjusi už dipl. 
teisininko Jono Deksnio - 
Korp. Neo-Lithuania filis
terio.

Amerikoje ilgus metus 
gyveno Vinelande, N. J. ir 
prieš trejus metus apsigy
veno Danbury, Ct. netoli 
dukros šeimos.

Paliko giliame nuliūdi
me vyrą Joną, dukrą Ritą 
su vyru Dr. Aibrack, anūkę 
Daną, sūnų Viktorą su šei
ma ir būrį draugų.

* * *
DĖKOJAMA JUOZUI 

ŽVYNIUI
Juozas Žvynys, aktyvus 

St. Petersburgo Tautinės 
Sąjungos skyriaus valdybos 
narys, viešėdamas Chica
goje, turėjo pasitarimus su 
ALT S-gos valdyba ir ta 
proga padovanojo Sąjungos 
valdybai iš 22-rojo Tauti
nės Sąjungos seimo, kuris 
įvyko š.m. gegužės mėn. 
16-17 d.d. St. Pctersburg, 
Fla. video filmą. Nuošir
džiai dėkojame kolegai Juo 
zui . ALT S-gos valdyba.

♦ ♦ ♦

MARYLANDO 
LIETUVIŲ DRAUGIJŲ 

TARYBOS VARDU, 
spaudai paremti, siunčiu 
$25 auką. Linkiu sėkmės 
tęsiant šį kilnų, kultūrinį 
darbą. Janina Brasauskie- 
nė, kasininkė.

Ačiū už paramą.

LIETUVOJE
IŠNUOMOJAMAS 

laikinam apsistojimui 1 kam
bario butas 5-ame aukšte Vil
niuje, prie "Žalgirio stadijo- 
no". Kreiptis: (216) 481 0011 

nuo 9am-5pm.

KAIP SEKASI "LIETUVAI" 
PLAUKTI APIE PASAULĮ 

(Atkelta iš 4 psl.)
nu buriuotoju Almantu Pus 
liu defiliuodami Panamos 
miesto centre, kelis karus 
krūptelėjome nuo šūvių, ku 
riuos paleido Santa Anos 
aikštės rajone budėję poli
cininkai. Tvarkos sergėto
jus su demonstratyviai at
rakintais karabinais čia pa
matysi vos ne iš kiekvienos 
padoriau atrodančios par
duotuvės arba ofiso. Ame
rikiečių zona Ankonos kal
no rajone aptverta spygliuo 
ta viela, prieigas budriai 
kontroliuoja uniformuoti 
JAV kariškiai.

Kontrastinga šalis toji 
Panama! Žmonėms stinga 
darbo, nėra pinigų, nėra ir 
duonos, - aiškino man to 
paties taksi vairuotojas, vež 
damas į Balboa jachtklubą, 
kurį vakarėjant apspinta 
tuntas juodaplaukių ir išba
dėjusių tikrąją to žodžio 
prasme prostitučių. Ma
čiau daug alkanų, iš nevil
ties, ko gero, viskam pasi
ryžusių žmonių. Net jacht
klubo sąvartynus naršan
čios katės čia įtartinai lie
sos. Tiesa, miesto parduo
tuvės užverstos vakariečių 
požiūriu gana pigiomis pre
kėmis. Tačiau vietinių gy
ventojų perkamoji galia aki 
vaizdžiai neatitinka pasiū
los. Gal todėl įkyrūs "Par
duotuvių berniukai" kiauras 
dienas šūkalioja ir pliaukši 
delnais prekybos pasažuo
se, o užsieniečius vos ne už 
atlapų stengiasi įgrūsti į vi
dų. Visa tai pamačius, kaž
kodėl nesinori tikėti bukle
tais, skelbiančiais, jog Pa
nama - finansinis ir komer
cinis Lotynų Amerikos 
centras. Šalis nesugebanti 
pasotinti visų savo piliečių 
man labiau priminė tipišką 
"bananų respubliką" su vi
somis iš to išplaukiančio
mis ekonominio ir sociali
nio gyvenimo perversijo
mis. Susigaudyti, kas čia 
labiausiai kaltas nelengva. 
Tik viena aišku - pasauliui 
gyvybiškai svarbių magis
tralių kryžkelėje įsikūrusi 
Panama kol kas neišnaudo
ja savo potencijų. Nema
nau, kad atgautas iš JAV 
kanalas greitai ir iš esmės 
pagerins panamiečių rei
kalus.

Panamoje mes šiek tiek 
papildome senkančias mais 
to produktų atsargas. Vai
sių ir daržovių kainos čia 
tiesiog stulbinančios - ma
tyt, ir toliau maitinsimės 
gerokai pakaitusiais, bet 
dar nesugedusiais konser
vais.

Rimas Dargis bando su
sisiekti su Australijos lietu
viais. Tikimės, jog kelio
nei Ramiuoju vandenynu 
iki Sidnio uosto 1000 litrų 

gėlo vandens užteks. Kri
tišku atveju vandenį pirksi
me amerikiečių adminis
truojamose Samoa salose.

Prisiklausę įvairių kalbų 
apie tropinius ciklonus ir 
patys jau pajutę galingą jų 
alsavimą, galvojome kaip 
pigiau įsigyti satelitinį oro 
prognozių priėmimo apara
tą. Pagelbėjo Bostono lietu

LIETUVOS LAIVAI PLAUKIA 
TOLIAU PER PASAULIO J0RAS
Dvi Lietuvos jachtos, 

dalyvavusios didžiojoj Co- 
lumbo regatoj 1992 m. iš
keltom būrėm lenktyniau- 
damos su daugiau kaip 200 
kitų didelių laivų, plaukian
čių iš Cadiz, Ispanijos į St. 
Juan, Portoriko o po to į 
New Yorką ir Bostoną da
lyvauti liepos mėnesio pa
raduose ir iškilmėse.

Jachta "LAISVĖ" 60 pė 
dų ilgio su kapitonu Ignu 
Miniotu ir jo vyrų įgula pa
liko Bostoną 17 liepos ir pa 
skutinėje regatos kelio da
lyje plauks į Liverpool, 
Angliją. Iš ten jie tęs ke
lionę atgal į Klaipėdą tikė
damiesi būti namuose Lie
tuvoje, rugpjūčio gale. 
Mes tikime, kad jie bus pa
gerbti kaip didvyriai. Lie
tuviai jūreiviai, kuriuos jie 
buvo aplankę St. Croix sa
loje pradžioje birželio, linki 
jiems sėkmingiausios kelio 
nės ir laimingo sugrįžimo į 
Lietuvą. Bičiulystė tarp jū
reivių ir lietuvių šeimų St. 
Croix saloje niekad nebus 
pamiršta.

Antroji jachta "LIETU
VA" 54 pėdų ilgio, vado
vaujama kapitono Stepono 
Kudzevičiaus ir Klaipėdos 
Jachtklubo pirmininko Ri
mo Dargio su 6 jūreiviais 
(Gediminas Pilaitis - korės 
pondentas, Ričardas Rama
nauskas, Jonas Limontas, 
Linas Ivanauskas ir Almon- 
tas Puslys) paliko Bostoną 
ir kita kryptimi sugrįžo į 
Karibų jūrą. Čia yra pirmo 
ji fazė jų kelionėje aplink 
pasaulį.

Pirmasis sustojimas 31 
liepos 1992 buvo St. Croix, 
U.S.V.I. - namų uostas 
Jachtoms "NERINGA AN
TRA" 53 pėdų, kapit. Be
nediktas Karalius ir "JŪ
RATĖ" kapit. Jonas Vaka
rietis.

PATRIA
2638 W. 71 St., Chicago, IL 60629, 

tel. (312) -778-2100
Didelis pasirinkimas dovaninių bei buitinių prekių, 

pageidaujamų ir Lietuvoje. Dėl specialiai sumažintų kai.'/.; 
klausykitės Siuto radijo valandos 

sekmadieniais nuo 7 iki 8 vai. ryto, 1450 AM banga.

viai, bet jų dovanoto kom
piuterio net specialistai kaž
kodėl nesugebėjo užprogra
muoti. Buriuotoja tautietė 
Reda Vcitaitė iš Bostono pa 
žadėjo atsiųsti kitą. Tarp 
kitko toji aplinkybė mus ir 
sulaikė patogiame Panamos 
priemiesčio jachtklube. Gal 
pirmadienį atkeliaus žadė
toji siunta. Tada prieš akis 
atsivertė nepažįstamos, gal 
kiek baugios, bet viliojan
čios Ramiojo vandenyno 
platumos ir galime buriuoti.

Po 7000 jūrmylių kelio
nės iš Klaipėdos balandžio 
2,1992 vienas laivas turėjo 
būti pataisytas ir jos įgula 
pailsėti prieš pradedant tęs
ti ilgą 30000 mylių kelionę 
aplink pasaulį.

Laike 2 savaičių vaišin
gose Vakariečių ir Karalių 
šeimose 8 jūreiviai turėjo 
progą keliauti po tropikų 
salą, valgyti ir miegoti na
muose, sekti televizijoj 
olimpinius žaidimus, jų ei
goje Lietuvos krepšinio ko
mandos laimėjimus ir pra
laimėjimą prieš Amerikos 
komandą pasiliekant 3 vie
toje ir su brongos meda- 
lium.

Jie turėjo malonią kelio
nę jachta "Neringa Antra" į 
Buck - salą ir ten esanti 
Povandeninį Parką, kur jie 
turėjo progos nardyti ir ma
tyti įspūdingiausius pasau
lyje povandeninius vaiz
dus. "Fantastiška!" jie visi 
pareiškė.

Gerai pailsėję narsūs jū
reiviai 12 rugpjūčio išplau
kė į Bahamos kanalą, kurį 
jie tiki pasiekti 19-21 rug
pjūčio ir įplaukti į Pacifiką 
ilgai ir daug ištvermės pa
reikalausiančiai kelionei į 
Sidncy Australijoje pro Ga- 
lapagos, Amerikos Samoa, 
Figi salas ir t.t. Jei viskas 
gerai klosis, jie tikisi pasiek 
ti Gerosios Vilties iškišulį 
Pietų Afrikoje ir ateinan
čiais metais apie pradžią 
balandžio 1993 sugrįžti į 
Klaipėdą.

Mes linkime jiems lai
mingos kelionės ir "gero 
vėjo".

Pr. Karalius, 
St. Croix 1992.VIII.14

Skaitykit ir p fatinkit 
tDIĄVA
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