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TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

LIETUVOS ATSTOVAS 
PAS J.T. SAUGUMO 

TARYBOS PIRMININKĘ
New York, 1993 m. rug

pjūčio 25 d., šiandien Lietu
vos Misijos laikinąjį reikalų 
patikėtinį Algimantą Gurec- 
ką, jo prašymu, priėmė Jung
tinių Tautų Saugumo Tarybos 
pirmininkė JAV ambasadorė 
ponia Madclcine Albright. Į 
susitikimą A. Gurecką lydėjo 
Misijos patarėjas Darius Su
žiedėlis.

Ambasadorė Albright pri
ėmė Lietuvos delegacijos at
stovus Saugumo Tarybos 
sekretoriate Jungtinių Tautų 
rūmuose. Algimantas Gurec- 
kas padėkojo Tarybos pirmi
ninkei už progą per ją infor
muoti visą Saugumo Tarybą 
apie Lietuvos-Rusijos santy
kių raidą per praėjusią savai
tę. Susitikimo melu Gurec- 
kas išreiškė Lietuvos Vyriau
sybės susirūpinimą dėl Rusi
jos kariuomenės išvedimo su
stabdymo ir išreiškė nuomo
nę, kad tai nėra tinkamas bū
das išspręsti kilusius nesuta
rimus Lietuvos-Rusijos dery
bose. Lietuva laiko kariuo
menės išvedimo tvarkaraštį, 
pasirašytą beveik prieš metus 
Maskvoje, pilnai galiojančiu 
ir įpareigojančiu Rusijos Fe
deraciją išvesti savo visas ka
rines pajėgas iki š.m. rugpjū
čio 31 d. Lietuvos atstovas 
informavo p. Albright, jog 
Lietuvos Vyriausybė pasilai
ko sau teisę prašyti Saugumo 
Tarybos posėdžio šiuo klausi
mu jei padėtis ateityje pablo
gėtų.

Ambasadorė Albright pa
dėkojo už Lietuvos delegaci
jos inciatyvą pateikti jai nau
jausias žinias apie kariuome
nės išvedimą. Ambasadorė 
užtikrino, kad visa informaci
ja bus perduota kitiems Sau
gumo Tarybos nariams, įskai
tant Rusijos Federaciją. Am
basadorė minėjo, kad lyg šiol 
šis klausimas nebuvo disku
tuojamas Tarybos pasitari
muose.

Norėdama išsakyti savo, 
kaip Jungtinių Amerikos Val
stijų atstovės poziciją, Am
basadorė Albright pasakė, 
kad JAV vadovybė atydžiai 
seka šį klausimą per savo di
plomatines įstaigas Vilniuje 
ir Maskvoje, bet taip pat ir 
per Washingtono žinybas. 
"Mano Vyriausybei šis klau
simas labai aktualus," pasakė 
JAV atstovė.

Ambasadorė Albright pa
prašė Lietuvos delegacijos 
artimiausiomis, savaitėmis pa

laikyti su ja glaudžius santy
kius, ir ją nuolat informuoti 
apie padėtį Lietuvoje. Rug
sėjo 1 d. Saugumo Tarybos 
pirmininkavimą JAV atstovė 
perduos Venesuelos atstovui 
Jungtinėse Tautose.

IR PASITARIMAI SU 
AUKŠTAIS J.T. 
PAREIGŪNAIS

New York, 1993 m. rug
pjūčio 24 d., Šiandien ir va
kar Lietuvos delegacijos 
Jungtinėse Tautose iniciatyva 
vyko pasitarimai su aukštais 
Jungtinių Tautų pareigūnais, 
informuojant juos apie padėtį 
Lietuvoje po Rusijos kariuo
menės išvedimo sustabdymo, 
praneša Lietuvos Nuolatinė 
Misija Jungtinėse Tautose.

Vakar, rugpjūčio 24 d., 
Lietuvos Misijos Laikinasis 
reikalų patikėtinis Algiman
tas Gurcckas kartu su atsto
vais iš Estijos ir Latvijos mi
sijų dalyvavo pasitarime su 
netrukus į Maskvą ir Baltijos 
valstybes vykstančia JT dele
gacija. Delegacijos vadovas, 
Generalinio Sekretoriaus įga
liotinis singapūrietis ambasa
dorius Tommy Koh, išklausė 
naujausią informaciją apie 
kariuomenės išvedimo iš visų

Dirvos bendradarbė Giedrė Kijauskienė Dirvos rengtoje 
gegužinės vietoje - V.L. Apanių sodyboje rado saulėje nokstančių 
patrauklių obuolių.

Dirvos svečiai gegužinėje. Iš kairės: Aldona Stempužienė, Rota Šakienė ir Juozas Žygas.
Dirvos 6 ir 7 psl. spausdiname daugelio svečių nuotraukų. Jas fotografavo: Vladas Bacevičius, 

Giedrė Kijauskienė ir Gerardas Juškėnas.

trijų Baltijos valstybių padėtį. 
Daugiausia buvo kalbama 
apie Rusijos kariuomenės pa
sitraukimo iš Lietuvos su
stabdymą.

Iš ambasadoriaus Koh 
klausimų buvo aišku, kad jis 
gana gerai susipažinęs su 
Baltijos kraštų padėtimi. 
Baigiant pokalbį Baltijos val
stybių misijų atstovai delega
cijos vadovui įteikė po pluoš
tą įvairios dokumentinės me
džiagos. Susitikimas su am
basadorium Koh užtruko dvi 
valandas.

(LR Misija JTO)

TARPTAUTINĖ 
KONFERENCIJA LIETUVOJE

Antanas Dundzila

Ar ne 1977 m. įvykusia
me Mokslo ir kūrybos simpo
ziume, dar tomis tamsiausio
mis prieš aušrą dienomis, Al
girdas Greimas teigė, kad 
"Lietuvą turėsime tokią, ko
kią jai informaciją kas nors 
duos". Tada, aišku, dar buvo 
geležinė uždanga, okupacinė 
cenzūra, speefondai, už
gniaužta žodžio laisvė. Šian
diena padėtis Lietuvoje yra 
radikaliai pasikeitus, nors 
grėsmė informacijos laisvei 
vėl kyla ar - tiksliau pasakius 
- dabartinės valdžios yra die
giama.

Bendrai paėmus, informaci
ja ir žinių kaupimas biblioteko
se yra svarbus visame pasauly
je. Todėl reikšminga ir aktua
lu, kad šių metų rugsėjo 27 - 
29 d.d. Vilniuje įvyks tarptau
tinė Europos mokslinių biblio
tekų ir informatikos konferen
cija bei paroda.

Rimto pobūdžio, tarptau
tinės konferencijos pakelėse 
nesimėto. Tad ir džiugu, kad 
mūsų kūrybingų profesionalų 
dėka toks renginys įvyks Lie
tuvoje. Konferencijos suma
nytojais laikytini bibliotekos 
mokslų profesionalė, Wash- 
ingtone dirbanti Dalė Lukic- 
nė ir amerikietis technologas 
Dr. Lee Burchinal. Įdomu, 
kad L. Burchinal jau yra su
rengęs panašias konferencijas 
Arabijoje ir Egipte.

Lietuvos institucijoms 
bibliotekos mokslų, informa
tikos reikalas taip pat rūpėjo. 
Kai D. Lukienė 1992 m. lan
kėsi Lietuvoje su paskaito
mis, buvo susitikus su akade
miniu bibliotekų atstovų gru

pele, kurios pritarimu ir rū
pesčiu konfcfencijos mintis 
lapo realybė.

Tiesa, kvietime kukliai ra
šoma, kad iniciatyvos grūdą 
pasėjo suinteresuoti bibliote
kų darbuotojai Vilniuje ir 
Kaune bei informatikos spe
cialistai, Amerikoje Rašoma, 
kad Lietuvoje yra būtina 
modernizuoti ir automatizuoti 
bibliotekas. Kiekvienam yra 
aišku, kad ir sovietinei impe
rijai žlugus, Algirdo Greimo 
teigimas dar yra nepasenęs. 
Manyčiau, kad jis niekada 
nepasens.

Techniška konferencijos 
organizavimą kompetetingai 
veda keturios suinteresuotos 
Lietuvos institucijos: Kauno 
Technologinio universiteto, 
Vytauto Didž. universiteto, 
Vilniaus Technikos universi
teto bibliotekos ir Lietuvos 
Techninė biblioteka. Šalia 
šių, ruošimo darbuose akty
viai bendradarbiauja net še
šios organizacijos iš Europos 
ir Amerikos (eiliniam skaity
tojui jos bus nežinomos, tai 
čia jų nelinksniuosime). Pro
gramos ruošimo pačioje viršū
nėje darbuojasi du pirmininkai: 
amerikietis L. Burchinal ir 
Lietuvos ryšių ir informatikos 
ministras Gintautas Zintelis. 
įvairiose komisijose, aišku, 
visų dalyvių čia irgi nesumi
nėsi.

Vieton rengimo komisijų 
narių bei ilgo paskaitininkų 
sąrašo gal bus įdomiau sumi
nėti dalyvaujančius kraštus. 
Taigi parodoje dalyvaus fir
mos iš Ncdcrlandų, Vokieti
jos, Amerikos ir Lietuvos.

(Nukelta į 2 psl.)
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Girdėta iš Vilniaus TIK GAUTI PRANEŠIMAI
• PREZIDENTAS ALGIRDAS BRAZAUSKAS: PADARY

SIME VISKĄ, KAD RUSIJOS KARIUOMENĖ BŪTU IŠVES
TA KAIP GALIMA GREIČIAU. Ši diena yra gera proga su
simąstyti apie istorijos pamokas, apie savo Tėvynės likimą, 
pabrėžė rugpjūčio 23 d. kalbėdamas per Lietuvos radiją Al
girdas Brazauskas. "Juodojo kaspino" dieną jis prisiminė 
didžiules aukas, kurias sudėjo Lietuva paskutiniosios okupa
cijos metais. Deportacijos, žudymai - tai kaina už valstybe, 
kurią neseniai atkūrėme ir vėl turime.

Kalbėdamas apie santykius su Rusija, prezidentas nuro
dė, kad padėtis nėra normali. Tačiau, pasak prezidento, 
"mes panaudosime visas pastangas, kad Rusijos kariuome
nė kaip galima greičiau ir be jokių ekscesų išeitų iš Lietuvos".

Brazauskas pareiškė, kad derybų su Rusija delegacija 
nesugebėjo susitarti delegacijų lygyje, todėl tolimesni spren
dimai galimi tik aukščiausiu lygiu. Jis pasakė esąs įsitikinės, 
kad aukščiausio lygio susitikimai įvyks ir juose bus spren
džiama daug svarbių klausimų. Ypač tai susiję su žalos at
lyginimu Lietuvai. Valstybės vadovas atkreipė dėmesį į tai, 
kad balsuodami už žalos atlyginimą, Lietuvos žmonės nepa
sakė, nei kada, nei kaip tai padaryti.

• BUTKEVIČIUS: RUSIJA TAIKO LIETUVAI GRUBU 
SPAUDIMĄ Rusijos kariuomenės išvedimo iš Lietuvos su
stabdymas yra Rusijos politinis žingsnis, sąmoningai laužan
tis Jungtinių Tautų, kitų tarptautinių organizacijų dokumentų 
nuostatas ir 1992 m. rugsėjo 8 d. Maskvoje pasirašytą Rusi
jos kariuomenės išvedimo grafiką, rašoma pirmadienį išpla
tintame oficialiame Lietuvos krašto apsaugos ministro Aud
riaus Butkevičiaus pareiškime, šiuo žingsniu Rusija igno
ruoja didžiausių pasaulio valstybių ir įtakingų tarptautinių 
organizacijų nuomone, taiko Lietuvai grubų spaudimą, atsi
sako derėtis.

• ALGIRDAS BRAZAUSKAS PIRMADIENI PRIĖMĖ 
LIETUVOS AMBASADORIŲ JUNGTINĖSE TAUTOSE 
ANICETĄ SIMUTI. Aptartas numatomas Brazausko vizitas į 
JAV ir galimas susitikimas su JAV prezidentu, kalbą, kurią 
Lietuvos prezidentas pasakys JT Generalinėje asamblėjoje 
rugsėjo 28 d., problemos dėl pastato misijai prie JT ir konsu
latui, Lietuvos ir Rusijos santykiai, numatyti susitikimai su 
JAV lietuvių bendruomenės nariais ir galimybės vykti į susiti
kimą su Los Angeles lietuviais.

A. Simutis įsitikinęs, kad Rusija turi vykdyti savo tarp
tautinius įsipareigojimus dėl armijos išvedimo iš Lietuvos. Ji 
tuo labai suinteresuota, nes laiku neišvedus kariuomenės, 
Rusijai nebus suteikta JAV ekonominė pagalba, sprendimas 
dėl kurios Amerikos prezidento turi boti pasirašytas šiomis 
dienomis, pažymėjo A. Simutis.

• PREMJERAS IR VRM MINISTRAS APIE KOVĄ SU 
NUSIKALSTAMUMU. Nepaisydama biudžeto sunkumų, 
kovai su organizuotu ir kitokiu nusikalstamumu Vyriausybė 
papildomai skirs daug lėšų ir gyvenimas pamažu turėtų da
rytis saugesnis, spaudos konferencijoje ketvirtadienį pareiš
kė ministras pirmininkas Adolfas Šleževičius.

Vertindamas kriminogenine padėtį vidaus reikalų minis
tras Romasis Vaitekūnas pažymėjo, kad šiemet nusikaltimų 
padaryta vos ne ketvirtadaliu daugiau negu pernai per tą patį 
laikotarpį. Kas dešimt minučių šalyje įvyksta koks nors turti
nis nusikaltimas, kas pusantros valandos - sunkus, žmo
gaus gyvybei gresiantis įvykis, o maždaug per tris valandas 
pavagiamas automobilis. Daugėja neblaivių vairuotojų, o 
kartu ir autoavarijų, kuriose vien liepos mėnesį žuvo 86 žmo
nės ir apie pustrečio tūkstančio buvo sužaloti. Ypač grės
mingą mastą įgavo su prievartiniu turto atėmimu susiję nusi
kaltimai.

Organizuotam nusikalstamumui pažaboti, sakė minis
tras, skiriama ypač didelis dėmesys. Naudojantis prevenci
niu sulaikymu jau izoliuoti 82 pavojingi asmenys, kurie dau
giausia vertėsi reketu.

• PADIDĖJO PREKYBOS APYVARTA SU UŽSIENIO 
ŠALIMIS. 1993 metais Lietuva prekiauja su 134 pasaulio 
valstybėmis, 1992 - su 99. Per šių metų pirmąjį pusmetį 
Lietuvos užsienio prekybos apyvarta buvo 623,6 milijardo 
talonų, per visus 1992 metus - 412,6 milijardo talonų. 
Importas - 257,7 milijardo talonų, eksportas - 365,8.

Apyvarta su Vakarų šalimis šiemet buvo 22 procentai 
bendros užsienio prekybos apyvartos, per visus 1992 metus 
- 12 procentų. Prekyboje su Vakarais dominuoja Vokietija ir 
Italija, Rytuose - Rusija. Suaktyvėjo Kinija, Lietuvai skyrusi 
5,2 milijono JAV dolerių kreditą kinietiškoms prekėms įsigyti: 
drabužiams tekstilės, avalynės, bakalėjos ir tabako gami
niams. Pavasarį atsiuntė labdarą - 223 tūkstančių dolerių 
vertės ryžių siuntą.

• RUGPJŪČIO 23-ĄJĄ LIETUVOJE ĮVAIRIAIS RENGI
NIAIS BUVO PAMINĖTOS 54-OSIOS MOLOTOV-RIBEN- 
TROP PAKTO METINĖS, skaudžią sukaktį priminė iškeltos 
juodais kaspinais perrištos vėliavos.

Vilniuje, prie Adomo Mickevičiaus paminklo įvyko mitin
gas. Šioje vietoje prieš šešerius metus į protesto mitingą 
buvo susirinkę Lietuvos disidentai, kuriuos vėliau už tai per
sekiojo KGB. Mitingą pradėjęs Lietuvos laisvės lygos lyderis 
Antanas Terleckas susirinkusiems priminė, kad prieš šeše-

"NAUJOSIOS VILTIES" NR 
25 IŠEIS 1994 M GEGUŽDS 

MĖNESĮ
"Naujosios Vilties" žurna

lo redakcinės kolegijos nariai 
- Antanas Juodvalkis, Dr. 
Leonas Kriaučeliūnas, žurna
lo administratorius Oskaras 
Kremcris ir Neo Lithuania 
korporacijos atstovas Vaclo
vas Mažeika Chicagoje posė
džiavo š.m. rugpjūčio 23 d. 
Vyr redaktorius Dr. A. Bud- 
reckis buvo informuojami te
lefonu. Jie visi sutarė, kad 
naujas Vilties žurnalo nume
ris (25) būtų išleistas 1994 m 
gegužės mėn. prieš įvykstant 
Tautinės Sąjungos dvimeti- 
niam seimui. Žurnalo vyr. 
redaktorium ir toliau sutiko 
būti Dr. Algirdas Budrcckis.

* * *
DĖL MUITŲ DAR REIKĖS 

PAKOVOTI
Pasaulio Lietuvių Bendruo

menės atstovybė Vilniuje PLB 
valdybos įstaigai Lcmonte at
siuntė tokį pranešima:

"Vakar, rugpjūčio 25, Lie
tuvos Vyriausybė priėmė nu
tarimą, pagal kurį siuntiniams 
į Lietuvą iki iki 30 kg. (apie 
67 svarus) muitai nebus už
dedami, nepaisant, kas ir kam 
juos siunčia.

Muitų klausimas įvažiuo
jantiems į Lietuvą ir gabe
nantiems daiktus lagaminais 
svarstomas toliau. Siūloma 
nemuiluoti įvežamų daiktų 
iki 1000 litų vertės. Šis klau
simas bus svarstomas kitame 
vyriausybės posėdyje".

Ši žinia aiškiai parodo,

kad dabartinė Lietuvos vy
riausybė į išeivijos pageidavi
mus atsižvelgti neketina. 
Atrodo, kad dėl dovanų mui- 
tavimo teks gerokai pakovoti. 
Tik kyla klausimas, ar išei
vija čia bus vieninga ir PLB 
valdybos pastangas parems?

Bronius Nainys

* * *
APIE LENKŲ MAŽUMĄ 

LIETUVOJE
Š. m. rugpjūčio 14 dieną 

Washingtone, respublikonų 
Centre buvo sušauktas tauty
bių tarybos susirinkimas. Be 
kitų atstovų, ten dalyvavo 
trys lietuviai: Jonas Urbonas 
iš Detroito, dr. Jonas Genys 
iš Washingtono ir Eugenijus 
Zurys iš Connecticuto. Taip 
pat dalyvavo buvęs Veteranų 
Departamento Sekretorius 
Edvardas Dcrvinskis.

Savo kalboje E. Dervins- 
kis paminėjo, kad dabar Rytų 
Europoje vyksta tautybių try
nimasis. Pavyzdžiui, Lietu
voje lenkų mažuma skundžia
si, kad gauna per mažai tei
sių. Tuo tarpu Ukrainoje gy
venantys lenkai gauna daug 
mažiau teisių ir visai nesi
skundžia.

Vėliau, asmeniniame po
kalbyje su dr. J. Geniu E. 
Dervinskis pasisakė, kad šio 
mėnesio pabaigoje jis ruošia
si važiuoti į Lietuvą. Apsi
stos Vilniuje ir Lietuvoje iš
bus apie tris savaites. Jo gi
minės šaknys yra Trakų apy
linkėje

* * *

KOMPIUTERININKŲ 
DIENOS

Rugsėjo mėnesio 16-18 
dienomis vyksta šeštoji tradi
cinė kompiuterininkų konfe
rencija - "KOMPIUTERI
NINKŲ DIENOS - 93", ku
rias organizuoja Lietuvos 
kompiuterininkų sąjunga ir 
Lietuvos Ryšių ir Informati
kos Ministerija. Konferenci
jos temos:
- naujausi informatikos ins
trumentai
- informatikos mokymas
- nauji tyrimai ir taikymai
- valstybės informatikos re
guliavimo politika

Konferencijoje veiks 
kompiuterio produktų "tur-

rius metus prie poeto paminklo būrelis drąsuolių pirmą kartą 
viešai sugiedojo tuomet uždraustą Lietuvos himną. Viena iš 
1987 metų akcijos organizatorių, žinoma disidente Nijolė 
Sadūnaitė kalbėjo, kad reikia išlaikyti optimizmą - prieš še
šerius metus buvę sunkiau.

• LIETUVA VĖL BUS PIRMUOSE PASAULIO SPAU
DOS PUSLAPIUOSE. Tai pasakė Vatikano spaudos centro 
vadovas daktaras Joaquin Navarro-Valls spaudos konferen
cijoje, kuri trečiadieni buvo surengta Apaštalų sosto,nuncia
tūroje. Be 17 žmonių oficialios palydos, kalbėjo jis, kartu su 
Popiežiumi į Lietuvą atvyks ir 50 įvairių užsienio šalių žurna
listų, akredituotų Vatikane. Pageidaujančių šioje kelionėje 
lydėti šventąjį tėvą buvo apie šimtą.

Šventasis Tėvas kiekvienais metais vyksta į keturias - 
penkias ilgesnes užsienio keliones ir 8 - 9 - po Italiją. Vizi
tas į Lietuvą bus 61-oji Jono Pauliaus II kelionė į užsienį. Ir 
šiai kelionei, kaip pabrėžė Vatikano spaudos centro vado
vas, šventasis Tėvas rengėsi jau seniai - gal net nuo pirmų
jų dienų po pontifikato. Labai norėjo atvykti į Lietuvos krikšto 
600 metinių, į šventojo Kazimiero jubiliejines iškilmes, bet vis 
negaudavo leidimo: Reikėjo laukti 15 metų ir sulaukti Lietu
vos nepriklausomybės.

Į klausimą, ar Lietuva gali tikėtis šventojo Tėvo paramos 
dėl Rusijos kariuomenės išvedimo, Vatikano spaudos centro 
vadovas pasakė, kad svetimos kariuomenės buvimas kitoje 
valstybėje yra tarptautinės teisės sritis. Yra šalių, kurios lai
kosi tarptautinės teisės reikalavimų, bet yra šalių,» urios ne
silaiko. O turėtų laikytis visos.

• ĮTEIKTI DARIAUS IR GIRĖNO MEDALIAI. Rugpjūčio 
25 dieną prezidentas Algirdas Brazauskas įteikė Dariaus ir 
Girėno medalius narsiems lietuvių lakūnams Jonui Jukniui ir 
Edvardui Slušniui. Mažyčiu, keturių vietų vienmotoriu lėktu
vėliu "Piper - 40" Lietuvos lakūnai šių metų liepos mėnesį 
per 90 bemiegių valandų įveikė 8000 kilometrų kelią iš Chi
cagos į Kauną. Savo skrydį per Atlantą lakūnai paskyrė Da
riaus ir Girėno skrydžio 60-mečiui.

Prezidento dekretais Dariaus ir Girėno medaliu šiuo me
tu yra apdovanoti 24 Lietuvos ir užsienio piliečiai. Jais apdo
vanojami ypač nusipelnę Lietuvos aviacijai žmonės

ELTA

TARPTAUTINĖ 
KONFERENCIJA

(Atkelta iš 1 psl.) 
Savo produktus bei sistemas 
demonstruos įmonės iš Ne- 
dcrlandų, Amerikos, Angli
jos. Gi konferencijoje pa
skaitas skaitys ar pranešimus 
padarys lietuviai, amerikie
čiai, britai, suomiai, olandai, 
estai, latviai, norvegai, slova
kai, rusai, australai. Čia tik
rai bus tikra tarptautinė kon
ferencija! Argi ne puiku, 
kad, šalia savo profesinių 
tikslų, tiek užsieniečių galės 
pamatyti Lietuvą?

Konferencija bus praveda
ma angliškai, tačiau, kaip ir 
Jungtinėse Tautose, paskaitos 
bus tuo pačiu metu verčiamos 
į lietuvių ir dar kelias kitas 
kalbąs. Kalbų bei paskaitų 
vertimai bus perduodami in
dividualiai per ausines. Kon
ferencijos darbai bus išleisti 
specialiame "Eui 'Šeriais" 
numeryje.

Technikinės į ogramos 
apimtis imponuoj' Paskai
tos vyks Iviem lygiagrečiais 
srautais, viso yra paskelbtos 
net devynios 2 ar 2.5 vai. il
gumo sesijos. Pranešimai 
apims technologiją, turimus 
prietaisus bei sistemas, bus 
dvi specializuotos sesijos - 
žemės ūkio ir medicinos in
formacijos.

Konferencija vyks Lietu
vos Techninės bibliotekos 
patalpose, Vilniuje. Ši bib
lioteka jau dabar talpina apie 
20 milijonų pavadinimų. 
Konferencijai laikas parink
tas su taktišku įžvalgumu - 
po popiežiaus atsilankymo 
Lietuvoje. Taigi visas mies
tas, visi mieste konferencijai 
reikalingi buitiniai patarnavi
mai dar tebeturėtų veikti ne
seniai įvykusio, kito didelės 
apimties įvykio patirtimi - tik 
prieš mėnesį "užsukta mašina".

Konferencija suinteresuoti 
asmenys Amerikoje gali kreip
tis pas Dalę Lukienę telefonu 
namuose (301) 983-0763 arba 
darbovietėje (301) 496-5986.

(1993-VIII-23)



TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS 

l"^l TEL. (216) 531-6150
Ldrla w ^vJMkFAX. 216 531-8428

P.O. BOX 19191 CLEVELAND, OHIO 44119 - 0191
19807 CHEROKEE AVENUE • CLEVELAND, OHIO -44119

THE LITHUANIAN NATIONAL NEVVSPAPER
EDITOR: BALYS GAIDŽIŪNAS

DIRVA (USPS 157580)
Postmaster: Send address changes to DIRVA 

19807 Cherokee Avė. Cleveland, OH. 44119-1091

Second-class postage paid at Cleveland, Ohio and additional mailing offices. 
• Published Weekly by American Lithuanian Press & Radio Assn. VILTIS, INC. • 
Subscrlption per year $30.00 • Single copy 65 cents. Air mali overseas $100.00 yr.

Prenumerata metams $30.00, pusei metų $17.00 • Oro paštu l užsieni 
metams $100.00 pusei metų $55.00 • Atskiro numerio kaina 65 centų • Straipsniai 
pasirašyti pavarde, inlc.lalais ar slapyvardžiu nebūtinai išreiškia redakcijos 
nuomone. * Nespausdinti straipsniai grąžinami tik autoriams prašant - Už skelbimų 
turini ir kalbą redakcija neatsako.

JIE IR MES AR 
TIKTAI MES?

Juozas Žygas

Beveik penkiasdešimtį 
metų, kuomet kraštas buvo 
okupuotas, tokio klausimo iš 
vis nebuvo. Tebuvo tiktai 
okupuota ir kenčianti tauta, ir 
mes, išeivija, tos pačios tau
tos dalis. Dabar atgavus ne
priklausomybę, prasidėjo 
įvairios konferencijos, kurio
se pradėjo abiejų tautos dalių 
santykius svarstyti. Praėju
siais metais buvo suvažiuota į 
Birštoną, o šiemet net Detroi
te ir Birštone. Manyčiau, kad 
tokios konferencijos nieko 
apčiuopiamo neduoda. Tik iš 
išeivijos kešenės, apie 50,000 
dol. tam yra išleidžiama. Tai 
būtent: kelionės, viešbučiai ir 
restoranai. Reiškia išeivijos 
kešeniuose, tų tūkstančių ne
bus, kurie gal būtų galėję: 
mūsų spaudą, švietimą ir kitą 
vieklą paremti.

O blogiausia yra tai, kad 
tokių konferencijų rengėjai iš 
viso užmiršta išeiviją ir jos 
poreikius. Kaip galima norė
ti, kad Lietuvos naujieji po
nai, didžiumoje atėję iš tų ei
lių, kurie išeiviją dergė, su
prastų mus - jeigu mūsų ta
riami vadovai, mūsų reikalų 
visai nežino. Kalbėdami su 
atstovais iš Lietuvos, turėtų 
paminėti, kad mes ne iš val
stybinio biudžeto, bet iš išei
vijos kišenių visą veiklą išlai
kome. Iš tų pačių kišenių yra 
išlaikoma lietuviška spauda, 
lietuviškos mokyklos, kultū
rinė ir net politinė veikla. Jau 
iš patirties galiu prileisti, kad 
jie pasiūlytų mūsų spaudą ir 
kitus leidinius į Lietuvą per
kelti. Tai šis klausimas iš vi
so net nediskutuotinas, nes 
patirtį jau turime. Be to, ne
same linkę aukomis remti to
kios spaudos, kur mūsų vieno 
redaktoriaus darbą, ten net 
šeši dirba.

Tarp išeivijos ir tautos jo
kių prarajų nebuvo, kol atsi- 
stačiusi Lietuva nepradėjo 
tvorų tverti ir barjerų statyti. 
Pilietybės įstatymas, nors ir 
daug sykių perrašytas, tačiau 
išeivijai varžtų nesumažina. 
Pirmiausiai, tiek buvę Aukš

čiausios Tarybos, tiek ir da
bartinio Seimo nariai, atrodo, 
neturi jokio supratimo, kad 
gimusiųjų prieš 1922 m. tar
pe, gana daug yra tokių, kurie 
gimę ne Lietuvoje. Tad pir
moji sąlyga, kad turi būti gi
męs Lietuvoje, daugeliui bu
vusių piliečių bereikalingas 
kliūtis pastato. Antra, jie ma
no, kad mes iš Lietuvos su 
prikrautais lagaminais ir Mer
cedes Benz išvažiavome. 
Tad ir reikalavimas metrikų 
ir net (geriausia, kad būtų ori
ginalai), yra visai nelogiškas 
ir dažnai sunkiai išpildomas.

Aš niekuomet savo metri
kų nesu turėjęs. Kuomet pra
sidėjo emigracija ir reikėjo 
šiokius tokius dokumentus 
turėti. Tai Hanau stovyklos 
klebonas kun. Z. Gelažius 
surašė reikalingas žinias, jas 
patvirtino pulk. B. Svilas (sa
vo parašu) ir visa tai pasiuntė 
Delegatūrai. Iš kur gavau 
metrikų pakaitalą, net su po
piežiaus insignijomis. Su 
šiuo metrikų pakaitalų, praė
jau visas emigracijos įstaigas, 
gavau Amerikos pilietybę ir 
galiojo išeinant į pensiją. Bet 
nepraeitų pro dabartinius Lie
tuvos biurokratus. Be tepimo 
neslystų.

Kuomet visiems "skersa- 
akiams" be didelių formalu
mų buvo pilietybė duota. 
Tad esu visai nelinkęs nė 
"tepti", nė prašyti. Kad savo 
dėmesį išeivijai įrodytų, tad 
dar pridėjo naują muitų įsta
tymą. Ko okupantai visai 
apiplėšti nesuspėjo, tai tą dar
bą savieji pabaigs. Tad apie 
kokias "kliūtis ir tarpeklius" 
konferencijų rengėjai kalba? 
Kuomet tos visos kliūtys, tik 
iš vienos pusės tėra statomos. 
O mes nežiūrint visko, vis 
esame raginami su savo šalpa 
skubėti: "Mes privalome, mes 
privalome". Visi yra labai 
dosnūs su visuomeniniais ar 
svetimais pinigais. Tačiau tų 
"didžiųjų ragintojų" aukotojų 
sąrašuose, labai dažnai mes 
pasigendame!

AR ILGAI DAR BUS RAMSTOMA

NETEISYBĖS TVORA
TARP VIENOS TAUTOS VAIKU?

Rimantas Smetona
Straipsnis buvo atspausdintas "Lietuvos Ryte", Vilniuje

Iš pradžių leiskite priminti 
Lietuvos Respublikos Kons
tituciją:

"Lietuvių tauta (...)
- įkūnydama prigimtinę 

žmogaus ir Tautos teisę laisvai 
gyventi ir kurti savo tėvų ir 
protėvių žemėje - nepriklauso
moje Lietuvos valstybėje.

- puoselėdama Lietuvos 
žemėje tautinę santarvę (...),

- atgimusios Lietuvos val
stybės piliečių valia priima ir 
skelbia šią Konstituciją".

Ir dar: "Lietuvos valstybę 
kuria Tauta. Suverenitetas 
priklauso Tautai."

Taigi lietuvių tauta, suve
reniteto savininkė, turėtoja, 
savo galiomis dalijasi ir su 
kitų tautybių Lietuvos pilie
čiais, tai daro net pačiu svar
biausiu klausimu - priimant 
ir skelbiant savo, lietuvių val
stybės, Konstituciją. Ir tai 
yra teisinga, tai yra demokra
tiška.

Vienintelė pati aukščiau
sioji galia, suvereno galia, 
yra nedaloma. Ji priklauso 
visai lietuvių tautai, visiems 
tautos nariams, visiems lietu
viams, nesvarbu, kur gyve
nantiems, bet tik čia, Lietu
voje, galintiems kurti, turėti 
savo, lietuvių valstybę. Gy
venamoji vieta - antraeilis, 
laikinas, besikeičiantis fakto
rius. Kraujo ryšys, priklausy
mas vienai tautai - amžinas, 
pirmaeilis, svarbiausias.

Taigi visiškai suprantama, 
kad visi lietuviai turi galėti, 
turi turėti teises ir galimybes 
būti šios valstybės suvere
nais, suvereniteto turėtojais, 
"bendrasavininkais". Vadi
nasi, visi turi turėti vienodas 
teises ir galimybes dalyvauti 
tvarkant valstybės reikalus, 
sprendžiant svarbiausius

Chicagietis radijo programos vedėjas Anatolijus Siutas 
(kairėje) kalbasi su drąsuoliais lakūnais J. Jukniumi ir E. Slušniu 
prie jų vienmotorio lėktuvėlio, kuriuo jie iš Chicagos nuskrido j 
Kauną. Iš Vilniaus gautomis žiniomis, abu drąsūs lakūnai 
prezidento aktu apdovanoti Dariaus-Girėno medaliu.

• DIRVA • 1993 m.

klausimus, paprastai kalbant, 
būti šios valstybės piliečiais.

Ar taip yra? Ne.
Po 1990 m. kovo 11-osios, 

po Lietuvos Nepriklausomy
bės atstatymo turėjo būti at
statytas ir Teisingumas.

Gaila, bet toli gražu ne vi
sose mūsų gyvenimo srityse 
tai buvo daroma.

1991 m. gruodžio 5 d. 
Lietuvos Respublikos Aukš
čiausioji Taryba priėmė Pilie
tybės įstatymą. Juo buvo 
įteisintas garsusis "nulinis va
riantas" visiems, gyvenan
tiems Lietuvoje, tik, deja, ne 
visiems lietuviams. Antraei
lis, teritorijos pricipas buvo 
iškeltas aukščiau už svarbiau
sią, kraujo bendrumo, tauty
bės principą.

Piliečiais nekliudomi tapo 
visi, atvykę į Lietuvą 1940- 
aisiais, 1944-aisiais ir vėliau. 
Tuo pačiu plunksnos brūkš
telėjimu didelė lietuvių tautos 
dalis buvo palikta be Lietu
vos pilietybės, nes daugeliui 
lietuvių, priverstų palikti sa
vo šalį gelbstintis nuo okupa
cijos, represijų, genocido, te
ko priimti kilų, juos priglau
dusių valstybių pilietybę. Jų 
vaikai ar vaikaičiai tapo tų 
valstybių piliečiais automa
tiškai, pagal gimimą ir ... 
prarado galimybę dalyvauti 
sprendžiant Lietuvos reika
lus, jie liko tik išeiviai.

Naujoji Lietuvos Respub
likos Konstitucija, pripažinu
si lietuvių tautai (visiems lie
tuviams) suvereno teises, dar 
kartą įpareigojo atstatyti pa
žeistą Teisingumą. Seime 
prasidėjo įvairių Pilietybės 
įstatymo pataisų svarstymai. 
Neabejojau, kad bus atsiliep
ta į Konstitucijos reikalavi
mus, tuo labiau, kad skirtingų

rugsėjo 2 d.* 3 psl.
politinių srovių atstovai taip 
dažnai kalbėjo apie lietuvių 
vienybę, teisingumą, rodė sa
vo atsidavimą šiems princi
pams ir čia, Lietuvoje, ir nu
vykę į Ameriką, bendraudami 
su išeivija (ten - ypač). So
cialdemokratų partijos ir 
Centro sąjungos lyderiai A. 
Sakalas, R. Ozolas, pakviesti 
į Detroite vykusią konferen
cija "Lietuva ir išeivija: neiš
naudotos galimybės" ir ten 
prisistatę kaip "opozicijos 
atstovai" (dalyvavo ir S. Šal
tenis), manau, ne vieną tau
tietį įtikino savo karštu lietu
vių vienybės palaikymu ir, ko 
gero, pripažino, kad visi lie
tuviai turi būti Lietuvos pilie
čiais.

Na, o namuose? Darbais, 
o ne žodžiais?

Prisidengiant apsaugos 
nuo dvigubos pilietybės sky
du, socialdemokratams vado
vaujant, dešiniesiems ir Cen
tro lyderiams pritariant, buvo 
atmesta Pilietybės įstatymo 
pataisa, be apribojimų lei
džianti atstatyti Lietuvos pi
lietybę ir išeivių vaikams. Iš 
balsavime dalyvavusių deši
niųjų vienintelis Leonas Mil- 
čius, tautininkas, pritarė šiai 
pataisai. Ji buvo artimiausia 
mūsų siūlymams, kuriuos iš
dėstėme Lietuvių tautininikų 
sąjungos pareiškime ir mūsų 
parengtame Pilietybės įstaty
mo pakeitimo projekte. Mes 
siūlome teisę į Lietuvos Res
publikos pilietybę netermi
nuotai išsaugoti visiems lie
tuvių kilmės asmenims, turė
jusiems Lietuvos Respubli
kos pilietybę iki 1940 m. bir
želio 15 d., ir jų palikuonims, 
gyvenantiems užsienio val
stybėse, suteikiant galimybę 
atstatyti pilietybę besąlygiš
kai, nereikalaujant atsisakyti 
kitos šalies pilietybės ar per
sikelti nuolat gyventi į Lietu
vą, šiems asmenims raštu 
pranešus apie pilietybės atsta
tymą Lietuvos Respublikos 
vidaus reikalų ministerijai ar 
diplomatinėms įstaigoms 
užsienyje.

Savo projekte mes dvigu
bos pilietybės neįteisiname. 
Tų asmenų (ir valstybių, ku
riose jie gyvena) problema 
tebūna, turėti ar neturėti kitos 
valstybės pilietybę. Mes, pri
tardami Pilietybės įstatymo 
teiginiui, kad "Lietuvos Res
publikos pilietis vienu metu 
negali būti kitos valstybės pi
liečiu, išskyrus šiame įstaty
me numatytus atvejus, mano
me, kad toks išskirtinis atve
jis turi būti taikomas lietuvių 
kilmės asmenims. Nors ir kur 
gyventų, jie neturi kitos 
tautinės Tėvynės - tik Lietuvą.

Teisę į Lietuvos Respub
likos pilietybę mes siūlome 
išsaugoti ir visiems ne lietu
vių kilmės asmenims, turėju
siems Lietuvos Respublikos 
pilietybę iki 1940 m. birželio 
15 d. ir gyvenantiems kitose 
valstybėse, jei šie asmenys 

(Nukelta i 10 psl.)
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NAUJOJI VILTIS, NR. 24
Perskaitęs nesenai gautąjį 

žurnalo "Naujoji viltis" 24 
numerį, panūdau savo įspū
džiais pasidalinti su "Dirvos" 
skaitytojais. Įžanginio 
straipsnio žodžiais tariant, tai 
ne žurnalas, o metraštis... Tai 
storoka (248 psl.) knyga. 
Knyga - apimantį daug klau
simų. Nagrinėjama daugiau 
keturiasdešimt temų, plius 
apžvalginiai straipsniai. Visa 
tai rutulioja trejetas desėtkų 
autorių!

Noriu paminėti keletą ra
šinių, man daugiau įsirėžusių. 
Prof. dr. Broniaus Ncmicko: 
"Akimojis į dabartinę Lietu
vos respublikos konstituciją". 
Mano tarmėje akimojis (aki
mirka) tai trumpas žvilgsnis, 
o čia kalbamu atveju susidaro 
įspūdis, kad autorius gerai 
peržiūrėjo naująją konstituci
ją ir jos rengimo, svarstymo 

pastabos, 
grindžiamos teise ir kitų val
stybių konstitucijų pavyz
džiais...

Juozas Žygas gražiai at
skleidžia Lietuvos karaliaus 
Mindaugo karaliavimą ir 
krikščionybės Lietuvoje įve
dimą. Jo teikiami duomenys 
šaukiasi kitos studijos, kodėl 
Mindaugo krikštas nūnai at
metamas, o lenkiamasi su Jo
gaila. - Jadvyga ir lenkišku 
krikštu? Kodėl Jono Dai- 
nausko studija praėjo, tary

tum, negirdomis...
Žurnalo puslapiuose pa

gerbiami, prisimenami miru
sieji. Dr. Algirdas Bureckis 
platėliau atskleidžia Inž. Pet
rą Vileišį (1851-1926). Vy
tautas Abraitis teisininką, po
litiką, "Amerikos lietuvio 
simbolį" - Antaną Olį. Vla
das Vijeikis tą patį Antaną 
Olį mini, kaip iškilų kultūri
ninką. Kiti trumpai paminėti: 
Stasys Santvaras, Julius Gai
delis, Pranas Garšva, Antanas 
Diržys, Cezaris Modestas, Al
fas Simonaitis, Juozas Dačys.

Kiti autoriai. Rimantas 
Smetona apžvalgoje, (antrine 
antrašte - Kur eini, Lietuva?) 
pareiškia: "Lietuvos sąjūdis, 
jo lyderiai, nuo 1990-ųjų ko
vo 11-osios stoję prie Lietu
vos valstybės vairo, nuveikė 
milžiniškos reikšmės darbus 
Lietuvai. Likimas buvo pa
lankus. Sparčiai, ryžtingai 
buvo įtvirtinama Lietuvos 
nepriklausomybė de jure. 
Daug sunkiau sekėsi įtvirtinti 
nepriklausomybę, valstybin
gumą de facto". Toliau atve
ria savo samprotavimus apie 
rinkimus ir susidariusią padė
tį. Mečislovas Treinys daly
kiškai apžvelgia agrarinę re
formą.

Balys Gaidžiūnas, kaip 
vienas dalyvių-organizatorių, 
liudija Vyriausiojo Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto įstei

gimą, jo pirmąjį posėdį 
(1943), Taip jau sutapo, tame 
pat žurnale Antanas Kučys 
garsina savo mintis, protes
tuodamas dėl "Skubaus 
VLIKo uždarymo" (1991). 
Dėmesingai skaičiau J. Janu- 
šaičio trumpais sakiniais pa
rengtąjį "Kultūrinių ir visuo
meninių įvykių kroniką". 
Maloniai skaitėsi ir kiti straip
sniai. Pagarbos verti jų au
toriai ir žurnalo redakcija 
juos, autorius, sutelkusi.

Tačiau... Tačiau neišken
čiu nepareiškęs savo abejo
nių, dėl V. Senutos atsimini
mų - "1939 m. Vilnių atga
vus". Mano mintimi autorius 
sumaišė 1939 m. Vilniaus ir 
Vilnijos adminstratorių (įgal
iotinių) pavardes? ar jųjų ei
tąsias pareigas? V. Senuta 
pasakoja: "Vilniuje buvo įs
teigta "Vyriausybės Įgalioti
nio įstaiga", o tokiu įgalioti
niu buvo paskirtas Kazys Bi
zauskas, kuris atvyko 1939 
m. lapkričio 24 d...." Šią ei
lutę perskaičius, man dingte
lėjo anų dienų vaizdas - 1939 
m. lapkričio mėnesį salė. 
(Kaune) ir joje kviestiniams 
Antano Merkio pranešimas... 
Antanas Merkys - Lietuvos 
vyriausybės įgaliotinis Vil
niui ir Vilniaus kraštui aky- 
vaizdžiai pasakojo Vilniaus 
lietuvėjimą. Verčiu Lietuvių 
Enciklopedijų tomus. Skai
tau. "Kazimieras Bizauskas 
(III,59) buvo ministerio pir
mininko pavaduotoju, o Vil

nių prijungus, ligi 1940.VI 
drauge įgaliotasis ministeris 
Vilniuje". Tuo tarpu LE 
XVIII, 255 apie Antaną Mer
kį sakoma: - "1939 X. 11 pa
skirtas Lietuvos vyriausybės 
įgaliotiniu Vilniui ir Vilniaus 
kraštui" Vadinas, atsiminimų 
autorius sumaišė dvi institu
cijas, veikusias Vilniuje (Įga
lioto ministerio Vilniuje ir L, 
vyriausybės įgaliotinio Vil
niui ir Vilniaus kraštui).

Šia proga, dar viena mano 
abejonė - Lietuvos Raudono
jo kryžiaus įgaliotiniai Vil
niuje, 1939-40 m.. V. Senuta 
rašo: "...lenkų Raudonojo 
Kryžiaus tvarkytojais Vilniu
je buvo Ignas Šeinius ir prof. 
Ignas Končius. Šeiniui išvy
kus į Švediją tvarkė Ignas 
Končius"... Sunkoka sutikti, 
kad prof. Ignas Končius, pro
fesoriaudamas Vytauto Di
džiojo universitete, Kaune ir 
būdamas "skirtinis Vilniaus 
univ. valdytojas" (LE XII, 
313) būtų ėmęsis ir LR Kry
žiaus tvarkymo darbų, greta 
Igno Šeiniaus??

Naujosios Vilties Nr. 24 
redakcinė kolegija - dr. Al
girdas Budreckis vyr. redak
torius, Antanas Juodvalkis ir 
dr. Leonas Kriaučeliūnas re
daktoriai. Korektorė Irena 
Kriaučeliūnienė. Jos garbei 
malonu pasakyti, kad korek
tūros klaidų nedaug. Skaitant 
vieną korektūrą, manau, tų 
kipšiukų neįmanoma apsisau
goti! Rankraščius ir paminėti 

knygas prašoma siųsti vyr. 
red. adresu: Dr. Algirdas Bu
dreckis, 147 Clay St., Quin- 
cy, MA 02170

Žurnalą administruoja: 
Oskaras Kremeris, 1005 
Sherwood Dr., La Grange 
Park, IL 60525. Šio nr. kaina 
-$7.00

Mečys Valiukėnas

* * *

VERTINGI ALBUMAI
Gera proga įsigyti me

niško grožio albumą "Einu 
per Lietuvą". Tai jau tre
čioji lietuvio fotomenininko 
Juozo Polio kelionė per 
Tėvų žemą.

Anksčiau išleisti albumai 
- "Gimtoji žemė Lietuva", 
"Atgimstanti Lietuva".

Naujame albume jau 
Lietuva, pabudus, gražiau
sios ir brangiausios jos 
kraštovaizdžio vietos, 
svarbos įvykiai, šventės. 
Albume rasime ir lietuviš
kąją Ameriką: lietuvių baž
nyčias, paminklus. 
Nepaprastai jautrus ir šil
tas albumo tekstas, kurį 
parašė šviesios atminties 
prof. Česlovas Kudaba. 
Kiekvieno albumo kaina po 
#18 dol. Užsakant paštu rei
kia pridėti po $3.00 persiun
timo išlaidomis.

* * *

TAUPYK IAIKĄ ... Su vieninteliu tiesioginiu skrydžiu nuo New Yorko 
Kcnnedy Airporl iki Rigos Latvijoj. American Trans Air yra greičiausias 
kelias į Baltijos kraštus.

TAUPYK PINIGUS . . . Palygink ir laupyk su American Trans Air. Todėl 
kad Jūs nuslpelnėt gerą patarnavimą, ir pigiausią kainą!

TAUPYK NEPATOGUMUS ... Su American Trans Air patarnavimais 
į Baltijos kraštus nėra jokio rūpesčio ar suspėsi! į sekantį lėktuvą nes 
čia yra tiesioginis skrydis. NĖRA persėdimų. NĖRA laiko gaišimo. 
NĖRA bėdų!

Kelionė į vieną pusę 
perkant ten ir atgal

Riga, Latvija____________________________ Skrydžio kaina

Birželio 1 iki rugsėjo 30 US $480
Spalio 1 iki spalio 31 US $405
Lapkričio 1 iki gruodžio 31 US $310
Išvykstame kiekvieną trečiadienį ir šeštadienį
Ar Jūs skrendat darbo reikalais, ar pasimatyti su artimaisiais, Jūs norit ten 
nukeliauti ko greičiau. Nenorit persėsti, ar išleisti daug pinigų. American Trans 
Air’s Tiesioginė Kelionė iš New Yorko iki Baltijos kraštų yra patogi, pigi ir paprasta. 
Argi ne taip Jūs visada ir norėjot keliauti? Paskambinkit American Trans Air arba 
savo Kelionių Agentui šiandien!

Kelionė i vieną pusę perkant ten ir atgal. Bilietus reikia įsigyti mažiausiai 21 dieną prieš 
išskrendant. Lėktuvai kursuoja tik savaitės dienomis, ne savaitgaliais. $16 išvykimo mo
kestis. Muito ir imigracijos mokesčiai j koiną neįskaityti. Taip pat, bilietą perkant, reikia 
sumokėti $10 apsaugai, $3 potarnovimoms, ir $1.45 agrikultūrai. AMERICAN TRANS AIR

Užtikrinti keliones skambinkite 1-800-382-5892 
arba savo kelionių agentui.
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KŪRYBA IR MOKSLAS
LIETUVOS SPAUDA

POPIETĖ SU RAŠYTOJA 
BIRUTE POKELEVlClOTE 

JOS GIMTADIENIO PROGA
Jurgis Janušaitis

Prieš scptyneris metus iš 
vėjuotos Chicagos į gražią 
Daytona Beach, FL. nuolati
niam gyvenimui atkilo žy
mioji rašytoja Birutė Pūkcle- 
vičiūtė. Jos apsigyvenimas 
mažame, prie gražaus Atlanto 
prigludusiamc lietuvių telki
nyje buvo maloniai sutiktas. 
Ir neapsivylėme.

Rašytoja Birutė Pūkelcvi- 
čiūtė tuojau įsijungė į šio lie
tuvių telkinio gyvenimą. Di
desniuose ar iškilmingesniuo- 
se renginiuose Ji mielai atlie
ka literatūrines programas, 
dažniausia skaitydama savąją 
kūrybą. Ji kukli, tyli, malo
naus būdo už ką Ją visi myli 
ir gerbia.

Rašytoja Birutė Pūkelevi- 
čiūtė išlikrųjų didelis talen
tas. Ji rašytoja, aktorė, reži
sierė. I kūrybinį literatūrinį 
pasaulį pasuko berods 1952 
m. su debiutiniu kūriniu- 
"Mctūgčs" poezija.

Po to niekada nebesiskyrė 
su kūryba ir parašė visą eilę 
romanų, pasakiškų komedijų, 
apysakų, lyrinių dramų.

Išeivijoje buvo stokojama 
ir literatūros vaikams. Iš čia 
rašytoja Birutė 1973-75 me
tais pašvenčia daug laiko ir 
parašo vaikams šešias eiliuo
tas pasakas. Operai, Chica
goje, reikia talkos. Birutė 
atskuba talkon ir išverčia į 
lietuvių kalbą "Fidelio" ir 
"Carmina Buraną"

Gražų ir reikšmingą išei
vijos kultūriniame gyvenime 
palieka Birutės Pūkelevičiū- 
tės režisuotos plokštelės. Gė
rimės Jos dviem filmais - 
"Aukso žąsis" ir "Kalėdų sap
nas". Jos kūryba išversta į 
latvių kalbą.

Neįvardinu talentingosios 
rašytojos Birutės Pūkelevi- 
čiūtės visų išleistų, įvairaus 
žanro knygų, tai rasime besi
domėdami bibliografijoje, 
Devintas lapas romane.

Birutė gimė 1923 m. rug
pjūčio mėn. 12 d. Kaune. 
Ten augo, mokėsi, baigė gim
naziją, lankė dramos studiją 
ir Kauno konservatoriją, stu
dijavo germanistiką ir žurna
listiką. Vaidinti pradėjo 1941 
m. Jaunimo dramos teatre, 
Kaune, vėliau Augsburgo 
liet, dramos teatre, Vokietijo- ' 
je. Tai tik keletas Jos gyveni
mo bruožų, o po to Ji įsigy
veno į patį skubantį gyveni
mą ir pasirinkto kelio-kūry- 
bai, vaidybai niekada neatsi
žadėjo.

Tokią mes, daytoniškiai, 
sutinkame Birutę Pūkelevi- 
čiūtę ir prisimindami Jos 70- 
tąjį gimtadienį.

Tad pabuvokime su Ja va
landėlę, gražioje, Jai skirtoje, 
popietėje.

Jos artimi bičiuliai Danutė 
ir Algirdas Šilbajoriai, Aldo
na ir dail. Juozas Sodaičiai, 
š.m. rugpiūčio 14 d. Ormond 
Beach Trail South Forty klu
be suruošė jaukų pagerbimą. 
Iniciatoriai sukvietė nemažą 
būrį dayloniškių, pačių arti
miausių rašytojos Birutės 
Pūkclcvičiūtės bičiulių.

Pabendravimas parasidėjo 
kokteliais. Po to Algirdas 
Šilbajoris prabilo į susirinku
sius: "Malonu visus pasvei
kinti, čia susirinkusius pabu
voti su mūsų telkinio miela 
gyventoja Birute Pūkelevi- 
čiūte ir Jos gimtadienio proga 
drauge su ja pasidžiaugti.

Kaip žinome, Birutės kū

rybinis kelias yra stebėtinai 
įvairus. Ji aktorė, režisierė, 
vaikų literatūros kūrėja, poe
tė, dramaturge, beletriste. 
Trumpai tariant-tai pilnąja 
prasme mūsų grožinio žodžio 
kūrėja. Jos romano "Rugsėjo 
šeštadienis" senelio žodžiais 
- tegul ji ir toliau neša mums 
prasmingą "gyvenimo žinią": 
kad dar šviečia saulė, kad 
prie tvoros žydi jurginai, kad 
į alyvų krūmą dar vis atlekia 
raudonas paukštis-kardinolas 
su raudona krūtine...

Šioje jaukioje popietėje 
programą atliko pati kaltinin
kė rašytoja Birutė Pūkelevi- 
čiūtė. Ji paskaitė savo kūry
bos iš knygos "Aštuoni lapai" 
ištrauką skyriaus "Rytmečio 
akvarelės". Čia Ji nuostabiu 
įsijautimu, jautrumu keliavo 
per savo gyvenimo pir
mąsias valandas, žvalgėsi ap
linkoje, klausėsi tuo metu 
mamytės, tėvelio, dėduko, 
dvasiškio ir kitų aplinkoje 
gyvenusių žmonių kalbų, 
apie ką tik gimusios Birutė 
ateities gyvenimą.

Po šio labai įdomaus epi
zodo, stebėjome video juos
toje įamžintą rašytojos Biru
tės Pūkelevičiūtės išgyveni
mus Lietuvoje, sugrįžus į tė
vynę pirmą kartą po daugelio 
metų. Filme daug gražių aki
mirkų, susitikimų su gimi
nėm, kolegom, senais drau
gais, pagerbimai, rečitaliai. 
Tai jautrūs išgyvenimai, atro
do, ir mielos Birutės širdyje 
palikę gilius pėdsakus.

Vaišes pradedant Juožė 
Daugėlienė maldoje prašė 
Aukščiausiojo palaimos mū
sų talcntingajai kūrėjai ir kad 
Jos kūrybos žodis neužgęstų

r

Tie, kurie domimės tėvy
nėje leidžiama spauda, nega
lime atsistebėti jos gausumu. 
Vos tik atgavus nepriklauso
mybę, pradėjo dygti laikraš
čiai ar žurnalai kaip grybai po 
lietaus. Net ir tokie, kurie 
apie spaudą ir leidybą nedaug 
išmanė, pradėjo leisti laikraš
čius. Žinoma, nevisi tie leidi
niai rado pritarimo ir turėjo 
sustoti. Ir drąsiai galima 
teigti, kad dalis šiuo metu iš
einančių leidinių (o kartu su 
neperiodiniais jų dar yra apie 
400) sekančių kelerių metų 
laikotarpyje turės numirti. 
Išliks tik patys stipriausieji ir 
turbūt, geriausieji.

Savo laimę yra bandę arti 
dešimties dienraščių, kuriuos 
šiandien irgi ne visus jau ma
tome. Visi Lietuvos "dien
raščiai" nėra tokiais pilna ta 
žodžio prasme, nes jie pasiro
do 5 kartus savaitėje.

Tuo tarpu daugumas JAV 
dienraščių išeina 7 kartus sa
vaitėje.

Pirmoje vietoje reikia įra
šyti "Lietuvos rytą", kuris yra 
pats didžiausias ir profesiona
liausias dienraštis. Šis leidi
nys "paveldėjo" ankstesniojo 
- taip pat geriausiojo Lietu
vos dienraščio - "Komjauni
mo liesos" turtą. Nors šiaip 
nuo savo pirmtakio praeities 
atsissakč, nes metrikoje žymi, 
kad eina 4-tuosius metus ir 
per tą laikotarpį išleidęs 839 
numerius (iki rugpjūčio 4 d.). 
Laikraščio tiražas irgi di
džiausias Lietuvoje - jis buvo 
daugiau negu 100 tūkstančio, 
o dabar šiek tiek nesiekia 100 

dar daugelį metų.
Sukaktuvininkę pasveiki

no ALTS-gos Daytona sky
riaus pirmininkas Vytautas 
Abraitis, LB Daytona Bcach 
apyl. pirmininkė dr. Sigita 
Ramanauskienė, Klubo pir
mininkas Gediminas Lapenas 
ir žurnal. Jurgis Janušaitis. 
Kalbėjusieji išryškino rašyto
jos Birutės Pūkelevičiūlėsdi- 
dįjį talentą, kūrybinius laimė
jimus, kurie atžymėti dešim
timis premijų. Padėkojo Jai 
ir už gražų ir prasmingą įnašą 
Lietuvai, išeivijai ir šio telki
nio lietuviams.

Dail. Juozas Sodaitis, sa
vo paruoštą gražų adresą, su 
visų dalyvių parašais įteikė 
sukaktuvininkei Birutei. Pa
keltas šampano tostas ir Bi
rutei palinkėta laimingų ir 
kūrybingų metų.

Pabaigoje jautriai ir nuo
širdžiai padėkojo Birutė šio 
susitikimo organizatoriams ir 
visiems sveikintojams bei da
lyviams. Susitikimas su Bi
rute Pūkelevičiūte lieka ilgam 
įsimintinas.

tūkst. (Dažnai tiražas svyruo
ja, ypatingai šiais sunkiais 
ekonominiais laikais, nes vie
no egzemplioriaus kaina yra 
didžiausia iš visų Lietuvos 
dienraščių taro - 50 centų).

Tačiau išimtinai pažymė
tina didžiulė dienraščio apim
tis - jau yra pasirodžiusi net 
56 puslapių laida, nors dažnai 
būna 48 ar mažiau puslapių 
laidos. Tai jau lyg ir vejasi 
JAV išeinančius dienraščius 
ir jeigu taip didės apimtis, 
kaip per praėjusius metus, tai 
gal po kelių metų susilauksi
me "Lietuvos ryto" su virš 
100 puslapių.

Kaip ir kituose kraštuose 
leidžiamuose dienraščiuose, 
taip ir "Lietuvos ryto" apie 
pusę puslapių jau sudaro 
skelbimai, kurių yra daugiau 
negu kitų 3-4 dienraščių skel
bimus kartu sudėjus. Tas ro
do, kad skelbėjai tiki, jog šis 
dienraštis yra naudingas ir 
įtakingas ir kad čia pasiskel
bus bus pasiekti norimi rezul
tatai.

Šis dienraštis turi sudaręs 
tikrai pajėgų žurnalistų kole
ktyvą ir čia turima visą būrį 
įvairių sričių specialistų. To
dėl ir jo turinys įvairus: ne 
vien tik politinės ar dienos 
įvykių žinios, bet įdomūs ve
damieji, kultūros, teatro, 
dailės ir kitų sričių skyriai. 
Nemaža vertimų iš kitomis 
kalbomis pasirodančios spau
dos. Taip pat platus sporto 
skyrius, kuriame rašo vieni iš 
geriausiųjų Lietuvoje kores
pondentai.

Daug medžiagos duodama 
ir apie užsienyje gyvenančius 
lietuvius, spausdinama jų ra
šiniai ir straipsniai. Žodžiu, 
norima aprėpti galimai dau
giau medžiagos ir tuo sukelti 
galimai didesnį susidomėjimą 
šiuo leidiniu. Tas, žinoma, 
yra gero, profesionalaus lei
dinio žymės, kurios reikalin
gos, norint siekti aukštumų.

Šį dienraštį leidžia užda
roji akcinė bendrovė "Lietu
vos rytas"; vyr, redaktorius - 
Gedvydas Vainauskas, jo pir
masis pavaduotojas - Algi
mantas Budrys. Kiti pava
duotojai - Vidas Rachlcvi- 
čius, Rimvydas Valatka, 
Henrikas Savickas, Eugenijus 
Bukinas, Zcfcrinas Jonutis. 
Gausus būrys apžvalgininkų 
reporterių bei korespondentų, 
kurių yra didesniuose Lietu
vos miestuose ir net kitose 
valstybėse.

Šis dienraštis dabar jau 
turi gana daug prenumerato
rių ir užsienyje, nes jis pre
numeruojamas įvairiuose 
kraštuose. Prenumerata oro 
paštu, palyginus, gana pigi - 
JAV jis kainuoja tik 99 dole
rius. Ed. Šulaitis



6 psl. • DIRVA- 1993 m. rugsėjo 2 d.

I§ kelionės i Lietuva - 3

APIE KĄ PLAČIAU 
NEKALBAMA

Antanas Dundzila
Buvę tremtiniai, politiniai 

kaliniai, partizanai ir bolše
vizmo saulėleidžio rezistentai 
yra reikalingi prideramo tau
tos dėmesio bei konkrečios 
paramos. Deja, iš krašto val
džios jie paramos negauna. 
Valdžios ponai reikalus svar
sto ir, atrodo, mieliau spaudai 
fotografuojasi su kokiais nors 
nacių aukų palikuoniais, bet 
ne su savo tautos bolševizmo 
aukomis. Oficialiai laikoma
si, lyg sovietinio genocido 
bei holokausto visiškai nebu
vo. Gi, vistik, tuos 300,000 
lietuvių mirčiai, vergų sto
vykloms ir ledynams pasmer
kė sovietinės okupacijos did
vyriai bei kolaborantai.

Tad šį kartą pakalbėkime 
apie Tremtinius, Politinius 
Kalinius, Partizanus, apie Re

zistentus. Sąmoningai šiuos 
žodžius rašau didžiosiomis 
raidėmis. Bent tokios pagar
bos jie yra verti.

* * * *
Neabejotinai pati didžiau

sia, sakykime, svariausia, tų 
"neminėtinų" Lietuvos aukų 
organizacija yra Lietuvos po
litinių kalinių ir tremtinių są
junga (LPKTS). Yra ir kitų 
sambūrių, tačiau bene di
džiausia bus ši sąjunga - ji 
turi nuolat veikiančią įstaigą, 
veikia LKPTS skyriai, leidžia 
laikraštį "Tremtinį" (8,000 
egz. tiražas), leidžia jau net 
su septintu tomu debiutavusį 
"Laisvės kovų archyvą" ir, ry
šium su šia reikšminga veikla, 
darbuojasi kitose srityse.

Atkreiptinas dėmesys, kad 
organizacijos pavadinimas 

yra ne "lietuvių", bet "Lietu
vos". Šiuo metu Lietuvoje 
yra aiški tendencija akcentuo
ti valstybę, bet ne tautą. Kal
bėkime atvirai: bendrai 
imant, valstybės sterblėje 
lengviau operuoja visokios 
"Tautinės mažumos", bolše
vikų okupacijos rėžimo laikų 
parktiški nusikaltėliai lietuvių 
tautai ir panašūs elementai. 
Konkrečiai, kodėl net ši są
junga yra "Lietuvos", bet ne 
"lietuvių" aš nesuprantu, ne
žinau. Man atrodo, kad Lie
tuvoje galėtų ir net privalėtų 
veikti ir "Lietuvių organiza
cijos...

Vienaip ar kitaip, LPKTS 
yra pati didžiausia ir svar
biausia šios rūšies organizaci
ja. Ją reikia remti - ypač iš
eivijai. Kaip remti? - Šiuo 
momentu sunku pasakyti, nes 
neaišku, kokiu būdu, pagal 
dabartinės valdžios potvar
kius, būtų galima (pvz., be 
apiplėšimo su naujai įvestais 
muitais) lai įvykdyti. Gi da
bar tegaliu parašyti, kad orga
nizacijos adresas yra Done
laičio 70-b, 3000 Kaunas,

telf. 209530.
Organizacijos veikla ken

čia dėl įvairių trukdymų. 
Pvz., būna "popierio trūku
mų", todėl laiku neišeina or
ganizacijos laikraštis... Bet 
pasitaiko ir prošvaisčių. Štai 
LPKTS Kaune gavo Micke
vičiaus - Laisvės alėjos san
kryžoje esantį pastatą, kuria
me galės tinkamiau įsikurti.

Čia ne paslaptis, kad būna 
ir LPKTS vidinių krizių. 
Rugpjūčio mėn. "Tremtinio" 
Nr. 15 rašoma, kad žymūs 
tremtinių ir politinių kalinių 
asmenys priskyrė save prie 
1941 m. sukilėlių ir "nuėjo 
nusilenkti A. Brazauskui". 
Be abejo, tai komplikuota 
viso įvykio istorija, bet pats 
faktas stulbina ir nerimą ke
lia. Neramu ne dėl to, kad 
gal būt ieškoma dialogo, bet 
todėl, kad tai dar vienas daug 
iškankintų, nekaltų aukų 
klūpčiojimas prieš buvusio 
rėžimo sfinksus. Jei kas turė
tų "nusilenkti" ar bent pasi
lenkti - į bolševizmo nu
skriaustųjų reikalus tinkamai 
pažiūrėti - tai pati Lietuvos 
valdžia. Deja, to nematome: 
LDDP arogancija prašoka 
racijonalumą ir Konstitucijos 
įvade iškilmingai išdėstytus 
žodžius.

Yra ir kitokių, pozityvių 
pasireiškimų, išpaukiančių iš 
asmeninės iniciatyvos ar vi
suomeninių grupuočių.

Buvę Laptevų jūros trem
tiniai (ta jūra randasi už Le
nos upės žiočių, apie 75 
laipsnių šiaurės platumoje, 
jau netoli Šiaurės ašigalio) 
Rumšiškių etnografiniame 
muziejuje pastatė tame ledy
nų pragare gyventos jurtos 
pavyzdį. Jurta - tai iš šapų, 
žolių, samanų, žemės, Lenos 
upėje atplukytų rąstų ir ledo 
gabalų sulipdytas namelis, 
kuriame šaltį, badą ir skurdą 
kentė tūkstančiai tremtinių. 
Ta jurta yra šiurpus mūsų 
tautos dabar jau etnine buiti
mi tapęs liudytojas. Netoli 
tos jurtos stovi tautiniais mo
tyvais išdailintas kryžius, sto
vi stulpas su pažymėtais tūks
tančiais kilometrų į civilizaci
joje žinomas šalis.

Jurta stovi su visais buiti
niais įrengimais viduje, su 
žvejojimo įrankiais (žvejojant 
žiemą būdavo taip šalta, kad 
tremtiniai .kišdavo rankas į 
ledinį upės vandenį, kad su
šiltų), su lentų guoliais, pe
čiuku, su vieton stiklo lango 
skylėse naudotais ledo blo
kais. Negali būti kalbos: ši 
Sibiro jurta - tai lietuvių tau
tos kančių eksponatas. Rum
šiškėse jai visiškai tinkama 
vieta šalia žemaičių, aukštai
čių ir suvalkiečių sodybų.

Ko Rumšiškių muziejui 
šiuo metu dar trūksta, tai ko
kio nors lankstinuko apie jur
tas, apie Sibiro kančias ir mu
ziejaus apylinkėje išdėstytų, 
aiškių kelio ženklų. Apie le
dinius jurtų kalėjimus reikia 
kalbėti lygiai taip, kaip kalba

ma apie vokiečių kacetuose 
lavonų deginimo krematoriu
mus. Sakyčiau, kad Sibire iš 
viso žuvo daugiau nekaltų 
žmonių, negu nacių kacetuose.

Būtina suminėti tremtinių, 
politinių kalinių ir partizana
vimo temomis pasirodančias 
knygas. Dalis jų atsiranda 
asmenine iniciatyva, dalis - 
iš organizuotų vienetų. Ypa
tingai tremties atsiminimų 
knygų bent krautuvėse matosi 
apsčiai. Tai gerai, taip reikia. 
Tos kančios privalo būti do
kumentuotos. Vartant tą 
spaudą, negalima nesistebėti, 
kad iš mokyklų suolų ištrem
ti mažamečiai vaikai bei jau
nuoliai šiuo metu, patys vieni 
ar su talka, parašo knygas, 
kūrė ir tebekuria net poeziją. 
Šis faktas yra reikšmingas 
atestatas anuometinėms mo
kykloms, pajėgusioms dabar 
leidžiamų atsiminimų auto
riams įdiegti pagrindines raš
to žinias. Nemažiau džiugina 
ir tai, kad net ir neįsivaizduo
jamai sunkiose sąlygose, 
tremtiniai siekė mokslo, ži
nių, jiems rūpėjo ir teberūpi 
spauda.

Dar negalima nepaminėti 
vienos svarbios įstaigos, kuri 
veikia LPKTS rėmuose. Tai 
Kaune, Vytauto prospekte 46, 
buvusių Kauno kapinių vieto
vėje (dabar parkas), veikian
tis Rezistencijos ir tremties 
muziejus. Lankantis Kaune, 
tą muziejų pamatyti yra būti
na. Ten eksponuojama me
džiaga yra įdomi, svarbi, jau
dinanti, priverčianti susimąs
tyti. Tiesa, muziejaus patal
pos nedidelės, jos kuklios. 
Kiek teko patirti, eksponatai 
keičiami, jų yra daug.

Tose pačiose patalpose 
veikia "Lietuvos kovų archy
vo" redakcija bei dokumentų 
archyvas. Čia eina ypač svarbus, 
išliekančios istorinės reikšmės 
darbas. Čia dirba profesionalai. 
Ten kaupiama tremties ir gink
luotos rezistencijos medžiaga, ten 
suredaguojamas jau minėtas "Ar
chyvas". Liepos mėnesį pasirodė 
net septintas "Archyvo" numeris. 
Apie šį leidinį esame rašę DIR
VOJE. Aš tiesiog baiminuosi, kad 
rezistencijos naikinimo nuodėmė
mis suteptos ar jų pasamdytos ran
kos šito pastato su visa medžiaga 
kokia naktį neišsprogdintų - pana
šiai, kaip mafija šiais laikais Lietu
voje sprogdina restoranus ar pieni
nes.

įdomu, kad atskiru "Archyvo" 
leidiniu pasirodė "Lietuvių nacio
nalistų kenkėjiška veikla ir kova 
su ja" - KGB vadovėlis apie kurį 
taip pat rašėme DIRVOJE (VI-24).

Vilniuje būdamas sužinojau, 
kad šis leidinukas buvo pašalintas 
iš Seimo rūmų kokios tai spaudos 
krautuvės... paties Seimo pirmi
ninko Juršėno parėdymu. Teko 
pamatyti ir to vadovėlio originalą. 
Pasirodo, to vadovėlio tiražas bu
vo labai ribotas - tik keli egzem
plioriai. Kai pavartai tokį doku
mentą, tenka pagalvoti: ar, jį pa- 
čiupinėjus, plautis rankas ar ne?

* * * *
Sekančiame serijos straip

snyje rašysiu apie partizanus.
(1993-VIII-21)



VILTIES DRAUGIJOS
VALDYBA DĖKOJA

Dirvos ir Vilties D-jos 
valdybos pastangomis buvo 
suruošta gegužinė rugpjūčio 
mėn. 15 d. V. ir L. Apanių 
sodyboje, Chesterland, OH.

Kelių praeitų metų vasarų 
metu, tokios kelios gegužinės 
buvo suruoštos V. ir A. Mau
ručių sodyboje.

Kaip seniau buvo ruoštos 
gegužinės, taip ir dabar, ruo
šiama šiam tikslui: savos - 
lietuviškos spaudos parėmi
mui, išlaikymui ir išlikimui.

Clevelando ir apylinkių 
lietuviai turėtų džiaugtis ir 
didžiuotis, kad čia leidžiamas 
ir spausdinamas savaitraštis 
Dirva. O daugelis Amerikoje 
lietuviškų kolonijų to neturi. 
Linkėkime Dirvai, kad ji ilgai 
gyvuotų, o mus ir visus, ją 
skaitančius, ilgai lankytų ir 
džiugintų.

I gegužinę atsilankė gana 
skaitlingas Dirvos skaitytojų 
ir rėmėjų būrys, jų tarpe sve
čių iš tolimos Californijos 
viešnia Rūta Šakienė, žinoma 
LTS-gos veikėja ir dosni Dir
vos rėmėja. Atsilankymo 
proga ji Dirvai paaukojo 
$100, o iš Chicagos, į geguži
ne atsilankė Dirvos bendra
darbis - žurnalistas J. Žygas. 
Jo rašomi ir spausdinami 
straipsniai Dirvoje, yra įdo
mūs, aktualūs ir daugelio Dir
vos skaitytojų mėgiami ir 
laukiami.

Diena buvo tvankoka, bet 
V. ir L. Apanių gražioje so

TRISDEŠIMT PIRMAS
Dirvos novelės Konkursas

DVI PREMIJOS
Pirmoji - 500 dolerių 
Antroji - 300 dolerių 

skiriamos iš

A.A. SIMO KAŠELIONIO
palikimo, kurį tvarko Korp! Neo-Lithuania

Tema: Autoriams suteikiama neribojama 
teisė novelės temą, turinį ir bobūdį 
patiems pasirinkti.

Ilgis: Novelė turi būti ne trumpesnė kaip 15 psl. 
mašinėle rašytų, su dvigubu tarpu.

Laikas: Paskutinė rankraščiui įteikti data 1993 
metų rugsėjo 10 d. (pašto antspaudas).

Adresas rankraščiams siųsti:
Dirva, Novelės konkursas.,
P.O. Box19191
Cleveland, Ohio 44119-0191

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

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

Nepremijuoti rankraščiai grąžinami tiktai auto
riams prašant, jų nurodytu adresu.

Jury komisija iš trijų narių sprendžia ka? 
premijuotina paprasta balsų dauguma.

dyboje pavėsio visiems užteko, 
nes gegužinėje dalyviams stalai 
buvo paruošti medžių paunks
nėje. Troškulį nuraminti - vei
kė įvairių gaivinančių gėrimų 
stalas. Po užkandžių vyko lo
terija. Kurią sėkmingai prave
dė P. Razgaitis. Loterijai do
vanas dovanojo Dirvos skaity
tojai ir rėmėjai, tuo papildyda
mi gegužinės pajamas. Gražio
mis lietuviškos muzikos mclio- 
dijomis gegužinės dalyvius 
linksmino V. Apaniaus įruoštas 
patefonas, o linksmesni daly
viai, dainų mėgėjai, dainavo 
sutartines. Gegužinė praėjo 
linksmoje nuotaikoje.

Šios gegužinės organizacinį 
ir fizinį darbą atliko Vilties D- 
jos valdyba ir talkininkai. Šir
dingą padėką reiškiame gegu
žinės talkininkams-kėms: P. 
Razgaičiui, J. Balbatui, A. 
Mauruticnei, G. Aukštuolienei, 
J. Glaveckienei, G. Kijauskie- 
nei, G. Plečkaitienei ir J. Račy- 
licnei. Ačiū V. ir L. Apaniams, 
lcidusicms gražia sodyba ne
mokamai pasinaudoti.

Dėkojame visiems geguži
nės dalyviams, Dirvos skaity
tojams ir rėmėjams, kurie atsi
lankymu prisidėjo prie geguži
nės pasisekimo ir geros nuotai
kos. Jūsų aukos ir gegužinėje 
padarytas pelnas teks Dirvos 
leidimo reikalams.

Ligi pasimatymo sekančių 
metų gegužinėje.

Vilties D-jos Valdyba.

•DIRVA* 1993 m. rugsėjo 2 d. • 7 psl.
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Bronius Aušrotas 
(Tęsinys iš praėjusio numerio)

TRYS DIENOS 
PARYŽIUJE

Išaušo ir kitas saulėtas 
rytas. Susitvarkę viešbutyje 
ir nešdamiesi po lagaminėlį, 
mudu išskubėjom į geležin
kelio stotį. Ten pasitikrino
me traukinių tvarkaraštyje 
apie traukinio į Paryžių išėji
mo laiką. Turėdami dar 30 
minučių laiko, nusipirkome 
vokiškų laikraščių kelionėje 
pasiskaityti, nes kelionė tarp 
Briuselio ir Paryžiaus užtrun
ka apie keturias valandas.

Žiūrėdami pro vagono 
langus, nepastebėjome dar 
tebesitęsiančio karo žymių. 
Ūkininkų sodybos atrodė 
tvarkingai užlaikomos.

Į Paryžių atvykome po 
pietų. Kiek prisimenu, tai 
buvo trečiadienis. Greitai 
susiradome karišką štabą, įsi
kūrusį viename viešbutyje. 
Jame buvo ir 0KW propa
gandos skyrius. Ten nuėję ir 
parodę savo kelionės doku
mentus budinčiam kariškiui, 
buvome įleisti į to skyriaus 
viršininko darbo kambarį. 
Neprisimenu to aukštesnio 
laipsnio karininko pavardės. 
Mudviems prisistačius, jis 
pareiškė, jog buvo gavęs iš 
Briuselio pranešimą apie 
mudviejų atvykimą.

Čia dar reikėjo atlikti kai 
kuriuos formalumus - kaip 
naujai atvykę, turėjome gauti 
pažymėjimą, kad mums lei
džiama Paryžiuje apsistoti. 
Taip pat mums davė miesto 
planą, kuriame buvo nurody
tas metro linijų tinklas. Su
prantamą, mus aprūpino 
trims dienoms maisto kortelė
mis ir iškeitė du ar tris šimtus 
vokiškų markių į prancūziš
kus frankus asmeniškiems 
reikalams.

Nakvynė mums buvo nu
matyta pravažiuojantiems ka
riams skirtame viešbutyje ne
toli geležinkelio stoties. 
Mums pasakė atvykti į štabą 
kitą rytą 9 vai. Tada gausime 
susisiekimo priemonę aplan
kyti "Atlanto pylimą". Po to 
mudu išvykome į viešbutį.

Susitvarkę su nakvyne, 
nutarėm aplankyti buvusį 
Lietuvos pasiuntinį Paryžiuje 
dr. Stasį Bačkį, kurio adresą 
buvau gavęs Kaune iš jo pa
žįstamų.

Turėdami Paryžiaus mies
to planą, nesunkiai susirado
me vietą, kur ponai Bačkiai 
gyveno. Paspaudus skambu
čio mygtuką, duryse pasirodė 
ponia Bačkienė. Ji atrodė la
bai nustebusi, matydama du 
uniformuotus vokiečių ka
rius. Aš prisistačiau kas esąs, 
bet ponia Bačkienė vis dar 

abejojo įleisti mudu į butą. 
Tuo tarpu prie durų atėjo ir 
pats šeimininkas. Neteko 
daug aiškintis ir dr. S. Bačkis 
pakvietė užeiti.

Suprantama, kad ponai 
Bačkiai, žinodami apie kelia
vimo suvaržymą karo metu, 
buvo labai atsargūs su nepa
žįstamais, o ypač su vokiečių 
kariais. Dr. Bačkis dar pami
nėjo, jog nuo 1941 m. birže
lio 22 dienos jis dar nebuvo 
susitikęs nė su vienu lietuviu 
iš okupuotos Lietuvos.

Ilgoko pasikalbėjimo me
tu mudu stengėmės Lietuvos 
pasiuntiniui nušviesti Lietu
vos ūkinę padėtį ir politinį 
statusą, kaip mudu jį suprato
me: ekonominiai buvome nu
skurdinti, o politiniai, būdami 
vokiečių okupuoti, nematėme 
jokių prošvaisčių atgauti nors 
dalinę nepriklausomybę.

Besikalbant kilo įvairūs 
klausimai ir temos. Tolimes
nei diskusijai tęsti, malonūs 
šeimininkai mus pakvietė kitą 
dieną 5 vai. pietums. Pakvieti
mą priėmėme su dėkingumu.

Į viešbutį grįžome vėlo
kai, tačiau buvome patenkin
ti, kad buv. Lietuvos atstovą 
galėjome supažindinti su da
bartine Lietuvos padėtimi. 
Tikėjomės, kad kada nors jis 
tas žinias galės panaudoti kur 
reikia.

Kitą rytą mudu nuvykome 
į 0KW propagandos skyrių 
paskirtu laiku. Ten mums 
paaiškino, jog dar nėra nutar
ta, kada ir kokiomis priemo
nėmis galėsime pasiekti "At
lanto pylimą".

Mudviem patarė pasinau
doti gražiu oru ir pasižvalgyti 
Paryžiaus mieste. Kadangi 
pavasario diena buvo tikrai

LIETUVOS MIESTU TELEFONU KODAI
(Sukti 011 + 370 + čia esanti miesto kodą + asmens tel jfono nr.)
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graži, ji lyg kvieste kvietė iš
eiti pasižiūrėti, kaip prancū
zai leidžia laisvalaikius ža
liuojančiuose parkuose ir prie 
gatvių esančiose kavinėse.

Paryžius yra išsidėstęs 
prie Senos ir Mamos upių 
santakos. Dėl gausių mokslo 
ir meno institucijų, jis yra va
dinamas viso pasaulio kultū
rine sostine. Šiame mieste 
yra tiek meno galerijų, mu
ziejų, teatrų ir madų salonų, 
kokių nėra jokiame kitame 
pasaulio mieste. Nepriklau
somybės metais į Paryžių 
vykdavo lietuviai studentai 
aukštųjų mokslų baigti, ar sa
vo studijų pagilinti. Čia buvo 
įkurta ir Lietuvių studentų 
draugija. Po antrojo pasauli
nio karo mažai lietuvių studi
javo Paryžiuje. Čia dar noriu 
paminėti kelias Paryžiaus 
įdomybes, kaip Eifelio bokš
tą, Luvrą, operos rūmus, 
Notre-Dame katedrą. Kurią 
išgarsino rašytojas Victor 
Hugo su kupriaus Quasimodo 
puikiu aprašymu.

Bcsižvalgydami į krautu
vių skoningai išpuoštas vitri
nas, nutarėm nupirkti kokių 
nors dovanų ir namuose liku
sioms savo šeimoms. Bet čia 
sutikom kliūtis - tekstilės 
prekės parduodamos tik tu
rintiems toms prekėms pirkti 
talonus, kurių mudu neturė
jom. Tačiau ponia Bačkienė 
atėjo mudviem į pagalbą. Ji 
žinojo tokias krautuves, kur 
buvo galima gauti kai kurių 
prekių be kortelių ar talonų. 
Taip ir ši iškila pasibaigė sėk
mingai.

Kaip buvome kviesti, 5 
vai. punktualiai atvykome 
pas S. ir O. Bačkius. Ten jau 
radome buvusį Prancūzijoje 
karo attache gcn. štabo pik. 
Juozą Lanskoronskį, kurį pa
žinojau dar Lietuvoje, ir Joną 
Masiulį, su kuriuo dabar bu
vau supažindintas.

Po skanios vakarienės ir 
prie stiklo vyno pokalbis bu
vo tęsiamas toliau ir daugiau
sia lietė padėtį Lietuvoje. 
Buvusiam Lietuvos kariuo
menės atstovui pik. Lansko-
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ronskiui buvo įdomi kiekvie
na žinia apie Lietuvoje liku
sius jam pažįstamus kariš
kius. Deja, didžioji jo pažįs
tamų dalis buvo dingusi ko
munistinės vergijos plačiuose 
plotuose.

Mudu grįžome į viešbutį 
gan vėlai. Kitą rytą laiku pri
sistatėme į štabą. Čia mums 
pranešė, kad dar šį vakarą, 10 
vai. iš Šiaurinės geležinkelio 
stoties išeinančiu traukiniu 
privalome grįžti į Kauną, nes 
buvę nutarta, jog nėra reikalo 
vykti prie "Atlanto pylimo". 
Vietoje to, man buvo įteikta 
daug įdomios medžiagos, ku
ria pasinaudodami galėsime 
parašyti ne vieną, bet keletą 
straipsnių į savus laikraščius 
apie tai, kaip vokiečių kariuo
menė ginsis, prasidėjus są
jungininkų invazijai į Vakarų 
Europą.

Nieko kito nebeliko, kaip 
tik paprašyti, kad paskirtų 
miegamą vietą iš Paryžiaus į 
Rytus išeinančiame gieitaja

me traukinyje. Apgailesta
vau, kad negalėjome pamaty
ti to "pylimo", dėl kurio taip 
toli atvažiavome.

RYTŲ FRONTAS 
"TRUMPĖJA"

Kelionė iš Paryžiaus į 
Kauną buvo be jokių įvykių. 
Gal vieną kartą prieš pasie
kiant Bctlyną, vokiečių karo 
policija tikrino tuo traukiniu 
važiavusių karių dokumentus. 
Mudviejų kelionlapiai su vi
sais Paryžiuje uždėtais ant
spaudais tikrintojams nesukė
lė jokių įtarimų. Be trukdy
mų mudu su V. Civinsku lai
mingai pasiekėme Kybartus. 
Čia praleidę vieną naktį, jau 
kitą popietę atsiradome savo 
įstaigoje, Kauno karo komen
dantūroje.

Pirmiausia atraportavau 
mjr. Brandtui apie kelionės į 
Paryžių rezultatus. Tada jo 
paklausiau, dėl kokios prie
žasties neleido mudviem nu
vykti prie "Atlanto pylimo" 
Prancūzijos pakrantėse. Mjr. 
Brandt taip ir nerado patenki
namo atsakymo. Jo nuomo
ne, gal tada toje įstaigoje ne
buvo tinkamo asmens, kuris 
mus palydėtų per 100 km į 
Atlanto pakrantes. Taip užsi
baigė ilgai planuotasis žygis.

Balandžio viduryje ir an
troje pusėje 0KW kasdieni
niuose pranešimuose mažai 
būdavo pranešama apie gąs
dinantį fronto "trumpinimą" 
Rytuose. Tačiau sovietų ka
rinės pajėgos vis priversdavo 
vokiečius trauktis į vakarus. 
Kai frontas "trumpėjo" ir ar
tėjo prie Lietuvos sienų, lai ir 
mūsiškė korespondentų grupė 
ne per daug veržėsi keliauti į 
Rytų frontą, kur vokiečių ka
riuomenėje dar vis tebebuvo 
keli lietuvių daliniai.

Balandžio pabaigoje ir ge
gužės pradžioje mūsų žvilgs
niai vis dažniau krypdavo į 
Rytus. Mus pasiekiančios ži
nios sakyte sakė, kad bolševi
kų karinės pajėgos greit pa

sieks ir rytines Lietuvos sie
nas. Auštantis pavasaris ir 
gegužio pražydę sodai netei
kė dvasinio nusiteikimo ir 
vilčių, jog mūsų mažos tautos 
likimas pakryps nepriklauso
mo gyvenomo linkme.

Gegužės viduryje sovietų 
armijos užėmė Gudijos sos
tinę Minską. Nereikėjo būti 
talentingu strategu, kad su
prastum, jog Vokietija karą 
pralaimėjo ne tik Rytuose, 
bet visuose frontuose.

Birželio 6 d. rytiniai BBC 
radijo pranešimai pasauliui 
skelbė: "Sąjungininkų žemy
no karinės jėgos išsikėlė 
Prancūzijoje!" Tai buvo pa
skutinė vinis, įkalta į Hitlerio 
karstą! Jau kitą dieną, kai na
cių žinių tarnybos taip pat 
pripažino, jog "sąjungininkų 
invazija sulaikyta", buvo aiš
ku, kad vokiečiai nepajėgė 
sąjungininkus "nuskandinti 
Atlante"!

Mūsų "karo koresponden
tų" būklė taip pat buvo neaiš
ki. Kol vokiečių karinės jė
gos vykdė normalius "gyni
mosi" manevrus, ir mūsų gru
pė priklausė 0KW Berlyne 
vadovybei, Kauno komen
dantūroje mes galėjome jaus
tis saugūs. Tačiau kai sąjun
gininkai pradėjo spausti va
karuose ir bolševikai vis la
biau artėjo prie Lietuvos, ap
dairesnieji Lietuvos gyvento
jai dėjo visas pastangas iš
vykti į Vokietiją - kuo toliau 
nuo bolševikų ir kuo arčiau 
prie sąjungininkų.

Jau 1944 m. liepos mėn. 
pradžioje daugelis vokiškų 
civilinės administracijos įs
taigų tarnautojų iš lėto tvar
kėsi. Jie pakavo savo bylas ir 
mantą, atlikdami tą darbą kie
muose, kur praeiviai galėda
vo matyti, jog "žiurkės jau 
bėga iš skęstančio laivo".

Aš taip pat mačiau, kas 
vystėsi aplink mus, tačiau vis 
laukiau, ką mano betarpiškas 
viršininkas mjr. Brandt patars 
daryti. Gal apie liepos 6 d. 
jis man oficialiai pranešė, kad 
po kelių dienų Lietuvos karo 
komendanto įstaiga bus pa
naikinta, ir visa Lietuvos te
ritorija pereis karo lauko va
dovybei. Buvo nutarta mano 
vadovaujamą karo korespon
dentų grupę, ligi dabar admi
nistruojamą ir aprūpinamą 
Lietuvos karo komendanto 
įstaigos, išsiųsti į Šiaulius ir 
Rygą. Buvo manoma, jog tie 
Lietuvos ir Latvijos miestai ir 
aplink juos esančios sritys 
bus įlgai ir atkakliai ginamos.

Mjr. Brandt man pasiūlė 
išsiųsti savo ir kitų korespon
dentų šeimas į Vakarus, į mū
sų pasirinktas vietoves. Šį 
mjr. Brandto patarimą priė
miau kaip įspėjimą ir liepos 
10 d. mano ir V. Civinsko 
šeimos išvyko į Salzburgą 
Austrijoje.

(Bus daugiau)



LAISVĖS NETEKUS
Benediktas Butkus 

(Tęsinys iš praėjusio numerio)

Tolimesnio gyvenimo 
planai

Keletai dienų praėjus, ne
dirbančiojo žmogaus bado 
davinys ir ta visa aplinka pri
slėgė žmogaus dvasią. Gal
voje pynėsi mintys, kaip šia
me urve gyvam išlikti? Savo 
kaimynui Buninui sakau:

- Kaip jūs galvojat, man 
rodos, čia taip ilgai negalima 
gyventi. Kiekvieną dieną 
junti, kad organizmas išsen
ka, jėgos silpnyn eina, alkis 
kankina. Reikia kaip nors 
gelbėtis.

- Tiesą kalbi. Ir aš tą patį 
galvoju. Turiu tokį sumany
mą. Šiandien eikim susipa
žinti su lageriu. Kokie žmo
nės jam vadovauja? Svar
biausia, kur yra virtuvė ir kas 
joje dirba? Gal kokio nors 
darbo gautume? - sako Bu- 
minas.

- Jūsų sumanymas labai 
puikus. Tik aš bijau po lagerį 
vaikštinėti. Gali šunimis už- 
pjaudyti arba ir nušauti, - 
baiminuos.

- Didelio čia daikto, jeigu 
negalima bus po lagerį vaikš
čioti, tai lieps atgal į baraką 
grįžti, - sako Buninas.

Gerai, sutarėm. Eikim po 
tyrą orą pajudėti. Gal ką nors 
laimėsim? - sakau.

Iš sekcijos į lauką išėję, 
pajutom daug didesnį šaltį, 
negu atvykimo dieną. Stipro
kas vėjelis šluostė stepių ly
gumos laukus, nešdamas į 
pietus sausą ir purų sniegelį. 
Atidarę lagerio kontoros du
ris, pamatėm už stalo bėdoj 
besėdinčią lagerio viršininkę, 
kokių 35 metų moterį, vietinę 
Kukčiatovą, kuri buvo, ma
tyt, dar soti, bado nepaliesta 
ir gerai išsilaikiusi. Kitoje 
pusėje priešais viršininkės 
stalą stovėjo dar vienas ilgas 
stalas, už kurio sėdėjo buhal
teris, sąskaitininkas, ekono
mistas ir fermos vedėjas. Ne 
vieno vyro - visos moterys. Į 
kontorą įėję, pirmiausia kaip 
ir pridera padoriems vizitato
riams, pasisveikinom ir kalba 
pasibaigė. Mano draugas Bu
ninas greitai susigriebė ir drą
siai kreipėsi į viršininkę:

- Piliete viršininke, labai 
nusibodo barake ant narų tį
soti. Mudu nutarėm į jus 
kreiptis, kokio nors darbelio 
prašyti. Be darbo labai nuo
bodu, tiesiog koktu ant svieto 
gyventi.

Aš jau buvau bepradedąs 
galvoti, kad viršininkė mudu

Benedikto Butkaus knygą "Laisvės netekus" 
prašome užsisakyti šiuo adresu:

R.B. Butkus
60 East 212 St.
Cleveland, OH 441.23

Knygos kaina $15.00, plius siuntimo išlaidos $2.00.

iš kontoros išprašys, bet žiū
riu - kad ji Bunino pasiūlymu 
susidomėjo ir paklausė:

- Kokį judu mokat darbą 
dirbti?

- Mokam skaityti, rašyti, 
skaičiuoti ir suskaičiuoti, va
dovauti, sargauti, duona val
dyti ir vandenį gerti... - įsi
drąsinęs suskaičiavau maž
daug visas specialybes.

Viršininkė mudviejų šyp
sodama išklausė ir pažadėjo:

- Gerai, jei pagal judviejų 
sugebėjimus atsiras darbas - 
pakviesiu dirbti.

Ruošdamasis nešdintis iš 
kontoros, sakau:

- Matai, drauge Buninai 
netikėjau žmonių kalbomis, 
kad moterys pasaulį valdo. 
Dabar visai tuo įsitikinau.

Komplimentą moterims 
pasakę, šiek tiek nuotaiką pa
taisę, patenkinti iš kontoros 
išėjom. Koridoriuje susiti
kom kontoros valytoją kori
dorių bešluojančią. Tai buvo 
inteligentiškos išvaizdos, ži
lais garbanotais plaukais se
nutė. Pasisakė esanti Nadež- 
da Vasiljevna, buvusi Minsko 
universiteto rektorė, pedago
gikos profesorė, kelių knygų 
autorė. Aš taip pat prisista
čiau, kad esu buvęs pedago
gas, ilgą laiką mokykloje dir
bęs. Profesorė Nadežda Va
siljevna krūptelėjo, stipriau 
rankomis šluotą suspaudė ir 
paprašė dažniau į kontorą už
eiti pasikalbėti.

Iš kontoros į baraką grįž
dami, pro šalį eidami, užsu
kanti į virtuvę kurioje prižiū

rėtojas Grinkovas ir ūkvedys 
Pervuchinas seka virėją, kad 
viskas į katilą būtų teisingai 
sudėta, nė vienas trupinėlis į 
šalį nenutrupėtų. Po virtuvę 
sukinėjasi apyjaunė, baltu 
chalatu apsivilkusi šluba mo
teris, virėja Kotelkova.

- Per anksti atėjot, - sako 
virėja, - pirmą kartą atsilan
kiusius neturiu kuo pavaišin
ti. Pietūs dar neišvirti.

- Mudu užėjom ne vaišių 
prašyti, bet pakeliui pažiūrėti, 
kaip mūsų virtuvė viduje at
rodo. Truputį pasišildyti, - 
sako Buninas.

Matytdami, kad virtuvėje 
mudu nieko nepešim, išsineš- 
dinom. Keliu eidami, kalba
mės:

- Keistai artodo šio lage
rio tvarka. Ginkluotų čekis
tų, šunų ir spygliuotų vielų 
čia nematyt. Kur nori vaikš
čiok, niekas tavęs nesaugo ir 
paskui nesekioja. Jeigu nori, 
gan iš čia ir pabėgti. Atrodo, 
kad tave bėgančio niekas 
negalvoję vytis ir nesiruošia 
gaudyti, - kalbu.

- Duok šventą ramybę. 
Kuris iš mūsų gali pabėgimui 
ruoštis? Juk kiekvienas iš 
mūsų vos ant kojų bepastovi. 
Kas iš mūsų sugalvotų tokio
se stepių platybėse vilkui į 
nasrus patekti arba sušalti. 
Geriau barake numirti, - gal
voja Buninas.

- Teisingai kalbi. Ir man 
rodos, kad susenę, suluošinti, 
čekistų išsekinti žmonės gali 
visur badu numirti. Mirštan
čiam žmogui visvien, kur jis 
bemirtų, - sakau.

- Bet vis tiek galvoju, kad 
barake būtų linksmiau numir
ti, - samprotauja Buninas.

- Geriau barake, o ne šuns 
būdoj numirti, su daina ir pie
tų pliurpalo samčiu, - abudu 
nusijuokėm...
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Savitarna
Maždaug po mėnesio pri

žiūrėtojas Grinkovas, duoną 
sekcijoj išdalinęs, sako:

- Nuo šios dienos iš virtu
vės pietus patys turėsite atsi
nešti. Kiekvieną dieną paei
liui po du žmones eis į virtu
vę, paims katilą su pietumis 
ir atneš į sekciją.

Tuojau prasidėjo diskusi
jos ir ginčai.

- Manau, kad jis nori iš 
mūsų pasijuokti. Daugelis iš 
mūsų ir be naštos vos pakry
puoja, ar jis gali iš virtuvės 
katilą parnešti? Tokie per 
sniegą ir šaltį katilą benešda- 
mi parvirs ir skystį į sniegą 
išpils... Liksime tą dieną ne
valgę...- galvoja Antonovas.

- Siūlau nė vienam neiti į 
virtuvę. Tegul patys atneša, 
- supykęs siūlo Zimiaginas.

- Neiti pietų atsinešti - 
reiškia streikuoti, valdžios 
neklausyti. Visa valdžia juk 
mūsų: Jeigu neklausysime, 
streikuosime, tai ir pietų 
pliurpalo negausime... Aš 
siūlau siųsti pačius stipriau
sius, - sako Zaicevas.

- Gerai, dargi puiku, visi 
patvirtiname. Tegul eina tri
se viralo atnešti. Jeigu viralą 
benešdamas vienas parvirs, tai 
trečiasis stos į parvirtusiojo 
vietą ir be pietų neliksime, - 
siūlo ukraitnetis Zabeivorota.

- Puikiausiai, - sutinka 
liaudis paskutinį pasiūlymą.

- Ką gi, drauge Seinai 
liaudies nutarimams negali
ma priešintis. Ką liaudis nu- 
•arė - reikia vykdyti. Šian
dien pamėginsim iš virtuvės 
pietus atnešti. Jeigu kelyje 
sugriūsim - rytoj neisim, - 
kalbinu dar neblogai išsilai
kiusį žydą Sciną, karo dievai
čio paliestą, kairės rankos ne
tekusį.

- Gerai, pamėginkim, - 
sutinka Šeinas.

Išgirdus, kad jau pietūs iš
virti, mudu su Šeinu leidžia
mės į kelionę. Nuo barako 
iki virtuvės apie 300 metrų 
kelio. Saulutė dar aukštokai 
ir skaičiai šviečia. Šaltis pra
deda mudviem už nosių grai
byti. Stiprokas vėjas cypau
ja, sniegą neša, lyg norėda
mas ant snieguotos žemės pa
guldyti.

Virtuvėje jau mudviejų 
laukė paruoštas katilas: kiek
vienai alkanai sielai buvo 
įpilta po samtį skystimo ir dar 
po lašą papildomai pridėta. 
Gricbėm katilą už asų ir bėg
te leidomės atgal į baraką. 
Pusiaukelėje stabtelėjom pa
ilsėti. Šiltą katilą ant sniego 
pastačius, jis pradėjo į sniegą 
slėptis. Iš viršaus į katilą pra
dėjo verštis sniego pusnys.

- Jeigu ilgiau čia pastovė
tume - trūkumų nebūtų. 
Sniegas skystį papildytų, - 
juokauja Šeinas.

Kai sekcijos duris prada- 
rėm ir viduasly katilą pasta
tėm, visi pradėjo prie katilo 
rinktis, internacionalą niū
niuodami: Pirmyn, vergai nu-

rugsėjo 2 d.* 9 psl.

žemintieji, išalkusi minia, 
pirmyn... Vienas žemu bosu 
tvirtina:.. .kas buvo nieks, tas 
bus viskuo... Kitas prideda... 
...kas buvo nieks, tas ir bus 
nieks... Iš nieko pietus virė ir 
skystą pliurpę išvirė...

- Baikite melstis - pietūs 
atšals. Išsirinkite dalintoją, - 
pasiūliau.

- Benediktai, mes Tamsta 
pasitikim. Prašom teisingai 
dalinti, - siūlo Medvedevas.

- Prieš nėra? - paklau
siau.

- Nėra, nėra, tik pildamas 
gerai viralą išmaišyk,- sutin
ka visi kaliniai.

Pirštais tvirtai samtį su
spaudęs, pradėjau samčiu po 
katilą graibyti, penkis kartus 
samtį pasukęs, iš dugno į pa
viršių tirštimus išverčiau. 
Dalinimu visi buvo patenkin
ti, tik vienas senukas ukrai
nietis Čaika paprašė:

- Įpilk šimtaprocentinin- 
kui senukui daugiau ir tirš
čiau. Jis per vasarą to užsi
tarnavo.

- Ir sveikatą prarado. Juk 
jau badu miršti - akys stikli
nės... - perspėja Antonovas.

Dar pietų nebaigus dalinti, 
senukas Čaika, išgėręs savo 
sriubą, prie katilo pribėgo ir 
šaukia... dar, dar, dar...

Senukas pasidarė įkyrus, 
besotis, einąs į mirtį žmogus. 
Nors visą katilą skysčių iš
gertų, bet jie nieko jam jau 
nepadės... Tokių prašytojų 
kasdieną daugėjo.

- Truputį palauk, senuk. 
Jau baigiu visiems dalinti. 
Katile likutį visiems po lygiai 
išdalinsiu, - raminu senuką. 
Pietų dalinimu visi buvo pa
tenkinti... Žinoma, beso
čiams po daugiau įpyliau ir 
sau nepasilikau...

Numirę ligoniai
Kiekvieną rytą prižiūrėto

jas Grinkovas, į sekciją atė
jęs, visus gyvus statydavo į 
eilę, suskaičiuodavo, kiek yra 
žmonių ir kiek jiems duonos 
kampučių atnešti. Penki mū
sų draugai jau nesikelia ir jo 
neklauso. Sukniubę guli ir į 
eilę stoti neina.

- Ei, jūs tinginiai, kelki
tės! Stokit - gulėsit, duonos 
negausit! - perspėja prižiūrė
tojas.

- Būk žmogus. Jie labai 
sunkiai serga. Per visa naktį 
blaškėsi, dejavo. Dabar ilsisi. 
Mes jiems skirtą duoną paim
sim, kai pabus - atiduosim, - 
siūlo draugai.

- Keli serga? - klausia 
prižiūrėtojas.

- Penki, - atsako eilėj sto
vintieji.

Grinkovas lentelėj prira
šo: penki sergantys.

Netrukus Grinkovas į sek
ciją atneša pintinę supjausty
tos ir tiksliai atsvertos duonos 
kampelių ir judantiems žmo
nėms išdalinęs, sako:

- Likusius penkis gabalus 
atiduokit sergantiems.

(Bus daugiau)
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CHICAGOS LIETUVIU 
ŽINIOS

Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės valdybos pirm. 
Bronius Nainys vėl viešėjo 
Lietuvoje ir iš ten sugrįžęs 
padarė pranešimą apie savo 
darbus bei nelaimes Lietu
voje. Šį kartą jam ten nelabai 
sekėsi, nes turėjo atsigulti net 
į ligininę. Tačiau šiaip, kaip 
atrodė, jis šį tą ir naudingo 
nuveikė. Rugpjūčio 12 d. jis 
buvo pakviestas į Denverį, 
kur JAV prezidentas rengė 
priėmimą ten besilankiusiam 
popiežiui.

DAUG SKAUTŲ
JUBILIEJINĖJE RAKO 

STOVYKLOJE
Didokas būrys Chicagos 

lietuvių skautų 10 dienų pra
leido jubiliejinėje stovykloje 
Rakė iš kurios grįžo rugpjū
čio 11 d. Čia buvo įvairiau
sio amžiaus stovyklautojų 
nuo 6 iki 90 metų. Vyriau
siuoju amžiumi buvo Jonas 
Dainauskas, kuris neužilgo 
minės savo 90-jį gimtadienį. 
Jis pareiškė, kad jam ten bu
vo labai įdomu, nes galėjo 
susitikti su skautais iš Lietu
vos (jų buvo apie 20) ir iš jų 
šį tą naujo sužinoti, o taip pat 
ir juos savo patyrimu pratur
tinti.

DR. R. POVILAIČIO 
PASKAITA

Dr. Romualdas Povilaitis, 
dantų gydytojas, kuris šioje 
srityje dirba jau 30 metų, rug
pjūčio 4 d. Seklyčioje vyres
niojo amžiaus tautiečiams, 
kalbėjo apie dantų priežiūrą. 
Jis čia akcentavo dantų higie
ną, valgymo būdą. Jis ragi
no, kad sugedus dančiui, tuoj 
jį taisytų, nes išlaidos ne taip 
jau didelės, o nauda labai di
delė.

PRANEŠĖ APIE PRANO 
OŽINSKO MIRTĮ

Chicagoje leidžiamas 
"Draugo" dienraštis pranešė 
apie vieno iš didžiausiųjų 
Pietų Amerikos lietuvių spau

dos darbuotojų - Prano 
Ožinsko mirtį. Šis vyras net 
65 metus leido ir ilgą laiką 
redagavo vienintelį lietuvių 
laikraštį P. Amerikoje "Ar
gentinos Lietuvių Balsą". Šis 
pasižymėjęs lietuvis mirė lie
pos 29 d. Buenos Aires mies
te, kur jis visą laiką gyveno, 
sulaukęs 86 metų amžiaus.

PIANISTAI ZUBOVAI 
IŠVYKSTA Į ILGĄ 

KELIONĘ
Chicagoje ilgesnį laiką 

gyvenantieji ir čia studijas gi
linantieji pianistai Rokas ir 
Sonata Zubovai išvyksta į il
goką koncertinę kelionę. Dvi 
savaites jie praleis vasaros 
kursuose Ziuriche, Šveicari
joje, kur jų laukia ir koncerti
nis pasirodymas. Po to vyks 
į Lietuvą, kur duos du kon
certus - vieną Kaune, kitą 
Vilniuje. Į Chicagą sugrįš 
rugsėjo 30 d. ir tęs studijas 
De Paul universitete.

VIEŠĖJO DVASININKAI
IŠ LIETUVOS

Lietuvos evangelikų liute
ronų bažnyčios vyskupo pa
dėjėjas kun. Jonas Kalvanas 
su teologijos studentu Kęstu
čiu Puloku lankėsi St. Louis 
mieste vykusiame seminare. 
Jie ten susitiko su Amerikos 
kai kuriais šios konfesijos 
dvasiškiais. Ta proga užsuko 
ir į Chicagą susipažinti ir su 
vietiniais lietuviais evangeli
kais liuteronais. Čia jie vie
šėjo "Tėviškės" ir Ziono pa
rapijose ir bendravo su vieti
niais dvasiškiais bei tų para
pijų žmonėmis.

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

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

pageidaujamų ir Lietuvoje. Dėl specialiai sumažintų kainų 
klausykitės Siuto radijo valandos 

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

LANKĖSI LIETUVOS
SVEIKATOS MINISTRAS 

DR. J. BRĖDIKIS
Chicagoje su įvairiais rei

kalais lankėsi Lietuvos svei
katos min. dr. Jurgis Brėdi
kis, kuris čia bendravo su 
lietuviais ir amerikiečiais gy
dytojais bei kitais pareigū
nais. Jį čia lydėjo sveikatos 
apsaugos ministerijos užsie
nio ryšių viršininkas dr. Al
bertas Valavičius. Čia norėjo 
susipažinti su galimybėmis 
išsamiau informuoti išeivijoje 
gyvenančius tautiečius apie 
ministerijos veiklą, įvairius 
pasikeitimus bei bendrą Lie
tuvos medicinos būklę, kad 
būtų mažiau nesusipratimų, 
apie ką dažnai rašo išeivijos 
spauda.

APRAŠĖ KELIONE Į 
LIETUVĄ IR ĮSPŪDŽIUS 

JOJE
Chicagos vakarinių prie

miesčių laikraštis - "The 
Life" rugpjūčio 15 d. sekma
dieninėje laidoje aprašė apie 
žum. E. Šulaičio 12-ją kelio
ne į Lietuvą ir sužymėjo jo 
ten patirtus įspūdžius bei 
nuotaikas gimtoje žemėje.

* * *

SAULĖLEIDŽIO 
SONETAI

A.a. Stasio Santvaro 
paskutinė poezijos knyga, 
išleista Vilties Draugijos, 
įrišta į kietus viršelius ir 
sukrauta Dirvos redakcijoje.

Knyga parduodama po 
10.00 dol. ir gaunama šiuo 
adresu: DIRVA 
19807 CHEROKEE AVĖ. 
CLEVELAND, OH. 44119

Rudenėjant taip atrodo Kauno miesto Laisvės Alėja.

AR ILGAI DAR BUS RAMSTOMA
(Atkelta iš 3 psl.)

nėra repatrijavę iš Lietuvos, 
bei šių asmenų vaikams, ku
rie gimė Lietuvoje ar pabėgė
lių stovyklose, tačiau gyvena 
kitose valstybėse. Šie asme
nys teisę į Lietuvos pilietybę 
gali įgyvendinti, kai atsisako 
turimos kitos valstybės pilie
tybės ir persikelia nuolat gy
venti į Lietuvą bei prisiekia 
Lietuvos Respublikai. Ma
nau, kad tai taip pat ir teisin
ga, ir demokratiška, nes šie 
asmenys turi savo tautinę tė
vynę kitur, ne Lietuvoje. 
Tiesa, vienas soedemų veikė
jas ta proga gąsdino, kad jei
gu būtų daroma išimtis "ame
rikiečiams" (soedemo termi
nas), tai tada jis kovotų, kad 
išimtis būtų taikoma visiems 
- rusams, žydams, lenkams, 
gruzinams...

Man visai nekeista, kad 
taip kalba soedemas N. Med
vedevas, man suprantama, 
kodėl nepageidautinas Lietu
vos piliečių, t.y. balsuotojų, 
pagausėjimas išeivijos sąs
kaita A. Šleževičiaus partijai 

• ••••••••••••••«•••••••••••••••
SIUNTINIAI, MUITAI IR TRANSPAK j

Jau nuo pat pradžios muitinės įstatyminių potvarkių • 
paskelbimo TRANSPAK firma su savo atstovais Lietuvo- • 
je pradėjo rūpintis šiuo laiku labai aktualiais ir visai lietu- J 
viškai visuomenei jautriais muito klausimais. Buvo dir- e 
bama taip, kad nei siuntėjai, nei gavėjai Lietuvoje nemo-» 

•ketų jokių muitų. Šio darbo rezultatai:
Dabar yra patvirtinta oficialiai, kad siunčiant per 

TRANSPAK JOKIU MUITINIU MOKESČIU NĖRA. 
Komercinės siuntos prekybiniais tikslais turi būti 

deklaruojamos.
SIUNČIANT SIUNTINIUS SAVO ARTIMIESIEMS 

PAGALBOS TIKSLAIS, SIUSKITE 
PER TRANSPAK-MUITO NEBUS.

(nors šį kartą jų dauguma 
Seime balsavo už įstatymo 
pataisą - be abejo, iš anksto 
paskaičiavę, kad balsų "už" 
vis tiek neužteks - kodėl gi 
tuomet neparodyti "geros va
lios"). Bet aš niekaip negaliu 
nei suprasti, nei pateisinti 
brolių krikdemų, konservato
rių ir pan., taip atkakliai ir 
nuosekliai tveriančių nepasi
tikėjimo tvorą tarp likimo 
atskirtų lietuvių.

Todėl prašau nebekalbėki
te apie tautos vienybę. Liudi
ju: aš mačiau jus Seime bal
suojant prieš Pilietybės Įsta
tymo pataisą, prieš tautos su
sitelkimą, prieš vienybę. Ru
denį mes vėl pateiksime Lie
tuvių tautininkų sąjungos pa
rengtą Pilietybės įstatymo pa
taisų projektą. Gal Seimo na
riai, aprimę ir pailsėję, jiems 
pritars? O jeigu ne, tuomet 
reikės laukti, kol tautininkai 
įgis pakankamai svarią įtaką 
Seime ir Vyriausybėje.

O laukti, tikiu, teks ne per 
ilgiai.
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PIGIAUSIOS KELIONIŲ KAINOS 
NEW YORKAS-RYGA-NEVV YORKAS

I
I

$700.00
$650.00

$750.00

i
l
i

Talpintuvai siunčiami kas savaitę 
TRANSPAKpraneša: NAUJI MAISTO SIUNTINIAI: 

55 svarai įvairaus maisto $ 98.
22 svarai įvairaus maisto $ 65.
22 svarai mėsos gaminių $ 95.

45 svarai įvairaus maisto be mėsos $75.rugsėjo 16 iki spalio 31
lapkričio 1 iki gruodžio 16 
sausio 10 iki kovo 16
gruodžio 17 iki sausio 9

TOS PAČIOS KAINOS GALIOJA IR JŪSŲ GIMINĖMS SKRENDANT 
IŠ RYGOS | NEW YORKĄ IR ATGAL.
Prie visų kainų reikia pridėti taksus.

Rezervacijos ir informacijos reikalais prašome kreiptis į: Į
I

BALTIC 
TOURS

BALTIC TOURS
77 Oak St., Suite 4 
Nevvton, MA 02164 
Tel: 617-965-8080 
Fax:617-332-7781

Illllllllllllllllllll llll

Tumo-Vaižganto £-1
Vilnius, Lietuva
Tel: 227979
Fax: 226767

•
Mažas, bet vertingas: kava, arbata, kakava, apelsinų J 

koncentratas, aliejus, mėsos koncervai, vitaminai 
- tik $39.

Visi gaminiai sudaryti iš užsienietiškų produktų, 
išskyrus rūkytas dešras ir sūrį.

Pinigus pervedam doleriais Jūsų giminėms.
Siųskite per seniausią persiuntimo į Lietuvą įstaigą 

Daugiausia siuntinių į Lietuvą siunčiama per TRANSPAK. 9 
Skubius siuntinius siunčiame AIR CARGO

«

RŪTA DEGUTIENĖ
2.6 943-4662

28262 Chardon Rd. VVilloughby Hills, OH 44092

TRANSPAK:Čhicago tel. 312 436-7772
2638 W. 69th Street CHICAGO, IL 60629

. •

•••••••••••••••••••••••••••••e*



•DIRVA* 1993 m. rugsėjo 2 d. • 11 psl.

PENSININKŲ SUĖJIMAS 
RUGSĖJO 2 D.

Pirmas po vasaros atosto
gų pensininkų suėjimas Lie
tuvių namų salėje įvyks rug
sėjo 2 d., ketvirtadienį. Visi 
laukiami.

* * *
TAUPA bus uždaryta rug

sėjo mėn. 4-tą ir 5-tą - Darbo 
dienos savaitgaly.

* * *
RUGSĖJO 13 d. 7 v.v. 

Dievo Motinos šventovėje 
bus atnašaujamos šv. Mišios 
už a.a. Praną Karalių, mirusį 
iugp. 18 d. St. Croix. Kvie
čiame visus Prano Karaliaus 
pažįstamus šv. Mišių aukoje 
dalyvauti. V. Bacevičius

* * *

George Knaus
Real-estate 481-9300

Wanted licensed sales person 
full or part time

FOR SALE
Apartment 12 one bedroom suites 

Ingleside and Lakeshore 
Euclid 3 bedroom ranch basement 

dining room 2.5 car garage 
Beverly Hills 4 bedrooms dining 

$89.900
George Knaus 481-9300

• (33-34)

PARENGIMAI
1993 M.

• RUGSĖJO 10-11-12 d.d. 
Lietuvių Namų 20 - metų sukakties 
Minėjimas.
• RUGSĖJO 25 d. Pabaltiečių 
Vakaras. Ruošia lietuviai latviai ir 
estai.

• SPALIO 2 d. 7 v.v. Koncertas 
The Singing Angels Dievo Motinos 
auditorijoj.

• SPALIO 9-10 ir 23 dienomis 
JAV LB Clevelando apylinkės ren
giamų LIETUVIŲ DIENŲ programa 
Dievo Motinos parapijos patalpose.

• LAPKRIČIO 7 d. pianistų Sona
tos ir Roko Zubovų koncertas. Ren
gia D.M. Parapija ir Tėvynės Garsai.

• LAPKRIČIO 14 d. Sv. Jurgio 
parapijos rudens Festivalis 11:30 — 
3:30 v.v.

• LAPKRIČIO 20 d. LKVS-gos 
"RAMOVĖ" Clevelando skyrius 
rengia Lietuvos Kariuomenės 
Šventės minėjimą Lietuvių Namuo
se - Clevelande.

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

yrerfriclį& Co.
Hair Design • Manicures 
Pedicures • Skin Care

Kviečiame lietuvius 
mus aplankyti 

481-4121

Skaitykit irplatinkit
<DI<KjVA

FRED BOWEN, savininkas
863 East 185th Street 

CLEVELAND, OHIO 44119

DĖMESIO CLEVELANDO LIETUVIAI!
LITHUANICA COMMERCE & CARGO INC.

Siunčia siuntinius j Lietuvą adresatams į namus.
Siuntiniai bus priimami

Lietuvių Namuose -877 E. 185 St.
Rugsėjo 19 ir 20 d. nuo 2 v.p.p. iki 5 v.p.p.

Siuntiniai bus priimami spalio3 ir 4 d. ir spalio 24 ir 25 d.
Siūlome pradėti siųsti kalėdinius siuntinius pačiomis pigiausiomis kainomis.

Siuntinių kainos laivu - iki 10Osv. - 67 0-1 sv. mini mum $20 

virš 100 sv. - 570-1 sv.
Siuntinių kainos oro linija-iki 40 sv. - $2.65 -Isv.min.sao 

virš 40 sv. - $2.45 -1 sv.
Sudarome ir siunčiame amerikietiško maisto siuntinius. Pervedame pinigus j Lietuvą.

LITHUANICA C & C INC. 6607 S. PULASKI RD. CHICAGO ILL 60629 
Tel. 1-312-585-8700, Fax 1-312-585-8922

Prezidentas Gediminas Zaremba

JAKUBS AND SON

AK

Laidojimo Įstaiga
William J. Jakubs Sr.,
VViIliam J. Jakubs Jr.,
Keneth Schmidt ir
Barbara Jakubs Schmidt

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

Tel. (216) 531-7770

Laidotuvių koplyčia erdvi, vėsinama 
teikianti jaukią atmosferą liūdesio valandoje. 
Didelė aikštė automobiliams pastatyti.

Federal Savlngj Bank

PRAŠAU APLANKYTI MOSI! BANKĄ
HOME FEDERAL didžiuojasi bodama dalis jūsų apylinkės 

Nuo 1911, HOME FEDERAL padėjo tokioms šeimoms kaip jūsų gauti 
geromis sąlygomis paskolas ir patarnavimus finansinėse operacijose. 

HOME FEDERAL siūlo šiuos patarnavimus:
- Aukštas palūkanas už santaupas
- čekių santaupas
- Namų paskolas
- Paskolos namų remontams
- ir kitas paskolas labai palankiomis sąlygomis.

HOME Federal Savings Bank
798 East 185th Street, Cleveland, Ohio

Darbo valandos:
Pirmadienio - ketvirtadienio 9:00 - 4:00
Penktadienį 9:00 - 6:00
šeštadienį 9:00-2:00

Telefonas 529-3059
Rose Marie Balogh, Branch Manager

FDIC INSURED EOUAL HOUSING LENDER

NATIONAL TRAVEL
& TOURS

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

KELIONĖMS j LIETUVĄ IRI
KITAS PASAULIO SALIS

SKAMBINKITE
RITAI STAŠKUTEI

932-6100

IEŠKOMA MOTERIS 
nesunkiai sergantį ligonį 
prižiūrėti. Norima kad galė
tų kartu gyventi Clcv. Hts. ir 
būtų gerai jei vairuotų mašiną.

Skambinkite Audronei
371-9809

'DIRVOS

Visiems savo esamiems ir būsimiems klientams 
pranešame, kad per mūsų kompaniją siunčiami SIUNTINIAI 
NEBUS MUITUOJAMI. Tik atnešdami siuntinį turėkite su 
savimi sąrašą siunčiamų daiktų. Siuntiniai išsiunčiami kas 
savaite. 'ATLANTA" mielai laukia jūsų.

Siuntiniai į Lietuvą, Latviją, Estiją 
Pinigu persiuntimas
Air cargo
Maisto siuntiniai

VISA TAI -

♦ atlanta ie
Trumpiausias kelias gimtinėn

639 East 185th Street 
Euclid, OH 44119 

Telefonas (216) 481-0011
.Dirbame: antr.-penkt. nuo 9 v.r. iki 5 v.v., 

šeštadienį nuo 9 v.r. iki 2 v. popiet 
Pagrindinis atlanta ie ofisas - Chicagoje

Lietuviu, Kredito Kooperatyvas
767 East 185th Street * Cleveland, OH 44119 

481-6677
DARBO VALANDOS

antradieni, trečiadienį ir ketvirtadienį * 9:00 vr - 4:00 pp * 
penktadienį * 9:00 vr - 6:00 pp * šeštadienį * 9:0f vr - 12:00 pp * 

sekmadienį parapijoje * 11:00 vr - 12:0G pp *
* Kiekviena taupomoji sąskaita federalinės valdžios (NCUA) apdrausta iki $100,000 *

Matas realtors fffl
NORMLS

i

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

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

(216)473-2530 216)486-2530

ADV. VYTAS MATAS - teisinis patarėjas



DIRVA
AKTORIUS STASYS PILKA 

SUGRĮŽO Į TĖVYNĘ 
Edvardas Šulaitis

Akt. Stasys Pilka didžiąją 
savo gyvenimo dalį praleidęs 
svetur: Rusijoje, Vokietijoje, 
Amerikoje, pagaliau, bent po 
mirties, sugrįžo į savo myli
mą Lietuvą. Šis "teatro gra
fu" vadintas vyras, kuris 
1976 metais Chicagoje baigė 
savo žemiškąją kelionę ir jo 
palaikai pelenų formoje buvo 
priglausti Lietuvių Tautinėse 
kapinėse prie Chicagos, paga
liau žengė paskutinį žingsnį - 
birželio 2 d. jo palaikus palai
dojant Petrašiūnų kapinėse.

Iš Chicagos atvežta urna 
su St. Pilkos palaikais birže
lio 2 d. buvo pašarvota Vy
tauto didžiojo bažnyčioje ir 
čia buvo aukojamos šv. Mi
šios. Po jų būrelis tautiečių pa
lydėjo šį teatro grafą į amžino 
poilsio vietą Petrašiūnuose.

Šio sugrįžimo proga 
"Kauno laiko" laikraštis pa
talpino St. Pilkos buvusio 
mokinio ir kolegos Stasio 
Radzevičiaus rašinį apie savo 
mokytoją. Jame tarp kitų 
minčių skaitome:

"Ryškiai savitas artistas S. 
Pilka kūrė dažniausiai kil
mingus personažus, didikus, 
dvarponius ir (be konkuren
cijos) grafus. Aukštas, liek
nas, plačių, laisvų manierų, 
sodrios kalbėsenos artistas 
žiūrovus kerėjo oria europie
tiška kultūra ir teikė estetinį 
pasigėrėjimą. Garsus artistas 
su pagarbiu pasišventimu or
ganizavo ir tvarkė Teatro mu
ziejų, buvo pagrindinis iškil
mių, jubiliejų ir laidotuvių 
ceremonmeisteris. Koncer
tuose garsėjo kaip poezijos 
deklamatorius..."

Savo rašinio pabaigoje, 
St. Radzevičius teigė:

Sugrįžti į tėvynę yra dvi 
galimybės: pačiam parvykti 
arba...būti parvežtam. Sta
siui Pilkai buvo lemtas antras 
kelias."

St. Pilka buvo gimęs 1898 
m. Petrapilyje. Jis Lietuvon 
grįžo 1921 m. ir čia tvirtai 
įsijungė į teatrinį gyvenimą. 
Jau prieš n pas. karą yra gas
troliavęs JAV į kurias vėl at
vyko 1948 m. ir čia gyveno iki 
mirties, nors buvo viliojamas 
važiuoti Lietuvon, kur žadėjo 
aukso kalnus. Tačiau St. Pilka 
buvo neperkalbamas.

Chicagoje 1948 m. St. Pil
ka įsteigė Lietuvių teatrą, ku
ris veikė profesionaliais pa
grindais ir statė bei režisavo 
nemažą scenos veikalų. Taip 
pat surengė literatūrinių reči
talių. Nemaža rašė meno ir 
teatro klausimais lietuviškoje 

spaudoje, pasirašinėdamas ir 
slapyvardžiais. Taip pat rašė 
ir eilėraščius, kurių dalį yra 
paskelbęs periodikoje.

Su St. Pilka man yra tekę 
artimai bendrauti ir jį iš arti 
pažinti. Pora ilgesnių pasi
kalbėjimų su juo esu paskel
bęs lietuviškoje spaudoje. 
Galiu tvirtinti, kad St. Pilka 
buvo aukštos kultūros ir di
delio išsilavinimo žmogus, 
kokių mūsų tarpe išeivijoje 
nedažnai pasitaikydavo. Jis 
su pagrindu buvo išdidus, bet 
nuostabiai mielas žmogus, 
kuris pažįstamam asmeniui 
visą savo širdį atveria. Ta
čiau kam nors pataikauti, nu
sižeminti, prašyti jis nega
lėjo. Jis ir mirė išdidus, nors 
ir be cento kišenėje.

Toks buvo aktorius St.

A. A. 
PRANUI KARALIUI 

staiga iškeliavus j Amžinybę, reiškiame gilią 
užuojautą jo žmonai GERDAI, broliui 
KAZIMIERUI, sūnums BENEDIKTUI ir 
KORNELIJUI, anūkams: ANGELYTEI, MAYAI 
ir PRANUI.

Šalia visokeriopų a.a. PRANO visuome
ninių darbų jis buvo ištikimas skautų idėjos 
puoselėtojas, Pilėnų Tunto Tuntininkas ir 
nepalyginamai tolerantiškas žmogus.

Mes kartu liūdime
Liuda ir Vincas Apaniai
V. Bacevičius 
Albina ir Vytas Bakūnai 
A. Balašaitienė - Žitkuvienė 
J. Balašaitytė - Andros 
J. Budrienė
L. Civinskienė
Ingrida ir Kęstutis Civinskai 
Z. Dučmanas 
Irena ir Algis Gedriai 
Rauda ir Valdas Gelažiai 
Ona ir Vytas Jokūbaičiai 
I. Jonaitienė 
Nelė ir Gerardas Juškėnai, 
N. Kersnauskaitė 
Mirga ir Džinaras Kižiai 
S. Knistautienė 
Giedrė ir Stepas Matai 
Aldona ir Vytenis Miškiniai 
Amanda ir Algis Mulioliai 
Ramutė ir Donatas Nasvyčiai 
Mylita ir Vytas Nasvyčiai 
E. Nainienė 
Albina ir Vladas Petukauskai
M. Puškorienė 
S. Radzevičiūtė 
Nijolė ir Algis Rukšėnai 
Angelė ir Vytas Staškai
M. Dunduraitė - Slabokienė 
A. Šenbergienė 
Paulius Žygas ir Šeima

Vyskupas Baltakis kalba Denverio lietuviams. Sėdi kun. Margis iš Argentinos ir pobūvio 
šeimininkė Antanina Bulotienė. A. Vaitaičio nuotr.

Pilka, kuris birželio 2 d. atsi
gulė amžinam poilsiui Petra
šiūnuose.

VYSKUPAS BALTAKIS 
DENVERYJE

Š.m. rugpjūčio 11-15 die
nomis Denveryje įvyko Pa
saulio Jaunimo Diena, daly
vaujant Popiežiui Jonui Pau
liui II-jam ir daugeliui baž
nyčios diduomenės atstovų. 
Pastariųjų tarpe buvo ir mūsų 
gerbiamas vyskupas Paulius 
Baltakis.

Oficialią Lietuvos delega
ciją sudarė iš Ohio autobusu 
atvykusi 17-kos asmenų gru
pė, susidėjusi iš Lietuvos 
skautų ir čia studijuojančių 
Lietuvos studentų. Jie buvo 
lydimi kun. Edmundo Putri
mo ir seselės Ignės- Marijo- 
šiūtės. Buvo ir pavienių da
lyvių iš JAV ir Kanados.

Nors ir nedidelė, o gal 
kaip tik dėl to, lietuvių dele
gacija atkreipė visuomenės, 
spaudos ir televizijos atstovų 
dėmesį. Minioje ar televizi
jos ekranuose jie visuomet 
buvo lengvai pastebimi, nes, 
kur beėjo ar bebuvo, jie išdi
džiai visą laiką nešė aukštai 
iškeltą Lietuvos trispalvę vė
liavą. Jie turėjo garbę ir ma
lonumą būti pakviestais daly
vauti popiežiaus ir prezidento 
Clinton sutikime Denverio 
aerodrome, kur du iš delegatų 
turėjo interviu televizijoje. 
Gaila, kad visa delegacija 
tuoj po iškilmių turėjo sėsti į 
autobusą kelionei atgal. Ir 
Denverio lietuviai neturėjo 
progos su jais arčiau paben
drauti.

Po iškilmių sekmadienį Jo 
Ekscelencija vyskupas Balta
kis susitiko su Denverio lie
tuviais, kur prie vaišių stalo 
pasidalino mintimis su vieti
niais ir kitais svečiais. L.B. 
Colorado Apylinkės suorga
nizuoto susitikimo svečių tar
pe buvo kun. Jonas Vailionis 

ir broliukas Julius Sasnauskas 
iš Lietuvos, kun. Hose Mar
gis iš Argentinos, Vasario 16 
d. gimnazijos Vokietijoje 
mokytojas ir kapelionas kun. 
Edmundas Putrimas ir Ame
rikos Balso žurnalistas Linas 
Rimkus iš Washingtono.

Verta paminėti, kad šalia 
asmeninės dvasinės naudos, 
mūsų delegatai šia proga gra
žiai garsino Lietuvos vardą.

apv
* * *

Štai, kurie padeda 
išlaikyti lietuvišką 

laikraštį
Atnaujindami 

prenumeratą ir kitomis 
progomis Dirvai aukojo: 
Šležas R., Dorchester ......... 10.00
Veitas B., Milton ...............  10.00
Bartkus P., Richmond Hill ... 5.00 
Memenąs V., Bloomfld....... 10.00
Buksnis A., Haslett ............ 10.00
Kukučionis A., Tinley Pk. . 10.00 
Žolynas O., Ormond B........ 20.00
Jakštas W.T. Lakewood..... 10.00
Melsbakas R., Cleveland ...... 3.00
Idzelis H., Cleveland ............  5.00
Vodopalas R., Highland H. . 10.00 
Bulotienė E., Detroit .......... 10.00
Gražulis B., Flint ......    5.00
Abraitis S., Mt. Pleasant .... 10.00 
Naureckas P., Chicago ....... 10.00
Galdikas A., Los Angeles .. 10.00 
Petokas S., Upland ............ 10.00
Vaitys K., Santa Barbara ... 10.00 
Virkutis S., Edgewood ....... 10.00
Muliolis R., Titusville ......... 5.00
Petrauskas P., Dearbom Hts.. 5.00 
Bironas J., Livonia ................ 5.00
Mykolaitis K., Detroit ....... 10.00
Marchertas A., Dovvners Gr.. 20.00 
Džigas V., Omaha .............  20.00
Radvenis J., Los Angeles .... 5.00 
Raulinaitis Z., Manahawkin 10.00 
Januonis A., Woodhaven ..... 5.00
Skridulis A., Daytona B....... 15.00
Palubinskas T., Solon ........ 20.00
Budreckas I., Chicago ....... 10.00

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame


	1993-09-02-DIRVA 0001
	1993-09-02-DIRVA 0002
	1993-09-02-DIRVA 0003
	1993-09-02-DIRVA 0004
	1993-09-02-DIRVA 0005
	1993-09-02-DIRVA 0006
	1993-09-02-DIRVA 0007
	1993-09-02-DIRVA 0008
	1993-09-02-DIRVA 0009
	1993-09-02-DIRVA 0010
	1993-09-02-DIRVA 0011
	1993-09-02-DIRVA 0012

