
r JI ><
SECOND CL.ASS USPS 1S7-580

THE LITHUANIAN NATIONAL NEVVSPAPER
19807 CHEROKEE AVENUE • CLEVELAND, OHIO 44119

VOL. LXXVIII OCTOBER - SPALIO 7 1993 Nr. 38

TAUTINĖS MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

LIETUVOJE SVETIMOS 
KARIUOMENĖS NEBĖRA, BET 

ABEJONIŲ LIKO DAUG 
(Įspūdžiai iš iškilmių Seimo rūmuose ir 

Nepriklausomybės aikštėje Vilniuje š. m. rugpiūčio 31 d.) 
A. Bundonis
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Rugpiūčio pabaigoje, ne
žiūrint į apniukusią gamtą, 
Lietuvos politinė padangė bu
vo nušvitusi pragiedruliais. 
Lietuvos ir Rusijos derybose 
dėl kariuomenės išvedimo, 
sinoptikų žodžiais tariant, su
siformavusį (tiksliau pasa
kius, kai kurių politikantų 
dirbtinai suformuotą) cikloną, 
galų gale nugalėjo blaivaus 
proto anticiklonas ir rugpiū
čio 31 d. 23 vai. 45 min. Lie
tuvos laiku, Lietuvos sieną 
pervažiavo ešalonas su pas
kutiniu Rusijos kariuomenės 
koviniu daliniu. Taigi, po 54 
metų, paskutinis okupacijos 
reliktas paliko Lietuvą.

Šį nepaprastą Lietuvai 
įvykį buvo ruoštasi iškilmin
gai pažymėti, pasirašant do
kumentus, fiksuojančius Ru
sijos kariuomenės išvedimo 
pabaigą. Deja šie dokumen
tai nebuvo pasirašyti, nes, 
kaip vėliau paaiškėjo, Rusija 
nepanoro atsiųsti tam įgalioto 
atstovo. Buvo pasitenkinta, 
sakyčiau, kukliu susibūrimu 
Seimo rūmuose, kur kalbas 
pasakė Lietuvos krašto ap
saugos ministras A. Butkevi
čius, Respublikos prezidentas 
A. Brazauskas ir Rusijos am
basadorius Lietuvoje N. Ober- 
tyševas. Visi kalbėjusieji vie
ningai teigė, jog tai nepapras
tos svarbos įvykis kurio isto
rinę reikšmę Lietuvai šian
dien dar net sunku vertinti. 
Kaip ir dera tokiam atvejui, 
kalbos buvo oficialios, o 
svarbiausiu leitmotyvu jose 
praskambėjo gerų kaimyninių 
santykių tarp Lietuvos ir Ru
sijos ateityje viltis.

Be abejo, pats svetimos 
kariuomenės išvedimo faktas 
ir atsakingų valstybės parei

Popiežiui Jonui Pauliui II meldžiantis Vingio parke taip atrodė lietui lyjant lietsargių minia.
G. Pinigio nuotr.

gūnų iškilmingi žodžiai, pra
giedrino įvairiausių negandų 
ūkanomis užgožtą Lietuvos 
žmonių nuotaiką. Tą galima 
buvo jausti ir matyti veiduose 
tūkstančių žmonių, susirinku
sių į Nepriklausomybės aikš
tę Vilniuje, kur iki vėlyvo va
karo nenutilo taip širdžiai 
mielos lietuviškų dainų melo
dijos, skambėjo dūdų orkes
tro muzika, o danguje mirgė
jo įvairiaspalvės fejerverkų 
ugnys.

Ir vistiktai, iš šalies ste
bint aikštėje susirinkusius žmo
nes, jautėsi, jog jų pilnaver
čiam džiaugsmui kažko tai 
trūksta. Negalima buvo ne
pastebėti, kad iš jų akių spin
dintis džiaugsmas negali pa
slėpti ir ryškių abejonių at
švaitų.

Užkalbinus keletą iškil
mių dalyvių, į klausimą, kas 
juos neramina, visi atsakė be
veik vienodai - juos gerokai 
nuvylė prezidento kalba ir jie 
suabejojo prezidento nuošir
dumu. Pašnekovai aiškino, 
jog jiems nesuprantama, ko
dėl prezidentas, dėkodamas 
už nuveiktą darbą organizuo
jant Rusijos kariuomenės iš
vedimą, personaliai tepami
nėjo du asmenis. Kad šie as
menys nepaprastai daug nu
veikė, kad kariuomenė būtų 
išvedama sklandžiai ir kad jie 
tokią padėką nusipelnė, nie
kas neabejojo. Dar daugiau, 
pašnekovų nuomone, tą padė
ką jiems tėra tik nedidelis 
moralinis atpildas už jų ne
miegotas naktis, už pastangas 
ir atkaklų darbą, už sumanu
mą ir energingumą. Bet negi 
prezidentas užmiršo, jog ne
mažiau sunku buvo ir tiems, 
kurie sugebėjo praėjusiais
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Popiežius Jonas Paulius II Santakoje, prie Kauno, lipa j ten pastatytą koplyčią.
G. Pinigio nuotr.

metais derybas su Rusija 
baigti rugsėjo 8 d. pasirašy
tais dokumentais dėl kariuo
menės išvedimo. Todėl visai 
suprantama tampa abejonė, ar 
šią akis badančią nepagarbą 
tam tikriems žmonėms gali
ma laikyti vien tik iškilmių 
ceremonijos sąlygotu nesusi
pratimu. Visai pagrįstai gali
ma įtarti, jog po tokiu "už- 
marštumu" slypi žymiai blo
gesnės tendencijos.

Ir dar vienas prezidento 
kalbos momentas, sukėlęs 
žmonių dvejones. Nežinia 
kaip tai pavadinti, baime ar 
sąmoningu nenoru istorinius 
įvykius ir faktus vadinti tik
raisiais vardais. Patį tragiš
kiausią Lietuvai sovietmečio 
laikotarpį prezidentas savo 
kalboje neišdrįso įvardinti 
okupacija, bet pavadino jį 
"periodu, kada Lietuva buvo 
Tarybų Sąjungos sudėtyje".

Tikrai nesuprantama 
"gražbylystė", kurią priskirti 
diplomatinio dialogo subtily
bėms juo labiau negalima, 
nes tokia formuluotė gali būti 
suprasta, kad "buvimas Tary
bos sąjungos sudėtyje" buvo 
savanoriškas.

(Nukelta į 2 psl.)
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PIRMOS ŽINIOS IŠ
SUSITIKIMO SU PREZIDENTU

1993 rugsėjo 27, 9:30 ryto 
New Yorke PLB valdybos 
delegacija susitiko su Lietu
vos prezidentu Algirdu Bra
zausku. Delegaciją sudarė: 
PLB nariai pirm. Bronius 
Nainys, vicepirmininkai: Ri
mas Česonis, Vacys Garbon- 
kus ir dr. Petras Kisielius, 
JAV LB Krašto valdybos 
pirm. Vytas Maciūnas ir Vi
suomeninių reikalų tarybos 
pirm. Algimantas Gečys. 
PLB valdyba įteikė Lietuvos 
prezidentui trumpą raštą ir jį 
grindžiantį 30 psl. priedą. 
Lietuvos respublikos prezi
dentas buvo prašomas padėti 
išspręsti rašte minimus klau
simus.

Už Lietuvos ribų gyve
nančių lietuvių pilietybės 
klausimą Lietuvos preziden
tas pripažįsta svarbiu, spręs
tinu palankia išeivijai pras
me, tačiau vienas iš pagrindi-

TARTASI IŠEIVIJOS IR LIETUVOS 

TAUTININKU REIKALAIS

Amerikos Lietuvių Tauti
nės Sąjungos pirmininkas dr. 
Leonas Kriaučeliūnas praeitą 
savaitgalį praleido Kaliforni
joje. Rugsėjo 24-tą Tautinių 
namų patalpose susitiko su Los 
Angeles tautininkais, kur prie 
vaišių stalo buvo gvildenti išei
vijos ir Lietuvos tautininkų rei
kalai bei rūpesčiai.

Didelis pritarimas parody
tas S-gos pirmininko pasiū
lymui kalbinti Lietuvos tauti
ninkų vadovybę rengti ben
drą suvažiavimą kitų metų 
vasarą, koordinuojant su ten 
vyksiančia dainų švente. Ap
tarti keli iš Lietuvos patiekti 
pasiūlymai, kaip pav. - prezi
dento Antano Smetonos ir
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nių reikalavimų - mokėjimas 
lietuviškai.

Okupanto atimtą turtą te
galės atsiimti tik Lietuvoje 
gyvenantys žmonės. Konsu
latai kai kur, kaip pvz. Sankt 
Petersburge, Karaliaučiuje 
jau įsteigti, kai kur steigiami.

Muituoti dovanų siuntas - 
kvailystė.

PLB atstovas turės teisę 
dalyvauti ministrų tarybos 
posėdžiuose ir tame pačiame 
lygyje bendradarbiauti su 
Lietuvos vadovybe.

Už Lietuvos ribų gyve
nančių lietuvių atstovavimas 
Lietuvos Seime irgi spręsti
nas išeivijai palankia prasme.

Lietuvos ministrais ir am
basadoriais tegalės būti tik 
Lietuvos lietuviai. Išeiviai 
galės būti jų pavaduotojais.

Aplamai, susitikimas bu
vo naudingas abiem pusėm.

žmonos palaikų perkėlimas 
Lietuvon, nuosavos spaustu
vės įsigijimas, biudžeto rei
kalai ir t.t. Kalbėtasi ir apie 
praėjusio Tarybos suvažiavi
mo nutarimus bei darbo gai
res.

Pasiliko įspūdis, kad dar 
išeivijos tautininkams toli 
gražu ne laikas nuleisti ran
kas, nes laukia daug darbų ir 
daug įvairiausių neužbaigtų, 
o kariais net ir nepradėtų pro
jektų.

Dėkojame Sąjungos pir
mininkui, radusiam laiko at
vykti ir susitikti su tolimos 
Los Angeles bendraminčiais.

Rūta Šakienė
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Girdėta iš Vilniaus
• ŠEŠTADIENI RYGOJE ĮVYKO BALTIJOS ASAMBLĖ

JOS PREZIDIUMO POSĖDIS ir prezidiumo susitikimas su 
Siaurės Tarybos prezidentu Jan P. Syse bei generaliniu 
sekretoriumi Jostein Osnes. Buvo aptarti Lietuvos, Latvijos, 
Estijos tolesnio bendravimo klausimai, kylantys iš šių šalių 
Prezidentų bei Ministrų pirmininkų susitarimų. Svarstytos 
galimybės reorganizuoti Baltijos Asamblėją ir pasiruošimas 
jos sesijai, kuri įvyks Taline spalio mėnesio pabaigoje.

Lietuvai posėdyje atstovavo Seimo pirmininko pavaduo
tojas, Baltijos Asamblėjos Lietuvos delegacijos vadovas 
Egidijus Bičkauskas ir Seimo narys Linas Linkevičius.

• LIETUVOS UŽSIENIO REIKALU MINISTRAS PASKY
RĖ PETRĄ AUšTREVIČIU nuo šių metų rugsėjo 27 d. Lie
tuvos Respublikos Laikinuoju reikalų patikėtiniu Suomijoje.

Jonas AUšTREVIČIUS gimė 1963 metų gegužės 16 
dieną Vilniaus rajone, Juodšiliuose. 1986 metais baigė 
Vilniaus Universiteto Pramonės ekonomikos fakultetą. Nuo 
1986 m. iki 1991 m. buvo Lietuvos Mokslų Akaderrijos Eko
nomikos instituto jaunesnysis mokslinis bendradarbis. Nuo 
1991 m. kovo mėnesio dirba Užsienio reikalų mii.isterijoje. 
Iki paskyrimo buvo WRM šiaurės Europos šalių skyriaus 
vedėjas.

• LIETUVOS UŽSIENIO REIKALU MINISTRAS PASKY
RĖ ANTANĄ MURALį nuo šių metų rugsėjo 24 d. Lietuvos 
Respublikos ambasados Suomijoje konsulu.

Antanas MURALIS gimė 1965 metų rugpjūčio 8 dieną. 
1990 metais baigė Vilniaus Inžinerinio statybos instituto sta
tybos fakultetą. Dirbo "Lietuvos statybos projekto" projekta
vimo institute konstruktoriumi. Nuo 1991 m. dirbo Užsienio 
reikalų ministerijos vizų skyriuje II sekretoriumi. Konsulinio 
departamento legalizavimo skyriuje I sekretoriumi.

• KONCERNOS "LUCOIL" SUINTERESUOTA IR TO
LIAU BENDRADARBIAUTI SU MAŽEIKIU IMONE "NAFTA". 
Pirmadienį Lietuvos energetikos ministras Algimantas Sta
siukynas ir Rusijos koncerno "Lucoil" generalinis cirektorius 
Vagidas Alegperovas pasirašė tolesnio bendradr rbiavimo 
ketinimų protokolą.

Šio dokumento turinys mažai kuo skiriasi nuo pernykš
čio susitarimo. "Lucoil" ketina nuomoti Mažeikių naftos įmo
nės pajėgumus 6 mln. tonų naftos per metus perdirbti. To
kio kiekio pakanka, kad Mažeikių įmonė būtų nuolat aprūpin
ta darbu. Pagal ketinimų protokolą "Naftos" įmonės pajėgu
mus numatoma nuomoti iki 1998 m. sausio 1 dienos. Kas
met bus pasirašomos atitinkamos sutartys.

Susitikime su Lietuvos Vyriausybės, Energetikos minis
terijos ir valstybinės įmonės "Nafta" vadovais V. Alegpero
vas pažymėjo, kad koncernas yra suinteresuotas didelė dalį 
naftos produktų parduoti Lietuvoje. Tai būtų pigiau abiem 
pusėms. Pritarta premjero A. Sleževičiaus siūlymui, įsteigus 
bendrą įmonę, statyti "Lucoil" degalines. Jos galėtų konku
ruoti su "Nešte" ir kitų firmų degalinėmis. Koncernas neat
meta galimybės ir bendradarbiauti tiesiant vamzdyną iš Ma
žeikių j Klaipėdą statant, o vėliau ir eksploatuojant naftos 
terminalą.

• ITALIJA PLANUOJA VĖL PADĖTI LIETUVOS ŽEMĖS 
ŪKIUI. Ateinančiais metais Italijos Vyriausybė vėl ketina 
Lietuvai patiekti pašarų ir žemės ūkio produktų.

"Vievio paukštyno" direktorius Česlovas jakonis Eltos 
korespondentui pasakė, kad itališki pašarai yra pigesni už 
pagamintus Lietuvoje ir kokybiškesni, todėl Italijos ambasa
doriaus pranešta žinia jis labai džiaugiasi.

Šiais metais iš Italijos jau gauta didesnė dalis Lietuvai 
skirtų pašarų - šeši laivai atplukdė 30 tūkstančių tonų iš 
skirtų 58 tūkstančių.

• RUGSĖJO 26-28 D. SU OFICIALIU VIZITU Į LIETUVĄ 
BUVO ATVYKĘS DANIJOS GYNYBOS VADAS GENERO
LAS JOERGEN LYNG ir grupė aukštųjų karininkų.

Pirmadienį Danijos gynybos vadas generolas Joergen 
Lyng susitiko su Krašto apsaugos ministru A. Butkevičiumi ir 
jo pavaduotojais. Svečiai lankėsi Ginkluotųjų pajėgų ir Sa
vanoriškosios krašto apsaugos tarnybos štabuose, susipa
žino su jų struktūromis ir veikla.

• PO DAUGIAU KAIP PUSĖS AMŽIAUS PERTRAUKOS 
Lietuvos studentai vėl mokysis italų kalbos Italijoje. į Peru- 
džios universitetą užsieniečiams pirmą kartą vyksta septyni 
Vilniaus universiteto studentai - filologai, ekonomistas ir 
filosofas. Jiems italų kalba yra antroji užsienio kalta univer
siteto.

Mokslai Perudžio universitete tęsis tris mėn įsius, iki 
šventų Kalėdų. Vilniaus universiteto dėstytoja Beairičė Stri
maitienė Eltos korespondentui pažymėjo, kad stipendijas 
vykstantiems į Italiją jos studentams skyrė šios šalies Vy
riausybė.

• MINISTRAS PRISIIMA ATSAKOMYBĘ UŽ INCIDEN
TĄ SAVANORIU TARNYBOJE. BET DALĮ KALTĖS ADRE
SUOJA SEIMUI IR POLITINĖMS PARTIJOMS

Ketvirtadienį Krašto apsaugos ministras Audrius Butke
vičius Seime vyriausybės valandos metu pareiškė prisiimąs 
didžiąją kaltę ir atsakomybės dalį už incidento kilusį dėl 
SKAT. Jis dar kartą patvirtino, kad jo pareiškimas atsistaty
dinti iš ministro pareigų yra "rimtai apgalvotas ir paskutinis".

Lietuvos ambasadorius Stasys Lozoraitis susitinka su lietuvių 
spauda, Tautos šventės minėjime, Daytona Beach, FL. 1993.1X 12.

Iš k. į d. žurnal. Jurgis Janušaitis, ambasadorius Stasys Lozo
raitis, dr. Sigita Ramanauskienė, ALT S-gos skyr. pirm. Vytautas 
Abraitis ir žurnal. Jonas Daugėla.

ABEJONIŲ LIKO DAUG.
(Atkelta iš 1 psl.)

Atvirai kalbant, tokie pre
zidento reveransai ištikro 
daugiau panašūs į "drebančių 
rankų politiką", kaip dabarti
nės Lietuvos valdžios veiks
mus taikliai apibūdino vienas 
užsienio žurnalistų spaudos 
konferencijoje, kurioje buvo 
aptariamos problemos, susi
jusios su Rusijos pareiškimu, 
dėl armijos išvedimo sustab
dymo.

Tiesa, tada prezidentas su 
tokiu mūsų politikos apibūdi
nimu kategoriškai nesutiko ir 
tvirtino, jog vyksta normalus 
dviejų valstybių diplomatinis 
dialogas. Betgi, prisimenant 
tų dienų įvykius ir ypač Lie
tuvos užsienio reikalų minis
tro veiksmus, vadinti tai "nor
maliu diplomatiniu dialogu" 
būtų ne kas kita, kaip savęs 
apgaudinėjimas.

Labai ir labai jau keista, 
kad ponas ministras ir dabar 
dar tebetęsia savo "konfiden
cialią" diplomatiją. Štai, rug
sėjo 16 d. jis pareiškė, jog 
Lietuvai reikalingas ypatin
gas suartėjimas su Rusija, ku
ris turėtų įvykti kuo greičiau. 
O ką gi toks "suartėjimas" 
reiškia? Galbūt tai, kad po
nas ministras pritaria Rusijos 
vadovybės aukštų pareigūnų 
nesenai paskelbtiems pareiš

kimams, apie ypatingus Ru
sijos interesus Baltijos regio
ne, o gal tai rezonansas į pa
staruoju metu iš Rusijos 
aukščiausiosios tarybos tribū
nos sklindančius raginimus 
"transformuoti NVS (nepri
klausomų valstybių sandrau
gą) į vieningą politinę, eko
nominę socialinę ir karinę 
bendriją"?

Oi kaip norėtųsi, pritarti 
nuolat prezidento reiškiamai 
minčiai, jog nereikia būti per
daug įtariems! Bet argi gali
ma tokiais būti, kada viskas 
daroma taip "konfidencia
liai"?

Atskiro ir labai atsargaus 
vertinimo nusipelno ir Rusi
jos ambasadoriaus kalba, ku
ri, bendrai imant, buvo gana 
geranoriška ir pasakyta išlai
kytu diplomatiniu tonu. Ypa
tingo dėmesio verta ta kalbos 
vieta, kur ambasadorius kal
bėjo apie "baltą, dar nepra
dėtą rašyti" Rusijos ir Lietu
vos tarpusavio santykių pus
lapį.

Iš pirmo žvilgsnio atrody
tų, jog "baltojo puslapio" per
spektyva lyg tai ir daug ža
danti. Tačiau, turint omeny
je, kad tokia formuluotė iš
tarta gana patyrusio diploma
to lūpomis, net ir nebūnant

Audrius Butkevičius, nagrinėdamas incidento aplinkybes 
ir priežastis tvirtino, kad dėl to nemaža dalimi kaltos ir politi
nės jėgos, kurios visą laiką stengėsi patraukti į savo pusę 
šalies gynybines struktūras, tarp jų ir Savanoriški ją krašto 
apsaugos tarnybą. "Gynybos struktūrų politizavir įas buvo 
inspiruojamas visą laiką. Kiekviena politinė jėga į jas žiūrėjo 
kaip į savo interesų gynėją ar potencialų priešinir ką, o kai 
kuriais atvejais - ir į kaip perversmų organizatorius", sakė 
Audrius Butkevičius. Jis teigė, kad sunkiausiais Lietuvos 
nepriklausomybės gynimo ir įtvirtinimo metais ginklai buvo 
perkami aplenkiant Krašto apsaugos ministeriją ir dalijami 
tuo metu besisteigiančioms SKATO,-o tarnyboms. Lietuvo
je, sakė ministras, susikaupė daug ginklų, nemaža jų dalis 
atsidūrė priešingų politinių grupuočių rankose, ir tai, jo nuo
mone, situaciją padarė dar labiau sudėtingesnę.

Ministro nuomone, šią pavojingą padėtį galima buvo 
kontroliuoti, bet tam nebuvo parengti įstatyminiai aktai. Aud
rius Butkevičius priminė, jog Krašto apsaugos ministerijos 
biudžeto deficitas šiuo metu yra 22 milijonai litų.

Krašto apsaugos ministras apgailestavo, kad incidentas 
labai pakenkė Lietuvos tarptautiniam prestižui. Kai kurie 
mūsų partneriai, sakė Audrius Butkevičius, ketina peržiūrėti 
savo programas dėl paramos Lietuvos krašto < psaugos 
struktūroms.

perdaug įtakiems, vistik ten
ka susilaikyti nuo išankstinių 
džiūgavimų.

Reikalas tas, kas šiai for
muluotei interpretuoti palikta 
labai daug laisvės laipsnių. 
Štai, tarkime, argi negalimas 
toks atvejis, kada "baltasis 
puslapis", po kariuomenės 
(nesvarbiu kaip ją vadinsime 
- okupacinė ar išvaduotojų) 
išvedimo, pateikiamas kaip 
visiško tarpusavio atsiteisimo 
paliudijimas. Tokiu atveju, 
bet kokios po to sekančios 
Lietuvos pretenzijos gali būti 
kitos pusės vertinamos, kaip 
sąmoningos pastangos kom
plikuoti tarpusavio santykius. 
O gal tas puslapis paliktas 
mūsų užsienio reikalų minis
tro planuojamam "ypatingam 
suartėjimui" su Rusija įrašy
ti? Viešpatie, apsaugok nuo 
tokios perspektyvos!

Taigi, Rusijos kariuome
nės išvedimas iš Lietuvos 
nors ir buvo labai šviesus 
pragiedrulys apniukusioje 
politinėje bei ekonominėje 
padangėje, tačiau migla, ku
rios neišvengė savo kalbose 
iškilmių dalyviai, neleido jam 
sušvytėti pilnu ryškumu.

Stebėtojams iš šalies, gal
būt, ir nesuprantama buvo 
kodėl Lietuvos žmonės šią 
žinią sutiko be ypatingo en
tuziazmo, o tik pabrėžtinai 
oriai ir gana santūriai. Bet gi 
kitaip ir būti negalėjo - juk 
ne Lietuva kalta, kad net 54 
metus neapsakomų kančių ir 
nesuskaičiuojamų aukų, kurių 
nevalia užmiršti netgi di
džiausio džiaugsmo valandą.

Vilnius, 93.1X.21.

Štai, kurie padeda 
išlaikyti lietuvišką 

laikraštį
A tnaujindami 

prenumeratą ir kitomis 
progomis Dirvai aukojo: 
Klimas P., France ................. 5.00
Žemaitis G., Cleveland ...... 10.00
Juozaitis A., Cleveland ...... 20.00
Naujokaitis JI, Cleveland . 8.00
XXX Cleveland ............ 1000.00
Adomaitis J., Canada ......... 20.00
Lcveckis S., Ormond B....... 10.00
Petraitis Pr., St. Pete............ 20.00
Stephens K., Chesterland ... 20.00
Skardis O., Euclid .............. 10.00
Taoras J., Cleveland........... 10.00
Sukelis S., S. Burlingt......... 50.00
Indreika A., Chicago ......... 20.00
Juodviršis M., Canada ....... 20.00
Meiliūnas G. New York ... 20.00 
Beniunas J., Hartford ........... 5.00
Meiliūnas G., New York ... 20.00 
Sprindys A., Deltona ......... 10.00
Berzanskis R., Palm Coast . 13.00 
Cyvas VI., Cleveland ........... 5.00
Kamantas V., Grand Rpds ... 20.00 
Gibisas E., Chicago .............  3.00
Valiukėnas G., Chicago ....... 5.00
Rachkauskas A.V., Cicero . 10.00 
Ghatak L. R., Richmond .... 20.00 
Daytona Beach, FL. Lietuvių 
Klubas .................................. 50.00
Raškienė N., New Britain .. 10.00 
Shalins Funeral, Woodhaven 5.00 
Bulotienė E., Detroit ......  20.00
Rockus B., Oak Park ......... 25.00
Ripškis K., Chicago Hts .... 10.00 
Hofmanas V., Oak Lawn ... 15.00 
Pavilčiūtė A., Chicago ......... 5.00
Martinkus D., Sun Rise B. ... 5.00 
Ruigys A., Los Angeles .... 20.00

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame
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LENGVAI PASIPINIGAUTI 
NEPAVYKO!

Juozas Žygas
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Trejų metų APPLE kursų sukaktuvių proga Vaiva Vėbraitė - Gust vaišina vakarinės programos 
svečius. L. Kulbienės nuotr.

Iš Lietuvos ateinančioje 
spaudoje buvo rašoma ir per 
Vilniaus radiją kalbama apie 
tai, kad doleris "duobėje". 
Lietuvos vadinami "ekono
mistai", kurie telefonu į Chi- 
cagą paskutines Vilniaus 
nuotaikas perduoda. Maž
daug dvi savaites prieš popie
žiui atvykstant, kalbėjo ir do
lerio "bėdas" minėjo. Esą 
bankai dolerių pirkti nenori, 
ir kai kurie tik 2.30 lt. tenori 
mokėti. Buvo tikima, kad 
popiežiaus lankymosi metu, 
gali būti toks didelis turistų - 
maldininkų ir dolerių atplūdis 
ir bijojo, kad doleriuose na- 
paskęstų.

Buvo net spėliojama, kad 
doleris gali net iki 1.5 lt. nu
kristi. Tad Lietuvoje bankai 
dolerių net imti nenorėjo. Ti
kėdamiesi didelio turistų- 
maldininkų skaičiaus, ir tur
būt prisiklausę skundų, apie 
netvarką su valiutų keityklo
mis. Tad šiam atvejui tinka
mai pasirengė ir iš anksto 
pranešė, kad valiutos "keityk
los", popiežiaus lankymosi 
metu, veiks visą parą.

Rugsėjo 7 d., antradienį, 
popiežiui dar Vilniuje esant, 
iš Vilniaus telefonu pranešė, 
kad lauktojo turistų antplū
džio nebuvo ir valiutos "kei
tyklos" darbo beveik neturė
jo. Atrodo, kad Lietuvos re
putacija, Europoje jau yra ge
rai žinoma ir žala padaryta.

Žinia apie perėjimo punk
tus, 5 km automobilių eiles ir 
nesąžiningus muitininkus jau 
yra plačiai pasklidusi. Be to, 
Lietuvos sanitariniai įrengi
mai, viešbučiai - jų kainos ir 
priedo, apiplėšimas valiutą 
keičiant, daugelį norinčių 
vykti atšaldė. O jeigu iš 
Lenkijos didesnis maldininkų 
skaičius ir atvyko, tai vistiek 
- jie prie valiutos "keityklų" 
nestovėjo. Kuomet dolerių 
po 1.5 lt. prisiplėšti negalėjo 
ir staiga, jau sekančią dieną, 
iki 4.3 lt. mokėjo. Jeigu kas 
galvotų, kad čia yra Lietuvos 
šmeižimas, tai kur yra tos ge
resnės žinios?

Tas pat kalbėtojas jau mi-.

nėjo, kad daugelis "keityklų" 
ne pelną, o nuostolius skai
čiavo. Vieną kitą sykį nagus 
nudegę, galbūt išmoks, kad 
norint į Vakarų ekonomiką 
koją įkelti, pirmiausiai reikia 
taisykles išmokti. Reikia 
žaisti žaidimą pagal pasauli
nes taisykles, o ne savas nu
statyti.

Lietuvos "ekonomistai" 
mano, kad jie vairuoja pasau
lio ekonomikos laivą. Padarė 
net tokį keistą ir niekuo nepa
teisinamą žingsnį, tai būtent 
Lietuvoje nustatyta, kad litas 
turi būti rašomas didžiąja "L” 
raide, o doleriui užtenka ir 
mažosios "d". Jie mano, kad 
tuo iškels lito vertę. Pinigo 
vertė visai nepriklauso nuo 
to, kokia raide jis yra rašo
mas. O nuo krašto ekonomi
jos stiprumo. Be to, ir valsty
binės politikos.

Japonija yra ekonominiai 
labai stiprus kraštas, o jos pi
niginio vieneto kursas yra la
bai žemas. Tuo žemu kursu, 
norima pagyvinti savo gami
nių eksportą. Dabar dirbtinis 
lito kurso iškėlimas, taip pat 
labai pakenkė toms įmonėms, 
kurių gamybos didelė dalis 
ėjo eksportui.

Netoli Vilniaus esantis 
Grigiškių popieriaus fabrikas, 
kurio gaminių didelė dalis 
buvo skirta užsieniui, nebe
gali eksportuoti. Tas pat atsi
tiko Alytaus šaldytuvams 
"Snaigė", kuriems buvo pa
klausa Vakarų Europoje, Pa
nevėžio stiklo ir kitiems fa
brikams. Ar ne keista, kad 
Lietuva, su tokia pigia darbo 
jėga - tik 5%-6% Vakarų 
darbininkų uždarbio, nebepa
jėgia savo gaminių ekspor
tuoti.

Numatomos valiutinės pa
jamos neišsipildo. Taip pat 
niekas (esant dabartinei sant
varkai) su dolerių maišais, 
per sieną nesibrauna. Jeigu 
gauta užsienio ekonominė 
pagalba, bus sunaudota tik už 
šiltą vandenį apmokėti, tai 
laiku į "Laisvos rinkos" auto
busą neįlipus, teks dar ilgai, 
su atkišta kepure, Europos 
kryžkelėse pastovėti!

LIETUVA YRA IŠEIVIU 
TRAUKOS LAUKAS...
Vaiva Vėbraiotė - Gust A.P.P.LE. direktorė

Brangieji APPLE vasaros 
dalyviai Lietuvoje! Atsipra
šau iš karto už savo balsą, 
peršalau lėktuve, kurkiu kaip 
varlė. Bet ir varlės gamtos 
balsas gamtoje kartais derina
si, o beto kitokio neturiu. O 
prabilti noriu, nes ši diena 
liudyja daug ką apie Jus ir 
mus, apie Lietuvą Lietuvoje 
ir taip pat apie Lietuva pasau
lyje.

Šiai dienai APPLE ruošėsi 
tris savo gyvavimo metus, o 
mes - tam tikra prasme - vi
sus savo gyvavimo metus. 
Kai važiavome vakar autobu
su iš Vilniaus, keli mūsų 
amerikiečiai kolegos prie ma
nęs prisėdo ir papasakojo, 
kad juos neša tiesiog keistoko 
jausmo banga - kad pabuvę 
Lietuvoje APPLE kursuose, 
arba ir kitaip atvykę, pamilo 
šią šalį, ilgisi jos, sapnuoja ją. 
Lietuva yra tapusi jų, kaip ir 
mūsų išeivių, traukos laukas.

Šį užkerėjimą mūsų užke
rėtiems amerikiečiams paaiš
kinti negaliu, nei įvardyti jį 
sau pačiai nemoku. Tie bur
tai, ar naujai atsiradę ar se
niai, bet giliai mumyse. Jie 
tokie stiprūs, kad galima var
dinti tik įvaizdžiais, tik aplin
kiniais būdais. Taip daro po
etai; taip daro ir mokytojai, 
kai siūlo vaikui įsižiūrėti, įsi
klausyti, pastebėti - pastebėti 
liepų ošimą, pastebėti tvore
lės pynimą, pastebėti seno 
žmogaus žvilgsnį.

Kai meilė labai didelė, 
dažniausiai mokame apibu
dinti ją tik fragmentais. Kai 
meilė labai didelė, dažniau
siai norisi išreikšti ją darbais.

Lietuvių tauta yra sukūru
si daug gražių posakių apie 
darbo svarbą ir vertę. Ir tik
rai, randu, kad per darbą atsi
randa ramybė, savęs ir kito 
pažinimas, pasitenkinimas 
pamačius darbo vaisius. 
Liūdna, kai pastebime, kad 
žmogaus darbas šiek tiek nu
vertintas Lietuvoje. Tačiau 
daug žmonių čia, kurie myli 

ne poziciją, o darbą, kuris 
prisideda prie Lietuvos grįži
mo į save ir atsivėrimo į pa
saulį - tai šventė mums.

Pirmi žingsniai kartais la
bai maži. 1990 m. rudenį 
Ministras Darius Kuolys ma
ne pakvietė organizuoti Ame
rikos išeivijos paramą švieti
mo reformos kelyje. Šis 
kvietimas jam gal ir buvo tos 
akimirkos mažmožis, dosni 
mintis, bet daugeliui iš mūsų 
ji visiškai pakeitė gyvenimą. 
Iš tų pirmų žingsnių mums 
buvo lygus kelias, šviesūs 
žmonės, kurie mūsų laukė. 
Laukė mokyklos aplinka, ku
rioje kartais ciniškai kartoja
mos frazės apie pagarbą ir dė
mesingumą kiekvienam vaikui 
gali tapti klasėje po klasės 
šventa tiesa, o po to ir gyveni
mo būdu už klasės ribų.

Tas mūsų kelias į Lietu
vos mokyklas šiuo laiku yra 
tapęs nebetoks tiesus, nebe
toks lygus. O rūpesčiai - 
sunku juos suskaičiuoti. Tai 
krūva pilkų akmenėlių. 
Kiekvienas turi savo svorį. 
Jie beveik visi atskelti iš to 
paties akmens. Tas akmuo 
-sovietinės visuomenės de
formacija, kurioje buvo ska
tinamas neveiklumas, užda
rumas, nepasitikėjimas arti
mu, perdėtas hierarchiškumas 
kasdieniniuose santykiuose, o 
svarbiausia - nuvertinimas 
savų sprendimų galios. Šį 
akmenį jūs ritate nuo vaikų 
pečių, o pradedant nuo savęs, 
nuo mokytojo.

Kokie mūsų organizaci
niai rūpesčiai bebūtų, traukos 
laukas čia, darbas čia, žmo
nės Čia, kurie brandina Lietu
vos poreikius, protą ir sąžinę. 
Nors mūsų kasmetiniai pasi

matymai trumpi, nesakyčiau, 
kad jie paviršutiniški. Visi 
esame patyrę, gyvendami toli 
nuo Jūsų, kaip staiga atsiveria 
širdis kada mažai laiko. Už
tat, žinodama, kad mūsų tie
sioginiai bendradarbiai Lietu
voje turi auksines rankas, jau

čiu, kad galiu Jums palinkėti 
praleisti dvi savaites semina
re, kur rūpi tikras žinojimas, 
kur supa tikras kolegiškumas.

Jau kai kas pastebėjo, kad 
APPLE Mariampolės Semi
naro Programos vadovė, Gitą 
Kupčinskienė ir aš - artimos 
draugės. Užaugome kartu 
mažoj išeivijos kolonijoj. 
Taip pasitaikė, kad dažnai 
turėjome galimybę žaisli mo
kykloje po darbo valandų, kai 
ji būdavo ištuštėjusi. Iššniuk- 
štinėjome viską. Toje mo
kykloje sukūrėme kasdien 
naują ir fantastinį pasaulį. 
Nebuvo labai daug vaikų 
Amerikoje, kurie nuo mažens 
juto kruviną istorijos kirtį, 
taip kaip lietuviukai. Užtat 
mes jautėme kad turime tam 
tikrą tamsos ir šviesos pa
slaptį, kurią niekas kitas ne
supras. Ir žaidėme dažniau
siai kartu, ir tapome broliai ir 
seserys.

Ir štai aš vėl stoviu įlindu
si į mokyklą po mokymo va
landų su šia savo seserimi. 
Kruvinas istorijos kirtis mūsų 
gyvenimo fone liks amžinai. 
Štai kas pasikeitė - suvokime 
kad ne tik lietuviai supranta 
šią mūsų tamsos ir šviesos 
paslaptį, ne tik lietuvius už
buria Lietuva. Štai amerikie
čiai, kai mes išeiviai grįžome 
į savo namus atvyko kartu. 
O kiti antrą, trečią kartą jau 
grįžo. Irgi - jau į savo na
mus. Ir tikiuos, kad kartu 
džiaugsimės, kad Lietuvos 
traukoj esama žmonių daug ir 
labai skirtingų.

Vaikas ima suvokti save ir 
mylėti artimą, patirdamas 
skirtumą tarp savęs ir kitų. 
Mes norėtume visus skirtu
mus tarp mūsų, ir tarp jūsų, 
vertinti kuo aukščiausiai - 
kaip kvietimą pažinti save, 
pažinti viens kitą, pamatyti 
Dievo palytėjimą kito žmo
gaus veide.

Esu dėkinga visiems iš Jū
sų - APPLE nariams ir mūsų 
šeimininkams - kad galime 
nepaisant pilkų akmenų, kas
dieninių vargų ir vėl žengti šį 
žingsnį, Mariampolėje kartu.

(Iš Vaivos Vėbraitės pasaky
tos kalbos Marijampolėje).
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INFORMACIJA IR 
JUMORAS...

Antanas Dundzila

Jau VIII-26 d. DIRVOJE 
buvome užsiminę apie anglų 
kalba Vilniuje gaunama in
formacine knygelę, "Vilnius 
jūsų kišenėje". Tai spalvotas, 
su reklamomis, profesionališ
kai paruoštas, gan patogaus 
formato, 62 puslapių leidinu
kas. Jį leidžia kokių tai už
sieniečių leidykla, spausdina 
Minske. Iš užrašo - spėčiau
- pasirodo kas du mėnesiai, 
su "oficialaus miesto vadovo" 
etikete viršelyje. Jame daug 
naudingų žinių. Yra rimtos, 
naudingos informacijos, yra 
ir jumoro. Šiam straipsniui 
medžiaga imta iš knygelės 
gegužės - birželio numerio, 
kuri dar buvo pardavinėjama 
liepos viduryje.

Vilniuje nusipirkęs leidi
nį, atvykėlis jame ras 22 sky
relius. Ras Lietuvos istorijos 
apybraižą, straipsnį "Kelią į 
nepriklausomybę", esmines 
žinias apie Lietuvą, miesto 
planą, Lietuvos žemėlapiu
ką, valdžios įstaigų mieste 
sąrašą, žodynėlį.

Sakyčiau, kad tai "rimto
ji", apybraižinė medžiaga. 
Nesigilinant į smulkmenas, ji 
visai gerai paruošta. Sakau 
gerai, nes nėra akį deginančių 
nesusipratimų, kokių tokiuo
se leidiniuose galima tikėtis 
ir lietuviui reikia bijoti. Taigi 
kalbama apie senovės Lietu
vą, sovietų ir nacių okupaci
jas, trėmimus, partizanus, 
1920 m. lenkų užimtą Vilnių 
ir t.t.

Pradedant su 1972 m. Ro
mo Kalantos susideginimu, 
"Kelias į nepriklausomybę" 
skaitytoją atveda iki 1993 va
sario 16 d. Tas svarbiausių 
įvykių chronologinis sąrašas
- irgi, nesileidžiant į smulk
menas, priimtinas. Puiku ar 
beveik puiku: kas Lietuvai 
svarbiausia - buvo traktuota 
su dėmesiu, atsakomingai, be 
kokių nors užkulisinių moty
vų.

Pradcdanbt "A" raide, ra
šoma apie alkoholinius gėri
mus, pirmoje vietoje reko
menduojant "Utenos alų". 
Kas pigu - sakoma, kad bu
vusiame "Sovietų karininkų 
klube" galima pernakvoti tik 
už dolerį, kad yra restoranų, 
kuriuose galima pavalgyti 
maždaug už tiek pat. Sužino
me, kad Lenino paminklo pa
matai Lukiškių aikštėje buvo 
dinamitu išsprogdinti. Rašo
ma apie muitus, miesto rajo
nus, gėrimą ir vairavimą, 220 
voltų elektros svovę, tik šaltą 
vandenį net geriausiuose 
viešbučiuose, policiją, ilgas 
eiles, motorizuotą judėjimą 
gatvėse. Yra ir nesusiprati
mų: skyrelyje, pavadintam 
"Tvarkaraščiai" (Schcdulcs), 

skaitome apie barikadas prie 
Parlamento rūmų ir apie 1991 
sausio mėn. ten sovietų įvyk
dytus teroro veiksmus.

"Žinotini asmenys" šiame 
numeryje yra šie: Darius ir 
Girėnas, premieras A. Šleže
vičius, miesto burmistras V. 
Jasulaitis, dail. S. Kuzma ir 
radijo programos vedėjas 
"Dėdė Stepas".

Plačiai aprašyti viešbu
čiai. Šalia naudingos infor
macijos čia įdiegta apsčiai ju
moro. Rašoma, kad "Ginta
re" kambariai su telefonais, 
"jei jie dar neišvogti"... "Lie
tuva" yra didžiausias viešbu
tis, veikęs sovietinio Inturisto 
žinioje, "jau per ilgai neper- 
imlas užsieniečių valdymo 
žinion". 'Turistas" proteguo
ja lenkus, čekus, vengrus ir 
rusus - jiems taikomos spe
cialios kainos, jie ten nesi
skaito svetimtaučiais. Vil
niuje veikia ir pensionai, pi
gūs viešbutėliai, už miesto 
ribų galima nakvoti net sto
vyklavietėse.

Restoranų, "beveik resto
ranų", užkandinių, kavinių, 
ledų krautuvių, barų yra su
žymėta virš 80! Bohemiškas 
"Saulėtekis" veikia iki 4 vai. 
ryto... Yra du "beveik itališ
ki restoranai, prastos italų 
virtuvės imitacijos. Apie 
"Ritos virtuvę" rašoma, kad 
jos savininkė yra buvusi V. 
Landsbergio patarėja Rita 
Dapkutė, ten kepama geriau
sia pica. "Neringoje" "grubus 
ir lėtas patarnavimas yra 
standartinis". "Lokyje" "rei
kia kantrybės su niurzgian
čiais patarnautojais”. Geriau
siai yra įvertinti šie: "Baltijos 
sakalas", "Ida Basar", "Juoda 
Raudona", kinietišką maistą 
gaminantis "Auksinis slibi
nas" ir "Stikliai". "Stikliuo
se" mokėsite bent po $25

PIGIAUSIOS KELIONIŲ KAINOS 
NEW YORKAS-RYGA-NEVV YORKAS

$700.00 rugsėjo 16 iki spalio 31
$650.00 lapkričio 1 iki gruodžio 16 

sausio 10 iki kovo 16
$750.00 gruodžio 17 iki sausio 9

TOS PAČIOS KAINOS GALIOJA IR JOSI! GIMINĖMS SKRENDANT
IS RYGOS l NEW YORKĄ IR ATGAL.
Prie visų kainų reikia pridėti taksus.

Rezervacijos ir informacijos reikalais prašome kreiptis į:

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

Šiuometinė Chicagos "Vaidilutės" teatro režisierė Irena Leonavičiūtė (antra iš kairės) chica- 
giečių tarpe. Dešinėje "Vaidilutės" teatro administratorė Ona šulaitienė. Nauja šio teatro premjera 
(P. Vaičiūno "Nuodėmingas angelas") bus Jaunimo Centre spalio 31 d. Ed Šulaičio nuotr.

žmogui. Beje, į "Bilijardo 
kavinę" patariama neštis kul
kosvaidį!

Bendrai turistai įspėjami, 
kad restoranų virtuvės užsi
daro tuoj po 8 v.v., nesvarbu, 
kad restoranas oficialiai ati
darytas; durininkai, patarnau
tojai ir administratoriai vėliau 
atklydusius svečius įtikins, 
kad jų tuščias restoranas yra 
arba "perpildytas", arba "re
zervuotas", arba "tuoj bus už
daromas".

Seka keliolika puslapių 
koncertų, operos ir teatro pro
gramų, parodų, galerijų, mu
ziejų, bibliotekų, bažnyčių, 
kapinių. Vilniaus įžymėbės 
čia tikrai gana išsamiai sure
gistruotos. Yra skyrius "50 
km. apie Vilnių", seka sporto 
renginiai, krautuvės, užsienio 
valiutos prekyvietės, turgai ir 
ryšių įstaigos - paštas, telefo
no, telegrafo bei fakso įmo
nės. (Viešnagės metu DIR
VAI faksu siųstas vieno pus
lapio straipsnelis kainavo 
apie 7 dol.)

Sudėta esminė keliavimo 
informacija - lėktuvais, trau
kiniais, autobusais, taksiais ir 
t.t. Pagaliau sužymėti ban
kai, kirpyklos, valyklos (man 
viešbutyje pasakė, kad vieš
bučio patarnautojos ima skal
binius į namus, reikia su jo
mis tiesioginiai tartis), ligo

ninės, vaistinės, vertimų biu
rai, užsieniečių advokatų įs
taiga, spauda, krašto ir miesto 
valdžia, ambasados.

Paskutinis puslapis skiria
mas tiems, kurie dar ilgisi so
vietinių paminklų ar bent jų 
pėdsakų. "Pasišaukite taksi ir 
nuvykite į "Severny Goro- 
dok" šiaurinėje miesto dalyje, 
Apkasų gatvėje. Čia iki 1992 
m. gruodžio mėnesio buvo 
rusų armijos bazė. Už tos 2.5 
m. aukščio tvoros nėra į ką 
žiūrėti". Tačiau jau rimtai ra
šoma, kad Antakalnio kapi
nėse tebestovi paminklas so
vietų kariams, o ne per to
liausiai palaidoti sausio 13 d. 
jų tankų sutraiškyti ir Medi
ninkų muitinėje žuvusiųjų 
lietuvių palaikai. Kelionę 
pataria užbaigti "Palangos" 
restorane, prie autentiškos 
sovietinės vakarienės. O pati 
"Palanga" buvo taip charak
terizuota: "Tai vienintelis res
toranas, siūlomas pirkti už
sieniečiams, bet vis dar ne
parduotas. Ar galite numaty
ti, kodėl? Patariame jo veng
ti, nebent turite nereikalingų 
pusę milijono dolerių".

Knygelės gale yra "The 
Baltic Indepcndcnt" laikraš
čio komercinis skelbimas. 
Skelbimo nuotraukoje viens 
kitam rankas spaudžia A. 
Brazauskas ir V. Landsber

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

gis. Telpa įklijuoti įrašai. 
Juose A. Brazauskas sako: 
"Aš likau arti žmonių" (I 
stayed in tuoch), o V. Lands
bergis: "O aš ne".

* * * * *
Imant dėmesin, kad tai 

komercinis leidinys, reikia 
daryti išvadą, kad į Vilnių at
vyksta daug angliškai kalban
čių svetimtaučių. Žiūrinėjant 
skelbimus - kvepalai, rūkalai, 
gėrimai, kelionių biurai, 
kompiuteriai, importo / eks
porto įmonės, viešbučiai, res
toranai, bankai, kurjerių įs
taigos, įstaigų reikmenys, fo
to priemonės, pirkimui ar 
nuomavimui automobiliai - 
visa tai sako, kad Lietuvoje 
rinkai galimybės yra, kad jau 
dabar didelės firmos moka 
pinigus už komercinius skel
bimus. Tai džiugus, viltį ža
dinantis reiškinys.

Aišku, visas leidinys ang
liškai, pritaikytas užsienie
čiams. Gal kada nors, sykį ar 
du per metus, panašus leidi
nys - kad ir panašus į Ameri
kos geltonąją telefono knygą
- pasirodys ir lietuviškai.

(1993-IX-10)

* * *

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.



JUBILIEJINĖ EUROPOS 
LIETUVIŠKŲJŲ 

STUDIJŲ SAVAITĖ
Henrikas Stasas

(Tęsinys iš praėjusio numerio)

Justas Paleckis gynė da
bartiną vyriausybę naudoda
masis statistiniais duomeni
mis. Jis nutarė, kad pagal 
žmonių apklausinėjimus skai
čiai su didele persvara rodo, 
kad tauta pasitiki savo vy
riausybe ir prezidentu. J. Pa
leckis pastebėjo, kad lygina
moji statistika su Estija yra 
mėgiamas opozicijos arkliu
kas, nes kada jie buvo val
džioj, tada sakė, kad Estija at
silikusi, o dabar sako, kad Es
tija daug toliau ekonomijoj 
pažengusi.

Apskritai visų kalbos rė
mėsi daugiau gražbilyste, 
niekas konkrečių pasiūlymų 
nepatiekė. Tik Mykolas 
Drunga patiekė gana origina
lias mintis ir konkrečius pa
siūlymus. Jis pastebėjo, kad 
nuo 1990 metų kovo 12. nie
ko gero nemato Lietuvos po
litikoje. Lietuva sugebėjo su
griauti Sovietų Sąjungą, bet 
nesugeba sutvarkyti savo vi
daus reikalus. Po pirmojo 
pasaulinio karo Lietuva be 
užsienio pagelbos per tris 
metus tapo stabili Europos 
valstybė, todėl, kad žmonės 
buvo sąžiningi ir kiekvienas 
rūpinosi savo valstybe ir tau
ta. Šiandien Lietuvoje vieš
patauja teroras ir turto grobi
mas. Todėl jis siūlė:

I. Remti sąžiningus versli
ninkus ir ūkininkus.

II. Sunaikinti rakietinin- 
kus.

Šiam tikslui reiktų sukurti 
specialius operatyvinius ka
riuomenės dalinius, kurie ko
votų su visokeriopu nusikal
timu. Steigti specialius teis
mus su gerai apmokamais tei
sėjais, kuriuos nepapirktų. 
Apdėti specialiu pajamų mo
kesčiu visus buvusius komu
nistų partijos narius ir šias 
pajamas panaudoti sociali
niams reikalams.

III. Grąžinti Lietuvos pi
lietybę visiems 1940 m. bu-
vusiems Lietuvos piliečiams 
ir jų palikuoniams. Tai turėtų 
per vieną savaitę atlikti užsie
nyje esantys Lietuvos kon
sulatai. Toks įstatymas pa
keistų išeivijos pažiūrą į Lie
tuvą.

Simpoziumas gana ilgai 
užsitęsė ir, kaip jau minėjau, 
daugiausia rėmėsi vien tik re
torika.

Vieną rytą šv. Mišias at
našavo Augsburgo vyskupas 
Josef Stimpfle ir šių mišių 
aukoje buvo prisiminti miru
sieji: dr. A. Maceina, dr. J. 
Grinius, prof. Z. Ivinskis ir 
kun. Lubinas. Juos prisiminti 
buvo koplyčioje uždegtos 4 
didelės žvakės.

Vakare šioje pačioje ko
plyčioje įvyko religinės mu
zikos koncertas. Solistė Lai
ma Stepaitienė atliko M.K. 
Čiurlionio - W. Banaičio, Fr. 
Schubert, Luigi Cherubini, 
Cesar Frank, Josef Hayden,
J.S. Bach ir W. A. Mozart 
kūrinius. Vargonais palydėjo 
Gražina Ručytė-Landsbcr- 
gienė. Vaidotas Daunys skai
tė savo poeziją.

Penktadienio vakare įvy
ko tradicinė Tėvynės valan
dėlė. Šios valandėlės koncer
tinę dalį turėjo atlikti sol. Li
lija Šukytė ir Vytenis Vasi
liūnas. Tačiau Vasiuliūnui 
susirgus padėtį išgelbėjo so
listai: Gintaras Liaugminas, 
baritonas ir Gintaras Vyš
niauskas, tenoras. Abu solis
tai atliko eilę operos arijų ir 
dainų. Jiem akomponavo ga
bi japonė pianistė Yumiko 
Yamamoto.

Kitą programos dalį atliko 
prof. Vytautas Landsbergis 
paskambinęs M.K. Čiurlionio 
kūrinius.

Po koncerto ir Vyt. Lands
bergio kalbos visi vykome į 
salę, kur prie degančio židi
nio buvo paruoštos vaišės.

Sekmadienį vyko uždaro
masis posėdis. Buvo nutarta 
studijų savaitę dar palikti Eu
ropoje ir sekančiais metais ją 
sutiko globoti Austrijos gyve
nanti J. Jorg - Naudžiūtė. Ta
čiau pagrindinis organizacinis 
savaitės darbas be abejo teks 
poniai A. Grinienei, kuri tiek 
metų buvo tokių savaičių spi
ritus movens, nenuilstama 
"Tėvynės valandėlių" organi
zatorė ir apskritai daug šir
dies ir darbo įdėjusi į studijų 
savaičių sėkmingą pravedimą.

Tad dar šiek tiek apie vie
tą, kur šiais metais Europos 
lietuviškųjų studijų savaitė 
vyko.

Taigi šių metų studijų sa
vaitė, kaip jau pradžioje mi
nėjau vyko Augsburge, t.y.
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Aukštai - Simpoziumo moderatoriai: iš kairės, Darius Kuolys, Jonas Norkaitis, Mykolas Drunga 
ir Justas Paleckis.

Žemai - simpoziumo metu kalba prof. Vytautas Landsbergis, sėdi Justas Paleckis.

mieste, kuris nešioja romėnų 
imperatoriaus vardą ir vienas 
seniausių vakarų Vokietijoje. 
Šioje vietoje jau 14 metų 
prieš Kristų buvusi romėnų 
stovykla vardu Augusta. Ta
čiau aukso amžių miestas bu
vo pasiekęs tik renesanso lai
kais, kada šio miesto turtuo
liai Fugerių ir Welserių šei
mos čia sudarė sąlygas bujoti 
menui ir tarpti mokslui.

Turtuoliai neužmiršo ir 
vargstančio luomo, kuriems 
Fugerių šeima įkūrė pirmąją 
pasaulyje pigių butų koloniją, 
taip vadinama Fugerei. Iš 
gyventojų čia buvo imamas 
tik simbolinis 1 guldenas 
nuomos metams.

Teko lankyti šią istorinę 
butų koloniją, kuri čia užima 
keletą kvartalų ir matyti tokį 
kelių kambarių ir virtuvės bu
tą, kuris nors kuklus, tačiau 
tinkamas gyventi.

Šiandien ten žinoma yra 
įvesta elektra, vanduo ir du
jos, o mokestis visvien tik 1 
markė. Nors miestas ir ne
dvelkia viduramžių dvasia, 
tačiau yra gana istorinių pa
statų, kurie primena daugelį 
istorijos įvykių ir senuosius

amžius.
Čia 1530 metais Liuteris 

atvykęs į Augsburgą paskel
bė savo pagrindines protes
tantizmo tezes. Katalikų ir 
protestantų vienybę čia sim
bolizuoja šv. Ulricho bazilika 
ir protestantų bažnyčia, ku
rios abi viena siena suaugu
sios. Toliau didinga Augs
burgo katedra, kuri pradėta 9 
amžiuje, o 14 šimt. perdirbta 
gotikos stiliuje. Sunkios 
bronzinės durys, viduj deko
ruota mitologinėm ir bibliji- 
nėm temom reljefais. Kita 
renesanso statybos puošmena 
miesto rotušė, Karmelitų vie
nuolyno užsilikusi šv. Onos 
bažnyčia su garsiais barelje
fais ir Fugerio bei Liuterio 
portretais, tapytais garsaus vo
kiečių dailininko Lucas Cra- 
nach. Ši bažnyčia dabar pro
testantų administruojama, nes 
1518 metais Liuteris joje ra
do prieglobstį.

Lietuviai pirmą sąlytį su 
Augsburgu taip pat jau gana 
seniai turėjo, tai liudija Rad
vilų šeimos, vysk. Valavi
čiaus portretai ir Vilniaus bei 
Gardino miestų vaizdai Augs
burgo raižiniuose. Tačiau 

glaudų ryšį Augsburgas su 
lietuviais turėjo tik po antrojo 
pasaulinio karo kada čia buvo 
įkurta lietuvių stovykla. Čia 
apsigyveno apie 2000 lietu
vių, kurie buvo susitelkę 
dviejose stovyklose.

Kaip ryškus atminimas jų 
buvimo yra likęs gražus ta’.’ 
todaile papuoštas kryžius. 
Teko jį lankyti ir juo pasigro
žėti. Šiandien reikalauja jau 
atnaujinimo ir vietos lietuviai 
minėjo, kad tai kainuos apie 
porą tūkstančių markių. Ži
noma, už aukas jie būtų dė
kingi.

Tai tiek iš studijų savaitės 
istoriniame Augsburge.

* * *
PHILADELPHIJOS LB 

APYLINKĖS VALDYBA 
RENGIA KULTŪRINĘ VA
KARONĘ SU DVIEM JAU
NAIS POETAIS IŠ LIETU
VOS: Vytautu V. Landsbergiu 
ir Sigitu Parulskiu šeštadienį, 
spalio 2 d., 6:30 v.v. Lietuvių 
Namų Kultūros centre, 2715 E. 
Allcgheny Avė. (įėjimas į Kul
tūros centrą yra iš šoninės Til- 
ton gatvelės).

Vytautas V. Landsbergis

Europos lietuviškųjų studijų savaitės dalyviai Augsburge - Vokietijoj.

parodys savo gamybos ir reži
sūros video filmus apie tris 
Lietuvos dailininkus ir apie 
Perlojos respubliką. Sigitas 
Parulskis šalia literatūrinio dar
bo yra pilnalaikis žurnalistas 
Lietuvos aido redakcijoje.

LB apylinkės valdyba tiki
si, kad Philadelphijos visuome
nė pasinaudos proga susipažin
ti su jaunųjų Lietuvos meninin
kų lietuviško žodžio bei filmų 
kūryba. Po programos, kuri 
tęsiasi apie pusantros valandos, 
pabendravimas prie vyno ir ka
vos. Įėjimo auka $ 5, pensinin
kams $ 4. Teresė Gečienė

* * *
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Bronius Aušrotas

WEIMARO KAREIVINĖSE 
1945 m. vasario 9 d. atvy

kome į Weimarą. 200 km at
stumą normaliais laikai buvo 
galima nuvažiuoti traukiniu 
per 5 valandas, tačiau karo 
sąlygose tą atstumą nugalėti 
reikėjo maždaug 7 valandų. 
Dėl orinių pavojų traukiniai 
turėdavo sustoti kartais net 
kelis kartus.

Apie 4 vai. popiet mūsų 
traukinys pagaliau įvažiavo į 
Weimaro geležinkelio stotį, 
kuri bombardavimų nebuvo 
paliesta. Stoties informacijos 
biure sužinojau, kaip surasti 
tankų pulko kareivines. Lai
kydamiesi nurodymų, sura
dome į jas kelią. Kaip mano, 
taip ir visų korespondentų dė
mesys krito į orinių bombar
davimų nepaliestą miestą. 
Niekur nesimatė jokių sunai
kinimų, griuvėsių. Ir Weima- 
re buvo daug šilčiau, negu 
prieš keliolika valandų palik
tame sugriautame Berlyne.

Neskubėdami, gal po 
dviejų valandų žygiavimo, 
pasiekėme savo tikslą - ant 
aukštumos į pietryčius nuo 
miesto centro radome naujas 
kareivines. Prisistačiau su vi
sų korespondentų būriu štabe 
majorui Geschwendt, kaip 
kelionlapyje buvo nurodyta. 
Apysenis, gal 50-55 metų, 
pėstininkų uniformą dėvintis 
mjr. Geschwendt priėmė mus 
(12 korespondentų ir du kari
ninkus) be didelio entuziaz
mo. Matyt jam sudarėme ne
reikalingų rūpesčių.

Majorui paaiškinau, kad 
pirmiausia man reikėtų nueiti 
į nurodytą spaustuvę miesto 
centre ir pasitikrinti, ar ten 
mes galėsime spausdinti lie
tuviam kariams skirtą savait
raštį. Taip pat savo naujam 
viršininkui pasakiau, jog pa
gal gautus iš Berlyno 0KW 
potvarkius, mūsų savaitraščio 
medžiaga nebuvo verčiama į 
vokiečių kalbą, nes tam dar
bui atlikti mes neturime kva
lifikuotų vertėjų. Anksčiau, 
prieš atiduodamas laikraštį į 
spaustuvę, paaiškindavau sa
vo buvusiam viršininkui, kas 
kiekviename straipsnyje bū
davo rašoma, pats prisiimda
mas už tai pilną atsakomybę. 
Ir per tris mėnesius, kol bu
vau mjr. A Woditzkos žinioje 
Berlyne, neturėjome jokių 
nesusipratimų. Mjr. Gesch- 
wcndt sutiko turėti tokį pat 
tarpusavio susitarimą laikraš
čio cenzūros reikalu.

Kad korespondentai galė
tų aplankyti lietuvius karius 
ginkluotų jėgų vadovybėje, 
mjr. Geschvvendt pažadėjo 

jiems išduoti kelionlapius. 
Man atrodė, kad su naujuoju 
viršininku, kilusiu iš Pomera
nijos, rasime palankius tarny
binius sprendimus.

Kitą dieną susiradome 
spaustuvę, kurioje galėsime 
spausdinti "Karį". Tačiau vi
sa bėda, kad joje nebuvo rin
kimui ir spausdinimui reika
lingų lietuviškų raidžių. 
Spaustuvės administracija 
man nurodė, kad raidyną mes 
galėtume rasti Frankfurt a. 
Main, viename stambiausių 
Vokietijos spaudos pramonės 
centrų.

Vienas iš korespondentų 
nuvyko į nurodytą vietą su 
"dovanomis" (kaip karo metu 
buvo įprasta) ir gavo ten lie
tuvišką raidyną. Šio reikalo 
sutvarkymas užsitęsė kalėtą 
dienų. Nelabai skubėdami 
pradėjome spausdinti "Karį" 
ir išsiuntinėjome lietuviams 
kariams, esantiems vokiečių 
daliniuose.

Iš BBC radijo pranešimų 
žinojau (savo tarpe turėjome 
trumpų bangų priimtuvą), 
kad Vokietija gyvena pasku
tines Antrojo pasaulinio karo 
dienas. Man, kaip lietuvių 
karo korespondentų būrio va
dui, labai rūpėjo, kaip sau
giausiai ir nesukeliant įtarimų 
galėčiau išsaugoti būrio vy
rus, kad jie nepatektų nei į są
jungininkų nei į sovietų be
laisvę.

Nutariau pasikalbėti su 
kpt. Urbonu. Suradę ramų 
kampą, kur galėjome netruk
domi aptarti šį svarbų reikalą, 
nutarėme, kad koresponden
tai "lankys" lietuvius karius, 
kurie atlieka paskirtus darbus 
vokiečių daliniuose. Be to, 
jie dar turėtų susirasti lietuvių 
pabėgėlių šeimas, kuriose, 
laikui atėjus, galėtų pasikeisti 
kariškas uniformas į civili
nius drabužius. Man buvo 

Jaunimas laukia atvykstančio Popiežiaus Jono Pauliaus II Kauno stadijone. G. Pinigio nuotr.

žinoma, kad kiekvienas ko
respondentas savo kuprinėje 
ar mažame lagamine turėjo 
civilinių drabužių eilutę ir 
savo pilietybei įrodyti reika
lingus dokumentus. Taip pat 
žinojau, jog kai kurie būrio 
vyrai palaikydavo ryšius su 
savo draugais Bavarijoje ar 
P.aden-Wuerttcnberge, o kai 
kurių akys buvo nukreiptos į 
Muenchcną.

Karo korespondentų būrio 
perkėlimas iš Berlyno į Wei- 
marą buvo laimingas įvykis:
1) apie 90 km į pietus, Turin
guos pačiuose pietuose, prie 
Coburgo gyveno daugelio 
vyrų šeimos; 2) būnant Wei- 
marc, buvo gera proga pažinti 
šį gražų seną miestą, išlaikiu
sį viduramžių architektūrą. 
Šiame mieste gyveno ir kūrė 
garsieji vokiečių poetai ir ra
šytojai, kaip Goethc, Herde- 
ris, Schileris ir Wielandas. 
Weimaras buvo kultūrinio-li
teratūrinio gyvenimo centras. 
Čia yra daug architektūros 
įžymybių: hercogų rūmai 
Karlsbur, Goethės namai, 
Schillcrio namai (dabar mu
ziejai), tautinis teatras, kuria
me būdavo Wagnerio operų 
premjeros, daug įvairių rūmų. 
Gi žymiausiais Goethės pali
kimais yra laikomas parkas ir 
kitoj pusėj limo upės kuklūs 
mediniai namai su aukštu sto
gu, kur Goethe mėgdavo pra
leisti vasarą.

KAPITULIACIJOS 
ANGOJE

Kasdieniniai Vokietijos 
bombardavimai visiškai su
griovė eilinių jos piliečių mo
ralę. Po baisaus Berlyno bei 
Drezdeno ir beveik visos 
Ruhro srities pramonės sunai
kinimo, 1945 m. kovo mėnesį 
vokiečiai lyg gervės giedros 
laukė vieno žodžio - kapitu
liacijos!

Kai karo koresapondentų 
grupė, palikusi Kauną 1944 
m. liepos viduryje ir perėjusi 
įvairias kliūtis atsidūrė Vo
kietijos pietvakarių mieste, 
atrodė, kad Weimaras, kai 
ateis tam laikas, gali būti tin
kamiausia vieta "išsiskirsty
ti". Planavome, kaip šį pas
kutinį veiksmą saugiausiai 
įvykdyti.
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Laisvalaikiu dainuoja Lietuvos kariai. G. Pinigio nuotr.

Iš kasdieninių BBC radijo 
pranešimų žinojome, kad są
jungininkų armijos, peržen
gusios Reino upę, plačiu 
frontu artėjo prie Berlyno iš 
vakarų, o sovietų karinės jė
gos iš rytų slinko prie Reicho 
sostinės. Suprantama, niekas 
nenorėjome patekti į bolševi
kų belaisvę.

Dar mums vis besidarbuo
jant ir besirūpinant savaitraš
čio leidimu, kasdieniniai ori
nių pavojų sirenų garsai mus 
labai vargindavo, nors puoli
mai ir nebuvo nukreipti į 
Weimarą. Pavojus būdavo 
skelbiamas ir tada, kai priešo 
lėktuvai skrisdavo mūsų gy
venvietės kryptimi.

Sovietų armijos balandžio 
16 d. pradėjo pulti Berlyną. 

Mums tai buvo tikras signa
las, jog jau artėja laikas pa
likti Weimarą. Balandžio 17 
d. pradėjau išsiuntinėti karo 
korespondentus paskutinei 
kelionei "lankyti" lietuvius 
karius vokiečių daliniuose. Ir 
taip kas antrą dieną išvykda
vo du korespondentai. Virši
ninkas mjr. Geschvvendt ne
sidomėjo, ar tiems korespon
dentams tikrai reikėjo ten 
vykti. Jis tik pasirašydavo 
kelionių lapus ir prispausda
vo dalinio antspaudą.

Balandžio 20 d., išleidęs 
visus korespondentus į "tar
nybines keliones", aš buvau 
paskutinis, kuriam mjr. Gesch- 
wendt pasirašė Marschbefchl į 
Coburgą. Čia buvo mažas 
lietuvių karių būrys, kuris vo
kiečių telefono-telegrafo tar

nautojams padėdavo rinkti 
nuo telefono stulpų varines 
vielas, reikalingas karo pra
monei.

Už keturių kilometrų nuo 
Coburgo, gyveno mano gimi
naitis. Ten ruošiausi sutikti 
išlaisvintojus - Amerikos ar
miją - ir po to kaip civilinis 
grįžti pas savo šeimą, gyve
nančią Rodache. Rašydamas 
šiuos memuarus, galiu pasi
džiaugti, kad ne tik aš, bet ir 
visi buvę mano būrio kores
pondentai padarė didžiai ri
zikingą žingsnį - atsipalaida
vo nuo vokiečių kariuomenės 
ir grįžo į pilietinį gyvenimą.

Kai 1945 m. gegužės 8 d. 
admirolas Doenitz Reimse, 
Prancūzijoje, Vokietijos va
dovybės vardu pasirašė kapi
tuliacijos dokumentą, tada 
didžioji lietuvių karo pabėgė
lių dalis jau buvo tam tikslui 
suorganizuotose stovyklose.

(Pabaiga)
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JAU PENKTI METAI 

BALZEKO LIETUVIŲ 
KULTŪROS MUZIEJUJE 

YRA DĖSTOMA 
LIETUVIŲ KALBA 

SUAUGUSIEMS, 
NEMOKANTIEMS visiškai 
lietuvių kalbos. Šie kursai 
užtrunka šešias savaites ir 
stengiamasi isšmokyti pačių 
pagrindinių lietuvių kalbos 
taisyklių ir supažinginama su 
mūsų papročiais. Muziejaus 
aplinka tam labai tinkama. Čia 
studentai pirmą kartą pamato 
mūsų sesių austas juostas, 
gintarus ir senąsias knygas.

Šiais metais pamokos pra
sidės spalio 2 dieną 11 vai. 
rytą, šeštadienį. Kviečiame 
tėvus, vaikus ir vaikaičius, 
kurie domisi lietuvių kalba 
drauge pasimokyti. Galėsite 
visi kartu įdomiai praleisti 
laiką besikalbėdami lietuviškai.

Prašau skambinti muzie
jaus telefonu 582-6500 

Gailutei Valiulienei
♦ ♦ ♦
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LAISVES NETEKUS
Benediktas Butkus

(Tęsinys iš praėjusio numerio)

Vokiečiai - karo 
belaisviai

1946 metais į mūsų lagerį 
buvo atvežti 20 vokiečių karo 
belaisvių, po 10 metų nuteis
tų už sovietinės tvarkos pa
žeidimą belaisvių stovyklose, 
už duonos ir kitų maisto ga
minių vogimą ir kitus "sun
kius nusikaltimus".

Ir štai, savo akimis tenka 
pamatyti būrelį sunaikintos 
geležinės vokiečių karo maši
nos atstovų - belaisvių, į 
žmones nepanašių: iškankin
tų, išbadėjusių, apiplyšusių, 
basų, kurių kaulai lyg kokiu 
maišeliu pridengti, kad į šalis 
ncišbyrėtų.

Atėjęs lagerio viršininkas, 
susirūpinąs teiraujasi:

- Daugiau kaip pusė at
vežtų vokiečių belaisvių basi 
guli barake ant narų ir nega
liu juos į darbus siųsti. Ar 
nėra didesnių batų jų kojas 
apauti?

- Visus didžiausius batus, 
kokie buvo, surinkau ir mė
ginau vokiečių kojas apauti, 
bet tiems, kurie basi ant narų 
guli, jie netinka, maži.

- Tai ką reikia daryti? Iš 
kur didelių batų gauti?

- Man atrodo, reiktų taip 
padaryti: iš dviejų porų batų 
pasiūti vieną porą - batelių 
kulnis pailginti ir kokio nori 
dydžio kojai pritaikytą batelį. 
Žinoma, vieną porą batelių 
reikės nurašyti.

- Žinai, tavo sumanymas 
man visai patinka. Imkis šį 
darbą organizuoti. Išmatuok 
belaisvių kojų dydžius, duok 
batsiuviams, tegul jie padidi
na vokiškoms kojoms batus. 
Darbą pabaigą, surašykit aktą 
ir pažymėkit, kiek naujų batų 
reikėjo sunaudoti vokiškoms 
kojoms. Visi pasirašykit, ak
tą patvirtinsiu ir viskas bus 
sukirpta ir susiūta.

- O vasarą galima būtų ir 
basus pasiųsti?

- Basus kalinius, kad ir 
vasarą, į darbą siųsti uždraus
ta. Basi kaliniai, į darbą nuė
ję, tyčia kojas susibadydavo, 
žaizdų pasidarydavo ir kaip li
gonius nuo darbo turėdavai pa
leisti, kol žaizdos išgydavo.

Po dviejų dienų visi nar
sūs basi Hitlerio kareiviai bu
vo apauti ir su maršu galėjo į 
laukų darbus žygiuoti. Nors 
ir sargybinių saugojami, per 
vasarą vokiečiai belaisviai, 
laukuose ūkio darbus dirbda
mi, išmoko lagerio sąlygose 
gyventi: ant geležinio kastu
vo grūdų pasikepinli ir gar
džiai pavalgyti, taip pat iš ru
pių miltų košės išsivirti. Per 
vasarą belaisviai vokiečiai 
savo išsekusius kūnus atgai
vino, bet vis tiek jautėsi pri
slėgti. Džiaugsmo kibirkštė
lės nebuvo juose matyti. Ka

ro pralaimėjimas, pažemini
mas, tėvynės ir artimųjų ilge
sys, kaip koks sunkus akmuo, 
juos prie žemės lenkė kaip ir 
visus šio baudžiavinio dvaro 
gyventojus...

Iš belaisvės (nelaisvą
Vieną 1946 metų dieną 25 

jaunų žmonių brigada neto
liese kasė žemą, stiprino ir 
aukštino pylimą. Žemės ka
simas buvo laikomas sunkiu 
darbu, todėl jam atlikti buvo 
parenkami stiprūs, dar lagery 
neišsekinti žmonės. Brigadą 
budriai saugojo sustiprinta 
automatais trijų prižiūrėtojų 
sargyba.

Kai tik išėjau, vyrukai 
mane pamatė ir šaukia:

- Ei, dieduk, ateik pas 
mus pasikalbėti!

Artyn priėjusį kalbina:
- Sėsk ant kranto, pakal

bėsim. Gal turi machorkos?
- Gal dar šiek tiek kišenė

je sugraibysiu. Va, laikraščio 
lapukas. Pieškite po gabaliu
ką, machorkos įpilsiu.

- Geras diedulis, nepavy
dus. Kokį darbą čia, lagery
je, dirbi?

Matyt, dieduli, esi jau se
nas lagerio vilkas?

- Jau per pusą bausmės 
persiritau. Matau, kad jūs dar 
esat jauni vyrukai, neišvar
ginti, gerai atrodot. Kaip jūs 
čia pas mus į lagerį patekot?

Neklausk, dieduli, gėda ir 
pasakoti. Per savo kvailas 
galvas ir tikėjimą melagin
gais pažadais buvome žiau
riai apgauti. Fronte karia
vom, visokių karo baisybių 
teko pergyventi, tėvyną ir 
Staliną nuo priešų gynėm ir į 
vokiečių nelaisvą patekom. 
Per daug vargo patyrėm, ba- 
davom, bet kai sąjungininkai 
- amerikiečiai, anglai, pran
cūzai mus iš vokiečių nelais
vės išvadavo, į vakarų laisvą
jį pasaulį patekom, kuriame 
žmonėmis pasijutom, laisvai 
galėjom sau darbą pasirinkti, 
maistui ir drabužiams pakan
kamai pinigų užsidirbti.

- Tai ko jūs į tėvyną grį- 
žot, kad ten neblogai pradėjot 
gyventi?

- Kiekvienas paukštelis, 
prieš žiemą į tolimus kraštus 
išskridęs, pavasarį į savo 
gimtąjį lizdelį grįžta, tuo la
biau žmogų į tėvynę grįžti 
kaip magnetas traukia. Vaka
ruose verbuotojai - agentai 
mums aukso kalnus prižadė
jo. Pavaizdavo tokį gerą gy
venimą tėvynėje, kad lik 
paukščio pieno betruksią. 
Visas gyvenimas iš pagrindų 
būsiąs pertvarkytas, būsianti 
tikroji žmogaus laisvė įgy
vendinta. Kolchozinė siste
ma būsianti pakeista, žmonių 
nuosavybė gražinta, darbo 
pasirinkimas būsiąs laisvas.

Tai kaip nesutiksi tėviškėn 
grįžti, jei taip gražiai kalba? 
Kai tik su pasiūlymu į tėvyną 
grįžti sutikom (o tokių mūsų 
vakaruose nemažai buvo), 
dokumentus sutvarkė, pasira
šėm, į prekinius vagonus su
sodino, tuoj liepė nusirengti 
paltus, kostiumus, baltus 
marškinius, kaklaraiščius, 
skrybėles, batelius į sandėlį 
atiduoti. Mus aprengė kerzo 
batais, vatinukais, vatinėmis 
kepurėmis. Už priesaikos su
laužymą visiems davė po 25- 
rius metus kalėjimo. Dabar 
čia, į Kazachstano lagerį at
vežti, žemę kasam ir nagus 
graužiam, kad komunistinių 
agentų buvom taip lengvai 
apgauti.

- Ei, sargybini, ar Ūsorius 
dar nepastipo? - kalinys Na- 
čiajevas.

Arčiau stovintis sargybi
nis tokį keistą paklausimą 
apie Staliną išgirdąs, pradėjo 
nervuotis. Iš kišenės taboki
nę išsiėmęs, į laikraštinį po- 
pierį machorkos cigariuką su
sisukęs į titnaginį skiltuvą 
ugnies čirkštelėjęs, užsirūkė.

- Be reikalo tokiais klau
simais sargybinį vargini. Juk 
jam uždrausta su tavim kal
bėti, - pastebi kalinys Bara
novas, - žinok, kad tie paleis
tuviai gruzinai ilgai gyvena. 
Ūsorius tik tada pastips, kai 
mus, rusus, visus išžudys.

- Kada Trumcnas ateis 
mus išvaduoti?

Sargybinis, stipriau dūmą 
patraukęs, pradėjo raginti 
darbą.

- Karo metu kariaujančių 
šalių kariuomenės pasigauna 
belaisvių, bet karui pasibai
gus, juos paleidžia namo ir 
neteko girdėti, kad juos kas 
už tai baustų 25-ių metų ka
lėjimo bausme.

Naujai sukurtas sovietinis 
gyvenimas kitaip tvarkomas. 
Jisai tvarkomas ne žmonišku
mu, bet brutalia jėga.

- Neseniai į mūsų lagerį 
vokiečių belaisvių atvežė. 
Jūs rusai, iš vokiečių belais
vės grįžę, kartu už spygliuotų 
vielų su vokiečiais belaisviais 
gyvendami, kaip narsūs ka
reiviai, ar nepagalvojate tarp 
savęs pakariauti?

- Mes, belaisvėje būdami, 
vokiečių kalbos pramokom ir 
su vokiečiais belaisviais pa
sikalbant, kad jau mums už
tenka kariauti. Mes visi suži
nojom ir savo kailiu patyrėm, 
ką reiškia karas,-aiškina kitas 
kalinys. - Mums atrodo, kad 
ne mes, belaisviai, turėtumėm 
tarp savęs kariauti, bet į šiuos 
apkasus reikėtų visus karo 
sukėlėjus atvežti: Hitlerį, Sta
liną su jų karo planų vykdy
tojais - maršalais, generolais 
ir kitais nekaltų jaunų žmonių 
žudikais.
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- Per ilgai užsiplepėjom. 
Jau laikas eiti į darbą. Būkit 
stiprūs, nenusiminkit, nepa
meskit vilties. Gal laikai pa
sikeis? Amnestija bus?.. Gal 
neužilgo grįšite pas savuosius 
tėvelius, gimines, artimuo
sius?..

Etapas iš Vakarų
Ūkvedys ir prižiūrėtojas 

atvedė aštuonių žmonių būre
lį, ką tik pirtyje išpraustų iš
dezinfekuotų, būtiniausiais 
drabužiais aprengtų po antro
jo raudontvanio pagautų Va
karuose, iš Pabaltijo, Balta
rusijos. Man labiausiai rūpė
jo sužinoti, ar šiame būrelyje 
yra nors vienas iš Lietuvos.

- Šito žmogelio bateliai 
visai suplyšę, reikėtų jam 
tvirtesnius surasti, - pasiūlo 
ūkvedys.

Arčiau prieina dar jaunas 
žvalus vyrukas, namie austais 
drabužiais apsirengęs, sėdasi 
ant kėdės ir ruošiasi suplyšu
sius batelius nusiauti.

- Tamsta, rodos, būsi lie
tuvis?

- Taip, aš iš Lietuvos. 
Vadinuos Aleksas, iš Utenos 
apskrities.

- Ar iš lietuvių tik vienas

Labai laukiam
NAUJU DIRVOS SKAITYTOJU

Visi lietuviškieji laikraščiai susirūpinę, kad metai iš metų 
prenumeratorių skaičius mažėja. Vyresnieji pamažu išmirš
ta, akių ir kitų sunkių ligų kankinami nebegali skaityti, o jau
nieji, kad ir labai raginami, nuo lietuviško laikraščio tolsta.

Sunkiau ir sunkiau su naujų, pajėgių bendradarbių tel
kimu. Sunkiau ir su redaktorinio darbo mokančių suradimu, 
kurie, palyginti, už mažą atlyginimą turi dirbti ilgas darbo 
valandas.

Lietuviškieji laikraščiai vien iš prenumeratos mokesčių 
išsiversti negali. Skelbimų, kurie išlaiko šio kraš'o angliš
kuosius laikraščius, tautybių leidiniai jų mažiau begauna. 
Dirvai tik nuolatinių skaitytojų siunčiamos aukos padeda galą 
su galu sudurti ir laukti kas bus kitais metais.

Vilties Draugijos valdyba ir Dirvos redakcija visas tas 
bėdas apsvarsčiusi nutarė, nuo dabar iki šių metų pabaigos, 
pravesti naujų skaitytojų telkimo vajų.

Nauji skaitytojai, kurie patys užsisakys ar artimieji jiems 
užsakys, už Dirva metams moka tik $20.00.

Mieli, ilgamečiai Dirvos skaitytojai, rėmėjai ir lotuviškos 
spaudos mylėtojai, talkinkite mums. Užprenumeruokite 
Dirvą savo artimiesiams ne tik čia, Amerikoje, bet ir Lietuvo
je ar kur kitur gyvenantiems, ypač Lenkijoje, Karaliaučiaus 
srityje ar dar tebegyvenantiems Sibire.

Jei žinote asmenų, Jūsų kaiminystėje ar ir toliau gyve
nančių, kurie Dirvos neskaito, atsiųskite jų adresus. Mes 
jiems pabandysime Dirvą nemokamai kurį laiką siųsti, kad jie 
pilnai su laikraščiu susipažintų ir jj pamėgtų.

Taip, bendromis jėgomis, per ilgesnį laiką, gal sutelksi
me kelis šimtus naujų Dirvos skaitytojų ir tuo žym,. i paleng
vinsime Dirvos tolimesnį leidimą. Padėkite mums ;ą Dirvos 
stiprinimą atlikti be dejavimų ir verkimo, o su geros pagalbos 
draugiška talka.

Čia, šio pranešimo pabaigoje, spausdiname ir atkarpą, 
kurią lengva iškirpti, užpildyti ir mums atsiųsti.

Pavardė ir vardas__________________________________

Gatvė ir Nr._______________________________________

M iestas__________________Valstybė________Zip______

Jei siūlote Dirvą siųsti susipažinimui, įrašykite siūlomo o adresą:

Pavardė ir vardas__________________________________

Gatvė ir N r._______________________________________

Miestas__________________Valstybė________Zip______
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čia patekai? O kur kitus nu
vežė?

- Taip, aš vienas. Daug 
sveikų ir tvirtų lietuvių nuve
žė į šiaurę prie sunkių miško 
kirtimo ir kelių tiesimo darbų.

- Sakyk, Aleksai, už ką 
tave nubaudė ir čia atvežė?

- Prie vokiečių seniūnu 
buvau žnonių išrinktas. An
trą kartą rusams atėjus, už tai 
dešimčia metų kalėjimo baus
me nubaudė ir čia atvežė per- 
siauklėti.

- Antrą kartą rusams Lie
tuvą okupavus, ar daug lietu
vių į Sibirą veža?

- Neklausk, dabar Lietu
voje baisūs dalykai dedasi. 
Nuo raudonojo košmaro daug 
lietuvių pasitraukė į Vakarus. 
Dalis lietuvių nesuspėjo iš
bėgti, bėgančius gražino ir 
nubaudė. Prie vokiečių dir
busius policijos tarnautojus 
po 25-rius metus nubaudė ir į 
Sibirą išvežė. Pilni miškai 
ginkluotų lietuvių partizanų, 
kurie neleidžia rusų suorga
nizuotoms istrebitelių gaujoms 
ramius Lietuvos gyventojus 
plėšti ir trukdo komunistinę 
tvarką Lietuvoje įvesti.

(Nukelta į 8 psl.)
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KENKSMINGIEJI 
APLINKOS DOMAI

Dr. A. Čepulis

(Tęsinys iš praėjusio numerio)
Amerikos tabako gamybą, 

mažėjant vietiniam naudoji
mui, labai agresyviai expor- 
tuoja į Aziją, Afriką ir ypač 
Rytų Europą. Tuo pačiu me
tu, kai Amerika draudžia im
portuoti narkotikus, ji bau
džia valstybes, kurios ginasi 
prieš amerikoniškas cigare
tes. USA verčia, ypač Toli
muose Rytuose, atšaukti įvai
rius reklamos suvaržymus ci
garetėm, net tuos kurie yra 
taikomi namie. 34 bilijonai 
cigarečių per metus, pagal su
tartį su Rusija, bus pagaminti 
Rytų Europai. Lietuvoje Phi- 
lip Morris stato didelį cigare
čių fabriką.

Septynioliktame šimtmety 
labai paplito uostomasis ta
bakas, pirmiausia tarp aristo
kratijos ir dvasiškijos, vėliau 
tarp paprastų žmonių. Uostė 
karaliai, jų didikai, popiežiai 
ir eiliniai dvasiškiai. Sako, 
kad uostomasis tabakas daž
nai buvo randamas ant alto
riaus pamaldų metu. Prancū
zų revoliucijos laiku uosto
masis tabakas pranyko, nes jo 
naudojimas buvo rišamas su 
aristokratija.

Devynioliktame šimtety 
uostomasis tabakas buvo pa
keistas į cigarus. Kai mada 
užėjo Anglijoj, cigarų impor
tas per 4 metus (1826-1830) 
pakilo nuo 26 iki 250.000 
svarų. Cigarus rūkė dažniau
sia vyrai nes tai skaitėsi vy
riškumo pažymys.

Tuo pačiu metu Amerikoj 
labai paplito kramtomasis ta
bakas. Po gero 100 metų 
mes, atvažiavę į Ameriką 
apie 1950 metus, dar dažnai 
matėme įstaigose indus į ku
riuos spjaudydavo tabako 
kramtytojai. Nors tabako ža
lingumas buvo atpažintas jau 
prieš 150 metų, bet nesant 
daug įrodymų, kad ir labai 
smarkios pastangos prieš ta
baką, atsimušdavo į tabako 
gamintojų dolerį ir rūkymo 
malonumą. Pereito šimtme
čio vidury atsiradimas cigare
čių ir joms pigiai gaminti au
tomatiškų mašinų, labai iš
platino tabako naudojimą.

Kas yra cigarečių dūme? 
Kas sukelia vėžį ar kitas li
gas? Tarp 4000 įvairių che
mikalų trys yra šiuo metu 
skaitomi pavojingi, tai yra 
smala, anglies viendeginis 
(CO) ir nikotinas. Smala su
kelia plaučių vėžį. Jos kiekis 
cigaretėj yra nustatomas rū
kymo mašinų ir užrašomas 
ant cigarečių pokelio.

Rūkorius dažnai gauna 
daug daugiau smalos, nes tai 
vadinamų "low tar" cigarečių 
dūmas yra įtraukiamas žy
miai giliau ir pasiekia pačias 
mažiausias alveoles plaučiuo

se. Anglies viendeginis atsi
randa, kai tabakas dega be 
liepsnos. Jis kraujuje susi
jungia su hemoglobinu, truk
do deguonies tiekimą. Tuo 
liečia širdies ligonius ir kitus 
su kraujo apytakos ligomis.

Trečiasis tabako nuodas 
yra nikotinas. Jis veikia į 
nervų ląsteles, kartais erzin
damas, kartais atvirkščiai sle
giamas. Nikotinas nėra taip 
pavojingas, kaip smala arba 
anglies viendeginis. Įvairūs 
prieskoniai, syrupai, mento
lis, kakavas ar vaisių extrak- 
tai, o taip pat cigarečių popie
riaus tankumas pakeičia dū
mų turinį. Pagaliau trąšų ir 
vabzdžiams naikinti chemi
kalų likučiai užbaigia taip su
dėtingą dūmo sudėtį.

Nors nikotinas nėra vėžį 
sukeliantis, kaip tabako sma
la, bet jis verčia žmogų rūky
ti. Nikotinas įėjęs į kraują 
paliečia daug nervų celių kar
tais pakeisdamas kūno che
mikalus, kurie reikalingi nor
maliam nervų veikimui. Ner
vų ląstelės pripratę prie niko
tino sunkiai nuo jo atpranta.

Rūkoriai žino, kad atėmus 
cigaretes jie jaučiasi blogai, o 
gražinus nikotiną, jų akys 
prašvinta. Ši tabako ypatybė 
yra dabar naudojama metant

JAV LB TARYBOS SESIJA
JAV Lietuvių Bendruo

menės tarybos metinė darbo 
sesija įvyks 1993 spalio 9-10 
dienomis Chicagoje ir jos po
sėdžiai bus Embassy Suites 
Hotel, prie Chicagos O'Hare 
aerouosto (6501 North Mann- 
heim Road, Rosemont, IL 
60018, telef. 312-699-6300). 
Sesijos plenumo ir komisijų 
posėdžiai šeštadienį, spalio 9, 
vyks nuo 9 vai. ryto iki 10 
vai. vakaro, o sekmadienį, 
spalio 10, nuo 9 vai ryto iki 6 
vai. po pietų. Sesiją globoja 
JAV LB Vidurio Vakarų apy
gardos pirmininkas Kazys 
Laukaitis su jo valdyba ir jie 
penktadienio (spalio 8 die
nos) vakare nuo 7 vai. vieš
butyje ruošia priėmimą su už
kandžiu ir atsigaivinimu Ta
rybos nariams ir svečiams.

Sesijos darbotvarkėje bus 
JAV LB institucijų praneši
mai, Krašto valdybos pirmi
ninko Vyto Maciūno ir jo 
valdybos narių bei pareigūnų 
metinės veiklos ataskaitos, 
bus peržiūrėtos finansinės 
apyskaitos ir 1994 metų są
mata (biudžetas). JAV LB 
teisės patarėjas advokatas 
Saulius Kuprys kalbės apie 
JAV LB organų, vienetų ir 
asmenų teisinę atsakomybę, 
pareigas ir kompetenciją. 

rūkyti. Žmogui yra prilipina
mas lipinėlis ant odos, kuria
me yra nikotino ir jis per odą 
gauna pakankamai, kad nu
malšintų troškimą rūkyti. 
Antrojo pasaulinio karo metu 
bombonešių pilotai, negalė
dami rūkyti, kramtė tabaką 
taip pakeistami cigarečių ni
kotiną.

Įdomu pastebėti, kad skai
čius mirusių nuo rūkymo toli 
praneša žuvusius eismo ne
laimėse ar visuose Amerikos 
karuose, bet tabako augini
mas yra mūsų visų pinigais 
remiamas. O tabako industri
jos pusiau melas reklamose 
yra ginamas konstituciniu žo
džio laisvės įstatymu. Jokiai 
teroristų organizacijai nepa
vyko išžudyti tiek žmonių be 
jokios bausmės.

Šių dienų medicina yra 
bejėgė kovoti su tabako dū
mais. Įstatymai aiškinami ta
bako naudai, įstatymų leidė
jai dolerio paveikti ir toliau 
remia tabako ūkį. Per 400 
metų nei karaliai, nei bažnyčia 
nesustabdė tabako plitimo.

Šiandien jau yra daug ge
ros ir patikimos informacijos, 
kuri be jokios abejonės rodo 
tabako žalą sveikatai. Gal ta
bako dūmų nugalėjimas tikrai 
yra paliktas laisvo, galvojan
čio žmogaus protui ir galuti
nei natūraliai atrankai? Nauji 
potvarkiai, draudžiantys rū
kyti viešuose pastatuose ro
do, kad daromos pastangos 
apsaugoti nekaltą nuo tabako 
dūmų prievartos. 1993 rugsėjis

Buvę JAV LB Krašto valdy
bų pirmininkai bei dabartiniai 
PLB Valdybos pirmininkas 
Bronius Nainys ir PLB atsto
vas Vilniuje Juozas Gaila 
kalbės apie Lietuvių Ben
druomenės pagrindinius tiks
lus ir darbus šiandien ir atei
tyje, supažindins su LB atsto
vavimu Lietuvoje. Sesijoje 
didelis dėmesys bus skiria
mas JAV LB veiklai per apy
linkes. Apie tai kalbės LB 
darbuotojai Salomėja Daulie- 
nė, Pranas Joga, Angelė Kar- 
nienė ir Aidas Kupčinskas.

Tarybos komisijų atski
ruose posėdžiuose bus per
žiūrėti ir įvertinti JAV LB 
KV atskirų sričių pranešimai 
bei darbai, patikrintas Tary
bos nutarimų vykdymas, ir 
pasisakyta dėl ateities darbų. 
Tarybos komisijos ir jų pir
mininkai yra: švietimo - Juo
zas Polikaitis, kultūros - dr. 
Petras Kisielius, visuomeni
nių reikalų - Zigmas Viskan
ta, socialinių reikalų - Adol
fas Armalis, religinių reikalų 
- Daina Kojelytė, jaunimo - 
Eduardas Meilus, finansų - 
Česlovas Mickūnas ir organi
zacinių reikalų - Paulius Al- 
šėnas. JAV LB įstatų ir tai
syklių komisija (advokatas 
Saulius Kuprys, dr. Vytas

Buvęs Lietuvos Investicijų banko vedėjas Vytautas Dudėnas 
(kairėje) savo pranešimo metu Chicagos Balzeko lietuvių kultūros 
muziejuje rugsėjo 10 d. šalia jo - programos vedėjas A. Kurkulis.

Ed. Sulaičio nuotr.

Narutis ir Vytautas Kaman- 
tas) pateiks sesijai techniškas 
įstatų pataisas ar papildymus. 
Siūlomos pataisos yra išsiųs
tos Tarybos nariams iš anksto 
susipažinti.

Su sėkmingos pagalbos 
Lietuvai konkrečiais pavyz
džiais sesiją supažindins 
APPLE (Ameriean Professio- 
nal Partnership for Lithua
nian Education) vadovė Vai
va Vėbraitė-Gustienė, apie 
Lithuanian Mercy Lift kalbės 
Jurgis Lendraitis, ir apie US 
Baltic Foundation - jos pre
zidentas Linas Kojelis. Taip 
pat bus svarstomi įvairūs 
JAV LB einamieji reikalai, 
naujos JAV LB Tarybos rin
kimai ateinančiais 1994 me
tais, įvairūs tarybos narių ke
liami klausimai ir sumany
mai.

(Atkelta
- Va, suradau tvirtus ba

telius, pasimatuok, gal tiks 
tavo kojai?

- Bus visai geri, ir kojų 
nespaudžia; guminiai padai, 
viršus balto brezento, galėsiu 
po lagerio žemę vaikštinėti.

- Kodėl su tokiais suply
šusiais batais į lagerį atvažia
vai? Ar jau namuose geres
nių neturėjai?

- Iš namų beveik naujais 
bateliais išvažiavau. Etape 
ne tik mano, bet ir visų geres
nius daiktus atėmė ir suply
šusiais pakeitė.

- Bailiai jūs, vyrai, kad 
lcidotės valkatoms, vagišiams 
save apiplėšti.

- Į Rusiją pirmą kartą pa
tekęs, negali atskirti, kuris 
valkata, vagis ar valdžios pa
reigūnas.

- Tamsta, atrodot, irgi iš 
Pabaltijo? Kuo galėtumėm 
jums padėti?

- Aš esu latvis Liepinie- 
kas, juristas, iš Rygos miesto. 
Aš norėčiau kelnes pakeisti. 
Kelionėje vagys mano geras 
kelnes nuavė ir suplyšusiomis 
pakeitė.

- Gerai, aš suplyšusias 
pakeisiu naujomis, juodomis 
su baltais dryžiukais, viziti
nėmis. Su jomis apsiavęs, 
kaip tikras teisininkas, galėsi 
drąsiai į teismus eiti, teisė
jams padėti.

- Tikrai, porą dienų ir su 
tomis "vizitinėmis" galima 
bus pavaikščioti.

JAV LB Taryba yra vy
riausias JAV LB organas ir ją 
sudaro 60 rinktų narių ir 10 
JAV LB apygardų pirminin
kų. Tarybos darbą derina ir 
sesijos posėdžius praveda 
nuolatinis trejų metų kadenci
jai išrinktas Tarybos prezi
diumas, kurį šiuo metu suda
ro pirmininkas Vytautas Ka- 
mantas, vicepirmininkai dr. 
Vytas Narutis ir Birutė Vilu- 
tienė, sekretorės Gražina Ka- 
mantienė ir Svajonė Kcrelytė. 
Sesijoje dalyvauti pakviesti 
JAV LB apylinkių pirminin
kai ir kiti LB darbuotojai. 
Sesijos posėdžiai yra vieši ir 
visi, kas tik gali, prašomi da
lyvauti juose ir stebėti LB at
stovų bei pareigūnų praneši
mus, diskusijas ir išvadas.

JAV LB Tarybos inf.
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- Ar daug latvių šiuo eta

pu atvežė?
- Tik du atvažiavom: aš ir 

mano tautietis Grigelaitis.
- Aš norėčiau šiltą vatinu

ką gauti. Iš profesijos esu 
ūkininkas ir prisiekęs me
džiotojas. Gal prisieis kada 
pamedžioti - vis turėsiu kuo 
šilčiau apsirengti.

- Šiltą vatinuką Tamstai 
duosiu, bet draugiškai paaiš
kinu, kad lagery niekas paukš
telių ir žvėrelių nemedžioja, o 
dvikoviai žvėrys medžioja 
pačius sergančius medžioto
jus. Patarčiau Tamstai atsar
gesniam būti, po dvikojo žvė
ries šūviu nepatekti.

- Aš esu baltarusis, netoli 
Minsko gyvenau. Jaunas bū
damas, nuvykau į Vokietiją 
uždarbiauti. Vestfalijos ang
lių kasykloje bedirbdamas, 
išmokau vokiečių kalbą. Kai 
vokiečiai Baltarusiją okupa
vo, vokiečiai įsakė būti vertė
ju. Rusai į Baltarusiją sugrį
žę, už tai čia atvežė. Norė
čiau kepurę gauti.

- Štai, tau šilta ausinė. 
Pasitikrink, ar tiks?

- Visai gera, kaip tik ma
no galvai tinka ir dar mažai 
nešiota.

Visus iš Vakarų etapu at
keliavusius žmones būtiniau
siais drabužėliais aprūpinus, 
sargybinis nuvedė juos atgal 
už spygliuotų vielų į zoną.

* * *



Pirmiausia reikia pasakyti, 
kad tai ne lietuviškas žodis. 
Durnių lietuviai pasiskolino 
iš lenkų. Iš to seka išvada, 
kad lietuviai nėra durniai. 
Jeigu būtų, turėtų ir reikiamą 
žodį. Tai tiek iš kalbinės pu
sės. Tegul kalbininkai suka 
galvas. O dabar grynai iš gy
venimo.

Aną dieną, suskambėjus 
telefonui, išgirdau visai ne
pažįstamą balsą, o iš pavar
dės visai neatsekiau kas jis 
toks. Šiek tiek sunerimau. 
Gal koks kėsinasi į mano as
menybę. Bet jis sako...

- Ar galėčiau sutrukdyti 
jus porai minuCių?

- Trukdyk, - sakau - ką 
reiškia pora minučių prieš 
amžinybę. Tad šis ir sako:

- Tamsta esate labai gud
rus žmogus (tas man patiko. 
Tuojau pat anąjį pastatė į 
aukštesnę kategoriją). Taigi, 
matote, vienas žmogus pava
dino mane durnium. Ką da
ryti?

Kadangi buvau pakeltas 
maždaug į Saliamono rolę, 
tad autoritetingu balsu pa
klausiau?

- O kur ir kada tamsta bu

vote pavadintas, atsiprašau, 
durnium?

- Valdybos posėdyje. Jis 
labai aiškiai pasakė, kad aš 
esu durnius. Jūs apsišvietęs 
žmogus, rašote į laikraščius. 
Patarkite, ką man daryti. Ar 
traukti jį į teismą?

Čia labai susimąsčiau. Ir 
taip ilgai, kad mano pašneko
vas iš ano vielos galo pasi
gedo.

- Ar išgirdote?
- Taip, taip. Išgirdau. 

Bet noriu tą reikalą rimtai ap
galvoti. Ir štai ką aš manau. 
Jeigu jūsų advokatas teisme 
bus labai menkas, o anos pu
sės gudrus. Nebūtinai gud
rus, kiek suktas, tai gali įro
dyti, kad taip ir yra. Bet pa
svarstykime tą reikalą iš pa
grindų. Ar buvo kas nors ki
tas, kuris pavadino jus tuo 
netinkamu vardu.

- Taip. Mano uošvė prieš 
vestuves sakė: Ko tu su tuo 
durnium vediesi? Galėtum 
pagauti daug geresnį. Po šiai 
dienai manau, kad ji buvo 
teisi. Buvau durnius, kad tą 
baisenybę vedžiau. Jeigu 
teisme tas paaiškėtų, tai aš 
kukt.

- U kaip žmona. Ar ji va
dina jus tuo vardu?

- Kiekvieną rytą šaukia: 
kelkis durniau.

- Nenusiminkite. Žmona 
negali liudyti. Toks jau įsta
tymas.

-Tai ką man daryti?
- Sekančiame valdybos 

posėdyje pavadinkite jį dvi
gubu durnium.

- O jeigu jis mane paduos 
į teismą?

- Teisme iš durniaus gali
ma išsisukti, bet iš dvigubo 
daug sunkiau. Užstojo tyla. 
Supratau, kad patarimas 
svarstomas. Tad sakau:

- Atsiprašau, mane šaukia 
kitos linijos telefonas.

Taip pasakiau nors netu
riu dviejų linijų. Ir ta viena 
linija man tiek kainuoja, kad 
mažinu telefonavimus drau
gams. Laukiu. Tegul jie te- 
lcfonuoja. Bet atrodo, kad ir 
jie susilaiko tų pačių motyvų 
vedini.

Aną dieną mano draugas 
Florijonas sako:

- Pasaulyje ir ypatingai 
tarp mūsų pažįstamų labai 
daug durnių. Tik tu ir aš pri
silaikome aukščiau. Bet pa
skutiniu laiku pradedu abejoti 
ir apie tave.

Štai tau draugas. Tiesa, iš 
draugų tikimės atvirumo. Bet 
ne visais atvejais. Lietuviška 
patarlė sako: durnių ir bažny
čioje muša. Labai simboliš
kai pasakyta, nes nemačiau
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1993 M. Š. AMERIKOS 
PABALTIEČIŲ IR LIETUVIU 
PLAUKIMO PIRMENYBĖS
1993 m. Šiaurės Ameri

kos Plaukimo Pirmenybės 
įvyks 1993 m. lapkričio 7 d., 
Trinity Rccrcation Centre, 
155 Crawford St., Toronto, 
Ont. (tarp Bathurst ir Ossing- 
ton gatvių, įvažiavimas iš 
Queen St.). Vykdo - Toron
to, Estų Plaukimo Klubas.

Varžybų pradžia - 8:30
AM. Registracija- apšilimas, 
nuo 8:00 AM.
Varžybos bus vykdomos šio
se klasėse: Vyrų ir moterų 
(15 m. ir vyresnių). Senjorų 
virš 24 m., Jaunių ir mergai
čių - 13-14 m., 11-12 m., 9- 
10 m., 7-8 m., ir 6 m. ir jau
nesnių. Lietuvių pirmenybės 
bus išvestos iš pabaltiečių.

Programa apima visus sti
lius. Šuolių į vandenį nebus. 
Amžiaus klasifikacija nusta
toma pagal dalyvio amžių 

bažnyčioje, kad ką muštų. 
Reiškia durnių kaip ir nėra. 
Ncapsidžiaukite. Durnius 
kitose vietose muša.

Politikieriai yra pasižymė
ję durnių ieškotojai. Muši
mas irgi simboliškas. Politi
kieriai muša per kišenes. 
Durniai net nesupranta. To
dėl jie ir durniai.

varžybų dieną.
Dalyvavimas atviras vi

siems lietuvių, latvių ir estų 
plaukikams.

Dalyvių registracija iki š. 
m. lapkričio 1 d., pas PSF-jos 

Plaukymo Komiteto vadovę: 
Mrs. Mai Krecm, 618 Daven- 
port Rd„ Toronto, Ont. M5R 
1K9. Tel, (416)-924-6028.

Registraciją atlikti ir in
formacijas gauti galima ir pas 
Algirdą Bielskų, 3000 Hadden 
Rd., Euclid, OH 44117-2122. 
Tel. (216)-486-0889; Fax: 216- 
943-4485.

Smulkios informacijos 
pranešta visiems sporto klu
bams. Klubams nepriklausą 
plaukikai dėl informacijų gali 
kreiptis į betkurį sporto klu
bą, Mrs. Krecm, A. Biclskų 
ar Iloną Smalcnskienę.

Visi lietuvių sporto viene
tai ir pavieniai plaukikai ska
tinami šiose varžybose skait
lingai dalyvauti. Lietuvių da
lyvavimą koordinuos Ilona 
Smalenskienė 416-769-7040. 
ŠALFASS-gos PLA ŪKIMO 

KOMITETAS 
ŠALFASS-gos Centro 

Valdyba

TAUPYK LAIKĄ ... Su vieninteliu tiesioginiu skrydžiu nuo New Yorko 
Kennedy Airport iki Rigos Latvijoj. American Trans Air yra greičiausias 
kelias į Baltijos kraštus.

TAUPYK PINIGUS .. . Palygink ir taupyk su American Trans Air. Todėl 
kad Jūs nusipelnei gerų patarnavimų, ir pigiausių kainų!

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

Kelionė į vieną pusę 
perkant ten ir atgal

Riga, Latvija___________________________Skrydžio kaina

Spalio 1 iki spalio 31 US $405
Lapkričio 1 iki gruodžio 31 U S $340
Ar Jūs skrendat dart)<> 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!

Kelione i vienę pusę perkant ten ir atgal Bilietus reikio įsigyti mažiausiai 21 dieną prieš 
išskrendant. Lėktuvai kursuoja tik savaitės dienomis, ne savaitgaliais. $16 išvykimo mo
kestis. Muito ir imigracijos mokesčiai i kainą neįskaityti. Taip pat, bilietą perkant, reikio 
sumokėti $10 apsaugoi, $3 patarnavimams, ir $1.45 agrikultūrai. AMERICAN TRANS AIR

Užtikrinti keliones skambinkite 1-800-382-5892 
arba savo kelionių agentui.
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AKT. TOMO VAISIETOS 
PASIRODYMAS

Akt. Tomas Vaisieta (kairėje) sveikinamas poeto Kazio BradOno, 
kuris po ilgesnės viešnagės Lietuvoje, vėl grįžo j Chicagą. Jų susitikimas 
įvyko po akt. Vaisietos pasirodymo Chicagoje rugsėjo 17 d.

Ed. Šulaičio nuotr.

Su "Armonikos" ansamb
liu į Chicagą atvykęs Vilniaus 
Akademinio teatro aktorius 
Tomas Vaisieta turėjo savo 
pasirodymą Jaunimo Centro 
kavinėje rugsėjo 17 d. vaka
re. Nors šį kartą žmonių ne
buvo daug (turbūt, mūsų tau
tiečiai dar nepasitiki aktorių 
sugebėjimais), tačiau jo duota 
programa buvo visais atžvil
giais įdomi ir nekasdieniška.

Sunku buvo galima laukti, 
kad vienas žmogus sugebėtų 
dvi valandas patraukti klau
sytojų dėmesį. Vaisieta tai 
pajėgė. O tai jau didelis pliu
sas. Atrodo, kad mūsų tautie
čiams reikia tokių žmonių 
kaip akt. Vaisieta, kad įsiti
kintų, kad ne vientik solistai
- vokalistai, bet ir dailiojo 
žodžio skaitytojai, šios srities 
meistrai, vienodai gali impo
nuoti.

Akt. Vaisieta pradėjo nuo 
Donelaičio, paskaitydamas jo 
vieną iš mėgstamiausių gaba
lų - "Pavasario linksmybės".
- Po to sekė ištrauka iš Vaiž
ganto "Pragiedrulių". Klau
sytojai išgirdo "lyrinę kom

poziciją "Lietuvis ir giria" - 
tai Maironio ir Baranausko 
posmai.

Poeziją pakeitęs proza da
vė progą išgirsti du mūsų kla
siko V. Krėvės literatūros ga
balus. Dideliu įsijautimu ak
torius Vaisieta perskaitė iš
trauką iš "Milžinkapio", o po 
to jau lyg atgaivai išpyškino 
nuotaikingąsias "Silkes". Ga
na realistišku, dažnai juokin
gų vaizdų buvo pateikta skai
tant ištrauką iš R. Gudaičio 
romano "Likimo broliai". O 
programos pabaigoje vėl duo
ta lyrinė kompozicija, pava
dinta "Karaliaus pasaka". Jo
je skambėjo K. Grigailytės, J. 
Degutytės, K. Bradūno, M. 
Martinaičio eilės. Šis jautriai 
atliktas kūrinys apvainikavo 

akt. Vasietos dviejų valandų 
programą.

Kadangi akt. Vaisietai po 
poros dienų turėjo sukaktį 60 
m. amžiaus, tai programos 
organizatorė Pranė Slutienė 
visus dalyvius pakvietė akto
riui užtraukti "Ilgiausių metų", 
ką susirinkusieji ir padarė.

Edvardas Šulaitis

TRUMPAI...
• ALGIRDAS GUSTAI- 

TIS, rašytojas-žurnalistas, 
1993 m. vasarą viešėjo Lietu

1993 M. Lietuvių Dienos

LB CLEVELANDO APYLINKĖS 
VALDYBA 

KVIEČIA VISUS L

Lietuvių Dienas
ŠEŠTADIENĮ, SPALIO 9 D. 5:00 V.P.P. - 8:00 V.V. 

SEKMADIENĮ, SPALIO 10 D. 11:00 V.R. - 2:00 V.P.P.

DIEVO MOTINOS PARAPIJOS PATALPOSE

MENO IŠDIRBINIAI - ĮVAIRENYBĖS

LIETUVIŠKI VALGIAI - PYRAGAI

GAIVINANTYS GĖRIMAI
ĮĖJIMAS SUAUGUSIEMS O.M JAUNIMUI nu U METŲ • LAISVAS

Patarnavimas Jūsų elegantiškam stiliui...

Normandy Party Center
Leiskite mūsų kulinarijos specialistams sukurti puikų 

vestuvini balių ar kitokios paskirties vaišes

585-5850
Skambinkite nemokamai paragauti mūsų maistą! 

30310 Palisades Pkwy. 
VVickliffe, OH 44092

Pilnas patarnavimas mūsų salėje arba pristatoma į kitas vietas

voje (trečią kartą), kur jau 
perspausdintos 5 jo knygutės 
vaikams ir išleistos kelios 
knygos istorinėmis - geogra
finėmis temomis.

A. Gustaitis mėgina Lie
tuvoj atgaivinti akademinę 
"Jūros" korporaciją.

**♦

KUN. STASYS
MAZILIAUSKAS KALBĖS 

APIE LIETUVIŲ 
POLITINIŲ PARTIJŲ 
DIFERENCIACIJAS 

Š.m. spalio 10 d., sekma
dienį, 11:30 vai. ryto Šv. An
tano parapijos salėje Detroite. 
Stasys Maziliauskas yra spal
vinga asmenybė - inžinierius, 
biochemikas, rašytojas, o da
bar kunigas, vadovaująs Šv. 
Kazimiero parapijai Windso- 
re. Paskaitą rengia Lietuvių 
Žurnalistų Sąjungos Detroito 
skyrius.

♦ * *

PROF. DR. JONAS 
RAČKAUSKAS RUGSĖJO 

24 IŠVYKO l VILNIŲ 
dalyvauti Centrinės Europos 
Mokslinių Bibliotekų ir In
formatikos Konferencijoje, 
pasitarti dėl naujos vientomės 
Lietuvos Istorijos rašymo ei
gos bei nustatyti gaires toli
mesniam jo vadovaujamo Li
tuanistikos Tyrimo ir Studijų 
Centro bendradarbiavimui su 
Lietuvos mokslinėmis įstai
gomis. Prieš grįždamas į Chi
cagą spalio 5 d., porai dienų 
sustos Vokietijoje pasitarti su 
Vokietijos Lietuvių Kultūros 
Instituto vadovybe.

* * *
LITUANISTIKOS TYRIMO

IR STUDIJŲ CENTRAS 
RUGSĖJO 22 D. Į 

LIETUVĄ IŠSIUNTĖ 
SEPTINTĄJĮ SAVO 
SUORGANIZUOTĄ 

TALPINTUVĄ SU 42,000 
SVARŲ KNYGŲ ir žurnalų, 
kuriuos Lietuvos bibliote
koms bei mokykloms suau
kojo visuomenė. Pakrovime 
dalyvavo 29 Centro talkinin
kai. Persiuntimo išlaidas vėl 
padengė Lietuvių Fondas. 
Anot Centro pirmininko prof. 
dr. Jono Račkausko, LTSC 
pastangomis surinkta ir Lie
tuvon išsiųsta literatūra jau 
viršija 150 tonų svorį.

* * *
JONĖ LIANDZBERGIENĖ IR 
JŪRATĖ TAMULA1TIENĖ, 

ENCKLOPEDISTĖS IŠ 
LIETUVOS, rugsėjo 21 d. at-

SIUNTINIAI, MUITAI IR TRANSPAK
SIUNTINIAI, MUITAI IR TRANSPAK 

Turime OFICIALU patvirtinimą, kad siunčiant per 
TRANSPAK pagalbos tikslais lokiu muitiniu mokesčiu nėra

Talpintuvai siunčiami kas savaitę 
TRANSPAK praneša: 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. 
Mažas, bet vertingas: kava, arbata, kakava, apelsinų 

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

Galite užsakyti aspirino ir vitaminų prie visų siuntinių. 
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. 
Skubius siuntinius siunčiame AIR CARGO 

ROTA DEGUTIENĖ
216 943-4662

28262 Chardon Rd. Willoughby Hills, OH 44092

TRANSPAK Chicago tel. 312 436-7772
2638 W. 69th Street CHICAGO, IL 60629
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MIRĖKAZ. POCIUS
Laikraštį atiduodant į 

spaustuvę mums pranešė, kad 
Beverly Shores gyvenęs 
spalio 3 d. mirė tautinės 
srovės veikėjas Kazimieras 
Pocius, daug talkinęs Vilties 
Draugijai ir Dirvai.

* * *

vyko į Lituanistikos Tyrimo ir 
Studijų Centrą rinkti archyvi
nės ir naujos medžiagos apie 
žymiuosius Amerikos lietuvius 
naujam žinynui, kurį bendro
mis jėgomis išleis LTSC ir Lie
tuvos Mokslo ir Enciklopedijų 
Leidykla Vilniuje. Abi naujos 
LTSC bendradarbės yra ilga
metės leidyklos atskirų skyrių 
redakcijų vedėjos.

2,400
74 
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PENSININKŲ DĖMESIUI
Pensininkų klubas savo 

narių skaičiumi yra didžiau
sias Clevelando lietuvių vie
netas.

Klubas yra aktyvus ir veik
lus lietuvių visuomeniniame 
gyvenime. Pagal išgales finan
siškai paremia parapiją Tėvy
nės Garsus ir Dirvą.

Mėnesiniai suėjimai pra
eina įdomiai, nes be pietų dar 
būna paskaita aktualiomis te
momis ar koks nors svarbus 
minėjimas.

Sergantieji pensininkai 
yra aplankomi ligoninėje, o 
esantieji senelių namuose taip 
pat nėra pamirštami. Juos 
aplanko valdybos nariai ir ki
ti pensininkai.

Sekantis suėjimas įvyks 
spalio mėnesio 7 dieną, ket
virtadienyje, Lietuvių Na
muose. Programoje bus ak

SUTEIKITE DŽIAUGSMO 
GIMINĖMS LIETUVOJE

EI AIR CARGO
E] SIUNTINIAI LAIVU

E] DOLERIŲ PERSIUNTIMAS 
SIUNTINIAI PRISTATOMI BE MUITŲ 

atlanta iE,mc.
2719 West 7lst Street, Chicago, IL, 60629

td. (312) 4342121 ; 1-S00-77SSEND

MŪSŲ ATSTOVAS CLEVELANDE:
639 East 185th Str.,Clevelaod, OH, 44119 

Telefonas: (216) 481*0011 
DARBO LAIKAS: 
Antr.* Penkt. 9*5 ; Šeitad. 9-2

tuali daktaro Jono Stankaičio 
paskaita. Laukiame Visų!

* * *

KALĖDŲ DOVANĖLĖS
Clevelando Šv. Jurgio pa

rapija telkia lėšas kalėdinėms 
dovanėlėms pirkti adoptuotos 
Panevėžio katedros parapijos 
vaikams. Aukas galite įteikti 
klebonijoje arba aukų rinkė
jams pamaldų metu.

Ger. J.

Co.
Hair Design • Manicures 
Pedicures • Skin Care 

Kviečiame lietuvius 
mus aplankyti 

481-4121
FRED BOWEN, savininkas 

863 East 185th Street 
CLEVELAND, OHIO 44119

* * *

DĖMESIO!
Dar turime pilnus komplek

tus: Lietuvių Enciklopedijos - 371., 
Enciclopedia Lituanica - 6 t., 
Vinco Krėvės raštai - 6 t. Taip pat 
siunčiame į Lietuvą per agentū
ras, kaina 60-80 et. už svarą. 
Teirautis: J. Kapočius,

P.O. Box 752
Cotuit, MA 02635 
tel. 1-508-428-6991.

* * *

CHESTERLAND
NURSERY

Šiais metais turime didelį, 
geros kokybės, obuolių ir 
kriaušių derlių. Vaisiai par
duodami papigintomis kaino
mis. Adresas:
13070 Chillicothe Rd. 
(Rt. 306) Chesterland, OH. 
Tel. 729-1205 w

Padarai Savtnęp lank

PRAŠAU APLANKYTI MŪSŲ 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

PARENGIMAI
1993 M.

• 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.

DĖMESIO CLEVELANDO LIETUVI Al I 
LITHUANICA COMMERCE & CARGO INC. 

Siunčia siuntinius į Lietuvą adresatams į namus.
Siuntiniai bus priimami

Lietuvių Namuose - 877 E. 185 St.
Sekmadieniais nuo 2 v.p.p. iki 5 v.p.p. o pirm, nuo 9v. iki Iv.p.p. 

Siuntiniai bus priimami rugsėjo 19 ir 20 d.
spalio 3 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. mtntmum szo 

virš 100 sv. - 570 -1 sv.
Siuntinių kainos oro linija - iki 40 sv. - $2.65 -1 sv. min. $30 

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

LITHUANICA C & C INC. 6607 S. PULASK1 RD. CHICAGO ILL 60629 
Tel. 1 -312-585-8700, Fax 1 -312-585-8922

Prezidentas Gediminas Zaremba (33-35)

• LAPKRIČIO 14 d. Šv. Jurgio 
parapijos rudens Festivalis 11:30 - 
3:30 v.v.

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

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

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

481-6677

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga

VViIliam 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.

DARBO VALANDOS
antradienį, 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 * 11:0O vr - 12:06 pp *

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

ATASREALTORS F MKS
NORMLS

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

18021 MARCELLA ROAD 
CLEVELAND, OH. 44119 

216)486-2530

2412 CEDARVVOOD ROAD 
PEPPER PIKE, OH 44124

(216) 473-2530

ADV. VYTAS MATAS -teisinis patarėjas

-. —

•t .



DIRVA
SUSITIKIMAS PAS
ALGIMANTĄ KEZĮ

Bent kartą per mėnesį fo
tografo ir kultūrininko Algi
manto Kezio namuose - 
Stickncy miestelyje esančioje 
"Galerijoje" vyksta sekma
dieninės programos - susiti
kimai su įdomiais žmonėmis, 
daugumoje Lietuvos kultūri
ninkais.

Rugsėjo mėn. 12 d. popie
tę pas save šeimininkas pa
kvietė į "Santaros-Šviesos" 
organicacijos suvažiavimą at
vykusius rašto ir kultūros at
stovus: Saulių Žuką, Sigitą 
Parulskį ir Vytautą V. Lands
bergį. Pirmasis, kuris yra li
teratūros kritikas, daugiau 
kalbėjo apie jo vadovaujamą 
leidyklą ir žurnalą "Baltos 
lankos".

S. Parulskas, kuris dar
buojasi "Lietuvos aide", šiek 
tiek papasakojo apie save, o 

Sigitas Parulskis, "Lietuvos Aido" kultūros skyriaus vedėjas, kuris 
dalyvavo "Santaros-Šviesos" suvažiavime Lemonte, savo 
pasirodymo metu pas "Galerijos" šeimininką A. Kezj rugsėjo 12 d. Jis 
iš šeimininko gavo meno knygą. Ed. Šulaičio nuotr.

A. A.
STASIUI BARSTEIKAI

mirus, jo žmonai BERTAI, sūnui 
PAULIUI ir visiems giminėms bei 
artimiesiems reiškiame nuoširdžią 
šaulišką užuojautą.

L.Š. S-gos Išeivijoje 
Žalgirio Šaulių Kuopa

Kaimynui ir dainos draugui

A. A.
PRANUI KARALIUI

mirus, reiškiu gilią užuojautą jo žmonai 
GERDAI, sūnums BENEDIKTUI ir 
KORNELIJUI

Vacys Petkus

taip pat padeklamavo ir trum
pą savo eilėraštuką.

Kiek plačiau su savo kū
rybą prisistatė jaunas filmų 
meno specialistas V.V. Lands
bergis, čia parodęs du savo 
naujesnius kūrinius: filmą 
apie dail. P. Repšį ir apie Per
lojos respubliką. Jie visi bu
vo entuziastingai sulikti, kai 
kurie atsakė į dalyvių klausi
mus.

Dalyvių tarpe irgi matėsi 
daugiau svečių iš Lietuvos, o 
taip pat ir vietinių kultūros 
darbuotojų. Šeimininkas, ku
ris visai neseniai pats buvo 
grįžęs iš tėvynės, visus šiltai 
sutiko, na ir pavaišino. Jis 
džiaugėsi, kad netrukus Lie
tuvoje pasirodys jo foto kny
ga, kuri jau ilgesnį laiką ten 
išgulėjusi. E. Š.

LEOPOLDAS KUMPIKAS
(1906. 11. 15 —

Liko nepasakyti padėkos 
žodžiai... Išgirdome liūdną 
žinią - vėtra išminties girioje 
išrovė ąžuolą.

1993 m. liepos 30 d. mirė 
Kauno Technologijos univer
siteto profesorius Leopoldas 
KUMPIKAS - Lietuvos ma
šinų gamybos kūrėjas ir puo
selėtojas, visų kartų mašinų 
gamintojų mokytojas.

Buvę profesoriaus moki
niai, visi, artimiau jį pažino
ję, neteko išmintingo patarė
jo, žmogaus, kuris buvo ne
prilygstamo darbštumo, tau
rumo ir inteligencijos pavyz
dys. Visa jo biografija, visas 
jo sąžiningas gyvenimas, 
mokslinė ir pedagoginė veik
la, skirta Lietuvos gerovei, 
byloja apie jo šviesią asme
nybę, kuri buvo lyg neišsen
kama gėrio versmė.

L. KUMPIKAS gimė 
1906 m. lapkričio 15 d. Ma
žeikių rajone, Čepiškių kai
me. 1924 m. baigęs Šiaulių 
gimnaziją, įstojo į Kauno Vy
tauto Didžiojo universiteto 
Technikos fakultetą. Dėl 
sunkių materialinių sąlygų 
nutraukęs mokslą, šešerius 
melus dirbo Kauno automo
bilių remonto ir prekybos 
įmonėje ir kartu dėstė vairuo
tojų kursuose. Grįžęs studi
juoti, dvejus metus vakarais 
dirbo Lietuvių klube ir dvejus 
metus laborantu Vytauto Di
džiojo universiteto Metalų 
technologijos katedroje.

1938 baigė Technikos fa
kultetą ir buvo paliktas asis
tentu Metalų technologijos 
katedroje. Gavęs švedų fir
mos stipendiją, buvo išvykęs 
praktikuotis į Švediją, kur su
sipažino su pažangia metalų 
apdirbimo pramone. Grįžęs 
dirbo Kauno ginklų dirbtu
vėse gamybos vedėju, vėliau 
vyriausiuoju inžinieriumi ir ly
giagrečiai dėstė Universitete.

Nuo 1944 m. atsidėjo vien 
tik pedagoginiam ir moksli
niam darbui Universitete. 
1949 m. apgynė disertaciją, 
po metų jam buvo suteiktas 
docento, o 1965 m. - profe
soriaus vardas. 1951 m. pra
dėjęs vadovauti Mašinų ga-

1993. 07. 30)
mybos technologijos kated
rai, šį darbą dirbo 35-erius 
metus.

1962 m. Profesoriaus pas
tangomis įsteigtas Mašinų 
gamybos fakultetas. Jo deka
nu prof. L. Kumpikas buvo 
renkamas vienuolika metų. 
Jis buvo aktyvus Kauno poli
technikos instituto steigėjas. 
Prof. L. Kumpikas dosniai 
dalijo savo patirtį, konsultuo
damas gamyklų specialistus, 
padėjo parengti technologi
nius projektus "Metalo", "Per
galės", "Žalgirio" ir kitoms 
gamykloms. Aktyviai daly
vavo švietėjiškame ir visuo
meniniame darbe, buvo moks
linių ir metodinių tarybų na
rys.

Už nuopelnus Profesoriui 
suteiktas nusipclnusio inži
nieriaus vardas, Jis apdova
notas Respublikine premija, 
daugeliu Garbės raštų. Ypač 
vaisinga Profesoriaus veikla 

A. A.
ANTANUI RUKUI

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame 
Jo žmonai ELENAI RUKIENEI, dukroms 
ARESTIDAI PARAKINKIENEI, DAIVAI 
KAKŠIENEI, bei Jų šeimoms, ir sesutei 
JOHANAI RUKAITEI.

Korp Neo Lithuania 
Floridos St. Petersburgo 
padalinys

A. A.
ANTANUI RUKUI

mirus, • • žmonai ELENAI, dukroms - 
ARESTIjAI ir DAIVAI, jų šeimoms bei 
seseriai JOHANAI reiškiame gilią 
užuojautą

Tautinės Sąjungos 
Petersburgo skyriaus 
valdyba ir nariai

leidžiant vadovėlius, kuriais 
naudojasi ne tik mechaninės 
technologijos krypties stu
dentai, bet ir inžinieriai. De
šimt jo parengtų vadovėlių 
tapo mašinų gamintojų enci
klopedija. Pastaraisiais me
tais parengtas ir įteiktas lei
dyklai keturių kalbų techninis 
mašinų gamybos terminų žo
dynas. Keturiolika mokslo 
kandidatų dėkingi Profesoriui 
už vadovavimą jų moksli
niam darbui.

Žmogaus dalia - išeiti... 
nors lieka neįgyvendinti dar
bai ir svajonės. Profesorius, 
išeidamas pro Gyvenimo var
tus, paliko mums ne tik ne
įkainuojamus dvasios turtus, 
paliko gražią, darnią šeimą, 
bet ir šviesų prisiminimą, ku
ris neišblės, kol gyvi mes - 
Jo mokiniai.

Atsisveikinime su Profe
soriumi, jausdami dėkingumą 
už rūpinimąsi, už toleranciją, 
vertingus patarimus, už tai, 
kad puoselėjo gėrį, kad nie
kada tarp mūsų nedygo blo
gio sėklos. Nuoširdžiai už
jaučiame šeimą.

Teauga jauni ąžuoliukai - 
tvirto ąžuolo atžalynas - lais
voje Lietuvos žemėje.

Lietuvoj liko velionio 
žmona Kazė, sūnūs Antanas 
ir Kazimieras Kumpikai ir 
Vita Kumpikaitė-Kibišienė 
su šeimomis. Taip pat sesuo 
Viktorija Kumpikevičiūtė 
-Kalpokienė su vaikais, a.a. 
brolio Liudviko vaikai, a.a. 
sesers Cecilijos Kumpikevi- 
čiūtės-Rauchicnčs vaikai.

Amerikoj liko a.a. brolio 
Juliaus Kumpiko duktė, Dr. 
Giedrė Kumpikaitė ir a.a. se
sers Jadvygos Kumpikevičiū- 
tės-Trimakienės sūnūs, Gedi
minas ir kun. Antanas Trima
kas.
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