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TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

LIETUVOS LATVIJOS 
JŪRŲ SIENA

Eivydas Radvila
Daugelio apžvalgininkų 

vertinimu, dar niekada istori
joje Lietuvos - Latvijos san
tykiai nebuvo tokie įtempti. 
Šių santykių aptarimas, gin
čo priežasčių aiškinimasis - 
be abejo svarbiausias pasta
rųjų dienų šalies politinio gy
venimo veiksnys.

Jau apie pusmetį rusenu
si nesantaikos ugnis su nauja 
jėga išsiveržė praėjusį antra
dienį, Latvijos vyriausybei 
pasirašius sandorį su užsie
nio bendrovėmis dėl naftos 
paieškų Baltijos jūroje. Pa
gal šią sutartį, viena didžiau
sių JAV naftos bendrovių 
AMOCO ir Švedijos "Svens- 
ka Petroleum Exploration 
AB" dukterinė įmonė OP AB 
paieškos darbus Baltijos jū
ros pietinėje Latvijos ekono-
minės zonos srityje turėtų 
pradėti 1996 metų vasarą. 
Naftos telkinys vertinamas 6 
mlrd. litų. Latvija gaus 11 
nuošimčių telkinyje išgautos 
naftos ir dar dešimtadalį pel
no. Tyrimo darbus lygiomis 
dalimis finansuoja vien tik 
užsienio bendrovės. Latvių 
teigimu, sutartyje numatyta, 
jog naftos žvalgyba nebus 
vykdoma ginčyjamoje su Lie
tuva Baltijos jūros dalyje, ta
čiau lietuviai tvirtina, jog ne
sutariama net, ką laikyti gin- 
čyjama sritimi.

Tuoj po minėto sandorio

Kiekvieną atsisveikinimą 
lydi sentimentalūs jausmai, 
ypatingai tada, kai išlydimas 
asmuo yra populiarus, gerbia
mas, mylimas ir naudingas 
žmogus. Š.m. lapkričio 5 
dieną po pamaldų Clevelan
do Dievo Motinos parapijos 
kavinėje klebono kun. Gedi

Atsisveikinimas su išvykstančiu redaktoriumi dr. A. Bundoniu ir jo dukra prie "Dirvos" 
redakcijos. . V. Bacevičiaus nuotr.

pasirašymo dėl abiejų šalių 
santykių būklės išsiaiškinimo 
Lietuva pakvietė konsultaci
joms savo ambasadorių Ry
goje R. Karaziją. Tuo norėta 
parodyti itin neigiamą Lietu
vos požiūrį į Latvijos veiks
mus bei perspėti apie galimą 
santykių pablogėjimą. Toks 
ryžtingas atsakas aiškintas 
tuo, kad Latvija anksčiau bu
vo pažadėjusi nepasirašyti 
jokiųsutarčių su užsienio ben
drovėmis dėl ginčyjamo naf
tos telkinio tyrimo, kol su 
Lietuva nebus pasirašyta su
tartis dėl jūrų sienos. Be to, 
Lietuvos Užsienio reikalų 
ministerija kaltina Latviją 
geros kaimynystės ir Pabalti
jo solidarumo dvasios stygiu
mi, kadangi, prieš pasirašant 
sandorį, jie lietuvių nesupa-
žindino su turima medžiaga.

Dėl santykių paaštrėjimo 
Lietuvos pareigūnai daugiau
sia kaltina Latvijos pusę. Ta
čiau opozicija randa ir nema
žus Lietuvos vadovų "nuo
pelnus". Dar praėjusių metų 
lapkričio pabaigoje abiejų 
šalių premjerai pranešė, jog 
susitarė dėl jūrų sienos nu
statymo, tačiau neatskleidė 
jokių smulkmenų. Buvo ga
lima suprasti, kad Lietuva 
padarė nuolaidų, kadangi A. 
Šleževičius po to aiškino, jog 
svarbiau pasauliui parodyti, 
kad kaimynės gali susitarti,

SENTIMENTALUS SUDIE!
Aurelija M. Balašaitienė

mino Kijausko iniciatyva 
įvyko trumpas, bet jautrus 
atsisveikinimas su "Dirvos" 
redaktoriumi, dr. Anicetu 
Bundoniu, kuris lapkričio 7 
dieną, lydimas savo iš Lietu
vos atskridusios dukros Lo
retos Zakarevičienės, po sun
kios ligos ir rimtos operaci

Vaikų šventėje, Toronte, muzikos konkurse, ypač sėkmingai pasirodė Clevelando Sv. 
Kazimiero lituanistinės mokyklos dainininkai. Net 5 iš 7 apdovanojimų ir teisę dalyvauti 
laimėtojų koncerte pelnė mūsų dainorėliai, dalyvavę dešimtyje atskirų konkurso grupelių.

V. Kliorio nuotr.

negu ginčytis dėl kelių kva
dratinių kilometrų Baltijos 
jūroje. Matyt, naudodamasi 
tuo susitarimu, Latvija šių 
metų kovo mėnesį paskelbė 
tarptautinį konkursą dėl naf
tos paieškų Baltijos jūroje. 
Lietuvos Užsienio reikalų 
ministerija dėl to nusiuntė 
notą Latvijai, tačiau pastarie
ji į ją nekreipė jokio dėmesio 
ir toliau tęsė derybas su už
sienio bendrovėmis.

Galutinį, ginčą baigiantį 
tašką turėjęs padėti taip vadi
namas Maišiagalos susitari- 
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jos, grįžta į Tėvynę. Kun. 
Kijauskas trumpai, bet labai 
išsamiai, aptarė taurią dr. Bun- 
donio asmenybę ir jo pozity
vią įtaką į lietuviškos visuo
menės bei spaudos gyveni
mą. Prisiminimui jis dr. Bun- 
doniui įteikė dvi knygas - 
"Dievo Motinos parapijos is-

JIS KVIETĖ TAUTAS TAIKAI...
Ministro Pirmininko A. Už taikos grąžinimą į

Šleževičiaus pareiškimas ry
šium su Izraelio Premjero 
nužudymu.

"Aš tikiu, kad pasaulio 
tautos myli taiką" - tai buvo 
vieni paskutiniųjų Izraelio 
Ministro Pirmininko Yitzha- 
ko Rabino žodžių. Netrukus 
po jų nuskambėjo teroristo 
šūviai. Mūsų laikmetis pra
rado vieną iškiliausių asme
nybių, įkūnijusią kovos prieš 
blogį ir neapykantą simbolį.

Daugiau kaip prieš me
tus aš gavau Yitzhako Rabi
no laišką. Jame jis vylėsi, 
kad po dešimtmečiais truku
sio priešiškumo mes tapsime 
prievartos ir kraujo pralieji
mo pabaigos liudininkais. 
"Mes nepuoselėjame iliuzijų, 
kad ateitis bus lengva, - sakė 
1994 metų rugpjūčio 17-ąja 
Izraelio vyriausybės vado
vas. - Žmogžudiški prievar
tos aktai, kuriuos vykdo eks
tremistai, neigiantys pačią 
tiesos sampratą, tebedrums- 
čia pasaulį. Mums lieka dar 
daug darbo..."

toriją" ir "Lietuviškų Mado
nų šventovę". Pakviestas 
tarti savo žodį, dr. Bundonis 
jaudinosi, atsisveikindamas 
su jam daug nuoširdumo ir 
draugiškumo parodžiusia lie
tuviška visuomene. Jis kvie
tė visus, vykstančius į Lietu
vą, jį būtinai aplankyti. Jis 
nuoširdžiai dėkojo "Dirvos" 
redakcijos talkininkėms, ku
rių darbo ir įsipareigojimo 
dėka jo ligos metu "Dirva" 
išėjo laiku, buvo turininga ir 
įdomi. "Vilties" Draugijos 
vice-pirmininkas dr. Vikto
ras Stankus iškėlė dr. Bundo- 
nio nuopelnus, pabrėždamas, 

Artimuosius Rytus premjeras 
Y. Rabinas buvo pažymėtas 
Nobelio taikos premija. 
Mes, Lietuvos žmonės, gali
me teigti, kad premjeras Ra
binas buvo vienas iš tų, kuris 
grąžino pasitikėjimą ir tarp 
Lietuvos bei Izraelio žmonių.

1994-ųjų spalio 2-ąja 
mes stovėjome kartu Jeruza
lės Rožių sode ir drauge kal
bėjome apie skausmingus vi
siems istorijos dalykus: Lie
tuvos žydų tragediją ir mūsų 
visų bendrą atsakomybę, kad 
tai niekuomet žemėje nesi- 
kartotų. Yitzhakas Rabinas 
kvietė mus, visa tai įverti
nus, žiūrėti į ateitį. Tai buvo 
žmogus, kuris nuolat žvelgė į 
priekį ir galvojo, kokį pasaulį 
mes visi paliksime ateinan
čioms kartoms.

Šią skaudžią valandą už
jaučiame Izraelio valstybę, 
jos žmones.- žydus ir arabus, 
kurių taikai ir kuriamajam 
darbui savo gyvybę paaukojo 
šis taurus Žmogus.

kad dr. Bundonis skleidė lie
tuviškumą ir nuoširdų patrio
tizmą. Atsisveikinimas buvo 
baigtas, sugiedant vieną 
punktelį "Lietuva brangi".

Malonus ir visada drau
giškas dr. Bundonis mielai 
sutiko su manim padaryti "at
sisveikinimo pokalbį" spau
dai. Ne mane vieną, bet ir 
daugelį "Dirvos" skaitytojų 
domino klausimas, kokiu bū
du griežtųjų mokslų daktaras 
perėjo į spaudos darbą. Nu
sijuokęs, dr. Bundonis trum
pai nupasakojo savo kelią į 
spaudą. Baigęs Maskvos 
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Girdėta iš Vilniaus
• PIRMIEJI NAMAI GRĮŽTANTIEMS TREMTINIAMS. I 

Lietuvą grįžtančių tremtinių laikino apgyvendinimo punktas 
įsikurs sostinės pakraštyje Naujojoje Vilnioje - penktadienį 
Vilniaus miesto savivaldybei statybininkai perdavė du pirmuo
sius gyvenamojo namo korpusus.

Grįžtančių tremtinių ir politinių kalinių šeimos laikino ap
gyvendinimo punkte galės gyventi vienerius metus, išimti
nais atvejais - pusantrų. Per tą laiką jie galės susitvarkyti 
pilietybės, įsidarbinimo, nuolatinės gyvenamosios vietos 
pensijų ir kitus reikalus.

Šiuo metu į Lietuvą norėtų sugrįžti beveik tūkstantis so
vietų okupacijos metais ištremtų šeimų.

• RUGSĖJĮ LIETUVOJE VĖL PAKILO KAINOS. Statis
tikos specialistai praneša, kad šių metų rugsėjo mėnesį var
tojimo prekių ir paslaugų kainos Lietuvoje augo sparčiau ne
gu rugpjūčio mėnesį.

Statistikos departamento duomenimis, rudens sezono 
drabužių ir avalynės kainos pakilo 3,3 proc., o kai kurie 
maisto produktai brango dar sparčiau. Pavyzdžiui, kiaušiniai 
pabrango net 15,7 proc., kruopos - 8,2 proc., mėsa - 6,3 
proc., sviestas - 5,8 proc., dešros ir rūkyti gaminiai - 5 proc. 
Viso būtiniausių maisto produktų krepšio kaina per mėnesį 
pakilo 2,4 proc., o jo rugsėjo mėnesio kainos, palyginti su 
1993 m. gruodžio kainomis, šoktelėjo net 72,7 proc.

Ypač ruduo nuliūdino gėlių kainomis - per rugsėjį jos 
pabrango 27,4 proc., nors šis mėnuo buvo saulėtas ir šiltas. 
Rašymo reikmenys atitinkamai brango 4,4 proc., vaistų ir 
medicinos preparatų - 4 proc.

Tiesa, kai kurie sezoniniai maisto produktai - obuoliai, 
svogūnai, burokėliai, cukrus ir miltai - atpigo.

• UŽSIENIO INVESTICIJOS | LIETUVOS EKONOMIKĄ. 
Žurnalas "Centrinės Europos ekonomikos apžvalga" 
("Centrai European Economics Review") paskelbė duomenis 
apie užsienio kompanijų investicijas j Lietuvą. Iki šių metų 
pradžios vienam Lietuvos gyventojui teko 83 JAV doleriai 
investicijų (Latvijos - 145 JAV dol., Estijos - 314 JAV dol.).

Tarp priežasčių, atbaidančių potencialius investuotojus, 
žumalasmini silpną šalies ekonomiką, biurokratine sistemą, ne
tobulus įstatymus ir didžiules eiles prie Lazdijų muitinės punkto.

Žurnalas išvardijo stambiausius investuotojus į Lietuvos 
ekonomiką. Pirmoji sąraše - kompanija "Philip Morris", jau 
investavusi į Klaipėdos tabako fabriką 30 milijonų JAV dol. ir 
pasirengusi investuoti dar 25 milijonus dol.. Antrąją vietą 
pagal investicijų dydį užima "Kraft General Foods Internatio- 
nal", įdėjusi 15 milijonų dolerių į Kauno konditerijos fabriką. 
Toliau sąraše yra dvi Vokietijos kompanijos - "Richard Ham- 
merke Farberei" (9,8 milijono JAV dolerių) ir "VVilhelm Beck- 
er" (6,6 milijono dolerių), investavusios į Vilniaus "Audėjo" 
fabriką, ir olandų-anglų kompanija "Shell Overseas Holdings", 
investavusi 5,1 milijono dolerių į bendrą kuro gamybos įmo
ne "Shell Lietuva".

• PATVIRTINTI VALSTYBINĖS PRIVATIZAVIMO AGEN
TŪROS NUOSTATAI. Vyriausybė patvirtino Lietuvos valsty
binės privatizavimo agentūros nuostatus. Pagal juos, agen
tūra veiks kaip Lietuvos Vyriausybės atstovė, privatizuojanti 
valstybės nuosavybe esantį turtą.

Svarbiausias Privatizavimo agentūros tikslas - 
privatizuoti valstybei ar savivaldybėms priklausančių įmonių 
akcijas ir kitokį turtą, siekiant kad kiekvienas sandoris būtų 
efektyviausias. Agentūra turės parengti metinį privatizavimo 
objektų sąrašo projektą, kurį tvirtins Vyriausybė, nustatys 
objekto privatizavimo būdą, sąlygas, taip pat leis Informaci
nį privatizavimo biuletinį, kuriame skelbiami oficialūs praneši
mai, reklamuos privatizuojamus objektus, padės ieškoti in
vestuotojų, atliks kitus, nuostatuose numatytus darbus.

Privatizavimo agentūra bus išlaikoma iš Lietuvos valsty
bės biudžeto lėšų. Jai Lietuvos valstybės ir savivaldybių 
turto privatizavimo įstatymo numatytais atvejais taip pat gali 
boti skiriamos Privatizavimo fondo lėšos. (ELTA.)

TRUMPAI
• Kinija ir Rusija baigė 

derybas dėl pasienio linijos. 
Abiejų valstybių siena yra 
4,380 km ilgumo. Buvo su
sitarta dėl naujos linijos, ei
nančios 54 km.

• Pentagonas paskelbė, 
kad JAV vyriausybė, jei Ja
ponija pageidautų, sutiktų iš
vežti dalį Okinavvos saloje 
stovinčios kariuomenės, ku
rios ten yra 26 tūkstančiai.

• Rusija sutiko siųsti į 
Bosniją apie 12,000 savo ka
reivių, kurie ten veiktų ben
droje komandoje kartu su 
amerikiečiais kariais. Taikos 

prižiūrėtojų vadas būtų ame
rikietis generolas George 
Joulwan, JAV karo jėgų Eu
ropoje vadas. Rusijos vadai 
jokiu būdu nesutiko būti 
NATO kariuomenės vadovy
bėje, nors gen. Juovvan yra ir 
NATO jėgų vadas. Jo pava
duotoju numatytas rusų ge
nerolas I^ecnti Shevtsov.

• Pakistane suimti 38 
aukšti karininkai, planavę 
nuversti demokratinę vy
riausybę.

• Bengalijoje įvyko ke
turių dienų generalinis strei
kas, tačiau premjerės Khale- 
da Zia vyriausybė nepasi
traukė.

Europa neskuba
Pastaruoju metu Rytų 

Europos sostinėse daug kal
bama ir rašoma apie Rytų Eu
ropos įsijungimą į Europos 
Sąjungą ir į karinę NATO or
ganizaciją. Vokietijos kanc
leris Kohl, viešėdamas Len
kijoje, pažadėjo lenkams, 
kad iki šio šimtmečio pabai
gos Lenkija tikriausiai bus 
priimta į Europos Sąjungą, 
tačiau Briuselio biurokratai, 
kurie šiuos dalykus tvarko ir 
artimiau pažįsta, kraipo gal
vas, sakydami, kad tokio są
jungos greito plėtimo sunku 
tikėtis. Pareiškimus įsijungti 
į Europos Sąjungą yra jau 
formaliai įteikusios penkios 
šalys: Vengrija, Lenkija, 
Rumunija, Slovakija ir Latvi
ja. Europos Sąjungos komi
sijos Rytų Europos reikalams 
pirmininkas Hans van der 
Broek pabrėžė, kad, jo nuo-, 
mone, tik viena Čekijos res
publika gali tikėtis įjungimo 
į Sąjungą, gal apie 2002 me
tus. Jau yra apskaičiuota, 
kad Sąjungos biudžetui kas
met kainuotų apie 50 mili
jardų dolerių tas naujų pen
kių valstybių įjungimas. Ne
abejojama, kad įsijungti pa
geidauja dar Čekija,Slovėni
ja, Bulgarija, Estija ir Lietu
va. Joms teks laukti dar il
giau, nes tose šalyse dar ne
aiškios politinės ir ekonomi
nės padėties reformos. To
kios reformų kelyje toli pa
žengusios Vengrijos užsienio 
investicijos pralenkia kitų ša
lių Rytų Europoje investici
jas, tačiau ir vengrai yra per 
pusę atsilikę nuo portugalų, 
kurie laikomi Europos Sąjun
gos vargingiausiais nariais.

Europos Sąjungos vado
vai pasimokė iš Vokietijos, 
kuri susijungė į vieną ekono
minį vienetą su buvusia Rytų 
Vokietija. Paaiškėjo, kiek 
valstybės iždui kainuoja pa
kelti atsilikusios rytinės zo
nos pramonės našumą, kad ji 
galėtų konkuruoti su moder
niomis Vakarų įmonėmis. 
Įsijungus į Europos sąjungą, 
tektų įsijungti ir į tos są
jungos gynybos organizaciją, 
kuri pamažu tampa Europos 
karine ranka, panašia į NATO. 
Ten patekti dar sunkiau, nes 
pirma reikėtų įsijungti į Eu
ropos Sąjungą. NATO didi
nimui priešinasi net ir dabar
tinė Rusijos vadovybė. Va
karai dar nežino, kaip priimti 
nuo komunizmo nukentėju
sias Rytų Europos šalis į sau
gumo struktūras, kartu nesu
keliant pasikeitimų dabarti
nėje Rusijoje. Sakoma, kad 
Europos Sąjungoje naujų na
rių priėmimas ypač šaltai ver
tinamas Viduržemio jūros 
kraštuose: Graikijoje, Italijo
je, Ispanijoj, Portugalijoj. 
Jos dabar gauna Sąjungos 
biudžeto lėšas, skiriamas at
silikusioms apygardoms. Su 
naujomis tokią paramą gau
nančiomis valstybėmis biu
džetas bus dar daugiau apsun-

Rašo Algirdas Pužauskas

kintas naujų ištiestų rankų.
Pagal rytinės Europos 

šalių visuminį gamybinį pro
duktą sudarytame sąraše Slo
vėnija ir Čekija pirmauja, o 
trys paskutinės sąraše yra: 
Bulgarija, Lietuva ir Rumu
nija. Europos Sąjunga turi 
įvairių problemų ir be naujų 
narių. Jų priėmimo data dar 
toli, toli.
TRUMPAI

• Izraelyje vyksta deba
tai dėl opozicijos politikų 
veiklos ir nusistatymo prieš 
darbiečių vyriausybės taikos 
su arabais planą. Nušauto 
premjero Rabino našlė atsi
sakė paduoti ranką Likud par- 
tijos vadui ir nepriėmė jo 
užuojautos. Premjero Rabi
no laidotuvėse dalyvavo pre
zidentas Clintonas su žmona 
ir buvę prez. Bush bei Carter. 
Senatorius Edvvard Kennedy 
ant Rabino kapo užbėrė saują 
žemės, atvežtos nuo savo bro
lių, irgi atentatuose žuvusių, 
kapų. Izraelio spauda kaltina 
savo premjero apsaugos ne
pakankamumą. Vyriausybė 
paskelbė savaitės gedulą. 
Jauno fanatiko, kuris nušovė 
premjerą, tėvai laišku atsi
prašė Rabino šeimos ir pra
nešė, kad jie labai apgailes
tauja nelauktą įvykį.

• Pentagonas paskelbė, 
jog Okinavvos saloje suimti 
trys amerikiečiai juodi karei
viai, išprievartavę 12 metų ja
poniukų mergaitę. Saloje 
įvyko piktos vietinių demons
tracijos, reikalaujančios iš
vežti JAV kariuomenę.

• Rusijos prezidentas 
Jelcinas, sugrįžęs iš New Yor
ko, buvo paguldytas į ligoni
nę dėl širdies sutrikimų. Li
beralų vadas Žirinovskis pa
reiškė, kad ta liga esanti Jel
cino sugalvotas vaidinimas, 
kad galėtų atidėti prezidento 
rinkimus. Spėjama, kad Jel
cinui teks ilgesnį laiką pabūti 
gydytojų priežiūroje. Jo šir
dies negalavimai prasidėję 
1987 m.

• Buvęs Vietnamo karo 
laikais gynybos sektretorius 
Robert McNamara aplankė 
Vietnamą. Jis pareiškė, kad 
tas karas buvęs nereikalingas 
ir apgailestavo savo vaidme
nį jame.

• Nežiūrėdama tarptauti
nių priekaištų ir protestų, 
Prancūzija jau susprogdino 
tris branduolinius užtaisus. 
Vyriausybė paskelbė, kad 
bus dar trys sprogimai, iš vi
so šeši, nors buvo planuota 
turėti aštuonis.

• Quebecko referendume 
labai nedidele balsų daugu
ma (52,000 balsų skirtumu) 
žmonės atmetė suverenumą 
ir provincija toliau lieka Ka
nados dalimi. Provincijos 
premjeras Parizeau pasitrau
kė iš pareigų.

• Kinijos prezidentas 
Jiang Zemin savo kalboje 
Jungtinėse Tautose puolė 
tam tikras didžvalstybes, ku
rios pasislėpusios už demo
kratijos ir žmogaus teisių šū
kių, kritikuoja Kiniją. Šis 
pareiškimas, sakoma, atšal
dęs jo susitikimą su prez. 
Clintonu.

• Italijos premjeras Lam- 
berto Dini pasisiūlė pasitrauk
ti iš pareigų, jei parlamentas 
to pageidautų. Tačiau nepa
sitikėjimo klausimą iškėlęs 
buvęs premjeras Silvio Ber- 
lusconi pats yra patrauktas 
teisman už kyšius.

• Sirija sutiko priimti dalį 
Libijos ištremtų palestiniečių 
darbininkų. Sirijos vyriausy
bė pasiuntė Izraeliui užuo
jautą dėl atentate žuvusio 
premjero Rabino mirties.

• Filipinų prokurorai kal
tino buvusio prezidento Mar- 
cos našlę valstybės turto 
grobstymu. Iš įvairių Švei
carijos bankų vyriausybei 
pavyko susigrąžinti 475 mil. 
dolerių. Nors Imeldai grėsė 
sunkios kalėjimo bausmės, ji 
buvo išrinkta į Filipinų parla
mentą iš Leyte provincijos ir 
jau davė priesaiką, kaip par
lamento narė.

• Rusijos spauda skelbia, 
jog tarp kandidatų į Rusijos 
Dūmą 43 partijų sąrašuose 
rasti 87 kandidatai, kurie ar
ba jau buvo teismo bausti už 
kriminalinius nusikaltimus 
arba šiuo metu tardomi nusi
kaltėliai.

• NATO gen. sekretoriui 
pasitraukus iš pareigų dėl 
praeities nesąžiningumo iš
kėlimo, nauju sekretoriumi 
gali tapti buvęs Olandijos 
ministras pirmininkas Ruud 
Lubbers. Vokietija, Prancū
zija ir Britanija paskelbė, kad 
jos pritaria jo kandidatūrai.

• Libija paskelbė, kad ji 
ištrems daugiau milijono Af
rikos imigrantų, kurie atvyko 
į Libiją nelegaliai.

• JAV Kongrese jau 
svarstomi pasiūlymai perkel
ti iki 1999 metų JAV amba
sadą Izraelyje iš Tel Avivo į 
Jeruzalę.

• Prezidentas Jelcinas, 
prieš patekdamas ligoninėn, 
barė savo užsienio reikalų 
ministrą Kozyrevą, sakyda
mas, kad jis pataikauja Ame
rikai ir Vakarams, nepaiso 
Rusijos interesų. Jelcinas 
grasino ministrą pakeisti, ta
čiau po poros dienų, žadėjo jį 
palikti, tik paskirti jam naują 
padėjėją.

• Savivaldybės balsavi
muose Berlyne gerai pasiro
dė "žalieji" ir buvę komunis
tai, tačiau rinkimus laimėjo 
krikščionys demokratai. Pra
eityje stiprūs socialdemokra
tai šį kartą gavo apie 23 nuoš. 
visų balsų.
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MASKVA SPĄSTUS SPENDŽIA
Juozas Žygas

Nereikėtų svajonių pa
saulyje gyventi ir manyti, 
kad Lietuva jau gyvena de
mokratinės Rusijos paunks- 
mėje. Rusija demokratinė ar 
ne, bet turi savo imperinius 
tikslus. Pagaliau nereikia 
būti rusams nei imperialis
tais, kad pasižiūrėję į žemė
lapį matytų, jog Baltijos val
stybės jiems kelią į jūrą už
stoja. Istorijos sąvartoje be
veik visos tautos (galbūt tik 
išskyrus lietuvius) kovojo dėl 
jūros prieigų. Tad ir nereikė
tų stebėtis, kad rusai įkėlę 
koją į Karaliaučių ir neužšą
lantį karo uostą Piliava (vok. 
Piliau), nemano iš ten pasi
traukti. Ne tik nemano iš ten 
pasitraukti, bet kalbėdami 
apie taikų sugyvenimą, per 
tvorą grasina.

Neseniai vyko manevrai 
vos 10 km nuo Lietuvos sie
nos. Manevrai, kuriuose da
lyvavo daug generolų, admi
rolai ir iš Maskvos atvykę 
vyriausybės stebėtojai. Be 
to, iš St. Petersburgo specia
liu kariniu laivu, buvo atvež
ta raketa kuri tik 10 km nuo 
Lietuvos pasienio buvo iš
šauta. Taip pat ta proga bu
vo pasakyta: "Tai yra perspė
jimas tiems, kurie bandytų 
mūsų teritoriją ir mūsų teises 
pažeisti". Atrodytų, kad vi
sas tas žvanginimas dau
giausiai buvo prieš Lietuvą 
nukreiptas. Be to, perspėji
mas ir NATO organizacijai, 
kad plėtimasis pažeistų Rusi
jos interesus. Daugiau įtarti
nai skamba - tai tas "mūsų 
teisių pažeidimas". Dar grės
mingesnes kalbas jie į Estiją 
ir Latviją taiko. "Estija ir 
Latvija yra dvikalbės valsty
bės, tad ir rusiakalbiai turėtų 
teisę savo valdžią sudaryti". 
Ir, žinoma, tokią "legalią val
džią" Rusija mielai paremtų. 
Nes ji visuomet yra linkusi 
"skriaudžiamuosius" užstoti.

Rusija Baltijos valstybių 
iš savo glėbio ar bent įtakos 
zonos nenori paleisti. Tad 
įvairiais frontais bando, taip 

sakant, ieško "Achilo kulnies". 
Arba galima palyginti su meš
keriotoju, kuris ant vieno kab
liuko užmauna žuvytę, o ant 
kito slieką. Tad ir Rusija 
nors savo rankose turi stiprią 
kortą - tai rusiakalbiai (fakti- 
nai kolonistai - kurie turėjo į 
plačiąją tėvynę grįžti). Bet 
tuo nepasitikėdama, dabar 
bando subtilesnę priemonę. 
Radijo žiniomis, Maskvoje 
veikiančiame "Diplomatijos 
institute" yra Lietuvai paskir
tos 6 vietos nemokamai. Rei
kėtų manyti, kad panaši pri
vilegija bus taikoma Latvijai 
ir Estijai. Tai busimieji agen
tai, kurie būtų kaip kirminai 
obuolyje. Jie turėtų naikinti 
ne iš lauko, bet iš vidaus.

Lietuvos nelaimė ir yra 
ta, kad ji tebėra vadovaujama 
tų, kurie baigė įvairius parti
nius institutus Maskvoje ar 
Leningrade. Kokia būtų nau
da iš tokių diplomatų ir kam 
jie tarnautų? Kuomet prasi
dėjo atgimimas ir mus užplū
do įvairūs tėvynainiai, ir mes 
su jais glėbesčiavomės. Iš tų 
laikų turiu pilną dėžutę vizi
tinių kortelių įvairių parei
gūnų ir žymūnų. Dabar be
vartydamas radau įdomią kor
telę: "Vladislovas K. Miku- 
čiauskas, Minister For Fo- 
reign Affairs of the Lithua
nian SSR". Jis lankėsi gal 
prieš šešetą metų. Elgėsi ga
na tyliai ir be reklamos. Tur
būt tyrė sąlygas, kokios būtų 
galimybės užmegzti ryšius su 
mūsų diplomatija ir rezisten
ciniais veiksniais. Arba no
rėjo į juos savo žmogų įvesti 
ir gal nesantaiką sukelti. Ma
nyčiau, kad jis buvo baigęs 
"Diplomatinį institutą". Kur 
jis yra dabar? Ar jis savo 
"diplomatinę" patirtį panau
dojo Lietuvos atstatymui? 
Ne! Jis ir toliau Maskvai te
betarnauja.

Viltis Kanados Kvebeko 
prancūzams patapti savaran
kiška tauta vėl sužlugo spalio 
30 dienos referendume. Už 
provincijos atsiskyrimą pasi
sakė 49.5% balsuotojų. Ta
čiau trys penktadaliai franko- 
fonų, tai yra, prancūziškai 
kalbančių pirminių kolonistų 
palikuonių, pareiškė norą gy
venti nepriklausomai. Visgi, 
jų likimą nulėmė 18 nuošim
čių Kvebeke gyvenančių an
glosaksų ir su tokiais susita
patinančių emigrantų, kurie 
visuotinai pasakė NE.

Kvebekiečiai bruzda jau 
nuo šeštojo dešimtmečio. 
Prieš penkiolika metų įvyku
siame panašiame referendu
me pralaimėta 40-60 santy
kiu. Tuomet ir patys franko- 
fonai nesudarė nepriklauso- 
mybininkų daugumos, pati
kėjus federalistų pažadais pa
tenkinti kvebekiečių siekius. 
Taip neįvyko ir teko vėl ap
sispręsti.

Nežiūrint bauginimo, 
esą, kaip kvebekiečiai išsi
verstų be didžiosios Kanados 
prieglobsčio. Panašiai, kaip

Lietuvai atgavus nepri
klausomybę, ji pradėjo naują 
demokratinį gyvenimą. Po 
komunistinės sistemos, tru
kusios 50 metų, pakeitimų 
įvykdymui reikia laiko. Nau
jos demokratinės ūkio siste
mos sukūrimas - nelengvas 
pereinamasis procesas.

Žmonių gerovei svar
biausia yra ekonominė san
tvarka, kuri suteiktų gyven
tojams bent minimalų pragy
venimo lygį. Ši naujoji ūki
nė sistema negali apsieiti be 
užsienio valstybių pagalbos.

Faktas yra tas, kad tuo 
pasikeitimu jau labai plačiai 
pasinaudoja užsienio valsty
bės, besiveržiančios savo ga
miniais užkariauti naujas rin
kas Rytų Europoje. Todėl tų 
naujų ir įvairių prekių Balti
jos valstybėse, o labiausiai 
Lietuvoje, labai padaugėjo.

Įdomu, kad Vilniaus lai
kraštis "Lietuvos rytas" rug
sėjo 8 d. laidoje nieko nerašė 
apie užsienio valstybių įmo
nių ir atskirų asmenų sukčia
vimus, bet pirmiausia savo 
skiltyse gan plačiai "užgrie
bė" kai kurių išeivijos lietu
vių verslininkų veiklą Lietu
voje - sukčiavimą.

Rašinyje pavardėmis, 
faktais minimi ir žinomi bei 
nusipelnę išeivijos asmenys.

Šį sukčiavimo veiksmą 
"Draugo" laikraštyje spalio 3 
d. iškėlė Vitolis E. Vengris iš 
Washington, DC., straipsny
je "Tyla nėra gera byla". Jis 
stebisi, kad nėra jokios reak

KVEBEKAS TEBĖRA KANADOJE
Algimantas Banelis

ir Maskva anuomet tvirtino 
lietuviams. Grasinta, ne gin
klu, bet tamprių ekonominių 
ryšių nutraukimu, lyg taip 
šiais laikais būtų įmanoma. 
Federalistų pergalė peilio aš
trumu, tiktai vienu nuošim
čiu, 52 tūkst. balsų laimėtas 
referendumas, kanadiečių 
neramina. Dabar visiems 
aišku, jog Kvebeko klausi
mas liko ne tik kad neišspręs
tas, bet jo išrišimui neprama
tomi abi puses patenkinantys 
būdai.

Tiek federalinė valdžia, 
tiek kitos devynios Kanados 
provincijos nėra linkusios 
pripažinti Kvebeke kompak
tiškai gyvenančius ir savitą 
kultūrą turinčius prancūzus 
Kanados sudėtine tauta su to
kiems priderančiomis teisė
mis. Tokioje neišsprendžia
moje padėtyje kito referen
dumo nebereikės laukti kitų 
penkiolikos metų.

Prancūziškos Kvebeko 
dalies netekimas Kanadai ne
būtų malonus. Ne vien tai, 
kad būtų prarastas didelis 
krašto plotas, bet taip pat su

LIETUVA IR JOS EKONOMIJA
Vytautas šeštokas

cijos, jokio atsakymo abiejo
se Atlanto pusėse.

Nesiimu spręsti, ar šie 
kaltinimai yra pagrįsti fak
tais, ar tik gandais.

Tačiau visvien būtų ne 
tik įdomu, bet ir reikalinga, 
kad mūsų išeivijos vykdo
mieji veiksniai šiuo reikalu 
susidomėtų ir apie tai pain
formuotų išeivijos lietuvių 
visuomenę.

Svarbiausia yra sąžinin
gumas. Jeigu užsienio inves
tuotojai atvyksta į Lietuvą su 
įvairiomis prekėmis, kurių 
Lietuvai dar labai trūksta, ir 
jas čia parduoda ne spekulia
cinėmis kainomis, tai tas yra 
gerai.

Įdomumo dėlei paskaity
kite Lietuvoje leidžiamus lai
kraščius. Anksčiau skelbi
muose pirmavo tik Vokieti
jos automobiliai, Mercedes - 
Benz, BMW, Volksvvagenai, 
Audi ir kiti. Dabar subruzdo 
Japonija ir privežė į Lietuvą 
pardavimui Tojotų, Mitsuh- 
bitchi, Nissan, Honda ir kitų. 
Jūs galite pirkti ir Lexus. 
Italija, Prancūzija Švedija ir
gi kiša savo Fiatus, Renaul- 
tus ir Volvo.

Nedrąsiai pasirodo ir Ame
rikos liuksusiniai Cadilac ir 
Continental.

Nenusileidžia ir Šveica
rija, įveždama į Lietuvą ir sa
vo garsiuosius laikrodžius.

Iš Korėjos gydyti lietu
vių atvyksta akopunktūros 
specialistai.

Kitaip tariant, visiems rei

mažėtų skirtumas nuo pieti
nio kaimyno. Visame krašte 
oficialus dvikalbiškumas, ne
mėgiamas daugumos, bet pa
kenčiamas, yra dalis Kana
dos savitumo. Ne tik tai, bet 
ir kvebekiečių humanistiška 
pažiūra į visuomeninį 
susitvarkymą galinti atsverti 
iš JAV besiveržiantį socialinį 
laukiniškumą, kas jau nutiko 
dviejose provincijose.

Anglosaksų bei imigran
tų ir jų palikuonių atšiauru
mas prancūzams supranta
mas, nors ir nepateisinamas. 
Pirmiesiems teberūpino ko- 
lonijalinė didybė ir anglų 
kalbos viršenybė, pastarie
siems gi yra patogiau paklus
ti galingesniems.

Kvebeko atžvilgiu lietu
viai Kanadoje nesiskyrė nuo 
kitų imigrantų. Regis, norė
josi tikėtis, kad būtų kitaip, 
bent nešališkumo. Juk ir mū
sų tėvynainiai geidė gyventi, 
tautiniai vystytis be priesakų 
iš šalies. Kodėl taip pat ne
pridera ir kitiems? Nejaugi 
mes tokie dviveidžiai?

★ ★★★★

kia pinigų. Reikia juos gauti 
Lietuvoje sąžiningai arba 
sukčiavimo būdu.

Pagaliau ir JAV krašto 
lietuvių bendruomenės eko
nominių reikalų taryba per 
išeivijos lietuvių laikraščius 
skatina - investuokime į Lie
tuvą...

Ir čia investavimas yra 
nelygus investavimui. Pir
miausia reikėtų susidomėti ir 
ištirti investuojamos srities 
pajėgumą ir ateities galimy
bes.

Todėl ir yra svarbu, kad 
išeivijos lietuviai yra atsar
gūs ir savo pinigų nekiša ten, 
kur yra pavojus juos prarasti.

Pakankamai naivūs buvo 
Lietuvos gyventojai, kurie 
savo sutaupąs dėl didesnių 
palūkanų patikėjo sukčių 
bankams ir prarado 53 mili
jonus litų.

Priežodis sako: "Atsarga 
gėdos nedaro". Tačiau mes 
negalime atsiriboti nuo pa
galbos Lietuvai. Jeigu mūsų 
piniginė pagalba bus pakan
kamai protinga ir sąžininga, 
tuo daug padėsime Lietuvos 
gyventojams.

Tačiau ir čia yra reikalin
ga išeivijos lietuvių ekono
mistų pagalba, kurie galėtų 
sudaryti komisiją ir patarti 
išeivijos lietuviams - inves
tuotojams.

Ar neverta būtų apie tai 
pagalvoti ir Lietuvių ben
druomenės ekonominių rei
kalų tarybai?

★ ★★★★
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AMERIKIEČIU ŽYMŪNAS IR 
LIETUVOS TRISPALVĖ

Antanas Dundzila
Lietuvių spaudoje dera

mai nepaminėta, šių metų 
rugpjūčio mėnesį iš Ameri
kos viešojo gyvenimo užtar- 
nauton pensijon pasitraukė 
įtakinga asmenybė, žymiau
sios Amerikos profsąjungos 
(darbininkų "unijos") Lane 
Kirkland. Pensijon pasitrau
kė iš AFL-CIO organizacijos 
prezidento pareigų.

Ponas Kirklandas mums 
svarbus tuo, kad kai 1989- 
1991 metų bėgyje nepriklau
somybės atstatymą paskelbu
si Lietuva stengėsi atsikratyti 
ją smaugiančio ir apie ją vi
saip meluojančio sovietinio 
jungo, L. Kirklandas viešai, 
nedviprasmiškai stovėjo mū
sų pusėje. Ne tik šiaip nie
kus tauškė, bet už Lietuvą 
viešai kalbėjo, labai origina
liai ir efektingai savo nuo
monę reiškė. Principingai at
skyręs sovietinio "darbo žmo
nių rojaus" pelus nuo grūdų, 
L. Kirklandas stovėjo už dar
bininkų teises visame pasau
lyje, už laisvą žmogų, o tuo 
pačiu ir sovietų okupuotų 
kraštų laisvinimosi pastangas.

Reikšminga tai, kad L. 
Kirklandas savo prestižu ir 
užimamomis pareigomis vi
same pasaulyje buvo plačiai 
žinomas darbininkų vadovas. 
Jis pusšimtį metų ištikimai 
darbavosi profsąjungų veik
loje. Tokio kalibro asmeny
bei išskirtiną dėmesį rodė vi
si Amerikos valdžios vyrai, 
pramonininkai, tarptautiniai 
darbo žmonių susivienijimai.

Tiesa, paskutinių dešimt
mečių eigoje Amerikos dar

KUR ClA LIBERALIZMAS IR 
KUR PASIMETIMAS?

Visa bėda su paskutiniu 
lietuvišku birčininkų Mohi
kanu Vilium Bražėnu yra ta, 
kad jis, ką skaito, tai skaito 
taip, kaip jam geriau, girdi 
tai, ką nori girdėti ir savo są
žinės perdaug nevargina, ki
tiems žodžius į lūpas libera
liai grūsdamas ir visokias 
fantastiškas teorijas apie vis
ką, kas tik į galvą ateina, 
paistydamas. Leiskite paaiš
kinti:

"Dirvoje" išspausdintam 
atsiliepime nei iš tolo netei
giau, jog "Šiuo metu didžiau
sia Lietuvos problema yra 
nuteistų žmogžudžių žudy
mas" (Bražėno žodžiai). Sa
kiau tik, kad kultūringuose 
Vakarų kraštuose mirties 
bausmė jau panaikinta. O ka
dangi norėčiau savo mylimą 
tėvynę Lietuvą tų kultūringų 
kraštų tarpe matyti, tai galvo
jau, jog ir Lietuvoj tokio krau
geriško barbarų laikų paliki
mo derėtų atsisakyti. Taip, 
tarp kitko, yra pasisakęs ir 

bininkų profilis buvo smar
kiai pakitęs, net nuvytęs. Ga
lingą, pokarinę Amerikos ga
mybos pramonę palietė auto
matizacija, ją pakeitė konku
rencija iš užsienio, kur darbi
ninkas daug prasčiau atlygi
namas. Pvz., nepaprastai su
mažėjo Amerikoje anglies, 
plieno, automobilių gamybos 
bei kai kuriose transporto sri
tyse tūkstančių tūkstančiai 
dirbančių žmonių. Visa tai 
atsiliepė į organizuotų darbi
ninkų skaičių. Tačiau, nežiū
rint to, darbo jėgos politinė 
bei visuomeninė įtaka Ame
rikoje visą laiką buvo aiškiai 
jaučiama tiek valdžios apara
te, ypač rinkimų metu - poli
tinių partijų fokstrotuose, 
tiek visuomenėje.

Darbininkų judėjimo įta
ka buvo, tebėra ir, reikia ma
nyti, ateityje išsilaikys. Net 
trylika milijonų narių turin
čiam darbininkų AFL-CIO 
susivienijimui prezidentavo 
L. Kirklandas. Šiame straips
nyje suminėtu Lietuvai kri
tišku laikotarpiu L. Kirklan
das buvo svarbus ir Lietuvai.

*****
Likimas lėmė, kad Wash- 

ingtono mieste, JAV sostinė
je, Sovietų Sąjungos ambasa
da buvo įsikūrusi 16-je gat
vėje, tik truputį į šiaurę nuo 
Baltųjų rūmų, visiškai sker
sai gatvės nuo AFL-CIO pa
stato. Kaip žinia, Washing- 
tono ir Baltimorės lietuviams 
sovietai sudarydavo daug 
skaudžių progų reikšti protes
tus, prie sovietų ambasados 
demonstruoti. Dažnai de- 

konservatorius Povilas Zum- 
bakis ir daugiau galvojančių 
žmonių.

Kad Goldwateris 1964 m. 
nebūtų JAV prezidentu iš
rinktas, tai ir aš, ir keli kiti 
ateitininkai meldėmės ne iš 
kokio didelio liberalizmo. 
Goidvvateris "pergalę" žadė
jo, nedviprasmiškai atomi
nėm bombom visiems prie
šams grasindamas. Kadangi 
mano mylimoj, priešų pa
vergtoj, tėvynėj Lietuvoj ta
da gyveno trys motinos se
serys, du tėvo broliai (senelis 
ir vienas dėdė jau buvo nuo 
šalčio ir bado mirę Sibire), 
viena jo sesuo ir kelios de
šimtys pusseserių, pusbrolių 
bei jų vaikų, kurie, jei atomi
nė bomba būtų buvus kur 
nors netoli Lietuvos numes
ta, visi būtų žuvę, tai atrodė, 
jog reikia prašyti Dievo, kad 
jie, - ir vargšė pavergta Lie
tuva, - nesusilauktų tokio li
kimo. Plyną lauką išlaisvinti 
- menka pergalė. Nežiūrint 

monstracijose dalyvaudavo ir 
latviai, ir estai.

Žygiuodavome su savo 
vėliavomis, su plakatais, ban
dydavome atkreipti pėsčiuke 
praeinančių ar automobiliais 
pravažiuojančių dėmesį. 
Stengdavomės duoti pareiš
kimus spaudos atstovams. 
Tų demonstracijų buvo su
ruošta daug, nes sovietai 
daug nusikaltimų savo paverg
tiesiems nuolat pridarydavo. 
Į kelias tokias demonstracijas 
buvo suvažiavę, suskridę lie
tuviai ir iš tolimesnių miestų. 
Abiem gatvės šaligatviais 
tvarkingai vaikščiodavo di
doka mūsų minia. Mus ati
džiai stebėdavo ir tvarkydavo 
speciali ambasadai skirta 
Amerikos ir Washingtono 
miesto policija.

Vienų tokių demonstra
cijų metu patyrėme AFL-CIO 
L. Kirklando principingą 
prielankumą mums. Bene po 
1990 sausio 13 osios žudynių 
Vilniuje, prie AFL-CIO rū
mų įėjimo, į demonstruo
jančius prabilo L. Kirklan
das. Kalbėjo trumpai, bet 
užtikrinančiai. Jis pasakė, 
kad ant vieno iš dviejų prie 
AFL-CIO rūmų esančių vėlia
voms aukštų stulpų nuo tos 
dienos nuolat plevėsuos Lie
tuvos trispalvė. Ji plevėsuos 
tol, kol Lietuva visiškai, 
besąlyginiai atgaus nepri

Amerikos lietuvių tautinė sąjunga 
St. Petersburg, FL. skyrius

Gerbiamieji
Sveikiname DIRVOS 80 metų garbingos 

sukakties proga linkėdami ir toliau puoselėti 
lietuvišką žodį bei tautinės minties tradicijas 
išeivijoje.

Siunčiame $ 400 auką mūsų mielai DIRVAI 
paremti.

Su geriausiais linkėjimais,

Juozas Sulaitis 
Skyriaus Pirmininkas

Bražėno nuolat kartojamų 
paikų teorijų apie tik jam vie
nam "tikrai žinomus", aišku, 
"globalistų" sąmokslus, kurie 
yra visų pasaulio negandų 
priežastis, reikia džiaugtis, 
kad Dievas mūsų maldos iš
klausė.

Kai kalbėjom prieš šeše
rius metus, atsimenu, labai 
kantriai, gražiai ir mandagiai 
bandžiau Bražėnui pasakyti, 
kodėl tada buvo nenaudingi 
senatoriaus Helms neapgal
voti, nors ir geranoriški, Lie
tuvos atžvilgiu užsienio rei
kalų komitete daromi pasiū
lymai: kai jie gaudavo vieną, 
tik paties senatoriaus Helms 
balsą, visuomenei ir spaudai 
susidarydavo įspūdis, jog 
Amerikos senatas yra prieš 
Lietuvos nepriklausomybę, 
kai iš tikro taip nebuvo. Bet 
aišku, kada Bražėnui visi, 

klausomybę! Ir tuoj pat tri
spalvė buvo iškelta, ji ple
vėsavo kiekvieną dieną iki 
1991 m. rudens, kai sugriuvo 
sovietija ir Lietuvą pripažino 
užsienio valstybės.

Čia didelis, reikšmingas 
dalykas: įsivaizduokite, prieš 
sovietų ambasadą esančioje 
rūmų aikštelėje, šalia JAV 
vėliavos, plevėsuoja Lietu
vos trispalvė! Kas per sim
bolis, kas per dūrimas pirštu 
Sovietų Sąjungai ir jos 
diplomatiniams melagiams, 
kurie save visą laiką laikė 
darbo žmonių teisių gynėjais!

Šalia plevėsuojančios vė
liavos simbolio AFL-CIO 
rūmai demonstracijų metu 
mums būdavo dažnai atida
ryti. Šaltomis žiemos dieno
mis ten buvo galima gauti 
(nemokamai) kavos, buvo 
galima pasinaudoti rūmų tu
aletais. Tai buvo labai reali 
parama.

Reikia pažymėti, kad jau 
ir anksčiau sovietų ambasa
dos apylinkėje sovietams bu
vo braukiama prieš plauką. 
Štai, arčiausiai ambasados 
pastato esanti gatvių sankry
ža buvo pavadinta disidento 
Šakarovo Plazos vardu. Dar 
ir dabar tos užrašo lentelės 
sankryžoje tebestovi. Esu 
tikras, kad dėl jų protestavo 
diplomatinio korpuso Wash- 
ingtone dekanas, sovietų am- 

kad ir kvailiausi konser
vatoriai absoliučiai visada 
yra neklaidingi, tai tokios 
elementarios "plonybės" jam 
ir liko nesuprantamos. Da
bar, po šešerių metų, Bražė
nas mane be didelių skrupulų 
"pažodžiui" cituoja ir tole
rancijos stoką bei kažkokį 
norą konservatorius "nušluo
ti" prikaišioja. Tada aš ne 
apie konservatyvumą kalbė
jau, o apie reikalą vadovautis 
paprasta, sveika nuovoka.

Galop būtų gerai, jei 
Bražėnas nurodytų, kuriam 
jo minėtos popiežiaus encik
likos puslapy jis rado "pas
merkimo" žodį. Nenusteb
čiau, jei ir popiežiaus encik
liką Bražėnas taip "sąžinin
gai" skaito, kaip perskaitė 
mano pasisakymą "Dirvoje".

Nežinau, ar čia "libera
lizmas", ar ne, bet į Dievą 

basadorius Dobrynenas. Į 
tokį protestą JAV Valstybės 
departamentas gal paaiškino, 
kad čia ne federalinės val
džios, bet miesto teisė, o fe
deralinė valdžia negali į vie
tinius reikalus kištis...

*****
Labai būtų įdomu žinoti, 

kas iš mūsų veiksnių prie L. 
Kirklando priėjo, kas jį pavei
kė, kad jis mums taip gražiai 
pasireiškė. Spėliočiau, kad 
tai gal padarė Jungtinis Baltų 
Komitetas (JBANC), o gal 
Lietuvių Bendruomenė. Iš 
spėliojimo akiračio negalima 
išleisti ir VLIK'o žmonių, ku
rie turėjo ryšius su Amerikos 
visuomenėje aukštai iškilu
siais asmenimis. Lietuvos 
Pasiuntinybės ponui St. Lo
zoraičiui čia gal nebuvo tin
kama diplomatinė dirva, ta
čiau jis su didele diskrecija 
Lietuvos santykius mokėjo 
puoselėti. Niekur spaudoje 
neteko užtikti žinios, kad, L. 
Kirklandui 1995 m. rudenį 
traukiantis į pensiją, jį būtų 
pagerbę, jam dėkoję lietu
viai. *****

Vadovaudamas AFL-CIO 
organizacijai, L. Kirklandas 
neapsiėjo be savo organizaci
jos narių kritikos. Amerikie
čių didieji laikraščiai rašė net 
apie beveik "sukilimą" prieš 
jį. Iš spaudos buvo aišku, kad 
jaunesnioji jo kolegų karta jį 
iš pareigų stumia. Kai 1995 
m. birželio mėnesį jis prane
šė savo planus pasitraukti į 
pensiją, tuoj atsirado būrelis 
kandidatų jo vietai. Prezi
dentu laikinai buvo išrinktas 
buvęs AFL-CIO sekretorius 
bei iždininkas Thomas R. 
Donahue; spalio pabaigoje 
prezidentu tapo John J. Swee- 
ney Amerikos organizuotų 
darbininkų judėjime L. Kirk
landas įsirikiavo į šio krašto 
darbo žmonių didžiųjų vado
vų eilę. Kaip ir politikoje 
ypač pasižymėjęs George 
Meany (1894-1980), anglia
kasių legendarinis John L. 
Lewis (1880-1969), lėktuvo 
avarijoje žuvęs Walter P. 
Reuther (1907-1970), savo 
turėtų aukštų pareigų ribose 
išgyvenęs daugybę laimėji
mų, bet taip pat nesutarimų 
bei organizacinių sunkumų, 
Lane Kirkland yra čia išvar
dintųjų tarpe.

Lane Kirklandas lietu
viams yra ypač brangus. Ma
no manymu, jis yra vertas 
atsistačiusios Lietuvos val
stybės atžymėjimo ordinu. 
Tačiau tai vargiai atsitiks - 
kai Lietuvos prezidentas iš 
tribūnos tautai apie "anuos" 
gerus laikus kalba.

dažnai kreipiuosi dar su vie
nu prašymu: apsaugok, Vieš
patie, mane nuo tokių drau
gų, kaip Jesse Helms, Patrick 
Buchanan ir Alan Keyes, o 
nuo priešų tai aš pats apsi
saugosiu.

Arvydas Barzdukas
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KAIP TOLI LIETUVA NUO 
PROSUOS?
Algirdas Gustaitis

1995 metų vasarą per Lie
tuvos televiziją rodyti pokal
biai tema Potsdamas ir Lietu
va dėka Mažosios Lietuvos 
reikalų tarybos. Apie tai rašė 
"Lietuvos rytas" vedamajame 
"Laiko ženklai".

Potsdamas - buvusi vo
kiečių karalių rezidencija ne
toli Berlyno. Potsdamas prie 
Lietuvos staiga priartėjo" 
1945 metų vasarą, kai tenai 
nuo liepos 17 iki rugpjūčio 2 
dienos Antrojo pasaulinio ka
ro laimėtojai Jungtinės Ame
rikos Valstybės, Anglija ir 
Sovietų Rusija nusprendė, 
kaip tvarkytis su pralaimėto
jais, jų neatsiklausus. Nuga
lėtiems nebuvo leista pasisa
kyti.

Sprendimai padaryti ma
žiau demokratiškai nei prieš 
du tūkstančius metų gyvavu
sios Romos imperijos laikais, 
kai laimėjęs gladijatorius 
laukdavo Romos imperato
riaus nykščio pakėlimo aukš
tyn ar žemyn. Aukštyn kils
telėjimas reikšdavo, kad nu
galėtasis išvengs mirtino 
durklo smūgio į širdį. Pots
damo konferencijoje nebuvo 
pasigailėjimo šaukiančios 
minios, dvidešimto amžiaus 
tariami imperatoriai, tarsi bū
tų Cezario laikų oktavijonai, 
augustai ir tiberijai - spaudė 
nykštį žemyn: mirtis nuga
lėtiems! Palikti Lietuvą So
vietų Rusijai, neduoti Prūsų

AUKA KARO DIEVAIČIUI
Andrius R. Mironas

Kaimo pirkioje ramu. Iš 
lauko nesigirdi vaikų šūkavi
mų ar kaimynų kalbų. Gūdi 
tyla, tarytum prieš audrą. Pir
kioje kvepia Teresės iškepto
ji duona, padėta ataušti ant 
suolo, arčiau lango. Dar nuo 
Sekminių likusios beržų ša
kos džiūdamos skleidžia sa
vąjį kvapą. Su duonos kvapu 
susimaišęs bendras aromatas 
sklinda pro atdarus langus į 
gaivų pavasario orą, į darže
lio gėles, į pievų pienes ir ra
munes.

Iškepusi duoną Teresė su 
sena šluota prie krosnies šla
vinėja šiukšles. Vis žvilgčio
ja į prie lango sėdintį suole 
Kęstutį. Jis susimąstęs, bet 
lyg Teresės žvilgsnio paža
dintas iš savo minčių, pažvel
gia į žmoną.

- Labai apsigavome, Te
resėle, labai!.. Užuot ramy
bės ir poilsio turime nuolat 
budėti, miegoti užsisklendę 
duris, visus langus... Jeigu 
ir skląsčiai nieko nesulaikys, 
tai koks parašiutininkas bol
ševikas mus nudės vienu šū
viu...

- Bet čionai vistiek ge
riau, kaip Vilniuj, Kęstai! 

srities Lietuvai, Prūsiją pa
sidalinti slavams: rusams ir 
lankams. Velniop lietuviai ir 
kiti.

Prisiminkime, kai Antro
jo pasaulinio karo svarstyk
lės nebuvo pakreiptos ameri
kiečių dėka rusų-sovietų nau
dai, Sovietija žadėjo lietuvių 
tautai, taikos ir teisybės var
dan, priskirti šimtmečiais 
kryžiuočių ir Hitlerio oku
puotas prūsų sritis. Galvota: 
argi sovietiniai rusai pradės 
atsisakyti tautų pavergimo, 
jų naikinimo? Argi?!

• Tuo metu Sovietų oku
puotai Lietuvai vadovavo lie
tuviškai kalbantis Antanas 
Sniečkus. Jis tokios Sovieti- 
jos geradarystės atsisakė. Ko
dėl? - Vergiška galvosena. 
Ar Kremliaus priminimas, 
kam priklauso nykščio pakė
limas aukštyn ar žemyn. Pra
dėta garsinti, esą Lietuvai ne
reikia karo ugnimi sunaikin
tos prūsų žemės, nereikia di
desnės Lietuvos. Nereikia 
Sovietų Rusijos 1920 liepos 
12 pasirašytos sutarties su 
Lietuva. Likime mažutėliais 
vergais, naikinkime lietuvių 
tautą, garsinkime jos visišką 
paklusnumą Sovietų Sąjun
gai. Klaupkimės stalinistinio 
bolševizmo garbei. Tokia 
buvo pavergtų lietuvių gal
vosena. Ar dabar pasikeitusi?

Kariuomenės ateina ir 
praeina, teisėtas šeimininkas

Čia visi savi, visi lietuviai.
- Ne visi lietuviai yra 

"savi" - tu tai gerai žinai. O 
girioj dabar jau visai nesau
gu. Anksčiau mūsų kaimo 
žmonės tik iš girios gyveno - 
uogaudavo, giybaudavo, mal
kų parsiveždavo. O dabar - 
baisų koją į girią kelti!

- Mūsų kaimas vistiek 
pačiame girios pakrašty. Ir 
vieškelis pro šalį eina. Juk ir 
pats nuvažiuoji į Eišiškes 
arba į Vilnių apsipirkti.

- Man jau nusibodo šitas 
karas! Jis užsitęsė per visą 
mano gyvenimą! Nieko dau
giau nemačiau, tik priešus, 
baimę ir žudymus...

- Kęstai! Juk tu pats už- 
. tęsei ligoninėj savo buvimą.
Verčiau nerūgok dėl to!

- Dabar gailiuosi, Tere
sėle... Galėjau daug anks
čiau išeiti ir pagyventi, o da
bar taip noriu pamatyti dau
giau pasaulio!

- Ir pamatysi, Kęstai, pa
matysi! Tik išlaikykime ligi 
karo galo.

- Kada gi jis pasibaigs? 
Ar tu gali atspėti?

- Manau, kad neilgai... 
Juk ir tu žinai, kad ruskiai 

lieka. Prūsų žemėse rusų ne
buvo, jų privežė Sovietų Ru
sija po to, kai Lietuva, Snieč
kaus ir kitų sovietiniai mas
tančių vergų, priversta gar
bino raudonąjį kūjį.

Istoriniai veikliausia lie
tuvių tautos dalis, prūsai, pa
likti slavų okupacijai laiki
nai. Jų senieji vietovardžiai, 
upės, kaimai, miesteliai, mies
tai, net visa sritis (jos šiauri
nė dalis) praminta iki tol ne
girdėta Kaliningrado apygar
da - kaipgi: 1946 metais miręs 
Sovietų Rusijos bolševikų va
dovas vadinosi Michail Iva- 
novič Kalinin. Tos srities 
niekas neturi teisės reikalau
ti, tiktai lietuvių tauta. Šimt
mečiais okupavę vokiečiai, 
norėdami sujungti Prūsiją su 
Vokietija, 1939 rugsėjo 1 die
ną pradėjo Antrąjį pasaulinį 
karą. Pralaimėjo, iš jų buvo 
atimta Prūsija, padalinta. 
Manytina, Vokietija daugiau 
niekad nebandys Prūsijos ge
ografiniai sujungti su Vokie
tija, nes padėtis gautųsi, kaip 
buvusi prieš Antrąjį pasaulinį 
karą. Tolygus bandymas ga
lėtų iššaukti Trečiąjį pasauli
nį karą. To Vokietija nenori. 
Jie įvairiopai bandys ir ban
do ekonomiškai, kultūriniai, 
religiniai tvirtintis Prūsuose. 
Rusai, vokiečiai, lenkai ir ki
ti žino, kad ne tiktai Kara
liaučiaus (Kaliningrado) sri
tis turėtų priklausyti Lietu
vai, bet ir kitos prūsų genties 
apgyventos vietovės, iš kur, 
ilgainiui, prūsai (ar lietuviai), 
išvyti, sunaikinti, nutautinti. 
Taisėtiems šeimininkams, 

jau visiškai veja vokiečius iš 
savo žemių. Pervarys per 
mūsų kraštą ir... gal tada jau 
bus galas...

- Taip, bus galas, bus! 
Bet mums visiems... Ateis 
bolševikai, o jie juk baisesni 
ir už nacius... Kalbi, o pati 
netiki savo žodžiams. Aš 
manau, kad čia mums per 
daug pavojinga. Atsimink, 
kas nutiko Saikiškiuose, Ker
navėj, Gumbėj ir Gaidžiuose! 
Šarkiškiai dar rudenį buvo 
vokiečių apsupti ir iki pama
tų sudeginti, o visi žmonės 
išvežti, ir niekas ligi šiol neži
no, kas jiems atsitiko. Gal 
dar Rūdninkų girioj buvo su
šaudyti, nė Varėnos nepasie
kę... O prieš porą mėnesių... 
Taip, dar tik balandy... Ap
supo tuos tris kaimus ir vėl 
išžudė daug žmonių, sude
gino trobas.

- Sako, jie ten bolševikų 
partizanus gaudę. Bet Die
vas mus gelbės, Kęstai! Iki 
šiol per visus pavojus išlikom 
gyvi. Po lenkais čia buvo 
neblogai, prie Lietuvos val
džios geriausia, bet dabar juk 
eina karas! Niekas ir niekur 
negyvena visiškai saugiai ir 
laimingai!

Pirkion kažkas pabeldė. 
Kęstutis pirmiau pasiklausė 
priėjęs, kas nori įeiti. Išgir

lietuvių tautai, derėtų nesibi
joti piktžolėmis apaugusio 
ploto, jį kuo meilingiau, at
sargiau, stropiau apvalyti. 
Ar taip daroma?

DIRVAI garbingos sukakties proga

Nepavarkite kovoje dėl pilnos Lietuvos 
nepriklausomybės. Gera spauda tirpina ledus, 
pragraužia cemento sienas.

Gero vėjo!

Los Angeles, CA

==

LIETUVOS PARTIZANU GLOBOS 
FONDAS

Prie JAV LB Socialinių 
reikalų tarybos 1995 m. bir
želio mėn. sudarytas komite
tas šelpti Lietuvos partiza
nus. Komitetą sudaro pirmi
ninkas Leonas Maskaliūnas, 
ir nariai Marija Remienė, 
Antanas Paužuolis, Povilas 
Vaičekauskas ir Birutė Jasai
tienė.

Komitetas artimai bendra
darbiauja su partizanų sąjun
ga: jų įkurtu Lietuvoje Lie
tuvos laisvės kovų sąjūdžiu". 
LLKS įsteigta 1949 metais, 
atkurta 1992 m. kaip politinių 
Kalinių ir tremtinių skyrius.

Lietuvos partizanų glo
bos fondo tikslai yra:
1. Rinkti aukas buvusiems 
Lietuvos partizanams šelpti.
2. Teikti paramą buvusiems 
Lietuvos partizanams, ypač 
sergantiems, sužeistiems, in
validams.

dęs kaimyno senuko balsą, 
atšovė skląstį ir įleido gal 
apie devyniasdešimties metų 
amžiaus kaimo gyventoją Jo
ną Glodenį.

- Nebijokit, vaikai, tai 
aš! Ar inlaisit paplepėc? Nė
ra su kuo atvirai dūšią at- 
skleisc...O judu mano geri 
kaimynėliai.

- Gerai, dėde Jonai. Sės
kis prie stalo. Bet žinok - 
jeigu nepapasakosi geros is
torijos, tai negausi zacirkos!

- Žinau, Teresėle, kad 
štukavoji!

Senukas trumpai nusi
juokė ir smulkiais žingsniais 
perėjo ligi stalo. Jis visada 
mėgdavo pro langą žvelgti į 
kaimo gatvę ir stebėti labai 
jau nejudrų kaimo gyvenimą. 
Glodenio balsas aukšto temb
ro, o ką nors baisaus ar paslap
tingo pasakodamas staiga žy
miai storesniu balsu prašne
kėdavo. Senokai neskusta 
barzda ir nekirptais plaukais 
jo didelė galva laikėsi ant 
plonučio kaklo, lyg koks ko
pūstas ant koto. Žiemą ar 
vasarą vis ta pačia rudine ir 
lininiais, seniai neskalbtais 
marškiniais jis Teresei vis su
teikdavo baimės, kad neįneš
tų į namus kokių parazitų...

Atsisėdęs prie lango, mi
nutę žiūrėjo į gatvę, negrįstą

Gero vėjo!
Iki pasimatymo prūsų 

žemėse!
Jūsų Algirdas Gustaitis

f

Pagarbiai 
Algirdas Gustaitis

3. Teikti paramą žuvusių par
tizanų šeimoms.
4. Teikti paramą žuvusių par
tizanų vaikams siekti aukšto
jo mokslo Lietuvoje.
5. Prisidėti prie "Lietuvos 
partizanų dainų" išleidimo.
6. Parama bus teikiama per 
(LLKS) Lietuvos laisvės 
kovų sąjūdį (Partizanus). 
Atidaryta banke sąskaita:

Lietuvos partizanų glo
bos fondas / LPG Fund Acct. 
# 663777

4129 South Archer Avė.
Chicago, IL 60632

Klaidą atitaisome: "Dir
vos" 41 numeryje atspausdi
nome JAV LB Kultūros Ta
rybos aktą ir įrašėme 100 do
lerių žurnalisto premiją. Iš 
tiesų skirta 1000 dolerių pre
mija.

Už klaidą atsiprašome.

ir be jokių šaligatvių. Kitoje 
gatvės pusėje namai, kaip ir 
visi prie gatvės, aptverti len
telių tvoromis. Langų stik
luose atsišvietė vėlyvo ryto 
saulės spinduliai. Retkar
čiais prabėgdavo paaugliai, 
vienas antrą vydamies ir 
garsiai šūkaudami.

- Vaikučių tai čia dau
giausia! Taigis... Tai zno- 
cyja, kad kaimas auga, ba 
vaikai yra mūs ateitis. Sa
kyk, Teresėle, ar žinai kokių 
naujų lietuviškų dainelių? 
Man labai patinka tavo bal
sas - kaip lakštingalėlė nu- 
giedi!

- Ko čia dainuot, kai ka
ras eina...

- Visos mūsų dainos liūd
nos, dėde Jonai. O liūdniau
sios tai partizanų, miško bro
lių dainos. Jų Teresė žino 
apsčiai, ale pačių laisvės ko
votojų čia mes neturim... 
Tik bolševikų parašiutininkai 
ir lenkų partizanai vis apylin
kėj siaučia...

- Ale vis tiek, Teresėle, 
padainuok kokią vieną! Juk 
tu daug jų žinai. Labai norė- 
tau, kad padainuotai...

Teresė pasidėjo rankšluos
tį, kuriuo šluostė dubenis, ir 
atsisėdo prie stalo.

(Bus daugiau)
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"DAINA IŠ ŠIRDIES Į
TAVO PLAUKIA..."

Eglė Laniauskienė

Gražiomis rudens spal
vomis papuoštas kelias vedė 
mūsų šeimą iš Clevelando į 
Torontą. Nuo vėlyvo pava
sario ruošėmės spalio 14-15 
d.d. vykti į pirmą kartą ruo
šiamą Vaikų Dainų Šventę. 
Penktadienio pavakary po 
mokyklos ir dienos darbų, pa
ėmę į kelionę geriausią tvar
kos ir geros nuotaikos specia
listę močiutę ("mūčia" prava- 
dintą), pasukom Kanados 
link.

Jungtinis choras, i kuri susiliejo Toronto, Clevelando, Otavos ir 
Londono lituanistinių mokyklų chorai. V. Kliorio nuotr.

Kelionė buvo įdomi, nes 
stengėmės įsivaizduoti, kokia 
ta šventė bus, ką veiksime, 
kaip pasirodysime. Nemažai 
laiko praleidome pakartoda
mi dainų žodžius, nes vaikai 
turėjo atmintinai išmokti arti 
20 dainų! Tai atlikus, vaikai 
kas 15 minučių klausė, kada 
pagaliau atsirasime viešbuty
je, nes dar turėjo vilčių, kad 
bus progos su visais pusbro
liais, pusseserėmis ir drau
gais pasimaudyti baseine...

Kadangi mūsų vaikų ana
tomijoje Dievas įtaisė žadin
tuvus, kurie, nežiūrint kada 
vaikai atsigula, juos prikelia 
7 v.r., tad mūsų šeštadienis 
prasidėjo anksti. Su septy
niais žmonėmis kambaryje 
(prašome apie tai nepranešti 
viešbučio vyriausybei), kol 
apsirengėm, susitvarkėm, su
sipakavom dienos įvykiams 
ir pavalgėm, kaip tik laiku 
suspėjome atsirasti Anapilio 
salėje, Mississaugoje.

Berniukų duetas retai sutinkamas, ypač JAV. Simas Laniauskas 
(kairėje) ir Saulius Kliorys sužavėjo publiką bei teisėjus ir tapo 
konkurso nugalėtojais už dainą "Žvaigždėta naktis" (muz. V. 
Budrevičiaus). V. Kliorio nuotr.

Salėje mus pasitiko ne
paprastas vaizdas. Pirmiau
sias įspūdis buvo gausus da
lyvių skaičius. Nežinau, ar 
tai tikslus skaičius, bet gir
dėjau, kad šventėje dalyvavo 
net 400 vaikų! Per visą salę 
buvo planingai išdėstyti sta
lai su dideliais skaičiais - tai 
stotys, kurias vaikai turėjo 
aplankyti ir prie kiekvienos 
stoties atlikti kokį nors užda
vinį.

Šventę oficialiai atida
rius, vaikai aprūpinti medžia

giniais maišeliais, papuoštais 
su šventės "logo" (moderniu 
meškiuku Rudnosiuku su 
saulės akiniais ir "skateboard"), 
meškiuko formos pieštukais 
ir pasais pradėjo kelionę po 
stotis. Kadangi mano vaikai 
jau vyresni, jie iš karto susi
rado draugus ir mane paliko 
vien tik stebėtoja. Iš pradžių 
jaučiausi truputį pasimetus, 
tačiau greit tas jausmas din
go, kai susitikau draugų ir pa
žįstamų iš praėjusių jaunys
tės dienų. Pagalvojau, kad 
ne tik jaunimui čia gerai iš 
skirtingų vietovių susidrau
gauti, bet ir jų tėveliams at
naujinti draugystės ryšius.

Vaikai, atlikę uždavinį 
stotyje, ar atspėję mįslę, ar 
apyrankę iš karoliukų su
vėrę, ar pakabintą nuo virvės 
obuolį įkandę, ar policininko 
mazgą surišę, paso knygutėje 
gavo antspaudą. Surinkę di
desnį skaičių antspaudų (iš vi
so buvo 24), gavo specialiai 

tai progai iškeptą sausainį.
Kol vaikai po stotis bė

giojo, atskirose klasėse ir sa
lėse vyko trijų skirtingų sri
čių konkursai: meno, dailio
jo žodžio ir muzikos bei dai
navimo. Kadangi man teko 
didesnę dalį laiko praleisti 
dainavimo konkurse, neturė
jau progos pasidžiaugti meno 
ir dailiojo žodžio konkurso 
dalyvių sugebėjimais. Kiek
vienam konkurso dalyviui 
buvo įteiktas medalis, kuriais 
pasipuošė nemažai Clevelan
do jaunimo. Taip pat buvo 
malonu matyti, kad Clevelan
do jaunimas susilaukė aukšto 
įvertinimo iš teisėjų ir grįžo į 
namus su trofėjom, kurios 
buvo skirtos patiems iškiliau
siems menininkams, dekla- 
muotojams ir dainininkams.

Konkursams pasibaigus 
ir stotims užsidarius, vyko 
programa, kurioje pasirodė 
dainos ir muzikos konkurso 
laimėtojai. Programą vedė 
Raseinių Magdelė (Virginija 
Našlėnienė) su humoru ir 
lengva nuotaika. Džiugu bu
vo matyti tiek daug gabių lie
tuviukų, o dar smagiau, kad 
didelė dalis jų buvo cleve- 
landiečiai.

Vaikams išalkus, pasida
rė reikalingi tėvai, tad vaka
rienės metu bent trumpai bu
vo proga pasidalinti dienos 
įspūdžiais. Sunku įsivaizduo
ti, kiek reikėjo pagaminti kol
dūnų, cepelinų, dešrų su ko
pūstais ir t.t. pavalgydinti to
kias mases žmonių. Nors te
ko kai kuriems ilgokai palauk
ti, tačiau reikia sveikinti šei
mininkes už jų pastangas.

Manytum, kad tokią die
nos programą suorganizavę 
ir atlikę, rengėjai išvargę 
skirstytųsi į namus, žinoda
mi, kad sekančią dieną laukia 
"Rudnosiuko stebuklingos 
kelionės" spektaklio išpildy
mas. Klystat. Vaikams buvo 
suruošta vakaronė - "Pasaka 
apie Rudnosiuką ir jo drau
gus." Tai nepaprastai įdo
miai pravesta dainų, šokių ir 
žaidimų pynė, kurią vėl labai 
sėkmingai vedė talentinga 
Raseinių Magdelė. Vaikai 
buvo suskirstyti į ratelius su 
vadovais, kurie juos mokino 
ir kartu su jais šoko (malo
niai nuteikė, kad kanadiečiai 
vadovai buvo įvairaus am
žiaus, ypač stebino buvęs 
clevelandietis Gintas Neima- 
nas, kuris parodė daug ener
gijos ir entuziazmo).

Po tokios ilgos ir įspū
džių pilnos dienos tikėjaus, 
kad vaikai nuvargę tuoj pat 
norės šokt į lovą ir miegot. 
Bet kur tau! Iki vėlaus vaka
ro vaikai rado energijos vieš
bučio baseine išdykauti, o tė
vai pavargę prie baseino šne
kučiavosi ar viešbučio prie
angyje "Cleveland Indians" 
beisbolo žaidimą sekė. Galų 
gale nuovargis laimėjo...

Sekmadienio rytą ir vėl 
kėlėmės anksti, nes Lietuvos 
kankinių šventovėje buvo su-

Jungtinio choro centre - Clevelando Šv. Kazimiero lituanistinės 
mokyklos dainorėliai, pasipuošę geltonais, žaliais ir raudonais 
marškinėliais. V. Kliorio nuotr.

ruoštos vaikų Mišios. Šv. Mi
šias koncelebravo kun. Put
rimas ir kun. Volertas. Kun. 
Putrimas įdomiai Mišių metu 
kreipėsi į vaikus. Vaikai skai
tė skaitymus, nešė aukas, gie
dojo. Tėvams paliko atminty 
gilus jausmas, kad tas jauni
mas, kuris šioje šventėje da
lyvauja, yra brangiausias 
mūsų turtas.

Po šv. Mišių vyko gene
ralinė spektaklio repeticija. 
Net per repeticiją buvo aišku, 
kad rengėjai stengėsi pasta
tyti beveik profesionalinio 
lygio spektaklį. Tačiau gai
la, kad nebuvo pakankamai 
repeticijų dėl modernios 
technologijos - apšvietimo, 
garso sistemos ir t.t., tad vai
kai ilgai sėdėjo, kol tokie ne
sklandumai buvo išspręsti.

Kai prasidėjo spektaklis, 
viskas buvo pamiršta. Sce
na, papuošta 150 vaikų skai
driais veidais bei nuostabiai 
išradingais "Props", tikriau
siai stebino ir jauną, ir seną 

"švyturio" dalyvės, už A. Klovos dainą "Saulėlydis" laimėjusios 
antrąją premiją ir teisę dalyvauti laimėtojų koncerte. Iš k.: Kristina 
Kliorytė, Laura Rukšėnaitė, Venta Civinskaitė, Audra Valaitytė, Kristina 
Stankutė. v. Kliorio nuotr.

Vaiva Laniauskaitė (kairėje) ir Teresė Paškonytė daina
vo "Tėvynė Lietuva" (muz. Algio Bražinsko). V. Kliorio nuotr.

žiūrovą. Dainų palydimas 
veikalas priminė "Broadway 
musicals". Gražiai vaidino 
Toronto vaikai ir meškienė 
Rudnosienė (Rasa Kurienė), 
kuri spektaklio idėją realiza
vo ir buvo šventės ruošos 
pirmininkė.

Nors gal ir netiktų savuo
sius girti, tačiau reikia pami
nėti, kad Clevelando vaikai 
ypatingai gražiai pasirodė 
spektaklio metu. Jiems kon
certe buvo proga atskirai nuo 
kitų pasirodyti, nes tai buvo 
vienintelis choras iš JAV-ių. 
Jie parodė savo sugebėjimus 
gražiu dainavimu ir padova
nojo kanadiečiams "dainą iš 
širdies", specialiai šiai progai 
parašytą Ritos Kliorienės.

Programai pasibaigus, 
trumpai pasidžiaugėm su 
šventės rengėjais bei daly
viais, nes skubėjome grįžti į 
Clevelandą. Tačiau negalė
jome išvažiuoti neaplankę

(Nukelta į 7 psl.)
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MikLanGiečiai - pusbroliai ir pusseserės, kurie už modernią liaudies dainos "Siuntė mane 
motinėlė" versiją susilaukė ypatingo žiūrovų dėmesio, aplodismentų ir apdovanojimų, šis 
sekstetas - muzikos konkurso laimėtojai, gavą teisę pasirodyti laimėtojų koncerte. Iš k.: 
Andrius GIEdraitis, Gytis MIKulionis, Lukas LANiauskas, Vaiva LANiauskaitė, Svaja 
MIKulionytė ,Danius GIEdraitis. v K|iorjo nuotr

OHIO GYDYTOJU ŠVENTĖ

Vaikų šventės kulminacinis jvykis - spektaklis "Rudnosiuko 
stebuklinga kelionė". Pagrindiniai veikėjai Rudnosiukas - Tomas 
Kuras ir Rudnosienė-Rasa Lukoševičiūtė-Kurienė. V. Kliorio nuotr.

"Švyturio" dalyviai varpeliais pritaria dainai "Laisvės varpas" (muz. 
A. Vanagaičio). Iš k.: Tadas Tamošiūnas, Mikas Rukšėnas, Matas 
Laniauskas, Matas Tamošiūnas, Rimas šilkaitis. V. Kliorio nuotr.

(Atkelta iš 6 psl.)

Anapilio kapinių, kurios tuo 
momentu buvo papuoštos 
spalvinga vaivorykšte, kurią 
skaidrėje įamžinome. Vos 
tik įvažiavus į greitkelį, visi 
vaikai užmigo...

Nebūtų galima tokios 
šventės aprašyti, nepadėko
jus Kanados lietuviams už jų 
iniciatyvą mūsų vaikams su
ruošti tokio masto šventų. 
Dėkojame už pakvietimą,

SUVOKUSI TAUTINIO 
ŠOKIO VERTĘ

Jonas Kiznis
Spalio 15 dieną įvyko tau

tinių šokių ansamblio "Tryp
tinis" vadovės Jadvygos Ma
tulaitienės pagerbimas. Jį 
parengė Katalikių moterų 
kultūros draugija.

Liaudies menininkui yra 
būdingas jo betarpiškumas 
vaizduojamiems daiktams. 
Jis juos pasirenka iš aplin
kos, kurioje gyvena. Daik- 
tingoji aplinka yra jo kūry
bos dėmuo-duotybė, kitu po
žiūriu - terpė tarp menininko 
ir jo vizijos.

Architektūra, skulptūra, 
tapyba, grafika yra vaizduo
jamojo meno šakos, kurių 
motyvus sutinkame liaudies 
menininkų darbuose. Tad 
galima vertinti liaudies meni
ninkų vizualinę kultūrą.

Liaudies šokiai, žaidimai 
yra liaudies kūrybos, šokio 
meno dariniai. Šokis yra lyg 
judanti skulptūra, keičianti 
savo struktūrą judesy. Ši me
tafora teigia šokį esant deri
niu kelių judesių, ritmiškai 

nes Clevelando vaikai grįžo į 
namus nepaprastai praturtinti 
ir patenkinti. Sveikiname 
Kanados bendruomenę, visus 
rengėjus, talkininkus, rėmė
jus ir darbuotojus, kurie ne
pagailėjo nei darbo, nei lai
ko, nei pinigų šią nuostabią 
šventę ruošdami. Lenkiu 
jiems galvą ir džiaugiuosi, 
kad jie šioje šventėje tikrai 
veiksmais įrodė, kad jiems 
lietuviškas jaunimas yra "mū
sų ateitis ir viltis".

sujungtų į darnią visumą. 
Judesys yra gyvybės požy
mis, o šokis - gyvybingumo 
išraiška... Žmogaus kūnas, 
dvasinių ar fiziologinių im
pulsų jaudinamas, ieško bū
dų pasidžiaugti ar tą sukeltą 
jaudulį nuraminti. Vienas iš 
tų būdų yra šokis.

Urvinio žmogaus būsto 
sienose randami piešiniai ar 
braižiniai yra ano meto dailės 
kūriniai. To meto žmogus 
mokėjo ir šokti, ne tik piešti. 
Šoko jis baimės ar džiaugs
mo varomas, šoko medžiok
lėn ar karan eidamas, šokiu 
maldaudamas savo dievus 
palankumo, sėkmės. Taigi 
dailė ir šokis gimė kartu, lyg 
dvynukai.

Impulso šokis ir choreo
grafinis skirtingai šokami. 
"Tryptinio" šokami lietuvių 
liaudies šokiai yra choreo- 
grafiškai Jadvygos Matulaitie
nės, "Tryptinio" kūrėjos ir 
ilgametės vadovės, tvarkomi, 
koreguojami. Suburti jauni-

Spalio 29 d. sekmadienį 
Clevelande buvo Ohio lietu
vių gydytojų draugijos meti
nis suvažiavimas. Diena pra
dėta mirusiems OLGD na
riams ir pagalbinio vieneto 
narėms prisiminti Mišiomis 
Dievo Motinos nuolatinės 
pagalbos bažnyčioje. Mišias 
aukojo ir pamokslą pasakė 
klebonas kun. Gediminas 
Kijauskas, SJ. Clevelando 
Lietuvių namuose vidurdienį 
buvo OLGD-jos narių meti
nis posėdis ir vėliau vaišės su 
svečiais.

Posėdis pradėtas pager
biant susikaupimu mirusius 
dr-jos narius, kurių pavardes 
perskaitė pirmininkas dr. Dai
nius Degėsys. Šiemet mirė 
dr. Adolfas Baltrukėnas, dr. 
Vladas Bložė ir dr. Marija 
Petkevičiūtė-Garlo ir d-jos 
pagalbinio moterų vieneto 
narė Birutė Skrinskienė. Pir
mininko dr. D. Degėsio apie 
šių metų veiklą pranešta: bu
vo 4 valdybos posėdžiai, va
sarą gegužinė dr. Dainiaus ir 
dr. Romos Degėsių sodyboje.

mą pastoviam darbui, kurio 
tikslas - tobulas kolektyvinis 
šokis. Tam būtinos repeti
cijos. Visam tam pasiekti 
reikalingas žmogus su pe
dagoginiais gabumais, su 
taktu ir mokantis panaudoti 
discipliną, kur reikia. Toks 
žmogus buvo ir yra Jadvyga 
Matulaitienė, suvokusi tau
tinės kultūros vertę ir šokio 
funkciją tautos buityje, jos 
gyvenime.

Nacionalinės kultūros vi
suma yra tautinės sąmonės 
pagrindinis elementas, o vi
suotina kultūra - jos plėtimas 
ir gilinimas. "Tryptinio" šo
kėjų auka didelė ir graži. An
samblio ir jo vadovės kultū
rinė veikla iš esmės, žvelgiant 
į ateitį, yra lietuvio grąžini
mas Lietuvai.

J. Matulaitienės darbštu
mas, jos sugebėjimai, užmo
jis, ryžtas ir ištvermė yra pa
vyzdys mum visiem.

Jonas Kiznis 

Ten mokytoja Irena Gedrienė 
papasakojo savo įspūdžius iš 
APPLE mokytojų išvykos 
Lietuvon. Dr. J. Skrinska ir
gi minėjo, kad iš Lietuvos 
gautame laiške labai gražiai 
vertinama APPLE veikla. 
Dr. Alg. Čepulis išvyko 3 sa
vaitėm į Lietuvą operuoti vai
kų. Į OLGD-ją įstojo naujas 
narys - dr. Viktoras Čemis, 
pediatras.

Iždininkas dr. V. Mauru
tis pranešė apie d-jos iždą. 
Iždą revizavo dr. G. Matienė 
ir dr. J. Skrinska. Posėdyje 
dalyvavo viešnia iš Vilniaus 
- dr. Elena Varkalienė, dir
banti profilaktinėje medici
noje. Ji papasakojo apie gy
dytojų darbą anksčiau ir da
bar Lietuvoje.

Svarstant ateities veiklą, 
nutarta ir toliau tęsti metinės 

V. Bacevičiaus nuotr.
Iš kairės dr. V. Maurutis, dr. D. Degėsys premijos laureatė 

A. Balašaitienė, dr. J. šonta.

kultūrinės premijos apdova
nojimų tradiciją. Kartu nori
ma paskatinti jaunus gydy
tojus stoti šion draugijon. 
Persvarstytas ir pakeistas d-jos 
nario mokestis. Šiemet vi
suotinis OLGD-jos narių su
sirinkimas turėjo rinkti naują 
valdybą. Vienbalsiai tapo 
perrinkta 2-jų metų kadenciją 
baigusi valdyba. Ją sudaro 
dr. Dainius Degėsys, dr. Vi- 
toldas Gruzdys, dr. Vytautas 
Maurutis, dr. Algis Skrinska 
ir dr. Juozas Šonta. Jie arti
miausiame posėdyje pasi
skirstys pareigomis.

Po posėdžio svečių me
nėje buvo vaišės, kuriose 

skaitlingai dalyvavo narių 
šeimos ir svečiai. Dr. J. Šon
ta prabilo apie OLGD-jos šių 
metų kultūrinės premijos lau
reatę - rašytoją Aureliją Ba- 
lašaitienę, atpasakodamas jos 
pasiekimus, parašytas knygas, 
žurnalistiką, pedagogines bei 
skautiškos veiklos darbus. 
Draugijos sekretorius dr. V. 
Gruzdys perskaitė premijos 
skyrimo aktą, o iždininkas 
dr. V. Maurutis įteikė A. Ba- 
lašaitienei $1000 premijos 
čekį. Padėkos žodyje lau
reatė gėrėjosi Ohio lietuvių 
gydytojų draugijos siekiais. 
Anot jos, gydytojai ne tik 
gydo ligonius, bet kartu savo 
premija žadina kultūros 
darbuotojų dvasinę būklę.

Vaišes malda palaimino 
kun. Gediminas Kijauskas, SJ. 
Jų pabaigoje pusantrų metų

Lietuvoje praleidęs, cleve- 
landietis bankininkas Rimas 
Aukštuolis nuosekliai papa
sakojo apie Lietuvos ekono
minius poreikius. Vaišės 
užbaigtos "Lietuva brangi" 
giesme, o Izabelė Stankai- 
tienė padeklamavo - "Aš vėl 
sugrįšiu!"

Dėkui už surengtas vai
šes OLGD-jos moterų pagal
biniam vienetui. Man buvo 
miela stebėti, kad šios drau- > 
gijos nariai yra vieningi savo 
veikloje ir jau pradėjo ruoštis 
40-jai kultūrinei premijai 
1996 metais. Linkime jiems 
ištvermės ir sveikatos!

GerJ.
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DVIRAČIU Į LIETUVĄ
Edmundas čapas

(Pabaiga Pradžia Nr.21)
Tą dieną "nudviračia- 

vau" nuo Lazdijų iki Ostrovo 
Mazovieko, esančio 100 km 
nuo Varšuvos, jos šiaurėje. 
Iš viso per tą dieną įveikiau 
210 km, paskutiniuosius 15 
km - su tuščia dviračio padan
ga! (Vos tik nusileido saulė, 
sprogo užpakalinio rato pa
danga. Aplinkui plytėjo nesi
baigiantys laukai. Neturėjau 
pakankamai laiko pakeisti 
padangą, nebūčiau spėjęs iki 
tamsos pasiekti ir artimiausią 
miestelį, todėl nusprendžiau 
"dviračiuoti" taip, kol priva
žiuosiu pirmąsias Ostrovo 
Mazovieko gatvių šviesas. 
Tie paskutinieji 15 km man 
buvo kaip 50 km normalaus 
"dviračiavimo"!) Grįžau į 
Lenkiją fiziškai tvirtesnis, 
bet purvinesniu ir labiau "nu
dėvėtu" dviračiu, negu jis bu
vo 5 savaites atgal. Geri 
draugai laukė manęs Varšu
voje, tą vakarą jie sutiko 
atvažiuoti ir paimti mane. Tu
rėjau visą trečiadienį poilsiui 

iir pasiruošimui skristi kitą 
rytą atgal į JAV.

Buvo truputį laiko pa
bendrauti su draugais lenkais, 
su jais pasidalinau įspūdžiais 
apie Lietuvą. (Pokalbio me
tu iš tiesų labai nustebau, kai 
sužinojau, kad vienas iš jų 
buvo įsitikinęs, kad Vilnius 
tebepriklauso Lenkijai, ne
paisant, kaip toli gilinomės į 
istoriją!) Atradau laiko ir 
peržiūrėti mano pirmosios 
kelionės į Lietuvą įspūdžius. 
Paskutinieji įspūdžiai

Šios ypatingos kelionės 
metu iš viso "nudviračiavau" 
1,458 km (875 mylias), iš 
kurių 858 km (515 mylių) - 
Lietuvoje. Be to, giminės ir 
draugai vežė mane automo
biliais dar 500 km (800 my
lių), kad galėčiau pamatyti 
visą Lietuvos pajūrį ir Kau
no, Vilniaus, Šiaulių apylin
kes. Apskritai per visą mano 
buvimo laiką aš mačiau tiktai 
dalelę šalies, kurios dydis ga
lėtų prilygti West Virginia 
(Įdomu, kad Lietuva didesnė 
negu Olandija ir negu Belgi
ja.). "Dviračiuodamas" dau

Stogastulpiai su buvusio kolūkio pavadinimu pakeliui j Tauragę. 
Autoriaus nuotr.

giausia per Lietuvos "širdį", 
atradau Suvalkiją, Žemaitiją, 
Aukštaitiją ir Dzūkiją. Ke
lionės pabaigoje žinojau, kad 
ten buvo dar daug daugiau ką 
pamatyti!

Šalies gamtovaizdis yra 
labiau įvairus, negu aš įsivaiz
davau: miškai, atviros lygu
mos, upės, ežerai, banguotos 
kalvos, smėlio paplūdimiai ir 
kopos, slėniai, ten nėra tiktai 
kalnų. Vanduo ir oras yra 
daug švaresni, negu buvau 
girdėjęs ir įbaugintas daugy
bės košmariškų pasakojimų 
apie aplinkos būklę kitose 
Rytų Europos šalyse, tokiose 
kaip Lenkija ir Ukraina.

O žmonės? Lietuviai yra 
tokie pat vaišingi, kokie jie ir 
JAV, ir ten būdavo akimir
kų, kai patikėdavau, kad jie 
turi nesibaigiančias maisto ir 
gėrimų atsargas! Iš to, kiek 
mačiau žemės, naudojamos 
žemės ūkiui, daržams, so
dams ir daugybės naminių 
gyvulių auginimui, aš turė
čiau patikėti, kad lietuviai 
savo krašte niekada neba
daus. Žinoma, daugiausia 
maistas yra "sunkus", gausus 
bulvių, gyvulinių riebalų, 
kopūstų ir burokėlių. Apstu 
ir pieno produktų, ir saldaus 
maisto-uogienių, pyragaičių, 
saldainių ir šokolado (vieti
nės gamybos gaminiai savo 
kokybe nė kiek nenusileidžia 
importuojamiems), bet atro
do, kad yra kažkokių priešta
ravimų šiems faktams: retai 
mačiau storų žmonių! Nega
lima palyginti su JAV, kur 
nutukimas yra viena iš pa
grindinių problemų! Kodėl 
taip yra, sau radau du paaiš
kinimus: pirma, lietuviai daug 
vaikščioja pėsčiomis (per lie
tų, sniegą ar saulėtą orą), žy
miai daugiau negu dauguma 
amerikiečių, ir antra, lietu
viai yra pripratę gyventi šal
tesnėmis sąlygomis, ir ne tik 
lauke, bet ypač patalpų vidu
je, kur jie naudoja žymiai 
mažiau šilumos už amerikie
čius (iš būtinybės ar iš įpro
čio, besiremiančio kuro stoka).

Lietuviai atrodo labai prag

matiški, skiria didelį dėmesį 
maisto atsargų konservavi
mui. Deja, nerūpestingas gy
venimo būdas, įsigalėjęs per 
daugiau kaip 50 paskutiniųjų 
metų, prieštarauja šiam įspū
džiui. Daugelis pagrindinių 
įėjimų į daugiabučius gyve
namuosius namus - tai daž
niausiai paliktos neuždarytos 
durys, kurioms paprastai trūks
ta lentų arba jų langeliai iš
daužti. Šių gyvenamųjų na
mų ir įstaigų dideli langai daž
niausiai praleidžia vėją ir šal
tį. Šilumą labiau sulaiko se
nesnių pastatų dvigubi langai.

Didesnę laiko dalį lietu
viai užimti savo kasdieniš
kais poreikiais, intensyviai 
sutelkę jėgas savo prispausto 
gyvenimo materialinių sąlygų 
pagerinimui. Dviejų Kauno 
viešbučio tarnautojų moterų, 
apibrėžusių dirbančiųjų po
reikius, nuomonė buvo tokia: 
"Kam mums reikalingas už
darbis? Paprasčiausiems 
dviems dalykams - pavalgyti 
ir gerai apsirengti (pasipuoš
ti)." Nors lietuviai gyvai dis
kutuoja politikos, pasaulio 
reikalų ir asmeninių ryšių te
momis, jie man pasirodė esą 
laisvi nuo amerikiečiams 
būdingos kovos už įsitiki
nimus - kai sutelkiamas dė
mesys kokiai nors siaurai sri
čiai - energingai, dažnai fa
natiškai ir su karingu užsi
degimu, pvz.: "pro-life", "pro 
-choice", už piliečių teises, 
už gėjų teises, prieš rūkymą 
ir daugelį feminizmo apraiš
kų. Dauguma lietuvių, ypač 
didmiesčiuose, atrodo turį 
gerą išsilavinimą, ir didžioji 
dalis žmonių, kuriuos mačiau 
kaime, yra sunkiai dirbantys 
ir nesiskundžiantys. Lietu
viai, kuriuos sutikau, yra pa
triotai, mylintys jų laisvę 
kaip tauta, išlaikiusi savo kal
bą, besirūpinantys savo kul
tūra, išsaugoję istorijos, sie
kiančios daug amžių atgal, 
jausmą.

Tuo laiku, kai lankiausi 
Lietuvoje, visi rusiški ir ko
munistiniai miestų ir gatvių 
pavadinimai buvo pakeisti 
žemėlapiuose ir gatvių ženk
luose, grąžinti tokie, kokie 
buvo iki 1940 metų. Man 
buvo nuolat primenama, kaip 
lietuviai išsaugojo savo lite
ratūrą gimtąja kalba per so
vietų laikus. Jie išlaikė ir 
liaudies šokius, ir dainas. 
Aišku, komunistinė sistema 
ir okupacija atėmė 50 metų iš 
Lietuvos materialinės gero
vės vystymosi, tačiau aš ma
čiau ir intelektualinio išsivys
tymo apraiškų pakankamai, 
kad patikėčiau, kad jų dvasi
nis pasveikimas yra žymiai 
arčiau, negu daugelis skepti
kų linkę sutikti. Nebūtinai 
reikės laukti naujos kartos ar 
dviejų, kol Lietuva taps "va
karietiška", sutikau perdaug 
žmonių, kurie ir pažiūromis, 
ir gyvenimo būdu meta iššū
kį pesimistams.

Iš šios mano pirmosios 
kelionės grįžau su nauja, kon
krečia perspektyva, kuria tu
rėčiau vadovautis palaikyda
mas ryšius su Lietuva. Aš 
nekalbu apie mano teigiamą, 
optimistinį požiūrį - taip 
apie Lietuvą galvojau ir

Autoriaus nuotr.Puošnūs kryžiai Raudondvaryje, 

prieš, ir po šio apsilankymo. 
Aš kalbu apie faktą, kad Lie
tuva dabar buvo jau ne idėja 
(ar fantazija, sapnas) man; tai 
tapo man gyva realybe, su
jungiančia mane čia ir dabar 
su kraštu ir žmonėmis, tapu
siais pasiekiamais nepaisant 
išlaidų ir nuotolių.

Nuo mano pirmos valan
dos ten pasijutau namie ir 
svarbiausia priežastimi, ko
dėl, - aš laikyčiau palankias 
sąlygas, kuriomis buvau au
ginamas kaip Amerikos lie
tuvis mano tėvų, giminių, 
daugelio šeimos draugų - 
geras pavyzdys - čiurlioniečiai 
ansambliečiai, emigravę kar
tu į Clevelandą - ir apskritai 
Clevelando lietuvių bendruo
menė, kuri davė viską prade
dant nuo dviejų lietuviškų 
bažnyčių ir dviejų mokyklų 
iki stiprių oiganizacijų (skautų, 
ateitininkų, sporto asociaci
jos "Žaibas", liaudies šokių 
grupės "Grandinėlė") ir, ži
noma, laikraščio "Dirva" - iš
laikymui. Mano galutiniai 
įspūdžiai iš kelionės į Lietu
vą yra neatskiriami nuo ma
no, Clevelando vaiko, patyri
mo, ir dėl šios vienintelės 
priežasties aš ne tik jaučiausi 
kaip namie, aš jau žinojau, 
kad Lietuva man galėtų būti 
namai...

Keliavau į Lietuvą "su 
dviračiu, su barzda, be dar
bo". Atsiminimai iš šios ke
lionės mano galvoje dar te
bebuvo švieži, kai truputį 
daugiau nei po metų sužino
jau, kad JAV kariuomenė 
siūlo man galimybę sugrįžti 
Lietuvon "be dviračio, be 
barzdos, su darbu".

Padėkojimas

Kodėl parašiau šiuos 
straipsnius? Daug metų lau
kiau, kada bus galima keliau
ti į (ir po visą) Lietuvą - lais
vą Lietuvą - ir man priimtinu 
būdu - laisvai. Esu dėkin
gas, kad man taip pasisekė, ir 
Lietuva tapo laisva prieš tai, 
kol būčiau per senas keliauti 
ten dviračiu.

Turiu daug draugų iš 
Amerikos lietuvių Clevelan
do bendruomenės (ir tie, ku
rie čia, ir tie, kurie išvyko į 
Floridą ir Califomią), su jais 
troškau pasidalinti savo pir
maisiais įspūdžiais apie Lie
tuvą. Tai yra mano pirmoji 
bendruomenė. Tai ir lietuvių 
kultūra, jungianti mus dau
giau negu dar kas nors, ir 
šios bendros kultūros paliki-

mas yra, be abejonės, sutelk
tas šalyje, kuri vadinasi Lie
tuva. Ačiū jums, mano skai
tytojai! Vos tik pasirodė ma
no pirmieji straipsniai, jūs ar
ba skambinot, arba kalbėjot 
su manim asmeniškai, entu
ziastingai atsiliepdami apie 
straipsnius. Šis grįžtamasis 
ryšys sustiprino mano ryžtą 
ir apsisprendimą aprašyti 
trjpnn kelione iki palo.

Šį kraštą turėjau pamaty
ti pats. Pažįstu ir kitus asme
nis, kurie padarė panašiai. 
Labai vertinu tokius žmones, 
kaip mano pusbrolis Algis 
Petkus ir Rimas Aukštuolis, 
kurie drąsiai vyksta į Lietuvą 
ir randa būdų palaikyti su ja 
ryšį ir asmeniškai, ir profe
sionaliai. Labai kviesčiau to
kius žmones pasidalinti savo 
turtingu patyrimu ir galbūt pa
rašyti mums visiems į "Dirvą"!

Esu labai dėkingas, kad 
čia, Clevelande, tebėra "Dir
va", kuri visų pirma suside
da iš atsidavusiai dirbančių 
žmonių - redaktorių, teksto 
surinkėjų, fotografų, rašytojų 
ir korespondentų, kurie rengė 
spaudai laikraštį 80 metų. 
(Tie, kuriuos aš laikyčiau svar
biais, visai nebuvo paminėti 
mūsų neseniai vykusiame 
minėjime, Clevelande, vietoj 
to, labai daug dėmesio buvo 
skirta puikiai redaktorei, vieš
niai iš Chicagos ir šauniai 
koncertavusiam Clevelando 
Dievo Motinos chorui.) Dr. 
A. Bundonis, neseniai išvy
kęs "Dirvos redaktorius, 
suteikė man galimybę spaus
dinti mano straipsnius. Visada 
liksiu jam dėkingas už tai ir 
linkiu jam geros sveikatos.

Viena iš pagrindinių prie
žasčių, kodėl Lietuvoje pasi
jutau kaip namie, yra tai, kad 
galėjau lengvai kalbėti ir su
prasti lietuvius. Nepaisant 
mano blogo galūnių derini
mo, gerai susikalbėjau ir ben
dravau, su kuo tik ten susiti
kau (net jeigu kartais turėda
vau rasti išeitį, kalbėdamas 
ne lietuviškai, bet "liežuviš- 
kai" - kūrybiškai žaisdamas 
su žodžiais). Mano sugebėji
mai rašyti lietuviškai yra žy
miai silpnesni negu kalbėti. 
Žmona Olga padėjo, kad šią 
mano straipsnių seriją būtų 
galima spausdinti lietuviškai. 
Jai - už kokybiškai atliktą 
visą darbą - mano svarbiau
sia padėka.

* * • * •
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Kai ateina toks metų lai
kas, kada imi labai nerimauti 
ir daugiau galvoji apie poil
siavimą negu apie darbą, tai 
pasijunti labai pavojingoje 
padėtyje. Atostoginę pagun
dą nugali ir imi intensyviai 
svarstyti, kur praleisti tą bran
gų laiką, kurį buržuazinė 
struktūra, kad ir nenoriai, su
teikia. Svarsčiau šiaip ir taip, 
bet nulėmė mano draugo Flo
rijono patarimas.

- Važiuok pas savo drau
gą. Jų tiek mažai jau belikę 
po tavo įžeidžiančių straips
nelių "Dirvoje". Jeigu dar 
rasi kokį vieną, tai ir drožk.

Taip ir padariau. Nuvy
kau pas savo senų laikų drau
gus Onutę ir Joną Vaičeko- 
nius prie Baltimorės. Jie gy
vena labai puikioje strategi
nėje vietoje. Tarp Baltimo
rės ir Washingtono. Žinia, 
kad buvo būtina pasimatyti
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su Washingtone gyvenančiu 
mūsų geru pažįstamu Clin- 
ton. Bet jis tuo laiku buvo 
kažkur išvykęs, tad ir neteko. 
Mat žmogus labai susirūpi
nęs išlaikyti savo darbą. O 
kas tuo nesirūpina? Tik 
mums užtenka sėdėti vienoje 
vietoje, gerbti ir pataikauti 
bosui. O jam reikia važinėti 
po visą Ameriką. Vargšas 
žmogus.

Bet ir be Clintono Wash- 
ingtone yra ko pamatyti. At
liekamu laiku, prieš užmin
gant (naujose vietose sunkiau 
užmigti) ėmiau skaityti Eidin
to parašytą knygą "Antanas 
Smetona". Tiesą pasakius nė 
kiek nepadėjo miegui. Per tą 
knygą sužinojau, koks Sme
tona buvo bjaurus ir blogas 
žmogus, Eidinto istorijos 

šviesoje pastatytas. Įžangoje 
Eidintas sako: "Atsižvelgiant 
į tai, jog dabar istorikų auto
ritetas gerokai smukęs, daug 
ką vertinti paliksime pačiam 
skaitytojui". Man atrodo, 
kad istorikų smukimu Eidin
tui neverta rūpintis. Jis vis 
tiek to autoriteto niekad ne
turėjo. Savo knygoje jis ci
tuoja visus tuos, kurie niekino 
Smetoną. Būdamas ištikimas 
sovietinis istorikas, jis cituoja 
net ir Leniną. Taip pat žino
mą Kauno girtuoklėlį Justą 
Paleckį. Merkelis, parašęs 
plačią Antano Smetonos mo
nografiją, nustumiamas į šalį, 
kaipo, jo žodžiais, šališkas. 
Knygoje apstu autoriaus už
uominų apie Smetonos niek- 
darybes. Tokią knygą galėjo 
parašyti tik sovietinis rašyto
jas. Ką Eidintas uoliai ir pa
darė. Knyga kainuoja 3 rub
lius ir 30 kapeikų. Knygos 

išleidimo metais tai būtų apie 
11 centų. Tiek ji ir verta.

Bet buvo ir gražių atos
toginių prošvaisčių. Mano 
globėjai nuvežė mane į Lie
tuvių klubą. Tai triaukštis 
pastatas, kuriame yra salė, 
muziejus, biblioteka ir žino
ma baras. Penktadieniais 
veikia valgykla. Aptarnauja 
savanorės lietuvaitės. Bet 
įdomiausia buvo aplankyti 
muziejų. Jis nedidelis, bet 
kiek ten širdies įdėta. Ir mu
ziejus nėra vien tik senienų 
sankrova. Jis veiklus. Kas ir 
labai jaudina. Paminklai Me
dininkų tragedijos žuvusiems. 
Kiekvienam iš jų - originalus, 
lietuviškais motyvais pagrįs
tas drožinys su pavardėmis. 
Norėjome pamatyti senoviš
kas, lietuvių karių uniformas, 
bet stovėjo nuogi manekenai. 
Mat uniformos tuo laiku bu
vo valomos. Atkreipė dėme
sį Basanavičiaus akiniai. Tik
ras unikumas. Lietuviška 
klėtelė, kuri tarptautiniuose 
pasirodymuose laimėjo pir
mąsias vietas. Ir daug dar, 
su meile surinktų, lietuviškų 
senienų.

Bibliotekoje - lentynos 
su labai retais, šimtmetiniais 
lietuviškais leidiniais. Taip 
pat ir naujų knygų. Radau ir 
savo ir labai buvau išdidus, 
kada bibliotekininkė paprašė 
mane padėti savo parašą. 
Net ir Hankok didesnio ne
padėjo.

Dar viena įdomybė. Sek
madieniais veikia lietuviška 
radijo valandėlė. Ir jeigu tu 
nespėjai jos išklausyti, tai te
lefonu gali išgirsti, kad ir pa
vėlavęs.

Tad štai viena lietuviška 
vietelė, kur mūsų senieji imi
grantai sukūrė aukurus, ku
riuos uoliai kursto jų vaikai, 
anūkai ir anūkų vaikai. Su
šildo kiekvieną lietuvišką 
širdį.

NOVELĖ
Trisdešimt trečiame "Dir

vos" novelės konkurse šie
met dalyvavo net 28 autoriai. 
Vertinimo komisija iš Romos 
Degesienės, Stasio Vaškio ir 
Dalilos Mackialienės turėjo 
daug darbo, kol visas per
skaitė, apsvarstė ir vienbal
siai nutarė pirmąją premiją 
500 dol. skirti Andriui R. 
Mironui iš JAV už novelę 
"Auka karo dievaičiui" ir ant
rąją 300 dol. Vladui Vyšniū- 
nui iš Lietuvos už novelę 
"Mindaugas". Premijos ski
riamos iš A.A. SIMO KAŠE- 
LIONIO palikimo, kurį tvar
ko Korp! Neo-Lithuania.

Pirmąją vietą laimėjusią 
novelę pradedame spausdinti 
šiame numeryje. Po jos pri
statysime skaitytojams ir 
antrąją.

Malonaus pasiskaitymo.

LAIŠKAS

Visada su malonumu 
skaitau Vlado Vijeikio humo
ristinius komentarus. Kartais 
jie būna juokingi, kartais - 
šiaip sau. Bet spalio 5 d. "Dir
voje" jo straipsnelis "Mes ir 
jie" peršoko humoro ribą ir 
įšoko į šmeižto skyrelį. Kal
bu apie p. Vijeikio komenta
rus apie naujųjų atveivių LB 
apylinkę New Yorke - "Vers
mė".

Visi puikiai žinome, kad 
yra privažiavę visokio plau
ko žmonių iš Lietuvos. Daug 
jų atvažiavę nelegaliai, neturi 
teisės legaliai dirbti. Griebia
si paprasčiausių darbų, kad 
tik kaip nors išsilaikytų ir vie
nu kitu doleriu savo artimuo
sius Lietuvoje sušelptų. To
kiomis sąlygomis neima no
ras jungtis į lietuvišką veiklą, 
nes jai reikia ir laiko, ir pinigų.

O vis dėlto New Yorke 
susidarė būrys idealistų, ku
rie sukūrė naujųjų ateivių or
ganizaciją "Versmė". O kad 
nebūtų "mes ir jie", "Vers
mė" tapo LB New Yorko apy
gardos viena apylinke. Džiau
gėsi visi dypukai, kad galų 
gale ir naujieji ateiviai jun
giasi į lietuvišką darbą. Vi
sokiais būdais stengėmės 
jiems padėti. Tikėjomės, kad 
New Yorko pavyzdžiu pa
seks ir kitų miestų ateiviai.

Ir štai kokia "parama" 
naujųjų ateivių organizacijai 
ateina iš "Dirvos" ir p. Vijei
kio: "Nelabai malonu, kad 
buvo net įsteigta tų naujųjų 
ateivių organizacija "Vers
mė". Ir ko čia jaudintis. Tai 
labai simboliškas pavadini
mas, nes visa versmė naujųjų 
kreipiasi į BALFą, Lietuvių 
Fondą, Susivienijimą, lietu
vių reikalaudami pinigų." Ne
jaugi iš tikrųjų, p. Vijeiki? 
Visa versmė? Gal vienas ki
tas ir kreipėsi prispausti bė
dų, bet, tikriausiai - prašyda
mi, ne reikalaudami. Įdomu 
taip pat - kam nemalonu, 
kad įsisteigė "Versmė"? Ar
ba kitoj vietoj, toj pačioj "Dir
voj", sakoma: "Įsteigė "Vers
mę", o buvę dypukai galvoja 
įsteigti Kalinių globos drau
giją, kuri rūpintųsi kalėjime 
sėdinčiais naujaisiais". Ban
doma sudaryti įspūdį, tarsi 
naujieji ateiviai masiškai sėdi 
kalėjimuose. Gal ten Chica- 
goj taip ir yra. Tai taip reik
tų ir sakyti. Bet tokį štampą 
uždėti "Versmei" - tai dide
lė moralinė skriauda ir įžei
dimas "Versmės" kūrėjams ir 
darbuotojams. Toks apšmei-

♦ »»>»«<«-»»> l<«« «

“DIRVAI"
žimas pačių aktyviausių nau
jųjų ateivių - idealistų tikrai 
nepasitarnauja lietuviškam 
reikalui. Tokiais straipsniais 
jūs pakertate šaknis panašiai 
organizuotis naujiesiems 
ateiviams kituose miestuose. 
Kaip minėjau, ne visi atva
žiavę yra angelai. Rašykite 
apie tuos Chicagos automo
bilių vagis, ar kur ten vienas 
kitam pilvą perpjovė. Bet 
nederkit naujai besiskleidžian
čių lietuviškos veiklos pum
purų. Jiems išsilaikyti ne
lengva. Reikia išnaikinti vi
są gyvenimą diegtą sovietinį 
raugą O be to, skeptikų pilni 
pasieniai. Apdergti ir sunai
kinti - lengva. Sukurti ir iš
laikyti daug sunkiau.

Šia proga reikia paminėti 
ir darbus, kuriuos "Versmė" 
jau atliko ar ruošiasi atlikti. 
J.E. vysk. Baltakiui tarpinin
kaujant gauta lengvatų nau
jųjų ateivių juridinei pagalbai 
per Brooklyno vyskupiją. Su
rengta vakaronė, kur pasiro
dė "Versmės" chorelis, ir pa
šokta tautinių šokių. "Vers
mės" nariai atliko programą 
"Baisiojo birželio" minėjime 
Brooklyne. Lapkričio 4-5 d. 
"Versmė" surengė Kultūros 
židinyje plataus masto meno 
parodą. Dalyvaus apie 30 
menininkų, maždaug pusė 
senųjų ir pusė naujųjų atei
vių. Net "New York Times" 
išreiškė susidomėjimą šia 
paroda. "Versmė" drauge su 
LB Queenso apylinke, Atletų 
klubu ir Kultūros židiniu 
rengia bendrą Naujųjų Metų 
sutikimo balių New Yorko 
lietuviams.

Linkiu p. Vijeikiui dėsty
ti toliau Florijono mintis. 
Mes jas mielai skaitysime. 
O apie "Versmę" tegul rašo 
kiti.

Vis budžiu!
Romas Kezys

P.S. Dar noriu išsitarti ir 
dėl "barakudų". Šiuo žodžiu 
vadinama apyjaunė mergina 
iš Lietuvos, susiradusi pa
gyvenusį amerikoną ir 
siurbianti jo išteklius. Mano 
patirtis tokia - ir "barakuda", 
ir jos "auka" - abu savanoriš
kai sutarė bendrai gyventi. 
Niekasjųjėga nesuvarė. Mer
gina iš Lietuvos gauna mate
rialinę užuovėją, o dėdė ame
rikonas gauna progą pagy
venti su jauna žmona. Ir abu 
džiaugiasi. Ir kas čia blogo? 
Duok, Dieve, jiems sveikatos 
ir ant vaikų ukvatos.

ATITAISYMAS

P. Balys Gaidžiūnas pra
šo atitaisyti klaidą... "rašinė
lis, liečiąs DIRVOS 80 metų 
sukaktį, sako kad pulk. Sut
kaus auka buvo 40,000 DM, 
palikimas buvo 50,000 DM., 
o ne 40,000 DM.
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LIETUVOS LATVIJOS JŪRŲ SIENA SENTIMENTALUS SUDIE!
(Atkelta iš 1 psl.)

mas, kurį pasirašė abiejų val
stybių prezidentai ir premje
rai, kaip tik dar labiau įkaiti
no aistras. Mat kaip dabar 
jau galutinai paaiškėjo, jame 
buvo numatyta, kad siena jū
roje tarp abiejų valstybių bus 
brėžiama pagal 1958 metų 
konvenciją. Tai labai nepa
lankus Lietuvai susitarimas, 
kadangi juo remiantis, suma
žėja Lietuvos ekonominė jū
rų zona ne tik šiaurinėje, su 
Latvija besiribojančioje da
lyje, bet ir pietuose, su Rusi
jos Karaliaučiaus krašto eko
nomine zona. Tokiu būdu 
Lietuvos ekonominė zona ne 
tik neturėtų išėjimo į tarptau
tinius vandenis, bet Rusijai 
atitektų ir kitas, didesnis naf
tos telkinys, esantis jūroje 
netoli Nidos. Galbūt kaip tik 
dėl šios priežasties "Maišia
galos memorandumas" ne
buvo skelbiamas - nenorėta, 
kad apie nepalankų Lietuvai 
susitarimo pagrindą sužinotų 
Rusija.

V. Landsbergis jau tada 
nurodė, kad Lietuvos vado
vai visiškai be pagrindo nuo
laidžiauja Latvijai, kadangi 
nesiremia naujesne ir žymiai 
palankesne Lietuvai 1982-ųjų 
metų Jamaikos jūrų teisės 
konvencija. Šiomis dieno
mis konservatoriai smarkiai 
peikė Lietuvos vadovus dėl 
nesugebėjimo išspręsti ginčą 
ir tai vertino kaip Rusijos 
sėkmę, galbūt jos pačios įta

kotą. Jų nuomone, slapta, 
bejėgiška, neišradinga Lietu
vos užsienio politika lemia 
šaliai didžiulius politinius ir 
ūkinius nuostolius, jie nuro
dė, kad čia galimas ir priva
čių bei valstybės interesų kon
fliktas, kuriame dalyvauja 
aukštieji Lietuvos pareigūnai.

Tačiau netgi įvertinus 
Lietuvos politikų padarytas 
klaidas, negalima nepastebėti 
nepateisinamo Latvijos ne
lankstumo. Prie ginčo įsi- 
plieskimo greičiausiai prisi
dėjo ir labai prasta vidinė 
Latvijos tiek ekonominė, tiek 
politinė būklė. Praėjusį mė
nesį Saeimos rinkimuose aiš
kesnės daugumos negavo jo
kia politinė jėga, be to, neno
rima, kad į valdžią ateitų Vo
kietijoje ekstremistiniais pa
sisakymais pagarsėjęs J. Zy- 
geristas, gavęs nemažą vietų 
skaičių parlamente. Po šią 
vasarą įvykusios didžiausio 
Latvijos komercinio banko 
griūties vis dar negali atsi
gauti šalies finansų ūkis, la
bai pasunkėjo biudžeto vyk
dymo reikalai, todėl būtinai 
reikia naujų pajamų, o iš ga
limo naftos pardavimo lau
kiama nemažo pelno.

Vis dėlto tikimasi, kad 
sprendimą, tenkinantį abi val
stybes, galima rasti. Tokių 
vilčių teikia šiaip ar taip bu
vę neblogi abiejų šalių santy
kiai iki šiol, be to, latviai pil
nai negalės pasinaudoti susi
tarimo su užsienio bendrovė
mis vaisiais, jei nesusitars su 
Lietuva dėl jūrų sienos.

Atkelta iš 1 pusi, 
energetikos institutą, jis ga
vo mokslų kandidato laipsnį, 
apgynęs tezę tema "Galvos 
smegenų elektro-fiziologi- 
ja". Lietuvai atgavus nepri
klausomybę ir persiorienta
vus į Europos mokslų siste
mą, persvarsčius dokumen
tus, jo "kandidato" diplomas 
buvo pripažintas daktaratu. 
Jis dirbo kaip laboratorijos 
vedėjas Eksperimentinio ir 
klinikinio mokslų tyrinėjimo 
institute, tačiau prisipažino tu
rįs nemažai patirties spaudos 
darbe, eilę metų dirbęs Klai
pėdos dienraščio leidykloje, 
kurioje jis atlikinėjo galutinį 
laikraščio apiformavimą. 
Panašų darbą kurį laiką dirbo 
ir Šilutėje, tai spaudos darbas 
jam tikrai nesvetimas.

Prieš kelis metus Lietu
voje pradėjus teirautis pakai
talo į Lietuvą grįžtančiam 
"Dirvos" redaktoriui Baliui 
Gaidžiūnui, po intensyvių 
pokalbių su jo giminėmis, dr. 
Bundonis sutiko perimti "Dir
vos" redaktoriaus darbą. I 
Clevelandą atvykęs 1993 me
tų spalio mėnesio vidury, jis 
1994 metų kovo mėnesį per
ėmė "Dirvos" redaktoriaus 
pareigas, tačiau, sentimenta
liai pajuokaudamas, prisipa
žino, kad "iš pradžių man 
drebėjo rankos". Graudu, kad 
po dviejų sėkmingų ir vaisin
gų darbo metų, nuvargintas 
ligos ir liūdno žinojimo, kad 
jo laukia dar dvi operacijos, 
dr. Bundonis yra priverstas 
grįžti į Tėvynę, kurios jis nie
kada nenustojo ilgėtis. Pa
klaustas, ar jis priklauso Tau

tinei sąjungai, jis griežtai pa
reiškė nepriklausąs jokiai par
tijai. "Mano nuomone, par
tijos prisideda prie skaldy
mosi. Svarbiausia yra būti 
geru lietuviu". Nesunku pa
tikėti, kad tai jo gyvenimo 
filosofijos pagrindinė idėja.

Jautriai kalbėdamas apie 
savo buvimą Clevelande, jis 

Dievo Motinos parapijos svetainėje su redaktoriumi atsisveikina 
clevelandiečiai. V. Bacevičiaus nuotr.

pakartotinai tvirtino, kad lie
tuviškos visuomenės tarpe 
jautėsi labai gerai, nebuvo 
svetimas, jautėsi esąs savas 
tos bendruomenės narys. Dr. 
Bundonis yra labai dėkingas 
"Dirvos" redakcijos talkinin
kėms, Giedrei Kijauskienei, 
Onai Šilėnienei ir Olgai Ča- 
pienei, su pasigėrėjimu iškel
damas jų darbštumą ir parei
gingumą. Atvykęs į namus, 
jis nebegrįš į tarnybą, tik nau
dosis pensininko statusu ir 
rūpinsis savo jėgų sustiprini
mu, kad pasiruoštų gydytojų 

pranašaujamoms operacijoms. 
"Noriu pailsėti, laisvai pagy
venti, pasidžiaugti gyveni
mu", nuoširdžiai kalbėjo jis.

Taip po dvejų metų pra
randame šviesų, patriotišką ir 
darbštų tėvynainį. Gražu pa
stebėti ir tai, kad tėveliui pa
dėti jo varginančioje kelionė
je yra atvykusi jo dukra Lo
reta Zakarauskienė, kas yra 
tikrai gražus jo šeimos soli

darumo ir meilės įrodymas. 
Nors apgailestaujame jo iš
vykimą, bet suprantame prie
žastis, todėl privalome jam 
palinkėti laimingos kelionės 
ir, kas svarbiausia, geros 
sveikatos ir ramaus bei lai
mingo gyvenimo Tėvynėje. 
Neabejoju, kad prie mano 
linkėjimų prisideda visi "Dir
vos" skaitytojai ir rėmėjai. O 
aš, baigdama sentimentalų 
"sudie", sakau... "Iki malo
naus pasimatymo Vilniuje"!

1992 m. rugsėjo mėn. 22 d. 
Lietuvos Respublikos Aukš
čiausiosios Tarybos įsaku 
Nr. 1-2904 kunigas Vaclovas 
Martinkus (jau po mirties) 
buvo apdovanotas Žūvančiųjų 
Gelbėjimo Kryžiumi už ypa
tingą pasižymėjimą gelbėjant 
žūvantį žmogų. Šitaip jis bu
vo pagerbtas, jo brolio Da
nieliaus Martinkaus liudiji
mu, už žydų vaikų gelbėjimą 
Antrojo pasaulinio karo me
tu. Būdamas Židikų parapi

KUNIGAS VACLOVAS MARTINKUS
jos klebonu, jis krikštijo žy
dų kūdikius, suteikdamas 
jiems lietuviškas pavardes. 
Vienas iš jų, pavarde Bukon
tas, tebegyvena Vilniuje. 
Kun. Vaclovas Martinkus 
drąsiai gynė nacių pasmerk
tuosius, ir nė vienas žmogus 
Židikuose nebuvo sunaikintas.

Šiemet sueina 15 metų, 
kai kun. V. Martinkus mirė. 
O būta tai sumanaus, darbš
taus ir energingo kunigo. 
Tėvui anksti mirus, jam teko 

mokytis pakaitomis su darbu 
ūkyje, kol išsiveržė į kuni
gus. Pastoracinis darbas Ma
žeikiuose ir Židikuose besi
keičiančių okupacijų metais 
taip pat reikalavo daug drą
sos, apsukrumo ir atkaklu
mo, ko kun. Vaclovui nieka
da netrūko.

Svetimose žemėse kun. 
Martinkus buvo Luebeck sto
vyklos kapelionu, Amerikoje 
buvo paskirtas nedidelės lie
tuvių Šv. Kazimiero parapi
jos klebonu Providence, Rho- 
de Island. Parapija teturėjo 
tik 300 turtais nepasižymin
čių parapijiečių, taigi klebo
nui pačiam teko verstis, ne 
tik dirbant ganytojišką darbą, 
bet ir visokius ūkinius valy
mo, remonto ir daržininkys
tės darbus. Ir čia jo žemai
tiškas atkaklumas ir įgimtas 
apsukrumas išlaikė parapiją 
gyvą. Ir žmonės - tiek lie
tuviai, tiek amerikiečiai - jį 
mylėjo ir gerbė.

Šalia savo parapijinio 
darbo kun. Vaclovas Martin
kus 1964 metais įsijungė į 
BALFo veiklą ir nuoširdžiai 
ir sąžiningai jam vadovavo 
iki 1972 metų, kai BALFas 
buvo perkeltas į Chicagą.

Kun. Vaclovas Martin
kus buvo tvirto nusistatymo 
lietuvis, geras kunigas, su
manus klebonas ir visiems jį

ŽŪVANČIUS CELBEJIMO KRYŽIUS

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO 

įsaku

^ajckutM.

(pjtT jruAfLei)

už ypatinca pasižymėjimą 
GELBĖJANT ŽŪVANT) ŽMOGŲ

iš arti pažinojusiems nuošir
dus bičiulis. Tokių žmonių 
šioje žemelėje niekada ne per 
daug. Oš.
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LIETUVOS 

KARIUOMENĖS 

ŠVENTĖS MINĖJIMAS 

rengiamas šeštadienį, lapkri
čio 18 d., 7:00 v.v.(Lietuvių 
namų didžiojoje salėje. Kal
bės Juozas Ardys, meninę 
programą atliks sopranas 
Virginija Bruožytė-Muliolie- 
nė. Karšta vakarienė, loteri
ja, šokiai.

* * *

TAUTYBIŲ FESTIVALIS 

įvyks šeštadienį, lapkričio 18 d., 
7:30 v.v.(Palace teatre. Pel
nas skiriamas Tarptautinės 
Tarnybos Centrui, kuriam 
vadovauja Algis Rukšėnas. 
Bilietus po $12.00 galima

Pranešame draugams ir pažįstamiems, kad 
š.m. spalio 27 d. Los Angeles, Californijoje, 

mirė mūsų mylima giminaitė

A.A. 
ONA MEKIŠIENĖ

ir buvo palaidota Long Beach, Califomia, prie savo 
vyro DANIO.

Prašome prisiminti ją savo maldose.

Liūdinčios Mikunų ir Juodvalkiu šeimos

ATSIŠAUKIMAS

Į ŠIAURĖS AMERIKOS 

LIETUVAITES 

MEDICINOS SESERIS

Lietuvos sveikatos ap
saugos srityje ir medicinos 
seserų profesijoje šiuo metu 
vyksta reikšmingi pasikeiti
mai ir lavinimasis.

Keletai med. seserų iš 
JAV, kurios pastaruoju metu 
dirbo Lietuvoje, kilo mintis 
suorganizuoti grupę Ameri
kos lietuvaičių med. seserų, 
kurios domėtųsi bendradar
biavimu ir profesinių žinių 
pasidalinimu Lietuvos svei
katos apsaugos ir slaugymo 
tikslu: teikti įvairiopą pagal- 

rezervuoti tel: 241-6000 arba 
1-800-492-6048, ir koncerto 
dieną prie įėjimo. Visi malo
niai kviečiami atsilankyti.

• * *

ALDONA ŽEMAITYTĖ, 

Lietuvoje leidžiamo populia
raus savaitraščio DIENOVI
DIS redaktorė, šį sekmadienį, 
11:30 v.r., parapijos svetainė
je padarys įdomią šių dienų 
Lietuvos socialinio-kultūri- 
nio- religinio gyvenimo apžval
gą. Rengia Ateities klubas ir 
Fronto Bičiuliai ir labai kvie
čia visus šio pranešimo pasi
klausyti.

♦ ♦ *

bą savo kolegėms Lietuvoje, 
išvystyti kolegišką bendra
darbiavimą su Lietuvos med. 
seserimis.

Jeigu Jūs domitės ir no
rite daugiau sužinoti apie šią 
grupę ir galimybes joje 
dalyvauti, kviečiame kreiptis 
į: Dr. Violet H. Barkauskas, 
Associate Professor and As- 
sociate Dean, School of Nur- 
sing, The University of Mi- 
chigan, 400 North Ingalls, 
Ann Arbor, Michigan 48109- 
0482. Tel.: darbo - 313-936- 
3631; namų 313-994-0916; 
FAX - 313-936-3644; e-mail 
- vhbarkas @ umich. ėdu.

l SKAUČIŲ MUGĖ

Pirmą Advento sekmadienį, 
gruodžio 3 d., Clevelando 
Neringos tunto skautės Šv. 
Jurgio parapijos salėje po 

, pamaldų turės kalėdinę 
mugę. Paremkite skautes 
pirkdami jų rankdarbius.

1 Ger.J.
♦ ♦ ♦

VYR. SKAUČIŲ ŽIDINIO 

sueiga įvyks antradienį, lap
kričio 14 d., 7:30 v.v. parapi
jos svetainėje.

• • •
PARDUODAMAS NAMAS 

Gražus dviejų šeimų namas, 
labai geram stovyje, arti Die
vo Motinos parapijos ir pa
grindinio kelio, su visokiais 
patogumais. Butai turi po 2 
miegamus, prausyklą, didelę 
virtuvę. 2 mašinų garažas. 
Tinkamas jaunai šeimai ar 
investavimui. Galima apžiūrėti 
sekmadieniais nuo 12-4 v.v.

Skambinkite 692-0322

• • • 

VAIKAMS PRAMOGA

Clevelando vaikų muzie
jus kviečia tėvelius š.m. lap
kričio 29 d. tarp 6:30 - 9.00 p.p. 
atvežti savo vaikus į vaikų 
šventę nemokamai pasidžiaug
ti magišku vakaru, muzika, 
maistu ir pertvarkytu muzie
jumi.

Užsiregistruoti telefonu 
791-7114 ext. 55.

• • •
LIETUVIŲ KLUBO 

"Gintaro" valgyklai rei
kalinga padavėja. Kreiptis į 
vedėją tel. 531-2131.

• • •
SĄŽININGAS 

PATARNAVIMAS 

Atstovaudamas Jūsų interesus, 
tarpininkausiu sandėriuose 
su nekilnojamu turtu ir kt. 
Kreiptis: Algimantas Globys, 

Sausio 13-tos g-vė 5-170, 

2050 Vilnius, Lithuania, 

tel. 45-15-47

• • •

Lavender Intemational, 
recycling of 

shoes and clothing.
We export used shoes and 

clothing by 
container load or less 
grade "A* top quality, 
including jeans and 

sneakers, 
sales by pound.

MIKE 215-673 1004
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• Jau antrą kartą A.L. 
Tautinė sąjunga Chicagoje 
suruošė pagerbimą lituanis
tinių mokyklų mokytojams. 
Mokytojai dirba šį sunkų, bet 
vertingą švietimo darbą, ati
duodami dalį savo kasdieni
nio gyvenimo, nesitikėdami 
už šias pastangas gauti įverti
nimą. Todėl yra malonu pa
justi šilumą, ateinančią iš 
A.L. Tautinės sąjungos, kuri 
lietuviškam jaunimui visuo
met skyrė išskirtiną dėmesį.

JAV LB Švietimo tary
bos vardu reiškiu padėką 
A.L. Tautinės sąjungos ener
gingam pirmininkui dr. Leo
nui Kriaučeliūnui, Stasiui 
Briedžiui ir jo komitetui ir 
visiems atsilankiusiems.

Regina Kučienė 
JAV LB Švietimo 

tarybos pirmininkė

1/i/nlaus Senamiestyje...
Po Jūsų ilgos kelionės Didžiąja gatve ir po sielos atgaivinimo 
prie Aušros Vartų užsukite į ROJAUS ARKĄ-restoraną esantį 
tarp Aušros Vartų ir Vilniaus gynybinės sienos.

R0JKHS KRKA
M. Daukšos g. 3, VILNIUS, tel. 220625

ATIDARYTA nuo 11 iki 23 vai.
Lietuviški įprastiniai ir firminiai valgiai bei gėrimai. Karštų 

valgių kainos nuo 4 iki 16 litų.

EUROPA TRAVEL 692-1700

LINAS VYŠNIONIS 
Advokatas

Telefonas (216) 383-0225 
24400 Highland Road, Suite 9 ♦ Richmond Hts, OH 44143

11 psl.

PADĖKA GYDYTOJAMS

Spalio 21-22 d. savaitga
lį dr. Antanas Bacevičius ir 
dr. Linas Vaitkus Clevelando 
Šv. Jurgio parapijoje po pa
maldų paskiepijo nuo gripo 
35 parapijiečius. Parapija 
yra labai dėkinga gerada
riams daktarams. Dėka jų 
dosnios paslaugos parapijie
čiai bus sveikesni šią žiemą, 
gripo sezono metu. Ger.J.

I
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.

BORN TO TRAVEL
26949 Chagrin Blvd. #103
(Ohio Savinas Buildina) 
CLEVELAND, OH 44122
Tel: (216) 831-5530 & (800) 366-9980 
Fax: (216) 831-5028
OFFERING CORPORATE AND LEISURE TRAVEL

Aplankykit mus ir mes 
padėsim suplanuoti 

Jūsų keliones. 
Clevelande bilietus 
pristatome j namus.

ATPIGINTOS KELIONĖS į LIETUVĄ 
Naujos rudens Ir žiemos sezono kainos.

SKRYDŽIAI SU FINNAIR SAS, Lufthansa, 
KLM, LOT Polish

RITA STAŠKUTĖ

ŽVAIGŽDUTĖ MOTIEJŪNIENĖ
Mes bendradarbiaujame su Lietuvos Oro Linija.



DIRVA
BALTIJOS VALSTYBĖS 
TINKANČIOS TURIZMUI

P.Palys
JAV išeinantis specialiai 

turizmui skirtas žurnalas "JAV 
FAX TRAVEL MARKE- 
TING MAGAZINE" rašo, 
kad "VYTIS TOURS" (VY
TIS" kelionių ir turizmo agen
tūra) New Yorke vedėjas Ro
mas Kezys deda daug pastan
gų, norėdamas, kad amerikie
čių turizmo agentūros dau
giau atkreiptų dėmesį į Balti
jos valstybes, nes jos apie jas 
turinčios labai nedidelį su
pratimą. 1,Mes manome, - 
sako Romas Kezys , - kad 
tos Baltijos valstybės - Lie
tuva, Latvija ir Estija, su sa
vo kultūra ir istorija siekian

TRANSPAK
Siuntiniai į Lietuvą pristatomi į namus. 

Skubiems siuntiniams - AIR CARGO. 
Komercinės siuntos pagal susitarimą. 
MAISTO SIUNTINIAI nuo $29.- iki $98.- 

Aukštos kokybės maisto produktai 
Pageidaujant prisiusime smulkią informaciją.

Rūta Degutienė, 28262 Chardon Rd. 
Willoughby Hills, OH 44092 

Tel. 216-943-4662
Dirbame nuo 1987 m.
TRANSPAK, 2638 W. 69th St. 
Chicago, IL 60629 Tel. 312-436-7772

Nursing Assistants
WANTED!I STNAsll 

$1000 REVVARD/SIGN ON BONUS!!
Be the first to apply!! Only a few openings available. 

A really nice place to work. 
That's the long and the short of it. 

You owe it to yourself to check us out! 
Good salary and benefits.

Easy access to 1-71 & Bagley Road.

Call Michaile at 243-7888.
CENTURY OAK CARE CENTER 

7250 OLD OAK BLVD. 
MIDDLEBURG HTS., OHIO 44130

čios viduramžius, turizmui 
esančios labai patrauklios".

Žurnale pristatoma Estija 
su jos nacionaliniu parku, 
esančiu Taline. Jis esąs tik
ras gražuolis! Latvijos sosti
nė Ryga - tai pats gražiausias 
miestas toje Europos dalyje. 
Lietuvai dėmesio daugiau 
skirta. Lietuvos sostinė Vil
nius turįs nuostabią istoriją. 
Nuo pat jo įkūrimo iki šių 
dienų - žavus ir viliojantis! 
Trakai - senoji Lietuvos sos
tinė - tai viena iš pačių gra
žiausių ir įdomiausių vietų 
Rytų Europos dalyje. Netoli 
nuo Šiaulių esantis Kryžių 

kalnas, tautine ir religine 
prasme labiausiai brangina
ma vieta Lietuvoje, susilau
kia didelio turistų susidomė
jimo. Siūloma aplankyti prie 
Baltijos jūros esančius mies
tus Palangą ir Nidą. Ten su 
balto smėlio paplūdimiais, 
suvenyrų krautuvėmis ir ka
vinėmis turistas pajus, kaip 
lietuviai poilsiauja.

"Vytis" kelionių agentū
ra, propaguodama turizmą į 
Baltijos kraštus, yra išleidusi 
rūpestingai paruoštą su spal
votomis nuotraukomis bro
šiūrą. Norintieji brošiūrą įsi
gyti gali kreiptis į "Vytis" In- 
ternational Travel Service, 
40-24 235 Street,.
Douglaston, NY 11363. 
Skambinti: 718 423-6161.

KLAIPĖDIETEI 

PRIPAŽINTA TREČIOJI 

VIETA

Natalija Murnikovienė 
jau ne pirmi metai garsėja 
kultūrizmo (angliškai - body 
building) sporto šakoje. Ji 
neseniai buvo pakviesta daly
vauti "Olimpiniame savaitga
lyje" į Atlantos miestą Ame
rikoje. Ji čia rungėsi su ge
riausiomis pasaulio šios spor
to šakos profesionalėms iš 
viso pasaulio. Per Atlantoje 
įvykusią spaudos konferen
ciją ji buvo populiariausia iš 
visų dalyvių tarpo ir daug tu
rėjusi aiškinti, nes iki to lai
ko Lietuva daugeliui tebuvo 
žinoma tik iš Šarūno Marčiu
lionio. Ir kaip visi nustebo, 
kuomet Natalijai buvo pripa
žinta trečioji vieta, ir dabar 
vėl Lietuva pateko į pasaulio 
sportinį žemėlapį. Beje, pir
mąsias vietas laimėjo ameri
kietės, iš kurių antrąja pa
skelbta net yra lietuvių kil- 
mės-Kim Cizevski (tėvas lie
tuvis, mama - italė). Beje, 
mėgėjų čempionatuose Na-

KTAS REALTORS
NORMLS

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

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

(216)473-2530 216)486-2530

ADV. VYTAS MATAS - teisinis patarėjas

ROTA KLEVĄ VIDŽI0NIENĖ LIETUVON

Dar viena išeivijos spau
dą sekančių gerai žinoma as
menybė, Žurnalistų premijos 
laureatė, premijuotų knygų 
autorė, daugelį metų gyvai 
bendradarbiavusi išeivijos 
spaudoje - Rūta Klevą Vidžiū- 
nienė spalio pradžioje grįžo 
Lietuvon nuolatiniam apsi
gyvenimui.

Su ilgus metus buvusia 
Lietuvių žurnalistų sąjungos 
centro valdybos pirmininke 
atsisveikinti į p.p. Vidžiūnų 
namus Valencia, Calif., spa
lio ketvirtą susirinko LŽS-gos 
centro valdyba ir dar keletas 
artimųjų. Centro Valdybos 

talija yra 1993 metais laimė
jusi Europos ir 1994 metais - 
dukart pasaulio čempionės 
titulus.

EDITA PUČINSKAITĖ - 

IRGI TREČIOJI 

PASAULYJE

Kolumbijoje įvykusiame 
pasaulio dviračių čempionate 
88.5 kilometrų varžybose 
bronzos medalį iškovojo 
devyniolikmetė lietuvaitė 
Edita Pučinskaitė. Šioje dis
tancijoje dar varžėsi seserys 
Jolanta ir Rasa Polikevičiū
tės. Jolanta čia irgi gerai pa
sirodė ir buvo penktąja. 

pirmininkas Karolis Milko- 
vaitis tarė atsisveikinimo žo
dį ir įteikė iškeliaujančiai 
gražiai įrėmintą padėkos raš
tą, kuriame valdybos ir visų 
Sąjungos narių vardu dėkoja
ma Rūtai Klevai už jos nuo
pelnus išeivijos rašytam žo
džiui ir didį įnašą į mūsų kul
tūrinį gyvenimą.

Namų šeimininkas Jonas 
Vidžiūnas savo ir žmonos var
du visiems susirinkusiems 
padėkojo.

Laimingai įsikurti Tėvy
nėje, mieloji Rūta Klevą!

Rūta Šakienė

AMERIKOS LIETUVIS -1 

LIETUVOS OPIMPINĘ 

RINKTINĘ

Colorado valstijoje gyve
nantis lietuvis, 21 metų am
žiaus jaunuolis Linas Vaitkus 
yra pakviestas į Lietuvos 
olimpinę rinktinę ir jis ruošis 
kalnų slidinėjime. Jis nese
niai gavo Lietuvos pilietybę, 
ir tai jam užtikrins galimybę 
startuoti Lietuvos komando
je. Netrukus Šiaurės Ameri
koje žadama įsteigti fondą, 
kuris įgalintų Liną ruoštis 
šioms atsakingoms varžy
boms.

Ed. Šulaitis

^mport-^port ^nc.
2719 West 71 Street Chicago, IL 60629 
TeL (312) 434-2121 ( 800) 775-SEND

SSuaiYą Atstovas Clevelande:
Dainius Zaiensas 
LITMA I.JE.

639 East 185 th Street
Cleveland, Ohio 44119

Telefonas : (216) 481-0011
Greitas Siuntinių Pristatymas

1 LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ 
RUSIJĄ, UKRAINĄ, BALTARUSIJĄ 

Pasiteiraukit dėl Amerikietiško maisto komplektų

jau ne/>elo/i, o -j^ieTuva ne fauji v/i.
&enjutų yvnū'nėa, draugai, y<d aidimiejiyad mudai 
^ai /cad nedalą jier vė/u,jwadMa<p/n/cile/aidu/

Litma Import- Export adnunistracųa

Lietuvių Kredito Kooperatyvas
767 East 1851 b Street Cleveland, Obio 44119 481-6677
DARBO VALANDOS: antradienį, trečiadienį

ir ketvirtadienį-----------9:00 v.r. - 4:00 p.p.
penktadienį---------------9:00 v.r. - 6:00 p.p.
šeštadienį----------------- 9:00 v.r. -12:00 p.p.
sekmadienį parapijoje —11:00 v.r. -12:00 p.p.

Kiekviena taupomoji sąskaita federalinės valdžios (NCC1A) apdrausta iki $100,000
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