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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKR A S TIS K
J

ANTRAS PASIKĖSINIMAS l 
LAISVĄJĄ SPAUDĄ

Eivydas Radvila

"Lietuvos ryto" redakci
jos pastato susprogdinimas - 
neeilinis įvykis ne tik Lietu
voje. Visame pasaulyje žūs
ta ir yra žudomi žurnalistai, 
tačiau negirdėta, kad būtų bu
vę vykdomi tokio masto te
roro aktai prieš pačią laikraš
čio redakciją, kaip laisvo žo
džio skleidimo priemonę.

Tai jau antras kartas ne
priklausomoje Lietuvoje, kai 
pasikėsinimai į laisvąją spau
dą ar žurnalistus įgauna tarp
tautinį skambesį. Kaip žino
ma, 1993 metų rudenį Vil
niaus mafijos vadeivų užsa
kymu buvo nužudytas "Res
publikos" dienraščio teisė
saugos skyriaus vadovas Vi
tas Lingys.

Galingas sprogimas Vil
niaus centre, vos už keliasde
šimt metrų nuo Vyriausybės 
rūmų ir visai šalia "Vilniaus 
banko" nugriaudėjo praėjusio 
ketvirtadienio naktį, laikro
džiams jau beveik išmušus 
vidurnaktį. Sprogimas iš
griovė nemenką skylę vieno
je naujai statomo redakcijos 
priestato sienoje, išdaužė vi
duje esančias stiklines per
tvaras, išvartė durų staktas. 
Rimtai pažeistos pastatą lai
kančios konstrukcijos, todėl 
inžinierių vertinimu, nemaža 
tikimybė, kad jį apskritai 
teks nugriauti.

Sprogdinimui buvo pa
naudotas vadinamasis jūros 
mišinys, naudojamas povan
deniniuose sprogdinimuose.

Lietuvos generalinis Kon
sulas dr. P. Daužvardis gimė 
1895.11.16 taigi šiais metais 
švenčiame jo 100 m. gimimo su
kaktį. Amerikos lietuvių ta
ryba ta proga Chicagoje, Bal
zeko muziejuje surengė mi
nėjimą, kuriame Lietuvos gar
bės konsulas Chicagoje Vac
lovas Kleiza pasakė šią kalbą.

Dr. P. Daužvardis dides
nę savo diplomatinio darbo 
dalį Lietuvai atstovavo tuo me
tu, kai ji išgyveno savo tra
giškiausią šio šimtmečio lai
kotarpį. Bendrai, mūsų diplo
matinė tarnyba yra istorinis 
unikumas, nes 50 metų ji at
stovavo valstybei, kuri buvo 
okupuota ir pavergta. Lai
mė, kad kai kurios valstybės, 
jų tarpe ir JAV, tos okupaci
jos nepripažino, kas įgalino 
mūsų diplomatinės tarnybos 
egzistenciją bei tęstinumą.

Šioje tarnyboje dr. P. 
Daužvardis ištikimai ir atkak
liai gynė Lietuvos interesus 

Manoma, kad buvo panaudo
ta apie kilogramas šių dukart 
už trolitą galingesnių sprog
menų. Policijos ekspertų 
nuomone, sprogdinimas pa
rengtas labai profesionaliai. 
Sprogdinimo braižas panašus 
į kitus sprogdinimus įvairio
se Vilniaus vietose bei spro
gimą, kuris prieš metus ap
griovė geležinkelio tiltą per 
Bražuolės upelį judriame 
Vilniaus Kauno geležinkelio 
ruože.

"Lietuvos rytas" įvertino, 
kad patirta nuostolių už maž
daug pusę milijono litų. Jei 
pastatą tektų nugriauti ir per
statyti iš naujo, nuostoliai iš
augtų iki milijono litų. Žmo
nių aukų nebuvo, kadangi 
sprogimas vyko vėlai naktį, 
apie dešimt minučių po to, 
kai jį apleido baigę darbą 
paskutinieji statybininkai.

Tarp daugelio nusikalti
mo versijų, šiuo metu daž
niausiai minimos dvi. Viena 
jų susijusi su šį rudenį "Lie
tuvos ryte" spausdintais 
straipsniais apie Kauno nusi
kalstamą pasaulį, jo vadovus, 
ryšius su verslininkais. Lai
kraštyje taip pat buvo spaus
dintos nuotraukos parodan
čios, kaip gerai jaučiasi vie
nos iš Kauno nusikalstamo 
pasaulio "šeimų" vadovai Pra
vieniškių sustiprinto rėžimo 
kolonijoje: jie maudosi suo
miškoje pirtyje, gaivinasi šal
tu alumi, užkandžiauja iš 
kažkur gautais skanėstais.

bei jos teisę į laisvą ir nepri
klausomą gyvenimą. Tas dar
bas buvo sunkus, nedėkin
gas, kartais net stumiantis į 
neviltį. Tačiau jis nei karto 
nesusvyravo savo pareigose 
ir visada liko ištikimas tai 
priesaikai, kurią davė, pradė
damas diplomatinį darbą.

Jo paskaitos ir kalbos 
įvairiomis progomis šio kraš
to universitetuose ir amerikie
čių organizacijose, jo straips
niai ir šimtai laiškų šio krašto 
spaudoje visuomet aiškiai pa
brėžė Lietuvos teisę į laisvą 
savitą valstybinį gyvenimą ir 
atskleidė tą skriaudą, kurią jai 
padarė raudonasis okupantas. 
Jis išnaudodavo kiekvieną 
progą ir kiekvieną asmenišką 
pažintį Lietuvos vardui kelti.

Tenka pastebėti ir tai, kad 
Chicagos generalinis konsu
latas buvo žinomas ne vien 
tik šiame krašte, bet net ir ki
tose pasaulio šalyse. Kas ra
šys šio konsulato istoriją, pa- 

Dėl minėtų straipsnių pikti
nosi ne tik nusikaltėliai. Jie 
iškėlė abejones dėl tvarkos 
visoje vidaus reikalų minis
terijos sistemoje.

Kita versija susijusi su 
politika. Per pastaruosius 
kelis mėnesius Saugumo de
partamento darbuotojai atli
ko kelias sėkmingas opera
cijas, iškeldami aikštėn su 
buvusia KGB ir GRU susi
jusių organizacijų ir asmenų 
žvalgybinę veiklą įtariant, 
kad neteisėtai privatizuoti 
KGB žinioje buvę agentūri
niai butai, padarytos kratos 
buvusio SSRS KGB pasienio 
žvalgybos karininko V. Bie
liausko vadovaujamos nekil
nojamojo turto agentūros 
"Stalus" patalpose, Kaune 
išaiškintas EBSW priklausęs 
telefoninių pokalbių klausy
mosi centras. Manoma, kad 
sprogimas galėjo būti Rusi
jos specialiųjų tarnybų atsa
kas į tai. Įtarūs politikai ne
truko pastebėti, jog sprogi
mas įvyko likus vos kelioms 
dienoms iki pirmojo JAV gy
nybos ministro W. Perry ofi
cialaus vizito Lietuvoje. To
dėl ir teigiama, kad sprogimu 
didžiausio šalies dienraščio 
redakcijoje buvo siekta de
stabilizuoti padėtį šalyje, su
kompromituoti valstybę.

Nusikaltimo aptarimas 
netruko tapti vidinės kovos 
dalimi. Šiuo klausimu buvo 
surengtas neeilinis posėdis 
Seime. Jame dalyvavo prem
jeras A. Šleževičius, vidaus 
reikalų ministras R. Vaitekū
nas, Saugumo departamento 
direktorius J. Jurgelis.

Dėl įvykdyto sprogimo 

matys, jog į konsulatą kreip
davosi tiek mūsų tautiečiai, 
tiek svetimtaučiai iš įvairių 
kraštų. Pavyzdžiui, Antrojo 
pasaulinio karo sūkuriuose 
Kinijoje atsirado keletas tūks
tančių Lietuvos piliečių. Jie 
kreipėsi į Chicagos konsula
tą, o ne į kurią nors kitą mū
sų atstovybę, prašydami pa
galbos ir vienu metu buvo 
svarstoma net galimybė įsteig
ti konsulinę įstaigą tame kraš
te, kuri aptarnautų Lietuvos 
piliečius.

Bet dr. P. Daužvardžio 
darbo dirva lietė ir lietuvišką 
visuomenę čia. Jis jai buvo 
ne tik Lietuvos valstybingu
mo simbolis, bet savo asme
nybe tapo ir autoritetu, į kurį 
kreipdavosi pavieniai asme
nys ir organizacijos, ieškoda
mos patarimo, tarpininkavi
mo, o kartais net norėdamos 
ir sprendimo tarpusavio įtam
pų išsprendimui. Jis ir lietu
viškoje spaudoje plačiai ben-

Vyriausybė "Lietuvos rytui" 
iš karto pareiškė užuojautą 
bei paskyrė 100 tūkst. litų 
premiją už žinias, kurios pa
dėtų atskleisti nusikaltimą. 
Nepaisant to, didžiųjų šalies 
dienraščių redaktoriai, priva
čių radijo ir televizijos stočių 
vadovai išplatino griežtą pa
reiškimą. Šis pareiškimas 
drauge su spaudą peikian
čiais A. Brazausko, A. Šle
ževičiaus, R. Vaitekūno, G. Ko- 
nopliovo, kitų valdžios atsto
vų pasisakymais po antrašte 
"Jie skatino susidoroti su 
laisvąja spauda" buvo išspaus
dinti visuose didžiausiuose 
šalies dienraščiuose, skaito
mi per radiją ir televiziją. 
Pareiškime taip pat teigiama, 
kad teroristinį aktą "Lietuvos 
ryto" redakcijoje išprovoka
vo Lietuvos politinės vado

DR. PETRO DAUŽVARDŽIO 
SUKAKTIS

dradarbiavo, visur rodyda
mas savo toleranciją, gilumą 
ir atvirumą.

Tokį mes prisimename 
dr. Petrą Daužvardį, ketvir
tąjį Lietuvos konsulą Chica
goje. Tai buvo, kaip ameri
kiečiai sako, žmogus visiems 
sezonams.

Jo palikimas būtų tinka
miausiai įvertintas, jei mes 
čia, gausiausias lietuviškas 
telkinys už Lietuvos ribų, dr. 
P. Daužvardžio atminimui 
įamžinti išleistume jo ir jo 
žmonos, garbės generalinės 

vybės ir korumpuotų finansi
nių grupuočių veikla. Tokie 
griežti žodžiai pasakyti todėl, 
kad, pasak autorių, buvo nie
kinamos visuomenės infor
mavimo priemonių pastabos 
apie netvarką šalies teisėsau
gos sistemoje, korupcijos iš
plitimą aukščiausiose val
džios sluoksniuose, riboja
mas galimybes informuoti 
visuomenę. Pareiškime taip 
pat reikalaujama, kad ryžtin
gais veiksmais Vyriausybė 
įrodytų, kad sugeba kontro
liuoti padėtį šalyje. Priešin
gu atveju, konstitucinėmis 
priemonėmis bus imtasi ini
cijuoti referendumą dėl pir
malaikių rinkimų.

Dviejų šimtų tūkstančių 
litų premiją už sėkmingai iš
aiškintą nusikaltimą pasiūlė 
ir "Status" bendrovė.

konsulės Juzės Daužvardie- 
nės monografiją. Tai liktų 
paminklas, kuris ir ateities 
kartoms liudytų kaip Lietuva 
praeityje skyrė daug dėmesio 
savo įvaizdžio iškėlimui už
sienyje ir kaip jos diplomatai 
su meile ir pasiaukojimu dir
bo savo valstybei.

Noriu užbaigti dr. P. Dau
žvardžio žodžiais, kurie čia 
yra jo paties ranka parašyti:

Laisvė tautai yra tas pats, 
kas žmogui sveikata, nepri
klausomybė valstybei, kas 
žmogui gyvybė.
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Girdėta iš Vilniaus
• JAV GYNYBOS SEKRETORIAUS VIZITAS LIETUVO

JE. Jungtinės Amerikos Valstijos ketina telkti dvigubai di
desne paramą Lietuvos krašto apsaugos struktūroms. 
Kalbėdamas antradieni Seimo rūmuose surengtoje spaudos 
konferencijoje, Lietuvoje viešintis JAV gynybos sekretorius 
VViIliam Perry pabrėžė, kas pagrindinis paramos akcentas - 
pareigūnų rengimas. W. Perry teigimu, jokiai j NATO 
pretenduojančiai valstybei, taip pat Lietuvai negali būti duota 
garantijų, kad jos j Aljansą bus priimtos vienu metu.

Jis pabrėžė, kad tarp pretendentėms keliamų reikalavi
mų yra demokratiškas valstybės valdymas, sėkmingos eko
nominės reformos gynybos struktūrų suartėjimas su visuo
mene, kariuomenės atitikimas NATO standartams. Lietuva 
puikiai vykdo šiuos įpareigojimus, tačiau narystės NATO 
teks dar palaukti, kalbėjo W. Perry. Organizacijos plėtimasis 
gali užtrukti todėl, kad visos Šiaurės Atlanto Aljanso šalys 
svarsto potencialios valstybės narės kandidatūrą, atsi
žvelgdamos j savo šalies saugumo garantijas, sakė JAV 
gynybos sekretorius.

Krašto apsaugos ministras Linas Linkevičius, kuris su 
W. Perry prieš jo vizitą j Lietuvą jau buvo susitikęs du kartus, 
spaudos konferencijoje pažymėjo, kad šis apsilankymas 
-"vienas reikšmingiausių mūsų šalies istorijoje ir rodo JAV 
paramą jaunai Lietuvos valstybei".

Šio vizito metu Lietuvos KAM vadovas ir JAV gynybos 
sekretorius pasirašė abiejų šalių Vyriausybių sutartį dėl prie
monių slaptajai karinei informacijai apsaugoti.

• PREMJERAS PABRĖŽĖ, JOG TERORO AKTAS RE
DAKCIJOJE - IŠPUOLIS PRIEŠ VISĄ VALSTYBĘ. Sprogi
mas didžiausiame šalies laikraštyje "Lietuvos rytas", kai bu
vo sugriautas sostinės centre baigiamas statyti redakcijos 
priestatas, svarstytas pirmadienį vakare dėl šio teroro akto 
sušauktame specialiame Seimo posėdyje. | parlamentarų 
klausimus atsakė Ministras pirmininkas Adolfas Šleževičius, 
šalies teisėtvarkos ir teisėsaugos institucijų vadovai.

A. Šleževičiaus manymu, šis sprogdinimas - tai ne tik 
bandymas įbauginti laisvąją spaudą, o ir išpuolis prieš visą 
valstybę. Su apgailestavimu tenka konstatuoti, kalbėjo Prem
jeras, kad yra daug jėgų, kurioms nepriimtini mūsų šalies vi
duje ir išorėje vykstantys demokratizacijos procesai. Teroro 
aktais norima destabilizuoti padėtį bei įbauginti visuomenę.

Manome, kad nusikaltėliai, susprogdinę didžiausio dien
raščio pastatą, siekė įbauginti visuomenę, taip pat sudaryti 
neigiamą Lietuvos įvaizdį pasaulyje, Seimo posėdyje sakė 
Vidaus reikalų ministras Romasis Vaitekūnas.

• DEŠINIOSIOS OPOZICIJOS LYDERIS KVIEČIA BAL
TIJOS VALSTYBES VIENYTIS. Dešiniosios opozicijos ly
deris Vytautas Landsbergis pirmadienį spaudos konferenci
joje apgailestavo, kad Baltijos valstybės neturi vieningų nuo
statų dėl politinės gynybos prieš Rusiją. Tai kelia susirūpini
mą dėl to, jog kitų metų sausio mėnesį, galimas dalykas, 
Europos Taryba balsuos už Rusijos priėmimą į šią organi
zaciją, sakė jis.

Baltijos valstybės turi pakankamą pagrindą pareikalauti, 
kad Rusijos priėmimas į Europos Tarybą būtų sąlygojamas 
tam tikrais reikalavimais. Pirmiausia, pasak V. Landsbergio, 
Rusija turi pasisakyti apie papildomus įsipareigojimus ne
naudoti karinės jėgos prieš Baltijos valstybes. Tuo tarpu, 
sakė Vytautas Landsbergis, Rusija tebegrasina didinti savo
sios kariuomenės koncentraciją Lietuvos bei Lenkijos pasie
nyje. Tačiau Lietuvos Vyriausybei tai nekelia susirūpinimo.

Lietuvos užsienio politika ir toliau tebėra pasyvi Rusijos 
atžvilgiu bei nuolanki jai, pažymėjo opozicijos lyderis. Bet 
ateina laikas, kai pasyvumas darosi nusikalstamas. Aukštie
ji pareigūnai, davę priesaiką vykdyti politinę šalies gynybą, 
privalo šios priesaikos laikytis, sakė Vytautas Landsbergis.

ELTA
• BALTIEJI ROMAI praneša, kad Bosnijos, Kroatijos ir 

Serbijos prezidentai pagaliau susitarė baigti keturius metus 
trukusį karą Bosnijoje.

TRUMPAI
• Myanmar (buv. Bur

iuos) vyriausybė paskelbė, 
kad planuojama uždirbti dau
giau lėšų iš turizmo. Užsie
niečių mėgstamas Bagan 
miestas turi daugybę senų 
šventyklų, parodų ir labai 
senų istorinių paminklų. Ka
rinė valdžia įsakė deportuoti 
miesto gyventojus ėmė griau
ti jų namus, taisyti gatves, 
statyti viešbučius. Valdžia 
planuoja pagerinti susisieki
mą su Bagan miestu ir vilioti

•••••••••••••••••••e

ateinančių metų turistus, dau
giausia iš Europos.

• Baigiantis metams, įvai
rios pramonės šakos skelbia 
statistikos žinias. Kur pasau
lyje daugiausia išgeriama 
alaus? Jau antri metai atsa
kymas lieka tas pats. Svar
biausios alaus vartotojos pa
gal žmonių skaičių yra: Če
kija, Vokietija, Danija, Airi
ja, Austrija, Belgija, Britani
ja, Australija, Amerika ir 
Slovakija.

Izraelis. Kas toliau?
Palaidojus taikos siekian

tį Izraelio premjerą Rabiną, 
jo vietą užėmė kitas ilgame
tis taikos su palestiniečiais 
ieškotojas Shimon Pėrės, bu
vęs Rabino vyriausybėje už
sienio reikalų ministras. Jis 
jau paskelbė, kad derybos su 
palestiniečiais bus skubiai 
tęsiamos, bus jiems perlei
džiami pažadėti kaimai ir 
miestai, kad sausio mėnesį 
Palestinos vadovybė galėtų 
pravesti pažadėtus demokra
tinius rinkimus. Premjeras 
Pėrės jau 72 metų amžiaus. 
Jis supranta, kad ateinančiuo
se Izraelio rinkimuose, kurie 
turi įvykti už metų, darbo 
partija, kuri šiuo metu valdo, 
lengvai gali pralaimėti. Tuo 
atveju valdžion ateitų deši
nioji Likudo partija, pagarsė
jusi pasitraukimo iš Vakarų 
kranto priešininkė. Vado
vaujama Menachem Begino 
ir Yitzak Shamiro, Likudo 
partija, remiama kelių religi
nių politinių partijų, visada 
buvo prieš biblinių Izraelio 
žemių: Judėjos ir Samarijos 
palikimą arabams. Tiesa, li- 
kudininlęai sudarė, Amerikai 
spaudžiant, taikos sutartį su 
Egiptu, pasitraukė iš Sina
jaus, perleido Jordanui kelias 
nereikšmingas vietoves. Ta
čiau Vakarų krantas dauge
liui izraeliečių buvo ir liko 
šventa Izraelio žemė.

Darbo partija laikėsi nuo
monės, kad Vakarų krante 
gyvena daugiau milijono pa
lestiniečių ir jų skaičius vis 
didėja. Prie jų pridėjus dar 
paties Izraelio arabų gyven
tojus, tokia mažuma darosi 
pavojinga pačiai Izraelio val
stybei. Dabartinei darbiečių 
vyriausybei priekaištaujama, 
kad ji tik arabų, sėdinčių Iz
raelio parlamente, remiama 
sugebėjo pradėti taikos pro
cesą. Pusė Izraelio gyven
tojų nepritaria taikos dery
boms ir palestiniečiams tei
kiamoms nuolaidoms. Tel 
Avivo teisme, kur premjero 
Rabino žudikas Yigal Amir 
buvo apkaltintas, jis ramiai 
paaiškino, kad Rabiną reikė
jo pašalinti, nes jis vedė Izra
elį iš Dievo jam suteiktų že
mių į mirtiną pavojų ir valsty
bės sunaikinimą. Vakarų 
spaudos korespondentai rašo, 
kad žydų fundamentalistai 
vis stiprėja. Vakarų krante 
gyveną žydai naujakuriai, 
kurių ten yra apie 120,000, 
visi priešinasi okupuoto Va
karų kranto perleidimui ara
bams. Šie eventualiai įsteig
sią Palestinos valstybę, kuri, 
padedama turtingų arabų ša
lių, tapsianti mirtinu Izraelio 
priešu. Nei premjeras Rabin 
nei Perez niekad nebuvo nai
vūs arabų bičiuliai. Rabinas 
vadovavo Izraelio karo veiks
mams, kai 1967 m. buvo at
siimta Rytinė Jeruzalė ir oku
puotas Vakarinis Jordano 
upės krantas. Derybų mintis 
kilo tik tada, kai PLO vadas

Arafatas pasmerkė teroro 
veiksmus ir paskelbė, kad 
Izraelis turi teisę būti valsty
be, turi-teisę egzistuoti.

Deja, ne visi arabai tą 
teisę pripažįsta. Palestinoje 
išaugo kelios kartos jaunų 
palestiniečių, kurių svajonė 
yra mirti už savo žemę. Iš
augę pasipriešinimo okupan
tams dienomis, kada kiekvie
na proga į Izraelio kareivius 
buvo mėtomi akmenys, jauni 
palestiniečiai, vadovaujami 
Islamo džichado dvasininkų 
ar Hamas grupuotės judėji
mo, trokšta nusižudyti, nors 
musulmonų tikėjimas drau
džia savižudystę. Dvasinin
kai aiškina, kad tokie savi
žudžiai yra Alacho parinkti 
kankiniai, kurie po mirties 
eina, kaip tautos didvyriai, 
tiesiai į rojų, kur sėdi Alacho 
dešinėje. Rojuje jie turi 72 
žmonas ir dešimt žuvusio ko
votojo šeimos narių irgi po 
mirties pateks į rojų, kur su
sitiks su žuvusiuoju. Savi
žudžiai teroristai gyventojų 
laikomi "islamo didvyriais", 
"garbingais kankiniais". 
Prieš tokius kovotojus Izrae
lis neturi ginklo, nes jie mirš
ta už Alachą. Taikos prieši
ninkai Izraelyje visai pagrįs
tai įrodinėja, kad daugiau 
žydų žuvo po išgarsinto Ra
bino - Arafato rankų paspau
dimo, negu prieš tai. Net Iz
raelio prezidentas, buvęs ka
ro aviacijos generolas, Ezer 
Weizman patarė pristabdyti 
"taikos karavaną", kol vyksta 
palestiniečių sprogdinimai ir 
kiti "kamikadzė" veiksmai.o
Nežiūrint, kas valdys Izraelį, 
atrodo, jog kraujo ir ašarų 
upės ten dar ilgai neišdžius.

TRUMPAI
• Lenkijos prezidento 

rinkimuose pirmąjį rundą lai
mėjo "reformuotas" komu
nistas Alexander Kwas- 
niewski, gavęs 35 proc. visų 
balsų. Lech Walesa liko an
troje vietoje su 33 proc. bal
sų. Atrodė, kad lapkričio 19 
d. antrame balsavime turėtų 
laimėti Walesa, tačiau, šias 
eilutes rašant, dar nebaigus 
skaičiuoti balsų, Lenkijos 
balsuotojai pasisakė už naują 
prezidentą Kwasniewskį. 
Tuo būdu, Lenkijos valdžia: 
parlamentas, vyriausybė ir 
prezidentūra grįžo į komu
nistų rankas.

• JAV Kongresas sutiko 
padaryti nuolaidų prezidentui 
Clintonui, kuris reikalavo 
"pataisyti" respublikonų dau
gumos priimtą valstybės biu
džetą. Jame numatyta per 
septynerius metus panaikinti 
deficitą, sutaupant 270 bilijo
nų dol. nuo senelių ir vargšų 
Medicare ir Medicaid progra
mų, kartu sumažinant paja
mų mokesčius net 245 bil. 

dol. Tie sumažinimai būtų 
palietę daugiausia turtinguo
sius amerikiečius, Kongreso 
biudžetas numatė sumažinti 
išlaidas dar švietimui ir gam
tosaugai. Lapkričio 20 d. kai 
kurios federalinės įstaigos 
vėl pradėjo darbą.

• Kanadoje buvęs prem
jeras Mulroney patraukė į 
teismą už šmeižtus federalinę 
vyriausybę, reikalaudamas 
50 mil. dol. kompensacijos 
už garbės pažeidimą. Lai
kraštis "Financial Post" para
šė, jog buvusi konservatorių 
vyriausybė, kuriai vadovavo 
Mulroney, gavo kyšių iš lėk
tuvų statybos bendrovės.

• Lenkijoje prezidento 
rinkimuose gerai pasirodžius 
buv. komunistui Kwasniew- 
ski, buvo nukritusios akcijų 
biržos kainos. Kandidatas 
savo kalbose įtikinėjo balsuo
tojus, kad jis toliau vykdys 
ekonomines reformas.

• Pietų Korėjoje valdžios 
prokurorai toliau skelbia ži
nias apie didžiųjų biznio ben
drovių mokamus aukštiesiems 
valdininkams kyšius. Buvęs 
prezidentas Roh Tae Woo 
prisipažino sudaręs iš gautų 
kyšių 650 mil. dol. fondą. 
Korėjos spauda jau kaltina ir 
kitus vyriausybių narius.

• Atentate žuvęs Izraelio 
premjeras Rabin buvo gimęs 
Jeruzalėje 1922 m. Jo tėvas 
buvo Ukrainos žydas, emi
gravęs į Ameriką, o iš ten į 
Palestiną. Jo motina buvo 
gimusi Rusijoje.

• Indijos vyriausybė 
paskelbė, kad gruodžio mėn. 
Jammu-Kashmir provincijoje 
bus demokratiniai rinkimai, 
kurių nebuvo jau aštuoneri 
metai. Per paskutinius pen
kerius metus provincijos su
kilimuose žuvo apie 20,000 
žmonių. Jammų rajonuose 
gyvena daugiausia hindų ti
kėjimo žmonės, o Kashmire 
- musulmonai, kurie reika
lauja jaungtis į Pakistano te
ritoriją. Kai kurie rajonai 
dominuojami budistų. Dau
gelis politinių partijų jau pa
skelbė, kad jos rinkimus boi
kotuos.

• Amerikos vyriausybė 
rūpinasi, kaip subalansuoti 
biudžetą ir kaip išeiti iš sko
lų, už kurias tenka mokėti 
palūkanas. Neatsilieka ir 
amerikiečių asmeninės sko
los, kurios artėjant Kalėdų 
šventėms, dar padidės. Sta
tistikos įstaiga "Datastream" 
skelbia, jog rugsėjo mėn. ame
rikiečiai buvo skolingi 995 
bilijonus dol. Į tą sumą neį
skaitomi mokėjimai už pasta
tus ar butus, vad. mortgages.

• Gruzijoje prezidentu 
buvo perrinktas Edward She- 
vardnadze, gavęs net 70 nuoš. 
balsų.
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MŪSŲ BENDRADARBIAI

GERARDAS JUŠKĖNAS

jI 
n

Po penkerių metų nepri
klausomybės atkūrimo, Lie
tuvos ir Latvijos pasiuntiny
bių pastatus Paryžiuje Rusi
jos Federacija nesugražina ir 
vis stipriau juose įsitvirtina. 
(Estijos padėtis skiriasi, nes 
jų pasiuntinybės pastatą so
vietai nugriovė, neteisėtai ga
vę Paryžiaus merijos leidi
mą, ir pastatė daugiabutį na
mą savo tarnautojams ant Es
tijos žemės sklypo.)

Nuo 1940 m. ir vėl nuo 
1944 m. Lietuvos pasiuntiny
bės pastatas buvo sovietų ir 
rusų naudojamas kaip konsu
latas, Itar-Tass spaudos agen
tūros biuras, ir rusų studentų 
bendrabutis. Pernai, 1944 m. 
balandžio mėnesio pradžioje 
prie Lietuvos buvusios am
basados durų atsirado lentelė

su užrašu "Rusijos federaci
jos ambasada, žemės ūkio ir 
maisto skyrius". Tada buvęs 
Užsienio Reikalų Ministras 
Juppė, atsakydamas į amba
sadoriaus Balakausko protes
to notą, pranešė kad jo Mi
nisterija parašė Rusijos Fede
racijai laišką, kad jie yra su
sirūpinę dėl Rusijos nepalan
kios iniciatyvos sau priskirti 
Lietuvos pastatą. Tačiau 
pastatas ir toliau yra nelega
liai okupuojamas rusų.

Prancūzijos aukšti Užsie
nio Reikalų pareigūnai neofi
cialiai ne kartą yra išreiškę 
nuomonę, kad Baltijos kraštų 
Vyriausybės nepakankamai 
aktyviai rūpinasi savo nuosa
vybių atgavimo klausimu.

Žiba Klimienė
Paryžius, 1995.XI.10• • •

REZOLIUCIJOS H.C.R. 51 RĖMĖJU 
JAV KONGRESE DAUGĖJA

Kongresmanas Christop- 
her Cox (R-Calif.) pateikė 
Kongresui Rezoliuciją H.C.R. 
51, kad būtų demilitarizuota 
Karaliaučiaus sritis.

Šiuo metu ja jau parėmė 
18 kongreso narių-trylika res
publikonų ir penki demokratai. 
Robert Andrews (D-NJ) 
Christopher Cox (R-CA) 
Tom Davis (R-VA) 
Richard Durbin (D-IL) 
Michael Forbes (R-NY) 
Martin Frost (D-TX) 
David Funderburk (R-NC) 
Jon Fox (R-PA) 
Gary Franks (R-CT) 
Martin Hoke (R-OH) 
Jay Kim (R-CA) 
VVilliam Lipinski (D-IL) 
John Mica (R-FL) 
Ron Packard (R-CA) 
Dana Rohrabacher (R-CA) 
Charles Schumer (D-NY) 
Christopher Shays (R-CT) 
Diek Zimmer (R-NJ)

Aš igaJioju Baltų laisvės lygą mano vardu pasiųsti telegramą Kongresui, 
paremiant H.C.R. 51 Rezoliuciją - Karaliaučiaus demilitarizavimas. Aš 
sutinku sumokėti prie mano telefono sąskaitos pridėtus $6.45.

Vardas, pavardė:.........................
Prašau spausdinti

Adresas:
Numeris, gatvė, miestas, valstija ir zip code

Telefono numeris.............................................
Area code ir numeris

Parašas:

% %

Amerikos Baltų laisvės 
lyga prašo visus Amerikos 
lietuvius ir jų draugus laiš
kais, telefonais ir telegramo
mis įtaigoti savo atstovą-ę, 
kad jie taptų H.C.R. 51 ko- 
sponsoriais.

Skambinkite Hot Line 1- 
800-651-1572 ir jūsų vardu 
bus nusiųsta telegrama. Jūsų 
paklaus pavardės, vardo, ad
reso ir zip code bei telefono 
numerio. Telegrama bus nu
siųsta Jūsų kongreso atstovui- 
ei, o jos kaina, $6.45, bus 
pridėta prie Jūsų sekančios 
telefono sąskaitos.

Jeigu to negalite atlikti-, 
tai Baltų laisvės lyga už jus 
tą padarys. Iškirpkite ir at
siųskite sekantį įgaliojimą: 
Baltic American Freedom 

League, P.O. Box 29657, 

Los Angeles, CA 90029

SENOLIO ŽODIS.

Vis priešais mus nežinoma vilionė, 
Klaikus ir kerintis, tartum sirenos gal? 
Gyvenimas tai kaip graži kelionė - 
Išsirengi, keliauji ir grįžti atgal...

Jonas Aistis

Kadais nuostabioje Dzūkijoje sausio 
pradžioje švesdavome Trijų Karalių švente. 
Tądien mūsų namus aplankydavo senoviš
kais apdarais apsirengė vyrai - trys karaliai. 
Žinote, kažkas panašaus nutiko ir Clevelan
de, j pilaite - 19807 Cherokee Avenue - 
atvyko trys karalaitės: Giedrė, Ona ir Olga. 
Viltis jas ten mielai priėmė ir pavadino talki
ninkėmis. O jų talka nuostabi - barška kom
piuteriai, atsakomi telefono paskambinimai, 
sukarpomi DIRVOS tekstai ir sudėstomi ant 
ilgo stalo. Toliau ir be mano pasakos žino
te, kad paštu gaunate DIRVOS laikrašti.

Tačiau toms karalaitėms to buvo per 
maža. Nutarė jos rašyti DIRVOS bendradarbiams laiškus. Štai ir aš vieną jų gavau. 
Anot karalaičių, toks reikalas: bendradarbiai turi atlikti išpažinti - kodėl rašo DIRVAI. 
Prisimenu, kaip Lietuvoje Lietuvos aido redaktorius vis kalė galvon tuo 4 "K" = kas, 
kur, kada ir kaip!

Štai kaip man atsitiko. Juškėnų giminė nuo senų laikų neturėjo ramybės nuo 
dabar vadinamų "rusiakalbių”. Senelis Robertas ir močiutė Konstancija su vaikais, 
tarp kurių augo mano tėvas Jeronimas, buvo ištremti iš Lietuvos nuolatiniam apsigy
venimui Rusijos gilumon, prie Volgos upės. Ten subrendo jų atžalynas, baigė moks
lus, sukūrė šeimas. Ten ir man teko laimė išvysti pasaulj. Lietuvai besikeliant po 
1918 m. Juškėnai ryžosi grįžti j Dusetų kraštą. Tai buvo mano pirmoji ilga kelionė 
traukiniu. Iš Dusetų, po sustojimo Suvalkijoje, kur mano tėvas atstatė Kalvarija - 
šeštokai geležinkelį, apsigyvenome Kaune - Žaliakalnyje. Ten lankiau pradžios mo
kyklą, baigiau 4 klases Aušros berniukų gimnazijoje, pradėjau 1931 m. skautauti. 
Mano tėvas supažindino mane su fotografavimu (tas "užkrėtimas" jau 65 m. manąs 
nepalieka!). 1933 m. tėvą Kelių valdyba paskyrė j Alytų. Ten su tėvais nuvykęs išgy
venau savo gražiausias jaunystės dienas. Kentėjau tik dėl fotografijos. Prisimenu 
kupletus: "prie fotografo kauniškio lenda mergos, kaip prie kiškio"...Juokai juokais, bet 
tas mane atvedė į spaudą. Bene 1935 m. Alytų lankė ministeris pirmininkas J. Tūbe
lis. Turėjau progą nufotografuoti iškilmes ir pasiunčiau nuotraukas žurnalui "Kūno 
kultūra ir sveikata“. Mano nuotraukos buvo atspausdintos ir dar gavau už jas hono
rarą. Tuo laiku su bičiuliu Slavu Vasiliausku sugalvojome leisti šapirografu spausdintą 
laikraštėlį, kurį pavadinom "Dziegas". Tai buvo mudviejų pirmas žingsnis spaudon be 
jokios mokytojų priežiūros. Kartą nustebome, kai gavome iš vieno spaudos rinkėjo 
prašymą siuntinėti jam "Dziegą" jo spaudos rinkiniui. Prisimindavome "Skautų aidą" ir 
"Karj", kuriems siuntėme nuotraukas ir žinutes iš Alytaus tunto skautų veiklos. Tuo 
laiku dažnai rašydavau žinias apie Alytaus miesto įvykius "Lietuvos aido" dienraščiui 
Kaune.

1937 m. baigės Alytaus gimnaziją, patekau j Vytauto Didžiojo universitetą Kaune. 
Ten įstojau i studentų skautų Korp! Vytis. Dažnai užeidavau į Skautų štabą, Nepri- 
klausybės aikštėje, kur man leido naudotis rašomąja mašinėle. Rašiau "Sk. aidui" ir "L. 
aidui" apie Korp! Vytis veiklą. 1938 m. stovyklavau ll-je Skautų tautinėje stovykloje A. 
Panemunės šile. Dienos toje stovykloje buvo labai ilgos, o miegui tekdavo vos pora 
valandų. TS užsiėmimai, paradai, iškylos ir bendri laužai trumpino dienas. Po to dar 
bodavo vytiečių lauželiai kartu su sktn. prof. Ig. Končium ir sktn. prof. Stp. Kolupaila.
Po visų tų laužų stovyklautojai sumigdavo. O aš rašiau TS kroniką "L. aidui". A. Pane
munės šilo skynime pagal Jono Muloko projektą buvo pastatyti stilingi mediniai TS var
tai su dviem bokštais. Viename tų bokštų prie elektros lemputės aš vadijos rašomąja 
mašinėle atkaldavau savo tekstus ir miesto autobusu iš Panemunės veždavau j "L. 
aidą" naktiniam redaktoriui Jonui Dėdelei. Dažnai gaudavau pabarimus, kad taip vėlai 
atvykstu, bet mano žinios visados buvo spausdinamos. O koks nustebimas! Po sto
vyklos gavau 75 litus už mano kronikas.

Atėjo neramios dienos, prasidėjo 2-sis Pas. karas. Lietuva atgavo Vilnių, o aš 
gavau tarnybą Vilniaus kelių rajone ir pradėjau studijas Vilniaus universitete. Ten įkū
rėme mišrų akad. skaučių-tų vienetą. Tapau sekretorium ir vėl rašiau spaudai apie 
stud. skautų veiklą Vilniuje ir Vilniaus krašte. Vilniuje išgyvenau 10 mėnesių ir 1940 m. 
rudenį širdies traukiamas grįžau Kaunan. Lapkričio mėn. susituokėm su Anele 
Kazlauskaite Žaliakalnio Prisikėlimo bažnyčioje.

Užėjo okupacijos. Neliko mano pamėgtų laikraščių. 1941 m. birželio mėn. 
bolše-vikai išvežė mano tėvus ir sesute Sibiran, o žmonos tėvas Petras Kazlauskas 
žuvo vo-kiečiams bombarduojant Alytų. Vokiečių okupacijos metu man tarnybos 
reikalais teko dažnai lankyti visokias įstaigas Medžio pramonės direkcijai leidimams 
išrūpinti, kad įmonės gautų reikiamas žaliavas ir mašinų dalis. Kartu su man įduotais 
pareiškimais nešiausi pogrindžio spaudos leidinius, palikdamas juos įvairiose miesto 
vietose. Tapau "spaudos platintoju".

Bolševikams grįžtant Lietuvon, per Suvalkiją ir Rytprūsius nukeliavome Vokie
tijon - Pomeranijon. Ten vėl teko pėsčia keliauti iš Dramburgo j Neu Brandenburgą 
prie Oderio. 1945 m. vasario mėnesį nedrįsome sėsti su vaikais į traukinį, nes matė
me, kaip sušalusius kūnus išmesdavo iš vagonų geležinkelio stotyje. Neu Branden-

(Nukelta į 4 psl.)
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PAMINKLAI 2
Antanas Dundzila

Pereitą savaitę rašėme 
apie Washingtone pastatytus 
paminklus Vietnamo ir Korė
jos karo žuvusiems. To straips
nio atspausdinimas sutapo su 
kasmet Amerikoje lapkričio 
11 dieną švenčiama Veteranų 
diena. Taip pat minėjome, 
kad, lankant juos, kyla min
tys apie paminklus Lietuvo
je. Tad šiuo kartu apie tai.

* * ♦ * *

Lietuva ypač skiriasi nuo 
visų kitų kraštų savo pamink
liniais kryžiais, koplytstul
piais ir rūpintojėliais. Kiek
vienas pakelės kryžius ar rū
pintojėlis Lietuvoje yra pa
minklas tikrąja to žodžio pras
me. Mano manymu, šiuose 
Lietuvos paminkluose yra 
sukaupta bent trejetas elemen
tų. Tai (1) krikščionybės sim
boliais reiškiama tautos dva
sia, (2) architektūra ir dailė - 
viskas, kas tą kūrinį puošia ir 
lankytoją džiugina ir (3) tiks
las ar intencija, kuri skatino 
paminklą išrinktoje vietoje 
pastatyti.

Taip kaip iš 4,(XX) Wash- 
ingtone esančių paminklų iš
siskiria Vietnamo ar Korėjos 
karo paminklai, taip ir Lietu
voje yra vienas, kuris neturi 
sau panašaus nei Lietuvoje 
nei visame pasaulyje. Tas iš
skirtinas, paminklinis, nesu
skaičiuojamų žmonių rankų 
ir širdžių kūrinys yra Kryžių 
kalnas. Jį net Popiežius savo 
atsilankymu bei malda pager
bė. Charakteringai savaip 
jam dėmesį skyrė ir brutalus 
Lietuvos okupantas su savo 
vietinės valdžios kolaboran
tais: kelis kartus jį buvo su
naikinęs, terorizavo į tą vietą 
vykstančius žmones. Kryžių 
kalnas buvusio okupanto tar
nus dar net dabar tebesiutina: 
visai neseniai buvo nužudy
tas Kryžių kalno sargybinis, 
o tos žmogžudystės nusikal
tėliai, savaime aišku, taip ir 
liko "nežinomi", nenubaus
ti... Kryžių kalnas yra didin
gas okupacijos laikų, o taip 
pat ir dabartinių maldų, vil
čių lietuvių tautos paminklas. 
Jam lygaus ar net panašaus 
nėra.

Aš manau, kad Lietuvai 
būtinai reikia dar bent dviejų 
didingų paminklų. Vertinant 
Lietuvos valstybingumo tęs
tinumą bei tautos rezistenci
jos pradžią, reikia paminklo 
1941 m. Sukilimui. Taip pat 
reikia paminklo Lietuvos po
kario partizanams, gal būt vi
soms lietuvių tautos genoci
do aukoms.

♦ * * * *

Chroriologine eile, pra
dėkime nuo 1941 m Sukilimo.

Vertinant 1941 m. Suki

limą, reikia didingo statinio 
kur nors Kaune, kur 1941 m. 
birželio 23 d. 9:28 vai. ryto 
radio bangomis buvo pa
skelbta atstatoma Lietuvos 
nepriklausomybė. Vokiečių 
okupacijos metu tokiam pa
minklui nebuvo sąlygų. Tais 
laikais žuvusiems sukilė
liams nulenkdavome galvas 
prie jų kapų, ar Karo muzie
jaus sodelyje. Antrosios bol
ševikų okupacijos metu apie 
1941 m. Sukilimą Lietuvoje 
viešai kalbėti taip pat buvo 
neįmanoma. Buvusiose Kau
no kapinėse, visai prie tos 
vietos, kur 1941 buvo sulai
doti Sukilime žuvusieji, oku
pantas pastatė, kaip kad anais 
laikais žmonės tyliai paaiškin
davo tą "Keturių girtų komu
nistų, naktį mojančių tak
siui," statulą. To paminklo 
šiandien, ačiū Dievui, nebė
ra. Atėjo laikas dabar kalbėti 
apie paminklą Sukilimui, gal 
apie Nežinomąjį sukilėlį.

Deja, Sukilimas paskuti
nio pusšimčio istorijoje buvo 
kažkaip nustumtas į antraeilę 
vietą. Štai, išeivijoje mūsų 
visuomenė daug plačiau kas
met minėdavo tragiškąsias 
1941 m. birželio išvežimų 
dienas, bet ne tuoj pat po jų 
įvykdytą Sukilimą. Čia gal 
lietuvių psichikos bruožas, 
kad mes mieliau raudojame 
šermenyse, negu džiaugia
mės laimėjimais. O tik pa
galvokime: 1941 m. Sukili
mas buvo lietuvių tautos ir 
karinis ir visuomeninis lai
mėjimas!

Lietuvoje žmonės Sukili
mo faktui taip pat yra mažių 
mažiausiai abejingi. Sukili
mas šiandieninėje Lietuvos 
spaudoje beveik neminimas. 
Lyginant su straipsniais ar 
leidiniais apie sovietų val
džios bei jos kolaborantų 
vykdytą terorą, ginkluotą re
zistenciją okupantui ir kitus 
panašius reiškinius, Sukilimo 
beveik kaip ir nebuvo. Štai, 
1990 kovo 11 d. Nepriklau
somybės atstatymo deklara
cijoje Sukilimas ir Laikino
sios vyriausybės atstatyta 
Lietuvos Valstybė iš vis ne
paminėta. Tai tiesiog nesu
prantama: skelbiant antrosios 
bolševikų okupacijos galą ir 
Lietuvos valstybingumo tęs
tinumą, nepaminėtas sukili
mas, padaręs galą pirmajai 
krašto okupacijai!

Yra suprantama, kad Su
kilimas bei Lietuvos nepri
klausomybės atstatymas ne
patinka okupacinio rėžimo 
paperėtiems biurokratams ar 
habilituotiems (ir nehabili- 
tuotiems) istoriologams. Jie 
mieliau kalba apie Raudono

sios armijos "išvadavimą" ar 
vien tik vokiečių okupaciją. 
Tačiau imkime dėmesin, kad 
okupanto išaugintas dabarti
nis Lietuvos prezidentas net 
ordinais apdovanojo kelis 
buvusius 1941 m. sukilėlius 
bei Laikinosios vyriausybės 
narius. Pvz., dabartinės Lie
tuvos ordinais (ne labai 
aukštais) buvo apdovanoti 
(ar gal greičiau bandyta tais 
ordinais "nutildyti" - vienam 
apdovanotajam Chicagoje 
net nebuvo leista tarti padė
kos žodį...) dr. A. Damušis 
ir M. Mackevičius. Buvo ir 
kitų apdovanojimų. Tai gal 
rodo, kad sukilimo reikšmės 
neneigia net buvusios okupa
cinės valdžios aukščiausias 
pareigūnas.

Sukilimui reikėtų ir kito
kio paminklo. Reikia išug
dyti bent keletą profesionalų 
istorikų, kurie sukilimo ir gal 
bendrai lietuvių tautos rezis
tencijos istoriją išsamiai tyri
nėtų. Taigi manau, kad rei
kia stipendijų bent dviems - 
trims istorikams, kurie galėtų 
žiūrėti į lietuvių tautos rezis
tencijos bei laisvės siekimo 
istoriją vakarų mokyklos aki
mis, ją lyginti su kitų karo 
metu pavergtų kraštų rezis
tencija. Bet čia jau kitokio 
paminklo svarstymas, čia 
kita tema.

Kaip žinia, 1941 m. Su
kilime žymų vaidmenį turėjo 
Lietuvių aktyvistų frontas 
(LAF). Vokiečiams Laikiną
ją vyriausybę likvidavus ir 
LAF uždarius, išsirituliavo 
šiandieną veikiantieji Lietu
vių fronto bičiuliai (LFB). 
Manau, kad dabartiniams 
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burge orui atšilus sėdome j prekini traukinio vagoną važiuoti tolyn į Vakarus. Ta kelio
nė buvo panaši į Sibiro tremtinių keliones. Vėliau žiūrėdami Dr. Živago filmą prisimi
nėm tas dienas. Traukiniu pasiekėme Parchim miestą, Mecklenburge. Ten vokiečiai 
apgyvendino pabėgėlius stovyklos barakuose. Netrukus pranešė, kad visi vyrai ir 
bevaikės moterys bus siunčiami Rytų fronto link kasti apkasus. Vėl nuvežė prie Oderio 
upės j miškus kasti apkasus pelkėje. Nuo išvykimo iš Lietuvos tai buvo penktas kartas, 
kada vokiečiai siuntė mus kasti apkasus ir ginti juos nuo raudonojo tvano. Vieno lėktu
vų pavojaus metu pavyko atsipalaiduoti nuo "Volksturmo" palydovų, įšokti į traukinio 
plokščiavagonį ir grįžti naktį šeimų stovyklom Tai buvo pavasarį. Vėl pėsčia išėjom iš 
Parchimo stovyklos ir pasitikome pergale apsvaigusius amerikiečių karius. Jų globa 
nesidžiaugėme, nes jie spyrė mus grįžti tėvynėn, kaip kad lenkai, prancūzai, belgai ir 
kt. grįžo. Pabėgom iš tos "jankių" globos į Britų zoną. Ten ramiai praleidome 4 metus. 
Mokėme vaikus savo sukurtose mokyklose, skautavome, stovyklavome 1948 m. 
Tautinėje stovykloje prie Baltijos jūros. Kol atėjo laikas keliauti į užjūrius.

JAV krantan išlipau Bostone. Atradau Ameriką, nes žinojau, kur atkeliavau. De
ja, niekas tos dienos - rugpjūčio 18 d., čia nešvenčia. Tuo tarpu Kristupo "Paklydėlio" 
dieną kraštas kasmet mini spalio mėn. Bostone gyvenome 4 metus. Bendradarbiau
damas LSB vadijoje, tapau jos reikalų vedėju. Teko rūpintis informacija. Vyriausiojo 
skautininko vs dr. Vyt. Čepo patariamas suorganizavau "SKS" - Skautų 
korespondentų skiltį. Keliems talkininkams siunčiau Brolijos vadijoje gautas žinių 
santraukas. Tuo būdu prasidėjo mano ryšis su redaktoriumi Baliu Gaidžiūnu.

1953 m. kartu su sktn. prof Ig. Končiumi ir jo sūnum s. Liudu Končium iš Bostono 
važiavom stovyklauti j Niagaros jubiliejinę stovyklą Kanadoje. Ten teko susitikti gausų 
Clevelando skautų būrelį. Vasaros pabaigoje su šeima persikraustėm į geriausią 
Amerikoje miestą ("Best Location in the Nation!") gyventi. Teko čia ieškoti darbo, kurį 
gavęs, arti 30 m. išdirbau elektroninėje sąskaityboje. 1963 m. įstojau į antrą seniausią 
Amerikoje foto mėgėjų klubą - Cleveland Photographic Society, kuris 1996 m. sausio 
mėn. pradės 109-sius gyvavimo metus. Fotografija nuo jaunystės yra mano pomėgis. 
Tačiau rašymas tapo savaitės papročiu: pirmą dieną - Sv. Jurgio biuletenis, antrą 
dieną - Tėvynės Garsų radijas, kitos dienos iki penktadienio - DIRVA. Kiti senoliai 
neturi ką veikti arba žaidžia golfą, bet mano laiką užima Pentax foto aparatas ir 
"Broliukas" - Brother rašomoji mašinėlė, kurią man dovanojo duktė Ramunė.

Mielosios karalaitės - DIRVOS talkininkės, atleiskite šiam senukui, kuris užsiplepėjo - 
reikėjo atlikti viso amžiaus išpažintį! Mano gyvenime būta daug kelionių. Vienos su 
pasirengimais, o kitos ir be jų. Tačiau visados grįždavau atgal į Clevelandą prie 
pamėgtos DIRVOS.

Ant to ir pasirašau - Ger.J.

"frontininkams", kurie save 
kildina iš LAF sukiliminių 
bei rezistencinių žygių, šian
dieną tenka Sukilimo pamin
klo statymo iniciatyva. Čia 
yra visuomeninės organizaci
jos reikalas, nes Sukilimo pa
minklas (ar stipendijų pa
minklai) yra per daug svarbus 
objektas, kad jį būtų galima 
vien dabartinės Lietuvos 
valdžios vėtrungėms pati
kėti. Panašiai kaip Kryžių 
kalnas, nežiūrint okupacinio 
smurto, paminklas Sukilimui 
privalo daugiausia (pabrė
žiu: daugiausia) būti stato
mas visuomeninėmis, nuo 
valdžios nepriklausančiomis 
pastangomis.

Sukilimo paminklui rei
kia visuomenės iniciatyvos, 
išteklių ir pastangų. Manau, 
kad šių pastangų iniciatyva 
savaime priklausytų LFB. 
Jei dabar nieko nebus daro
ma, tai po 10 ar 20 metų ne
žinia, kaip bus. Jei dabar nie
ko nebus daroma, po 10 ar 
20 metų niekas apie sukili
mą plačiau nekalbės. Gali 
būti dar blogiau: 1941 m. Su
kilimą jo priešai nudažys sa
vaip arba, geriausiu atveju, 
jis sutirps į istorijos vadovė
liuose tik keliomis eilutėmis, 
prabėgomis suminėtus 1831 
ir 1863 m. sukilimus. Ar tai 
suprantame, to norime?

* * * * *

Partizaninių kovų epas 
pokario Lietuvos rezistenci
jai prieš antrąją sovietų oku
paciją yra Lietuvai svarbus, 
skaudus, reikšmingas. Jo ne
galima palikti likimo ar dar 
net dabar Lietuvoje tebevei
kiančio okupacinio laikotar

pio mentalitetui - to mentali
teto piktoms, stribus ir oku
panto padarytus nusikaltimus 
proteguojančioms jėgoms. 
Reikia tinkamo savo didumu 
bei apimtimi paminklo rezis
tencijai, ypač partizanų ves
tam karui, partizanų aukoms.

Dabar gi partizanų prisi
minimas ir gerbimas dau
giausiai yra vykdomas mažos 
apimties, širdžių ir rankų 
darbo kryžiais bei koplystul- 
piais, paminklėliais. Dau
giausiai tai asmeninės pa
stangos, nors yra ir gražiai 
vykdomų, organizuotų dar
bų. Tačiau, to kas dabar šio
je srityje daroma, neužtenka. 
Medinius paminklus gamtos 
sąlygos naikins, jų statytojai 
ir prižiūrėtojai išmirs ir tos 
šventos vietos nueis užmarš
tin. Visoje Lietuvoje išbar
styti paminklėliai taip pat yra 
okupanto išaugintų vandalų 
malonėje: vis užtinkame ži
nių apie jų sunaikinimą ar iš
niekinimą.

Taigi reikia vieno, dide
lio, partizanų kovų auką ir 
kančias įamžinančio pamin
klo. Panašiai, kaip ir siūlo
mas sukilimo paminklas ar 
šventove tapęs Kryžių kal
nas, jis turėtų remtis visuo
meninėmis pastangomis bei 
aukomis. Jo būtinai reikia.

1992-IX-17 d. DIRVOJE 
rašėme apie siūlymą Juozo 
Lukšos Daumanto žuvimo 
vietoje kurti platesnės apim
ties "Partizanų parką" - maž
daug Rumšiškių Etnografinio 
muziejaus pavyzdžiu partiza
nų kovų atminimo vietovę. 
Ta mintis atgarsio nerado.

(Nukelta į 6 psl.)



• DIRVA* 1995 m. lapkričio 30d. 5 psl.

Mano draugas Florijonas 
buvo geroje nuotaikoje. Pa
mosikavo "Dirvą" prieš ma
no nosį ir sako:

- Gavai. Senai sakiau ne
kišk savo nosies kur nereikia.

Žinoma, jis turėjo minty
je Romo Kezio straipsnį Laiš
kas "Dirvai".

- Bent kiek džiaugsmo 
gali išspausti. Reiškia, 
skaito ir komentuoja ir net 
rašo.

- Florijonai, žinoma, kad 
džiaugiuosi bent tuo. Visa
dos buvo nuomonių skirtumai. 
Senais gerais laikais dėl min
čių skirtumų statydavo ant 
laužo ir padegdavo. Ir dar 
dabar niekaip negali išsiaiš
kinti kurie teisūs. Ar tie, ku
rie degė, ar tie, kurie degino.

- Nesiteisink. Įkliuvai. 
Tik man nepatinka, kad jis 
įtaigoja, kad Chicagoje visi 
niekadėjai kalėjimuose sėdi.

KAITYKillMl
©URVĄ

O kaip apie New Yorką? Jis 
turbūt negirdėjo apie mafijo
zus, veikiančius ten. Vi
siem sava parapija švenčiau
sia. Bet man atrodo, kad jis 
tave labai švelniai pamokė.

- Florijonai, ar negirdė
jai lietuviškos patarlės: var
nas varnui akies nekerta, o 
skautas skauto nemuša.

- O dėl "Versmės" tave 
apniokojo. Sako, jie ir ben
druomenei priklauso.

- Gal ir priklauso, bet 
kodėl atskirai? Gal man už
kliuvo tas vardas "Versmė". 
Lietuvių žodyne sakoma 
Versmė. Kur tokią versmę 
svečių pripenėsi? Kad tave 
versmė (švelnus keiksmas) 
Toliau Romas Kezys išdėsto 
visą eilę gerų "Versmės" dar
bų. Nesutinku, kada sako 
kad jungtis į lietuvišką veiklą 
reikia ir laiko, ir pinigų. Tad 
naujieji ateiviai neprisideda. 
O kaip dypukai? Ar jiems 
trūko ir laiko, ir pinigų, kada 
tuojau pradėjo steigti mokyk
las, organizacijas, sambū
rius? Jiems trūko ir pinigų, 
ir laiko, tik netrūko idealiz
mo, kurio trūksta naujiesiems.

Mudu abudu su Florijo
nu, toliau kalbėdami, pripa
žinome, kad Romas Kezys 
džentelmenas ir savo mintis 
išreiškė labai gražiai. Ir aš 
sutinku, kad mane reikia kar
tais pabarti. Nors tą žmona 
daro kasdien. Tik nesutinku, 
kada sako, kad įšokau į 

šmeižto skyrelį. Niekad tuo 
neužsiėmiau ir Dieve duok, 
kad nepradėčiau. Man labai 
patiko P.S. apie barakudas. 
Jis sako, kad abu laimingi. 
Amerikonas gauna progą 
pagyventi su jauna žmona ir 
abu džiaugiasi. Mano daug 
pažįstamų žvilgčioja į bara
kudas, ir aš jiems pavydžiu.

Galiausiai Romas Kezys 
uždraudė man rašyti apie 
"Versmę". Ta proga drau
džiu jam rašyti apie Chicagą. 
Apie ką realų rašydamas, vi
sados stengiuosi remtis tikro
ve. Jeigu ta tikrovė kam nors 
bado akis, tai labai atsipra
šau. Pasitikėdamas broliu 
Romu Keziu, manau, kad pa
dariau būbū. Ir jam patariant, 
tegul apie "Versmę" rašo ki
ti. Mes visi trokštame pagy
rimų.

Gana apie tai.
Žvilgterėkime į "Dirvos" 

kairės puslapį. Tai keliolikos 
"Dirvos" numerių straipsniai 
Edmundo Čapo "DVIRAČIU 
Į LIETUVĄ". Sekiau jo straips
nius su dideliu susidomėji
mu. Paskutiniame jis rašo 
apie "Dirvos" 80 metų jubi
liejų. Pagerbti atsidavę ra
šytojai, fotografai ir bendra
darbiai, kurie dirbo. Tarp 
kita ko, sako: "Tie, kuriuos 
laikyčiau svarbiais, visai ne
buvo paminėti..." Aš manau, 
kad jis turi mintyje mane. 
Tik nepaminėjo pavardės. 
Žinoma, būtų malonu išgirsti 

savo vardą garbingų žmonių 
tarpe, bet kaip išminėsi vi
sus. Argi gali net surasti pa
vardes tų, kurie ne rašė, bet 
platino, siuntinėjo, rinko pre
numeratas, rinko aukas, pa
dėjo visokiais kitokiais bū
dais, kuriuos vadiname juo
dais darbais. O jie taip rei
kalingi.

O kodėl atkreipiau dė
mesį į keliautoją dviračiu 
Edmundą Čapą? Mat ir aš 
maždaug prieš šešiasdešimt 
metų buvau panūdęs dviračiu 
pakeliauti po Lietuvą. Ir ne
tik keliauti, bet piešti vaiz
dus. Dakinkojau iki Biršto

fa
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Sv. Kalėdų proga sveikinu savo 
pacientus, artimuosius, 

savo tėvelius - Mariją ir Igną, 
brolvaikius -Andrių ir Kristiną.

Dr. Viktoras Stankus

no. Ir labai pabodo. Pernak
vojau kurorto viešbutyje, o 
dviratį pasiunčiau geležin
keliu į Kauną. Pats grįžau 
tuo pačiu traukiniu. Ir dabar 
dar gailiuosi. Kodėl gi aš 
buvau toks kvailas ir neturė
jau kantrybės. Jaunystė - 
durnystė. O gal todėl, kad 
Lietuva buvo mūsų žemė. 
Ko čia skubėti? Vistiek pa
matysi. O taip neįvyko. Bol
ševikai, karai ir kitos kliautys 
sutrukdė. Tad ir neteko pa
matyti visos Lietuvos. Dėl to 
Edmundui pavydžiu. Jis įvyk
dė mano kelionę. Reiškia, 
"Dirvoje" yra ko skaityti.

I f

AUKA KARO
Andrius R.

(Tęsinys iš praėjusio numerio)

Tųsyk visokių darbų bu
vo - reikėjo triobas statyc, 
tvoras tvėre, medžius kirse, 
tai žmonių palengvėl daugiau 
užsiliko. Ir sau duonų pel
nės. O tuos darbininkus va
rinėdavo labai piktas prie- - 
vaizda, pavarde Saulėnas, tai 
daugelis žmonių sumislijo 
bent toliau nuo jo apsigy- 
venc, tai ėmė statyc medėj, 
prie pat pakraščio, naujus na
melius. Taip atsirado Naujo
ji Pirciupka. Tai taip ir ligi 
šiol čia gyvenam.

- Vėliau žmonės gavo 
žemės. Ar ne, dėde Jonai?

- Gavo, Teresėle, ale 
nedaug... Gal po penkis ar 
po šešis aktams, kaip darties 
vadzina... Tais čėsais buvo 
valakai. Kai nebeliko kara
lių, tai nebeliko ir darbo. Ir 
Pirciupkos žmonės vieni pra
dėjo verseis bitių aviliais, 
amatnykai samdės kitur dar
bo - kas arkliais in Vilnių 
malkų parduoc nuveždavo, o 
moterys prisirinkdavo grybų

DIEVAIČIUI
Mironas
ar uogų, tai veždavo parduoc 
in Valkininkus arba ir in Vil
nių. Ir darties daugiausia 
mum stinga miltų ir bulbų. 
Ne visi pasisėja javų. Ale 
kožnas turi karvį, kiaulių, 
vištų ir augina daržovių.

- Ar tau teko, dėde Jo
nai, buvoti Trakuose?

- Seniau ašai tenajos ir 
gyvenau, Kęstuk. Ale jau 
seniai... Dar prie ruskių caro 
Aleksandro.

Kęstutis atsisuko į žmo
ną. Paskum skubiai pridėjo 
dėdei Jonui.

- O aš tik knygose esu 
skaitęs apie Trakus... - Vėl į 
Teresę:

- Ar atsimeni, Teresėle, 
tu man atnešei "Lietuvos is
toriją"? Juk Trakai ilgą laiką 
seniau buvo mūsų kunigaikš
čių sostinė. Pagal istoriką 
Narbutą Trakai galėję būti 
įkurti dar vienuoliktame am
žiuje.

- Taip, Keistuk. Ale pra- 
dzoj Trakai buvo in pietus 
nuo ažerų. Ogi darties jie 
vadinasi Senais Trakais, cik 

seniau juos vadino dar ir 
Gurgoniais. Tenai senobėj 
buvo dzidelė švencykla Per
kūnui, ale ją paskiau ruskiai 
sugriovė.

- O kaip gi, dėde, Trakai 
pasidarė Gedimino sostine?

- Nagi, Keistuk, seniau 
Gediminas turėjo Kernavės 
pilį, ale kaip seni žmonės pa
sakojo, bemedžiodamas jisai 
atradįs Gurgonius. Tik, palei 
teisybę, išgriautų ir sudegin
tų namų pundamentus. Tų
syk jis ti pastatė naujų pilį, 
ale neilgai gyveno, ba susap
navo vėlek bemedžiodamas, 
geležinį vilkų... Tųsyk sumanė 
statyc pilį prie Neries ir Vil
nios. O Trakuose liko jo sū
nus Keistucis su savo žmona 
Biruta. Jisai ti pastatė da 
tvirtesnį mūrinį pilį. Galvės 
ažery buvo pilis da seniau tik 
nieks nebeatsimena katras 
valdonas buvo ją pastatįs. Jų 
vadindavo Trakų pusiausalio 
pilim. Ale tųsyk pilis buvo 
da tvirta, o jų pataisė ir su- 
sciprino mūs valdonas Vytau
tas. Tas ilgai joj gyveno...

- Taip, dėde Jonai. Skai
čiau, kad Vytautas pastatė ir 
padidino Trakų miestą, pasi
kvietęs vokiečių meistrų ir 

įkėlė nelaisvėn paimtų gudų 
ir totorių.

- Taigis... Aplink Tra
kus ir darties daug tų maga- 
metonų gyvena. Ten jie turi 
savo šventavietį, kaip jų ten 
vadina?..

- Mečete, dėde Jonai... 
Be to, Vytautas ten apgyven
dino ir karaimų. Jie panašūs 
į žydus, bet visi yra krikščio
nys.

- Aha! Taigis... Maty
davau aš juos... Sako, jie yra 
kilį iš turėckos giminės, ale 
senų senobėj jie irgi meldės 
kaip žydai. Ir jų bažnyčia 
vadinosi... palauk, atsimin
siu... Aha! Kenesa! Jinai 
panaši in žydaucką sinagogų.

- Bet visi karaimai ir to
toriai labai gerbė ir mylėjo 
Vytautą.

- Teisybė, Keistuk! Ir 
darties tebegarbina! Ale aš 
girdėjau, kad darties, kai atė
jo germancai, juos visus no
rėjo išveže ir sušaudyc, ba 
daug jų pasiliko žydauckos 
vieros... Tik nieko negirdė
jau, kad juos kas būt šaudįs... 
Gal tik in nelaisvį išvarė.

Ir vėl kalbos išsivystė 
apie karą. Kęstučiui pasidarė 
nemalonu klausytis, todėl vėl 

nukreipė kalbą kitur.
- Ar gražu Trakuose, dė

de Jonai?
Senukas pagyvėjo ir vei

de atsirado šypsnis.
- Labai gražu, Keistuk! 

Palei Galvės ažero krantus, 
kai ten vaikštinėji, tai toli iš- 
sikišus matosi sena, sugriu
vus pilis. Ale jos sienos te
bestovi.

Kęstutis susimąstęs. Vi
siems minutei nutilus ir pa
narinus akis į grindis, jis pra
dėjo negarsiai deklamuoti.
- Pelėsiais ir kerpėm apau
gus aukštai,
Trakų, štai, garbinga pilis! 
Jos aukštus valdovus užmig
dė kapai, o ji tebestovi dar vis. 
Bet amžiai bėga, ir griūvan
čios sienos 
Kas dieną nyksta, apleistos 
ir vienos!..
- Aha! Tai buvo gražu, Keis
tuk! Ar tai tokia daina?

- Ne, dėde... Tai Lietu
vos poetas Maironis parašė. 
Lietuvos mokyklose visi vai
kai turėjo atmintinai mokėti, 
tai ir aš išmokau.

Kęstučiui toliau dekla
muojant apie griūvančias sie
nas, senukas susigraudino.

(Bus daugiau)
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Žinias surenka 
Jonas Kazlauskas

PAMINKLAI 2

Pensininkų klubas įsikū
rė 1972 m. Jo organizatorius 
buvo Antanas Mikoliūnas.

Padėkos pietuose, kurie 
buvo veltui klubo nariams, 
dalyvavo virš 100 asmenų. 
Prieš pietus klebonas G. Ki
jauskas tarė trumpą, bet pras
mingą ir įdomų žodį ir su
kalbėjo maldą.

*****
Pensininkų klubas ruošia 

parapijos kavinėje kavutes, 
kuriomis rūpinasi Ona Žy- 
gienė, kuriai klubo nariai yra 
dėkingi.

*****
Į ŠOKIŲ šventę, kuri 

įvyks liepos mėn. 1996 m., 
klubas organizuoja pensinin
kų ekskursiją į Chicagą.

*****
Paskutinis 1995 m. klubo 

suėjimas įvyksta gruodžio 
mėn. 7 d. Lietuvių Namų vir
šutinėje salėje.

*****
* Pensininkų klubo narių 

suėjimas - pietūs bus gruo

džio mėn. 7 dieną, Lietuvių 
namų viršutinėje salėje. 
Pradžia 2:00 v.p.p. Kviečia
mi visi nariai ir taip pat busi
mieji pensininkai.

*****
Sveikiname gruodžio 

mėnesio gimtadieninkus:
Barbora Armonienė, 
Mečys Aukštuolis, 
Eugenija Bernotienė, 
Stepas Butrimas, 
Algirdas Čėsna, 
Izabelė Jonaitienė, 
Antanina Kasperavičienė, 
Antanas Kazlas, 
Henrikas Kripavičius, 
Anne Macey, 
Petras Matulis, 
Stasė Miglinienė, 
Pranas Razgaitis, 
Vytautas Staškus ir 
Barbora Žakienė.

29, 60 ar 13 vai.
28, 19 ar 40 vai.
22, 16 ar 42 vai.
29, 15 ar 36 vai. 
205, 13 ar 56 vai.

Pagalvokime

Nariai švenčiantys 80, 
85, 90, 95 ar 100 metų gauna 
specialų sveikinimą iš prezi
dento Bill Clinton. Sveikini
mus iš White House išrūpina 
valdybos narys Vytautas A. 
Staškus.

*****

Pensininkų klubo valdy
ba, kurią sudaro Jonas Balba- 
tas, Stepas Butrimas, Nora 
Čeičienė, Jonas Kazlauskas, 
Stasė Mačienė, Jurgis Malskis 
ir Vytautas A. Staškus, savo 
kadenciją baigia šių metų 
sausio mėn. 11 dieną. Nomi
nacijų komisija: Dr. J. Stan
kaitis, R. Nasvytienė ir J. Ve
lička. Kontrolės komisiją su
daro M. Aukštuolis ir D. Nas- 
vytis.

*****
Prisiminkime pensininkų 

klubo narius, kurių sveikata 
yra sušlubavusi, bet jie gydo
si namuose Jiems linkime 
geros sveikatos:

Bačiulienė Marija, 
Garlauskas Benediktas, 
Karsokas Albinas, 
Kazėnas Julius, 
Naumanienė Ona, 
Neimanas Pranas,

1. Pirmos dienos investavi
mas yra vienas centas, antrą
ją dieną 2 centai, trečiąjį 4 
centai ir taip toliau, įskaitant 
30 dienų! Kiek pinigų bus 
investuota po 30 dienų?
2. Kiek valandų užtrunka pa
gaminti sekančių bendrovių 
automobilius:
Toyota 
Chrysler 
Honda 
GM 
Ford

Raškauskienė Anelė, 
Rastauskas Augustinas, 
Rutkauskienė Sabina, 
Šiaučiūnienė Adelė, 
Stepas Edvardas, 
Stuogis Vytautas, 
Žiedonis Kazys, 
Žilionis Juozas.
Taip pat prisiminkime 

klubo narius, kurie yra glo
bojami Senelių globos na
muose. Ir juos visus sveiki
name:

Bissell Marijona, 
Johansonas Aleksas, 
Rydelienė Stefa, 
Talat Kelpšienė Jane.

♦ * * ♦ ♦

Nario mokestį už 1996 
metus galima susimokėti Xkad jį pastatytų, nes geriau 
gruodžio mėnesio ir taip pat A 
sausio mėnesio suėjime. Ra- / 
giname visus narius susimo- J 
keti nario mokestį dar prieš 
vasario mėnesio suėjimą.

*****
Dievo Motinos parapija y 

kviečia visus į SINGING (f, 

ANGELS koncertą, kuris 
įvyks gruodžio mėn. 17 die
ną, 3:00 v. po pietų. Pelnas ski
riamas parapijai ir Jėzuitų 
gimnazijai Lietuvoje paremti.

Rolls Royce 100, 85 ar 6 mė
nesiai.
3. Reguliarus pašto ženklas 
1969 m. kainavo 6 centai, 
1971 m. 8 centai, 1978 m. 15 
centų, 1985 m. 22 centai ir
1994 m. 29 centai, 32 centai
1995 m.

Kiek procentų pabrango 
paštas nuo 1969 m., įskaitant 
1995 m.?
Atsakymai bus sekančiam 
DIRVOS pensininkų žinių 
skyriuje.

' (Atkelta iš 4 psl.)

• 1995 bėgyje Kauno miesto 
) savivaldybė rūpinosi Rezis- 
> tencinių kovų ir genocido au- 
I kų paminklo pastatymu mies- 
‘ to ribose. Šis sumanymas 
I telkė dideles viltis. Buvo 

pravestas paminklo projekto 
r konkursas, kuris, deja, nepa- 
i vyko. Vertinimo komisija 
£ nerado pirmajai konkurso 
\ vietai tinkamo projekto, o 
k antrąją vietą gavęs darbas 
) (netoli Prisikėlimo bažny- 
k čios siūlomi statyti 6-7 metrų 
) aukščio vartai) buvo neiš- 
J baigtas ir savo išpildymu de- 
/ ramai neapjungęs rūpimos 
. tematikos. Nežinia, kur šio 
£ projekto realizavimas dabar 
\ randasi. Aišku, linkėtina, 

A.A.
GRAŽINAI ELENAI 

JEZUKAITIENEI GRUŠAITYTEI
mirus, jos sesute BIRUTĘ ŽEMAITIENĘ ir kitus 
artimuosius, nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime

Vincentina ir Jonas Jurkūnai 
Ramunė ir Gintautas Vitkai 
Laima ir Algis Jurkūnai

A.A
IRENAI SPRINDIENEI - 

EIDRIGEVIČIŪTEI
mirus, Jos vyrą ANTANĄ ir visus artimuo
sius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime

Vincentina ir Jonas Jurkūnai

bent toks, negu nieko. Lietu
viškuosius interesus puose
lėjančio Kauno miesto inicia
tyva čia buvo puiki. Ją lin
kėtina plėsti, ugdyti - įjun
giant platesnę visuomenę ir 
užsienio lietuvius. Plačiau 
apie tai gal kita proga.

*****

Didingi paminklai leng
vai nesistato. Kauno Prisikė
limo bažnyčia buvo projek
tuojama per kelis etapus. 
Kryžių kalnas daug kilnių 
pastangų sutelkė ir aukų atlai
kė. Vietnamo žuvusiųjų pa
minklas Washingtone net da
bar vis dar "tobulinamas"... 
Kada ir kaip patekės saulė 
didingiems 1941 m. Sukili
mo ir Partizanų paminklams 
Lietuvoje?

***** 
(1995-XI-13)

A. A.
ELENA SIDZIKAUSKIENĖ

Gyveno Glendale, Californijoje. Anksčiau 
gyveno Chicagoje.

Mirė 1995 m. lapkričio 9 d., sulaukus 86 metų. 
Gimė Lietuvoje, Radviliškyje. Amerikoje išgyveno 
46 metus. Nuliūdę liko: vyras PRANAS SIDZIKAUS
KAS, duktė ALDONA KUDIRKIENĖ ir jos vyras 
ALVYDAS, anūkai AUDRIUS, PAULIUS, ROMAS ir 
AUDRA, sesuo ONA ŠIAUDIKIENĖ Floridoje, brolis 
VLADAS KOŽENIAUSKAS su šeima Lietuvoje, bei 
kiti giminės Brazilijoje, Anglijoje, Prancūzijoje, Chica
goje, New Yorke, ir Lietuvoje.

Velionė priklausė Lietuvos dukterų organiza
cijai ir Moterų federacijai Chicagoje.

Elena Sidzikauskienė buvo palaidota Forest 
Lawn kapinėse Glendale, Californijoje.

Nuoširdžiai prašome draugus ir pažįstamus už 
ją pasimelsti.

Nuliūdę vyras, duktė su šeima ir sesuo

Mylimai sesutei

A.A.
ELENAI SIDZIKAUSKIENEI

mirus, mielą ONUTĘ šlAUDIKIENĘ ir visą 
liūdesyje likusią šeimą, nuoširdžiai užjau
čiame ir kartu liūdime

Bronė ir Vytas Mikliai 
Aldona ir Juozas bulaičiai

Atsiprašome už korektūros klaidą "Dirvos” Nr. 43.

JUSTINAS PETRUIIS 

buvo vienas iš sužeistųjų per 
plačiai nuskambėjusią mo
kyklinio autobuso ir trauki
nio nelaimę Fox River Grove 
miestelyje Chicagos priemies
tyje. Toje nelaimėje žuvo 7 
mokiniai, bet Petručiui pavy
ko išvengti didesnio susižei- 
dimo ir jis sveiksta. Ameri
kiečių didžioji spauda buvo 
įdėjusi jo sesers, irgi tos gim
nazijos mokinės, Erikos nuo
traukas, tarp liūdinčių draugų.

ATAS R E ALTO RS
NORMLS

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

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

(216) 473-2530 216) 486-2530

ADV. VYTAS MATAS - teisinis patarėjas
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Kun. J. Bacevičius su talkininkais traukia loterijos laimikius. 
G. Juškėno nuotr.

su geromis dovanomis. Sce
noje Kęstutis Civinskas su 
parapijos jaunimu tvarkė ka
lakutų ir kumpių loteriją. 
Šventei baigiantis, buvo di
džiosios loterijos dovanų 
traukimas. $1,000 dovaną 
laimėjo Florence Bacevičie
nė, $500 - Joseph Koeth, 
$300 - Marija Trainauskaitė, 
po $100 laimėjo Sandy Sa- 
kenes ir Joseph Koeth. Bilie
tų platintojams irgi teko 10% 
dovanos nuo ištrauktų bilietų 
laimėjimo dydžio.

Klebonas kun. J. Bacevi
čius dėkoja bilietų platinto
jams, visiems paruošusiems 
festivalį ir sutvarkiusiems 
patalpas po jo. Labiausiai dė
kojama visiems šio renginio 
svečiams už jų atsilankymą. 
Anot jo sekmadienį visi tapo 
laimėtojais, nes šio festivalio 
pelnas padės mokėti parapi
jos žiemos išlaidas.

Ger. J.

Štai, kurie padeda išlaikyti 
lietuvišką laikraštį 

Atnaujindami 
prenumeratą ir kitomis 
progomis Dirvai aukojo:
Cibas S., Milton ................. 20.00
Leonas G.. Bradford .......... 20.00
Liaukus V., Wethersfield ... 25.00
Marijošius V., Putman ....... 20.00
Kaspariūnas K., Elizabeth . 20.00

Juozas Ardys pristato "Dienovidžio" vyr. redaktorę Aldoną 
Žemaitytę. v. Bacevičiaus nuotr.

Austrą G.J., Baltimore ......  10.00
Vaškys S., St. Petersburg ... 20.00
Brazauskas E., Wickliffe ... 10.00
Rubinski V., Cleveland ....  10.00
Laniauskas V., Palos Hills,.. 20.00
Laucė J., Estes Park ........... 20.00
Kazilis A„ Canada ............. 10.00
Korp! Giedra, Cleveland .. 30.00

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame

Dešinėje
Jurginės festivalyje Cle

velando vysk. A. Pilla 1995.6.4. 
aplankė Šv. Jurgio parapija.

JURGINĖS FESTIVALIS

Lapkričio 12 d. sekma
dienį Clevelando Šv. Jurgio 
parapija atšventė tradicinį ru- 

. dens festivalį. Gausiai suva
žiavo parapiječiai ir bičiuliai. 
Visi skaniai pavaišinti Vili
jos Klimienės ir jos darbščių
jų talkininkių pagamintais 
pietumis, gaivinosi gėrimais 
bei skaniais kepiniais. Salės ■ 
pasieniais veikė laimės ratai

y

EUROPA TRAVEL 692-1 700
Si.’z..v ' ?Tšrr>~'iT^Ii.Tr7~r?TiiPJ'7 Jp

LOVVEST
avai lable

AIR FARES
- worldwide

OK TfRJtVEL 
‘EtUR.OtP'E

*

RENGINIAI
1995 M.

• GRUODŽIO 16 d., šeštadienį, 9 v. 
ryto. Dievo Motinos parapijos 
svetainėje, - Metinės rekolekcijos - 
susikaupimo diena. Vedėjas kun. Julius 
Sasnauskas. Rengia Clevelando 
ateitininkai.

• GRUODŽIO 17 d. "Singing 
Angels" choro koncertas 3 vai. po pietų 
Dievo Motinos parapijoje.

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

• GRUODŽIO 31 d. Naujųjų Metų 
Sutikimas Lietuvių namų salėje.
1996 M.

• BALANDŽIO 14 d. Madų 
parodą "Pavasariai sugrįžta". Rengia 
vyr. skaučių Židinys.

• BALANDŽIO 21 d. Skautininkių 
draugovės kultūrinė popietė - Aurelijos 
Balašaitienės knygų pristatymas.

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.

Ger.J.

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

passports • visas 
prepaid tickets

* *

SERVING OUR COMMUNITY FOR OVER 
35 YEARS

fe

"LEADERS IN L0W COST TRAVEL"

JAKUBS AND SON 
Laidojimo Įstaiga

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

LINAS VYŠNIONIS
Advokatas

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

Naujovė! Pirmas CD vaikams lietu
vių kalboje! Puiki dovana Kalėdų ar bet kokia 
kita proga! Šiuo metu galima įsigyti Romual
do Zablecko išleistą lietuvių liaudies dainų 
albumą vaikams "Išėjo tėvelis į mišką". 
Gerai žinomos dainos suskambo visiškai 
naujai, tad smagios klausytis ne tik vaikams, 
bet ir suaugusiems. įrašas darytas Colorado 
valstijoje. Norintiems įsigyti albumą, čekį 
arba money order siųsti adresu:

Romas Home Studio, 1327 S W 
22“1 St. Loveland, CO 80537.

1 CD kaina - $10, 1 audio kasetės - $6, arba 
$14 abu. $2.50 pridėti už persiuntimą. Dėl 
užsakymų didesniu tiražu, skambinti 
tel. (970) 663-4684 —geriausiai po 6 PM.

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.

to <E.

I
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

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

ŽVAIGŽDUTĖ MOTIEJŪNIENĖ

Aplankykit mus ir mes 
padėsim suplanuoti 

Jūsų keliones. 
Clevelande bilietus 
pristatome j namus.

RITA STAŽKUTĖ

ATPIGINTOS KELIONĖS / LIETUVĄ 
Naujos rudens ir žiemos sezono kainos.

SKRYDŽIAI SU FINNAIR SAS, Lufthansa, 
KLM, LOT Polish

Mes bendradarbiaujame su Lietuvos Oro Linija.

/



DIRVA
KULTŪROS PREMIJŲ 
ŠVENTĘ PRISIMINUS

Juozas Žygas

Šventė, kuri įvyko lapkri
čio 5 d. Jaunimo Centre, Chi
cagoje, jau yra praeityje. Ta
čiau yra verta apie ją dar šį 
bei tą parašyti. Chicagoje 
yra labai sunku parinkti tokį 
sekmadienį, kurį nebūtų kitų 
renginių. Šįkart pasitaikė, 
kad šventės data dar sutapo 
su mirusiųjų prisiminimu. 
Ateityje rengėjams reikėtų tai 
įsidėmėti, kadangi daugelis 
žmonių vyksta į kapines pri
siminti savo mirusiuosius ir 
su jais pabendrauti. Tad ir 
publikos tik trečdalis salės 
tesusirinko. Kitose gyven
vietėse jeigu susirenka apie 
250 dalyvių - tai skaitosi ge
rai, bet ne Chicagoje!

Pradedant aprašymą, ten
ka pastebėti, kad scena buvo 
gražiai, skoningai, rudeninė
mis gėlėmis išpuošta. Rengi
nį pradėjo Alė Kėželienė, 
Kultūros tarybos pirm., pa- 
kviesdama į sceną: Darių Po- 
likaitį, Danutę Bindokienę, 
Ramojų Mozoliauską, Vytau
tą Radžiu, Bronių Juodelį, 
Algį Kezį, Petrą Aglinską. 
Nedalyvavo Rita Kliorienė. 
Pakviestieji - tai premijuoja
mieji ir premijų komisijų pir
mininkai. Paskui pakvietė 
Chicagos Lietuvių operos so
listus - pirmūnus: Daną Stan- 
kaitytę, Algirdą Brazį ir Joną 
Vaznelį (Stasys Baras ir Al
dona Stempužienė nedalyva

^lAlniaus 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.

ROJAUS ARKA
M. Daukšos g. 3, VILNIUS, tel. 220625

ATIDARYTA nuo 14 iki 23 vai.
Lietuviški įprastiniai ir firminiai vMgiai bei gėrimai. Karštų 

valgių kainos nuo 4 iki 16 litų.

vo). Visiems į sceną suėjus, 
Alė Kėželienė pakvietė Joa
ną Krutulienę vadovauti va
karo programai. Prieš prade
dant premijų dalinimą, Marija 
Remienė, Lietuvių Fondo ta
rybos pirm., tarė trumpą, bet 
prasmingą žodį ir baigdama 
pabrėžė: "Tegul meilė mūsų 
kraštui, lietuviškai dainai ir 
žodžiui lydi mūsų darbus".

Prieš pradedant premijų 
įteikimą, invokacijai sukal
bėti buvo pakviestas pastorius 
Valdas Aušra, šiuo metu sta
žuojąs Chicagoje. Lietuvos 
generalinis garbės konsulas 
Vaclovas Kleiza, buvo iš Chi
cagos išvykęs, tad jo sveiki
nimas raštu buvo perskai
tytas. Premijų dalinimas vy
ko greitai ir sklandžiai: kiek
vienos premijos skyrimo ko
misijos pirm., perskaitęs 
premijos skyrimo komisijos 
aktą, įteikdavo Kultūros ta
rybos pirm, ir premijos ko
misijos pasirašytą Diplomą, 
o Marija Remienė, LF tary
bos pirm., įteikdavo voką su 
LF čekiu. Visi premijuotieji 
buvo pakviesti tarti savo 
žodį. Kadangi buvo prašyti 
pasakyti žodį, tad Ramojus 
Mozoliauskas ir tepasakė 
vieną žodį: "Ačiū!" Chica
gos Lietuvių operai skirtą 
premiją priėmė Vytautas Ra- 
džius, Operos valdybos pirm. 
Operos solistams — pirmūnams

Kultūros premijų šventė. Iš k. Marija Remienė, LF tarybos pirm., Regina Narušienė, JAV 
LB v-bos pirm., Danutė Bindokienė, vyr. “Draugo" redaktorė ir žumalizmo premijos laimėtoja, 
Alė Kėželienė, Kultūros tarybos pirm. J. Tamulaičio nuotr.

buvo įteikti garbės diplomai. 
Pabaigus premijų įteikimą ir 
nustojus foto aparatams sprag
sėti, buvo 15 min. pertrauka.

Po pertraukos prasidėjo 
meninės programos dalis. 
Muzikinę programą atliko: 
Audronė Gaižiūnienė, sopra
nas; Petras Aglinskas, gita
ristas; Ričardas Šokas, akom
paniatorius. Koncertinę dalį 
pradėjo Audronė Gaižiūnienė 
su Ričardo Šoko palyda.

I. Vienam darže - Lietuvių 
liaudies daina harmonizuota: J. 
Tallat-Kelpšos.
Žvaigždutė ...muzika B. Dvario

no, žodžiai L. Stepanausko. 
Petras Aglinskas gitara atliko: 
Gavotte 1 & 11 iš "VI Suitos 
violančelei" - Johan Sebastian 
Bach pritaikyta:Richard Pick. 
Audronė Gaižiūnienė: 
Gulbė... E. Grieg 
Sapnas ... E. Grieg 
Bosą Nova Medley - gitara: pri
taikė Petras Aglinskas.
Visi d'Arte iš operos Tosca G. 
Puccini.
Nebedainuok, gražuole... S. Rach- 
maninoff.

Šios Audronės Gaižiū- 
nienės atliktos arijos buvo 
publikos šiltai priimtos.

II. Kanonas Barborai Rad
vilaitei: Judita Vaičiūnaitė, Ni

jolė Martinaitytė, skaito; Petras 

Aglinskas, gitara; Audronė Gai

žiūnienė, sopranas.

• Elžbieta iš Habsburgų • 

Karalienė Bona • Mikalojus Rad

vila Rudasis • Mikalojus Radvi

la Juodasis • Aušros Vartų ste

buklingasis paveikslas • Kotry
na iš Habsburgų • Žygimantas 

Augustas (1548-1572) • Barbo

ra Radvilaitė. Aptemdytoje sce

noje pasigirsta skaitytojos bal

sas ir ekrane minimojo asmens 

portretas. Užbaigai įsijungė so
listė ir muzikinė palyda. Šio vei

kalo atlikimas buvo įdomus ir 

patraukė susirinkusiųjų dėmesį.

Po programos visi daly
vavusieji buvo pakviesti į ka
vinę pabendravimui. Prie 
kavos ar vyno stiklo buvo 
progos su draugais pasi
šnekučiuoti ir plačiai išsimė
čiusius "marketparkiečius" 
susitikti. Gerai žinome, kad 
visur yra reikalingos pasiau
kojančios širdys ir darbo ran

Solistė Audronė Gaižiūnienė ir akomp. Ričardas Šokas. 
J. Tamulaičio nuotr.

kos. Rengimo komitetą su
darė: Nijolė Martinaitytė- 
Nelson, koordinatorė, Aldo
na Jurkutė, Dana Kurkulienė, 
Albinas Kurkulis, Joana Kru- 
tulienė, Arnoldas Vokietaitis 
ir Kultūros tarybos nariai.

Spaudoje jau teko skai
tyti ir iš žmonių girdėti įvai
rių nuomonių ir patarimų. 
Tai reiškia, kad šventė pavy
ko. Nes jos tikslai ir yra: 
įvertinti nusipelniusius kultū
rininkus, ir sukelti visuome
nės susidomėjimą. Kuomet 
yra kalbama - tai reiškia, kad 
šventė nepraėjo nepastebėta!

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

i 11 M \

Atetovaue Clevelande:

Dainius Zalensas
LITMA I.E.

639 East 185 th Street
Cleveland, Ohio 44119 

Telefonas: (216) 481-0011
Greitas Siuntinių Pristatymas 

I LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ 
RUSIJĄ, UKRAINĄ, BALTARUSIJĄ

Pasiteiraukit dėl Amerikietiško maisto komplektų

Lietuvių Kredito Kooperatyvas
767 East 185tb Street Cleveland, Obio 44119 481-6677

jau neleloli, o JQietuva ne loji av/i. 
®»nja^H yūmvnea, draugai, yal a/rlūmiejiyal mulai 
&ai lud nelulą jer vilu, jt^adUiu^inliiejuos lailu/

Litma Import- Export administracija

DARBO VALANDOS: antradienį, trečiadienį
ir ketvirtadienį-----------9:00 v.r. - 4:00 p.p.
penktadienį--------------- 9:00 v.r. - 6:00 p.p.
šeštadieni----------------- 9:00 v.r. -12:00 p.p.
sekipadienį parapijoje —11:00 v.r. -12:00 p.p.

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


	1995-11-30-DIRVA 0001
	1995-11-30-DIRVA 0002
	1995-11-30-DIRVA 0003
	1995-11-30-DIRVA 0004
	1995-11-30-DIRVA 0005
	1995-11-30-DIRVA 0006
	1995-11-30-DIRVA 0007
	1995-11-30-DIRVA 0008

