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GAMTOSAUGININKAS
VALDAS ADAMKUS
-33

JAV gamtosaugos agen
tūros (Environmental Protection Agency) penktasis regio
nas pranešė, kad regioninis
administratorius Valdas V.
Adamkus, po 29-ių federalilinės tarnybos metų, birželio
4-ąją išėjo į pensiją. Šešioliką
metų jis išbuvo regioniniu
administratorium ir vienuoli
ka - regioninio administrato
riaus pavaduotoju (deputy re
gionai administrator). Tai il
giausiai gamtosaugos agentū
roje ištarnavęs vyresnysis pa
reigūnas (senior executive).
Kol bus surastas jį pakeisti
galintis specialistas , laikinai
regioninio administratoriaus
pareigas eis David A. Ullrich, regioninio administra
toriaus pavaduotojas.
Gamtosaugos agentūro
je V. Adamkus dirbo nuo jos
įsteigimo 1970 m. Regioni
niu administratoriumi jį pa
skyrė JAV prezidentas R.
Reagan 1981 metais. Dirbda
mas penktojo regiono admi
nistratoriumi, jis buvo atsa
kingas už visas valstybines
oro, vandens, pavojingųjų at
liekų ir kitas taršos kontrolės
programas lllinois, Indiana,
Michigan, Minnesota, Ohio ir
Wisconsin valstijose.
1985 m. prezidentas R.
Reagan jam įteikė Distinguished Executive Presidential
Rank Award žymenį - aukš
čiausią apdovanojimą, kurį
gali gauti valstybės tarnau
tojas. V. Adamkus taip pat
yra gavęs gamtosaugos agen
tūros aukščiausią žymenį aukso medalį už ypatingus
nuopelnus. Išeidamas į pensi

ją, jis gavo sveikinimo laišką
iš prezidento Clinton ir taip
pat išskirtinės tarnybos žy
menį (Distinguished Career
Award) iš Gamtosaugos
agentūros administratorės
Carol Browner. O penktasis
regionas jį apdovanojo "Val
do V. Adamkaus nepailstamo
pasišventimo aplinkai garbės
žymeniu" ("Valdas V. Adam
kus Sustained Commitment
to the Environment Honor
Award").
Tarp jo žymesnių pa
siekimų yra:
1. Didžiųjų ežerų apsau
ga ir atgaivinimas. Jis buvo
gamtosaugos agentūros vals
tybinės Didžiųjų ežerų prog
ramos direktorius ir daugelį
metų buvo JAV Didžiųjų
ežerų vandens kokybės tary
bos, kuri patardavo U.S. Canadian International Joint
Commission, pirmininkas.
2. Gamtosaugos skatini
mas buvusiose Sovietų blo
ko, ypač Baltijos šalyse.
1988 metais jis gavo gamto
saugos agentūros pirmąjį
Fitzhugh Green Award už
ypatingą įnašą į tarptautinę
gamtosaugą.
3. Skatinimas gamto
saugos teisių indėnų gentims.
Jam vadovaujant, penktojo
regiono pastangos, dirbant su
genčių vadais tapo pavyzdžiu
visai valstybinei gamtosau
gai.
Dar 1980 metais jis pa
garsėjo savo sąžiningumu,
liudydamas Kongrese apie
savo atsisakymą pasiduoti
gamtosaugos administracijos
spaudimui, kai ši primygtinai

reikalavo, kad V. Adamkus
pakeistų, t.y. suklastotų pra
nešimą apie dioksin'o išsiver
žimą iš Dow Chemical, Midland, Ml.
Atsisveikindamas su
gamtosaugos agentūros tar
nautojais, V.Adamkus išryš
kino jų vaidmenį šiuose pa
siekimuose ir skatino juos
būti pasiruošusiems naujiems
iššūkiams. "Kartu mes iš
sprendėme daug gamtosau
gos problemų ir padarėme di
džiulę pažangą, pagerindami
žmonių gyvenimo kokybę vi
sur",- sakė jis. "Tuo pačiu
yra labai svarbu atpažinti iš
šūkius prieš mus. Mes priva
lome į juos pažvelgti su tuo
pačiu entuziazmu ir idealiz
mu, kuris mus taip toli nuve
dė."
Paklaustas apie ateities
planus, Adamkus atsakė:
"Labiausiai pageidaujama
situacija būtų pasidžiaugti
golfu, bet, aš manau, kad
kortos to nerodo".
Gimęs Lietuvoje 1926
metais, jaunasis V. Adamkus
įsijungė į pogrindinę kovą
prieš sovietus ir nacius.
1948 m. jis laimėjo auk
so ir sidabro medalius leng
voje atletikoje (track and
field) Europos olimpijadoje.
Prieš emigruodamas į
JAV, jis lankė Miuncheno
universitetą. Laisvai naudo
jantis penkias kalbas, 1950aisiais V. Adamkus tarnavo
penktosios armijos rezervo
karinėje žvalgyboje (the 5th
Army Reserve Military Intelligence) vyresniuoju.
1960 m.V. Adamkus

Valdas Adamkus JAV gamtosaugos tarnyboje
B.Bulotos nuotr.
baigė lllinois Institute of
Technology ir įgijo "civil engineer" profesiją. Jis taip yra
gavęs tris garbės daktaro

laipsnius, įskaitant ir pasku
tinį - iš Northwestern univer
siteto.

DAINAVA... AMERIKOJE
Nuo "Dirvos" redakci
jos iki "Dainavos" - 191 my
lia. Keturios valandos kelyje,
žinoma, važiuojant norma
liai, t.y. nesistengiant smar
kiai viršyti leistinos greičio
ribos. Juo labiau, kad artėjant
prie Toledo, ne kartą randi
susiaurintą kelią. Aiškiai
matyti, kad Ohio greitkelis
netrukus bus dar platesnis ir
patogesnis. O kol kas net ke
liose vietose tenka ilgokai
traukti viena kelio juosta, vis
stabčiojant ir dairantis, kada
gi pamatysi kelio darbų pa
baigą. Tiesa, vėliau, kai pa
tenki į kitą betoninį greitke
lį, privalai būti labai atsargus:
net važiuodamas didžiausiu
leidžiamu - 70 mylių per va
landą - greičiu, daugeliui
vairuotojų atrodysi nereika
lingu kliuviniu. Iš abiejų pu-

Dr. Jonas Jasaitis

šių tave lenks ne tik ištaigingi
lengvieji automobiliai, bet ir
gerokai aplamdyti sunkveži
miukai.
Pagaliau pasiektas Manchester - nedidelis miestelis,
kurio senesnieji namai šiek
tiek primena Ukmergės cent
rą. Šalia kelio tęsiasi seni ka
pai. Ant vieno postamento,
atsirėmęs į senovišką ilga
vamzdį šautuvą, stovi gal būt
vienas iš pirmųjų šio krašto
ateivių. Šiuose kapuose Amerikos istorijos dalelė.
Dar kelios mylios asfal
tuotu kaimo keliu ir kairėje
pusėje pamatai mėlyną lentą
su užrašu "Dainava". Siauro
keliuko gale atvykstančiųjų
visada laukia toks mažas, tik
iš liaudies dainų beatpažįsta
mas piemenėlis su šiaudine

skrybėle ir dūdele. O už jo,
įkritęs į nedidelę lomą, spindi
ežeriukas, dainaviškių berods
"Spygliu" pramintas. Į ban
guotus tolius driekiasi miške
liai, ant kalnelių keli kryžiai
rymo. Ir jei ne iš karto at
kreiptum dėmesį į visai ne
lietuviškai atrodančius pasta
tus, į keistas kėdes, sustatytas
ežerėlio pakrantėje, gal ir
pasijustum, lyg būtum atsidū
ręs tikroje Dainavos šalyje Dzūkijoje. Bet čia - ne Varė
na, ne Merkinė, ne Marcin
konys.
Šiemet jau 41-ąjį kartą
susirinko į "Dainavą" Lietu
vių Fronto bičiulių studijų ir
poilsio savaitės dalyviai. Dė
koju JAV LB Tarybos nariui
Juozui Ardžiui, sudariusiam
galimybę man ten atvykti ir
susitikti su labai įdomiais,

Dainavos stovykla. "Basas piemenėlis rageliu skardens"
J. Jasaičio nuotr.
lietuvybės išlaikymu užsie
nyje besirūpinančiais žmonė
mis. Ne mano reikalas aiš
kintis, kodėl ir šiandien vei
kia atskiri "frontai", kodėl
tarp lietuvių yra tiek daug
įvairiausių "susivienijimų",
vis mažiau ką bevienijančių,
ir "sąjungų", vis mažiau betu
rinčių ką jungti. Nieko čia
nuostabaus, juk ir mieloje
Lietuvoje turime tokią pat
visai nemielą makalynę: be
veik nebejudantį Sąjūdį, ka

žin ar ką nors rimtai subūrusį
Sambūrį, dabar telkiamą San
talką. O jau "sąjungų" ir "su
sivienijimų", "partijų" ir
"chartijų" yra kokių tik be
nori. Jų "vadų" ir "lyderių"
gausumu tikrai galėtume siū
lytis į Gineso rekordų knygą.
Tik bet kuris, pasiūlęs palikti
nuošalyje visas "ambicijas"
bei "pretenzijas" ir iš tikrųjų
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• DIRVA • 1997 m. birželio 24 d.

z/feur apie
• SVEIKINIMAI EUROPOS ČEMPIONĖMS. Prezidentas Algirdas Brazauskas pasveikino Europos čempione
tapusią Lietuvos moterų krepšinio rinktinę. Žaidėjos, koman
dos treneris, gydytojai ir kiti susiję asmenys apdovanoti DLK
Gedimino ordinais bei Gedimino ordino medaliais. Lietuvės
tapo Europos čempionėmis Vengrijoje, žemyno pirmenybių
finale 72:62 nugalėjusios Slovakijos komandą. Lietuvos
krepšinio istorijoje moterų rinktinė Europos čempione tapo
pirmą kartą. 1938 metais Lietuvos krepšininkės Romoje iško
vojo sidabro medalius. Buvusi tuometinės rinktinės žaidėja
Aldona Vailokaitytė-Pakalenkienė pasveikino čempiones.
• PAGERBTI BIRŽELIO 23 DIENĄ. Seimo narys
Stanislovas Buškevičius siūlo pavadinti birželio 23-ąją Tautos
sukilimo ir Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo die
na bei paskelbti ją valstybine švente. Tą dieną 1941 metais per
Kauno radiofoną paskelbus nepriklausomybę, ji buvo atkurta
su ginklu rankoje. Sukilėliai išvijo okupacinę Sovietų Sąjun
gos armiją iš Kauno, Panevėžio ir daugelio mažesnių Lietuvos
miestelių. Šešias savaites gyvavusią laikinąją Vyriausybę iš
vaikė Lietuvą okupavę hitlerininkai. Per šį sukilimą žuvo apie
2000 žmonių. Istorikai birželio 23-osios sukilimo reikšmę
prilygina 1918 metų Vasario 16-osios ir 1990 metų Kovo 11osios deklaracijų paskelbimui. Visiškai priešingą nuomonę
dėl šios datos paminėjimo išsakė Seimo narys, konservatorius
Emanuelis Zingeris.
• LIETUVOS POLITIKU KELIONĖS. Kandidatuo
jantys į Lietuvos prezidento postą - Seimo pirmininkas Vy
tautas Landsbergis ir advokatas Artūras Paulauskas birželio
18 d. išvyko į JAV. Prezidentas A. Brazauskas birželio 19 d.
pradėjo dviejų dienų vizitą Lenkijoje. Teisingumo ministeri
jos delegacija, kuriai vadovauja ministras Vytautas Pakalniš
kis, išvyko į Lenkiją. Valdymo reformų ir savivaldybių mi
nistras Kęstutis Skrebys lankėsi Rygoje.
• A. BRAZAUSKAS UŽSIMINĖ APIE PASITRAU
KIMĄ. Lietuvos Prezidentas Algirdas Brazauskas užsiminė,
jog gali nebekelti savo kandidatūros per artėjančius šalies va
dovo rinkimus. A.Brazauskas "Respublikai" sakė abejojąs, "ar
jo kartos politikai turi visą laiką vadovauti ir trukdyti jauni
mui". A.Brazauskas ir konservatorių kandidatas į prezidentus
V. Landsbergis yra vienmečiai - abu gimę 1932 metų rudenį.
• ARCHYVU NAIKINIMO GALIMYBĖS. Seimo
kontrolieriai atliko tyrimą dėl balandžio 29-ąją Verkių popie
riaus fabrike sunaikintų Lietuvos SSR Vidaus reikalų ministe
rijos operatyvinių bylų. Per pastaruosius septynerius metus
buvo sunaikinta beveik 30 tūkstančių bylų. Pasak kontrolie
riaus Juliaus Jasaičio, valstybei ir jos istorijai padaryta neap
skaičiuojama ir neatitaisoma žala. Nustatyta, kad ir dabar mi
nisterijos slaptų dokumentų saugojimas nekontroliuojamas, iš
lieka galimybė juos naikinti.
• IGNALINOS ELEKTRINĖ: KASETĖ SURASTA,
TAČIAU KAS MOKĖS UŽ KURĄ? "Pasaulyje dar nėra
buvę, kad iš atominės elektrinės dingtų branduolinio kuro ka
setė",- rašoma "Respublikoje". Dabar pavogtasis kuras jau su
rastas. Tačiau Lietuvos energetikos bendrovės "Lietuvos ener
gija" tarpininkė branduoliniam kurui tiekti Rusijos įmonė
"Energija" prasiskolino Lietuvai apie 240 min. litų, o ši nesu
moka 214,4 min. litų branduolinio kuro kasečių gamyklos
prekybos įmonei. Elektrinės vadovas V.Ševaldinas informavo,
kad planuotos kuro siuntos elektrinė negaus dėl Lietuvos sko
lų. Laikraščiai rašo, kad "jei Rusijos "Energija" negrąžins pi
nigų Lietuvai, vargu ar ši gali ką nors atgauti".
• KAS SUDARĖ KOMPENSUOJAMU VAISTU SĄ
RAŠĄ? Pradėjus veikti sveikatos draudimo sistemai, įsigalios
ir naujas kompensuojamųjų vaistų sąrašas. Slapta parengtą
sąrašą jau patvirtino Privalomojo sveikatos draudimo taryba,
kuriai vadovauja sveikatos apsaugos ministras Juozas Galdi
kas. "Lietuvos rytas" tvirtina, kad "taupydama" lėšas, Sveika
tos apsaugos ministerija pigesnius vaistus pakeitė branges
niais". Laikraščio kalbintas ne vienas medikas sakė įtariąs,
kad sąrašo rengėjai sudarė išskirtines sąlygas vienam vaistų
gamintojui - Anglijos firmai "GlaxoWellkome". Pigesnio
vaisto pakeitimas brangesniu medikus verčia klausti, kam tai
naudinga.
• KUR SLAPSTOSI G.PETRIKAS, MINISTRAS
NEŽINO. Vidaus reikalų ministras Vidmantas Žiemelis
prisipažįsta tiksliai nežinąs, kur šiuo metu slapstosi finansi
niais nusikaltimais kaltinamas buvęs EBSW vadovas Gintaras
Petrikas. Beveik prieš mėnesį V. Žiemelis žurnalistams aiš
kino, kad policijos ieškomas G. Petrikas yra gyvas ir net ruo
šiasi vestuvėms. Tačiau neseniai Ministras paaiškino, jog tokį
pareiškimą padarė tik norėdamas "pabaidyti žuvį, kuri nusėdo
į dugną".

B.JELCINAS ŽADA

NELIESTI UKRAINOS

Algirdas Pužauskas
Kaip jau trumpai minė
ta, Ukrainos prezidentas Leo
nidas Kučma ir Rusijos pre
zidentas Borisas Jelcinas
gegužės 31 d. pasirašė svar
bią "draugystės ir bendradar
biavimo" sutartį. Rusija pri
pažįsta naujas Ukrainos sie
nas ir vadina jas "neliečiamo
mis". Šalys sutarė pasidalinti
buvusį rusų Juodosios jūros
karo laivyną. Rusija pasiima
keturis penktadalius laivų, o
kitus palieka Ukrainai. Kry
mo pusiasalis lieka Ukrainos
nuosavybe, nors 70% dabar
tinių jo gyventojų - rusai.
Svarbų karo laivyno uostas
Sevastopolį, kuris priklauso
Ukrainai, Rusija nuomos,
mokėdama po 100 min. dole
rių kasmet.
Kad Ukrainai nekiltų
pagunda bandyti įsijungti į
NATO, Jelcinas išsiderėjo
sutartyje įrašyti kelis saki
nius, kurie draudžia sutartį
pasirašiusioms šalims susi

• Popiežius Jonas Pau
lius 1] baigė savo viešnagę
Lenkijoje. Krokuvoje jis ap
lankė Jogailos universitetą,
kuriame studijavo teologiją. į
Krokuvą suplaukė lenkai iš
visos Lenkijos. Sakoma, kad
pievose prie miesto susirinko
apie milijoną lenkų, kurie
šaukė, kad popiežius nebe
grįžtų į Romą, bet pasiliktų
su jais. Daugelis komentato
rių, matydami popiežių su
lazdele, pavargusį ir silpną,
kalba, kad tai yra, tur būt, pa
skutinis kartas, kada jis lanko
savo gimtinę. Pamaldų metu
popiežius paskelbė šventąją
vengrų kilmės princesę Jad
vygą, kuri ištekėjusi už Lie
tuvos Didžiojo kunigaikščio
Jogailos 1386 m., daug prisi
dėjo, kad Lietuva taptų krikš
čioniška. Palaimintąja ši ka
ralienė, kuri mirė, sulaukusi
vos 25 metų amžiaus, buvo
paskelbta 1979 m. Atsisvei
kindamas popiežius pareiškė,
kad jis gal būt dar aplankys
savo tėvynę.
• Airijos respublikos
prezidentė Mary Robinson
buvo parinkta Jungtinių Tau

jungti su trečiosiomis galy
bėmis į bet kuriuos susitari
mus, nukreiptus prieš sutartį
pasirašiusias šalis. Abi pusės
pasižada neleisti naudoti savo
teritorijos kitoms valstybėms,
jei tai gali sukelti grėsmę ša
lių saugumui.
Ukrainiečiai, kiek gali
ma spręsti iš spaudos, yra pa
tenkinti šiuo santykių page
rėjimu. Rusija yra svarbi pre
kybos partnerė. Pernai Ukrai
na pardavė Rusijai gaminių ir
produktų už 18 milijardų do
lerių. Rusija Ukrainoje inves
tavo nemažai lėšų, o šiais
metais pažadėjo sumažinti
muitus Ukrainos prekėms.
Ukrainos istorijoje ma
žai tebuvo tikros laisvės ir
nepriklausomybės metų.
Nors žiloje senovėje jos sos
tinė Kijevas garsėjo savo ku
nigaikščiais, kaip Vladimiru
Didžiuoju arba Jaroslavu Iš
mintinguoju, ukrainiečiams
teko kovoti su totoriais, len
kais ir rusais. Nepriklauso
mybę ukrainiečiai paskelbė
1918 m. sausio 22 d., tačiau
1923 m. įsijungė į Sovietų
Sąjungą. V.Lenino laikais
buvo planuojama visose tau
tose įvesti "tautinį bolševiz
mą", bet po V. Lenino, kuris
nespėjo perimti valdžios į ru
sų rankas, atėjo J. Stalinas.
Istorija rodo, kad dar 1926 m.

tų Žmogaus teisių komisare.
Šį paskyrimą turės patvirtinti
JT Generalinė asamblėja.
Ponia M.Robinson, 53 m.
amžiaus, Airijos prezidentės
pareigas baigia šiais metais.
• Šiaurės Korėjos gy
ventojai toliau badauja, nors
pasaulio valstybės siunčia
maisto. Pietų Korėjos Raudo
nasis Kryžius pažadėjo skirti
50,000 tonų javų. Komunisti
nė Šiaurės Korėja išsiderėjo,
kad javai būtų siunčiami mai
šuose, ant kurių nebūtų para
šyta, iš kur jie atvyksta. Šią
sąlygą pietiečiai pažadėjo
įvykdyti, tačiau daug Pietų
Korėjos gyventojų tvirtina,
kad maistą komunistinė Šiau
rės Korėjos valdžia sukraus į
kariuomenės sandėlius, o ci
viliai toliau badaus.
• Tarptautinės žinių
agentūros paskelbė, kad Lie
tuvos policija surado prieš 5
metus iš Ignalinos branduo
linės jėgainės dingusi 66 sva
rų urano paketą. Dar 44 sva
rai rasti Visagino miestelyje.
Kaip žinoma, 1992 metais iš
sandėlio Ignalinoje dingo 374
svarai urano. Manoma, kad

Ukrainoje veikė gana laisva
ukrainiečių ortodoksų bažny
čia, kuri turėjo 29 vyskupus,
daugiau kaip 10,000 kunigų.
Bolševikas Skrypnikas buvo
Ukrainos švietimo komisaras.
Jis palaikė Ukrainos kultūrą,
knygų leidybą, laikraščių
spausdinimą. Žydėjo "tautinė
savo forma, bet socialistinė
savo turiniu" kultūra. Tačiau
17-ame bolševikų partijos su
važiavime Stalinas pasisakė
prieš "nacionalizmą". Jis at
siuntė naują Maskvos pa
skirtą antrąjį sekretorių. Švie
timo komisaras Skrypnikas
nusižudė. Iš 390 Ukrainos
komunistinių rajonų sekreto
rių 237 "dingo". Stalino tar
nas Pavelas Postyševas pra
dėjo "reformuoti" žemės ūkį.
Prasidėjo badas, dėl įvairių
ligų epidemijų ir maisto sto
kos žuvo apie 6 milijonai uk
rainiečių.
Šiuo metu Ukraina turi
52 min. gyventojų, iš jų - 22
min. rusų. Kariuomenę suda
ro 517,000 asmenų. Pavel
dėjusi branduolines raketas,
Ukraina 1994 m. jų atsisakė
ir užtaisus perdavė Rusijai
sunaikinti. Ukrainiečiai no
rėtų gyventi laisvai, be jokių
kaimynų "pamokymų ir pata
rimų". Po ilgų vergovės metų
jie to nusipelnė.

atrastas uranas yra dalis to
dingusio kiekio.
• Maskvos miesto meras
Jurijus Lužkovas pareiškė
spaudai, kad balzamuotas
Vladimiro Lenino kūnas "už
sitarnavo krikščioniškų laido
tuvių". Rusijoje jau ne kartą
buvo siūloma išimti Lenino
kūną iš Raudonosios aikštės
mauzoliejaus (jis mirė 1924
m.) ir palaidoti jį kapinėse
šalia artimųjų. Prezidentas
B.Jelcinas neseniai pareiškė,
kad jis pritaria Lenino palai
kų perlaidojimui ir net siūlė
visoje Rusijoje surengti refe
rendumą šiuo klausimu, nes
Rusijos kompartija priešinasi
kūno perkėlimui. Miesto me
ras pažadėjo laidotuves su
rengti su visomis garbės ce
remonijomis.
• Afrikos valstybių va
dovų suvažiavime nutarta iki
2030 metų suorganizuoti Af
rikos Bendrąją rinką.
• Italijoje sudaryta ko
misija pasiūlė reformuoti val
džios sistemą,. Ji siūlo rinkti
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Redaktoriaus skiltis

PAPARČIO ŽIEDAS
Ir atsitik tu man, kad
24-asis "Dirvos" numeris pa
sirodo birželio 24-ąją - per
pačias Jonines. Ši sena lietu
vių tautos šventė, kartais dar
vadinama Rasos, kupolių ir
kitais labai romantiškais var
dais, net iš pagonybės laikų
atėjusi, visokiausiomis legen
domis apipinta.
Sako, vieną vėlų vakarą
keliavo namo gerokai nuvar
gęs senelis. Nors vasaros
naktys - tokios šiltos ir švie
sios, bet po ilgo sunkaus dar
bo jis vos kojas vilko. Ir štai,
pamiškės takeliu traukiant,
staiga viskas aplinkui neįsi
vaizduojamai pasikeitė. Pa
matė keliautojas, kur pelkyno
pakrašty nesuskaičiuojami
lobiai paslėpti. Išvydo, kas
žemės gelmėse darosi. Įdo
miausios gamtos paslaptys
jam atsivėrė. Naujų jėgų įga
vęs, tuoj namus pasiekė. Bet
kai, prieš žengdamas per
slenkstį, kuklias, "namuose
skaptuotas" klumpes iškratė,
visi stebuklai akimirksniu
pradingo. Tik tada suprato
senelis, kad paparčio žiedo
savininku netyčia buvo tapęs.
Žvake pasišviesdamas, net
keliais po kiemą ėjo, bet kur
tu jį antrąkart besurasi...
Buvo Lietuvoje laikas,
kai kasmet Joninių naktį ant
piliakalnių laužai liepsnoda
vo, muzikantai smagias pol
kutes ir suktinius grieždavo.
Prieš vidurnaktį pasklisdavo
jaunos poros to žiedelio ieš
koti. Pasakojama, kad ne vie
niems ir laimė yra nusišypso
jusi.
Dabar jau viskas labai
pasikeitė. Nedaug kas bemo
ka ir tuos senoviškus ratelius,
"ievaro tiltus", kadrilius bei
kitokius gražius "tuncius tunciavoti". Garsiakalbiams "ro
kenrolus" ir "repus" plyšau
jant, gal ne vienas žiedelis,
net nespėjęs pražysti, nukrin
ta. Bet, sako, ir dabar jį kai
kurie suranda. O kas netingi,
tai Joninių rytą tokią nuosta
bią, aukso spinduliais išsida
binusią, virš rūku padengtų
pievų greitai kylančią saulelę
pamato. Jei šį kartą ir nepa

vyko paparčio žiedo išvysti,
tai skirstosi jaunimas, nešda
mas širdyje svajonę, kad ki
tąmet būtinai suras.
Joninių proga tegu bus
leista ir man kai kuriomis sa
vo, gal ir labai naiviomis sva
jonėmis pasidalinti. Prisipa
žinsiu, kad važiavau čia, ga
na didelius planus puoselėda
mas. Tris uždavinius tikėjau
si spręsti:
pirma, teikti kuo plates
nes žinias teikti užsienyje gy
venantiems lietuviams apie
dabartinę Lietuvą, o Lietuvai
- apie išeiviją. Net geležinei
uždangai sugriuvus, žinoji
mas vienų apie kitus tebėra
labai nepilnas, o neretai - net
klaidingas;
antra, apibendrinti mil
žiniškuose toliuose išsklaidy
tų lietuvių sukauptus kultūros
lobius. Jokia paslaptis, kad li
kimo kažkur nublokštieji at
randa savyje talentus, apie
kuriuos įprastinėse sąlygose
niekada nebūtų net pagalvo
ję. Kiek menininkų tarp Sibi
ro tremtinių išryškėjo! Kiek
poetų, muzikų, dailininkų, iš
radėjų užjūriuose atsirado!
Bet toji neišmatuojamos ver
tės kūryba Lietuvoje labai
mažai težinoma;
trečia, supažindinti už
sienyje gyvenančius lietuvius
su tais dvasios lobiais, ku
riuos tauta, nežiūrint okupa
cijos grandinių, sukaupė. Jo
kiu būdu negalima sutikti su
rėksniais, kurie šaukia, esą
didžioji dalis sovietiniais lai
kais sukurtų meno ir mokslo
darbų jokios išliekamosios
vertės neturi. Menkaverčių
kūrinių visur pasitaiko, o juo
labiau jų atsiranda, žiauriam
okupaciniam režimui viešpa
taujant. Tačiau yra ir kuo iš
širdies pasididžiuoti. Ir Lietu
va dabar gali (žinoma, ir pri
valo) suteikti labai didelę pa
galbą tautiečiams, norintiems
išlaikyti lietuvybę.
Štai ir turėjau svajonę,
kad lietuvių tautinės mintie^
laikraštis tokiems uždavi
niams spręsti tikrai tinka. O
kaip sekasi ją įgyvendinti, tai
skaitytojai geriau mato.

Juozas Žygas
Tenka pasidžiaugti, kad
išeivijoje yra tiek daug gerų
žmonių, pastoviai remiančių
tuos, kuriems ta parama yra
labiausiai reikalinga. O tokie
yra našlaičiai ir nesveiki vai
kai. Tų vaikų nemačiusiems
net sunku įsivaizduoti, kiek
dabar Lietuvoje yra vaikų,
turinčių įvairiausius įgimtus
trūkumus. Amerikiečiai gy
dytojai, kurie dabar pastoviai
į Lietuvą važinėja, grįžę po
pirmojo vizito pasakė, kad
taip suluošintų vaikų jie net
Afrikoje nebuvo matę.
Tačiau vaikai vis lieka
vaikais. Negaluojantieji taip
pat norėtų bėgioti ir žaisti,
tačiau kai kurie iš jų net pa
eiti negali. Kuomet buvo pir
mieji vaikai atvežti, tai jie
nebuvo Černobylio aukos,
kaip kas gal norėtų sakyti.
Prieš keletą metų atvežti
paaugliai turėjo 14-16 metų,
t.y. buvo gimę dar prieš Čer
nobylio katastrofą.
Tų vaikų atvežimu, jų
gydymu ir visų organizacinių
reikalų tvarkymu rūpinasi
prie JAV LB-nės Socialinės
tarybos suorganizuota "Lietu
vos vaikų viltis". Jos veiklai
pradėjus plėstis, reikėjo stip

resnių, tik tam darbui atsida
vusių rankų. Birutė Jasaitie
nė, LB-nės Socialinės tary
bos pirmininkė, šioms parei
goms pakvietė Gražiną Liautaud.
Shriners ligoninės, ku
riose atvežti vaikai nemoka
mai gydomi ir geriausi chi
rurgai juos operuoja, yra nustačiusios sąlygą, kad vaikus
turi lydėti bent vienas iš tėvų.
Tokia sąlyga yra labai reikš
minga, nes sėkmingam gy
dymui yra labai svarbi ir pa
ciento (šiuo atveju - vaiko)
nuotaika. Jeigu vaikas bus
atvežtas vienas ir atsidurs
tarp svetimų žmonių, joks
rimtesnis gydymas bus ne
įmanomas.
Gydymas tęsiasi nuo 3
mėnesių iki pusantrų metų,
nes atvežami tik tokie vaikai,
kuriems Lietuva dar negali
pagalbos suteikti. Kadangi
atvežtųjų vaikų būklė yra la
bai komplikuota, tai jiems
tenka daryti net 3-4 opera
cijas. Dabar yra atvežtas vie
nas vaikutis, kuriam prieš
pradedant operuoti sąnarius,
pirmiausia reikėjo daryti šir
dies operaciją. Savaime aiš
ku, kad po širdies operacijos
jis dar turės sustiprėti, kol
bus galima ryžtis kitai ope
racijai, dėl kurios jis čia at
vežtas.
Per tas savaites ar net
mėnesius vaikai turi būti pri
žiūrimi ir aprūpinami. Todėl,
nepaisant to, kad ligoninė
operuoja ir gydo nemokamai,
kiekvieno vaiko atvežimas ir
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daugiau galios turintį prezi
dentą, panašiai kaip Prancū
zijoje.
• Šveicarijoje pravestas
referendumas, kuriame buvo
klausiama, ar nereikėtų už
drausti gaminti ir eksportuoti
ginklus. Jame dalyvavusieji
gana tvirtai atsakė: "Ne!" Re
ferendume balsavo 1.2 mln.
piliečių, iš kurių 77% pasisa
kė už ginklų biznį. Tik 23%
pritarė pažiūrai, kad Šveica
rija yra už daug ką kritikuo
tina, ypač už praeityje vyku
sią prekybą su nacistine Vo
kietija. Šveicarai gamina ne
tik gerus laikrodžius, bet ir*
neblogus ginklus. Nutraukus
jų gamybą, atsirastų daugiau
bedarbių.
• Jungtinės Tautos dar
šešiems mėnesiams pratęsė
leidimą Irakui pardavinėti
naftą ir už gautas pajamas
pirkti gyventojams maistą.
• Rusijos vyriausybė
stengiasi pagerinti santykius
su Japonija. Susitarta, kad
Rusijos karo laivas aplankys

japonų uostą. Tokio vizito
nebuvo beveik 100 metų.
• Naujasis Britanijos
parlamentas patvirtino įstaty
mą, kuris visiškai uždraus pi
liečiams turėti kišeninius
ginklus. Šio įstatymo siekė
neseniai išrinkta darbiečių
vyriausybė.
• Irano parlamentas pa
tvirtino (ratifikavo) tarptauti
nę cheminių ginklų uždraudi
mo sutartį. Šį dokumentą jau
patvirtino apie 90 pasaulio
valstybių, taip jų ir JAV.
• Demokratiškai išrinkta
Peru vyriausybė užsitarnavo
daug priekaištų ir net piktų
demonstracijų, nes prezi
dentas Alberto Fujimori, ei
damas savo pareigas dažnai *
nusižengia demokratinėms
taisyklėms ir griebiasi dikta
toriškų metodų.
• Kinijoje mirė 73 metų
paskutinio Kinijos imperato
riaus našlė.
• Šri Lankos saloje tamilų kilmės sukilėliai vėl

priežiūra daug kainuoja. Sie
kiant sumažinti išlaidas, buvo
nuspręsta operacinę įrengti
Vilniuje. Joje būtų galima
gydyti vaikus, kurių sąnariai
mažiau iškrypę. Tam suma
nymui buvo pritarta. Vilniaus
universitetinė vaikų ligoninė
paskyrė patalpas operacinei
įrengti. Darbo pradžioje iš
Čikagos buvo atvežta įranga,
kurios vertė - maždaug pus
antro milijono dolerių.
Žinoma, vien įranga ste
buklų nepadarytų. Operacinę
įrengus, iš Shriners ligoninės
į Vilnių atvyko vyr. chirurgas
dr. John P. Lubicky su keliais
gydytojais ir medicinos sese
rimis. Jie ėmėsi operuoti jau
atrinktus vaikus. Stebėti šias
operacijas buvo pakviesti
vietiniai gydytojai, kurie
vėliau patys pradėjo mažiau
sudėtingas operacijas vyk
dyti. Tų operacijų dėka ne
vienas vaikas, kuris vaikščio
ti negalėjo, jau vaikšto, ne
valdžiusieji rankų - jomis jau
naudojasi.
Vilniuje pradėtas darbas
toliau plečiamas. Padedant
Lithuanian Mercy Lift, nu
siųsta įrangos ir medicininių
reikmenų, kurių vertė - apy
tiksliai 4 mln. dolerių. Dr.
J.P. Lubicky su pasirinktu
personalu jau šešias savo
atostogas Vilniuje praleido,
nemokamai operuodamas
vaikus. Jo dėka jau keli Lie
tuvos daktarai Shriners ligo
ninėje praktikavosi. Tai vis
pagalba Lietuvai!

pradėjo puolimą. Mūšiuose
žuvo 46 žmonės, o 75 sužeis
ti.
• Pasaulinėje rinkoje pa
kilo arbatos kaina dėl prasto
jos derliaus Kenijoje. Dau
giausia arbatos išaugina Indi
ja. Daug jos sunaudoja anglai
ir rusai.
• Bolivijoje demokratiš
kai pravestų rinkimų pirmąjį
ratą laimėjo 1971-1978 me
tais buvęs diktatorius gen.
Hugo Banzer.
• Vakarų valstybių
aukštuoju atstovu Bosnijoje
paskirtas ispanų diplomatas
Carlos Vestendorp. Jis pakeis
pasitraukiantį buvusį Švedi
jos ministrą pirmininką Carl
Bildt.
• Libijos diktatorius
Moammar Gadhafi pareiškė,
kad jis perduotų du Libijos
piliečius, kurie kaltinami, jog
1988 m. susprogdino Pan Am
keleivinį lėktuvą. Tada žuvo
270 žmonių. Tačiau šiuos as
menis Libija perduotų ne Bri
tanijai ir ne JAV.

4 psl. • DIRVA • 1997 m. birželio 24 d.

DAINAVA... AMERIKOJE
(Atkelta iš 1 psl.)
vienytis, apšaukiamas ramy
bės drumstėju ir gal net pa
slaptingosios "Firmos" atsto
vu. Todėl ir traukiasi Lietu
va, vis naujas nuolaidas sve
timiesiems darydama, savo
kuklų turtelį švaistydama,
tautos narius už svetimų sie
nų palikdama ir po platų, bet
svetima pasaulį barstydama.
Susitikęs su daugybe
lietuvių, gyvenančių dabar
Boston ir Chicago, Los An
geles ir Baltimore, skaityda
mas laiškus iš tolimų Ame-

vis labiau įsitikinu, kad ne
vienas iš jų pasakytų:
- Viešpatie, nereikia
man tos Amerikos! Nereikia
man jos "dangoraižių" ir
"disneilendų", "holivudų" ir
"losvegasų”. Noriu tik savo
Lietuvos, kurioje kiekvienas
ramiai gražų darbą dirbtų, o
po darbo, draugėn suėję, su
tartinai dainą užtrauktų. Tik
kur ji dabar? Kur toji išvajotoji Lietuva, dėl kurios visą
penkiasdešimt metų kankin
tas! ir kovota, kurios pasakiš-

kūrėme? Juk ne ta, iš kurios
mums rėkia: "Gero apetito,
ponai!" Juk ne ta, kuri pasityčiojamai klausia: "Ar gyve
note čia tris metus?" arba aiš
kina, kad nežinome, kiek
kainuoja kilovatvalandė.
O kol negali jos atrasti,
tai norisi tik kartu su nepa
kartojamu mūsų dainiumi
Bernardu Brazdžioniu karto
ti: "Šaukiu lietuvį burtis prie
lietuvio"
(Bus daugiau)

Švietimo ir mokslo ministras (trečias iš kairės) su grupe LFB studijų ir poilsio savaitės
dalyvių "Dainavos" stovykloje, prie paminklo Romui Kalantai
J. Jasaičio nuotr.

SUSITIKIMAS TRAKUOSE
VERČIA SUSIMĄSTYTI
me bei jų suformuota Vyriau sidalinti mintimis apie tai,
sybė.
kaip dirba Kauno rajono tau
Prof. V. Antanaitis pa tininkai, papasakoti apie ban
pasakojo apie vis labiau plin dymus užmegzti glaudesnius
tantį naująjį visuomeninį ju ryšius su Amerikos Lietuvių
dėjimą "Tautos santalka" ir Tautine sąjunga. Paaiškėjo,
apie rengiamą atvirą laišką kad gyvenimiškieji praktiniai
LR Seimui ir Vyriausybei. klausimai žmonėms yra patys
Dr. Leonas Milčius
Numatyta, kad šį laišką LTS įdomiausi.
Taryba turi galutinai patvir
Susirinkusieji trakiečiai
Birželio 12d. Lietuvių tinti birželio 28 d. Jame bus skundėsi, kad prie seniūnijų
tautininkų sąjungos pirminin stengiamasi visiškai atvirai įkurtiems agroservisams
kas prof. Vaidotas Antanaitis, pasakyti, kuriais atvejais da valstybė neskiria jokios pa
LTS valdybos narys prof. bartinė Vyriausybė nevykdo ramos. Todėl jie arba bankru
Mečislovas Treinys, LTS duotų pažadų ir išduoda eili tuoja, arba yra priversti labai
sekretorius Rimantas Giliaus- nių žmonių interesus stam smarkiai pakelti teikiamų
kas ir šių eilučių autorius su biojo kapitalo naudai.
paslaugų kainas. Tačiau tokiu
sitiko su Trakų miesto ir ra
Prof. M. Treinys kalbė atveju jomis negali pasinau
jono visuomene. Kultūros na jo apie dabartinę žemės ūkio doti eiliniai sklypininkai,
mų Mažojoje salėje įvyko at politiką, apie ūkio ateitį, Lie kurių dabar Lietuvoje yra
viras, dalykiškas pokalbis. tuvai įsijungus į Europos Są apie 340 tūkstančių. Žmonės
Svečiai ne tik supažindino jungos struktūras. Kalbėtojo sakė, kad valdžios parama,
susirinkusius su LTS veikla, nuomone, toks jungimasis duodant vieną kitą šimtą litų
jos požiūriu į dabartinius po galėtų būti realus ne anks už superkamą pieną, mėsą
litinius įvykius, bet išklausė čiau, kaip po 2005 metų.
arba žemdirbių perkamą sėk
ir susitikimo dalyvių kalbas.
Man teko aptarti prakti lą bei veislinius gyvulius ne
Buvo gana išsamiai aptarti nius ūkininkų ir kitų žem duoda tų rezultatų, kurių iš
dabartiniai Lietuvos rūpes dirbių reikalus. Kalbėjau apie jos buvo tikimasi. Tai yra tik
čiai. Žmonės nuoširdžiai iš kuriamus agroservisus, apsi pinigų išmetimas.
sakė, kaip jie vertina dabar rūpinimą žemės ūkio mašino
Trakiečiai nurodė, kad
tinę politiką, kurią vykdo mis, pastatais, statybinėmis net jų valstybiniame parke
Konservatorių dauguma Sei medžiagomis. Be to, teko pa beatodairiškai kertami miš

kai. Dangstantis būtinumu iš
kirsti sausuolius, kertami net
sveikiausi ąžuolai.
Susitikime dalyvavusi
gydytoja kalbėjo, kad dabar
tinė sveikatos apsaugos re
forma yra tik akių dūmimas.
Medikų atlyginimai yra tie
siog elgetiški. Ji netiki, kad
dabartinis sveikatos ministras
sugebės ką nors protingai su
tvarkyti.
Susitikimo metu taip pat
buvo pasakyta, kad dalis
žmonių vėl, kaip ir sovieti
niais laikais ima bijoti viešai

reikšti savo nuomonę, o juo
labiau ką nors nepritariamai
pasakyti apie valdžios daro
mas nesąmones. Tik todėl į
organizuotą susitikimą neat
ėjo nė vienas pedagogas.
Ilgas atviras pokalbis
dar kartą parodė, kad LTS
pasirinko teisingą kelią: kal
bėti paprastai ir aiškiai apie
pačius paprasčiausius daly
kus, padrąsinti žmones. Būti
na paaiškinti, kad galima
tvarkytis geriau bei parodyti,
jog yra žmonių, kurie nesibo
di gilintis į jų kasdienybę.

MINISTRAS Z ZINKEVIČIUS
ČIKAGOJE
Lietuvių fronto bičiulių
Čikagos skyriaus kvietimu,
birželio 6-8 dienomis lankėsi
Švietimo ir mokslo ministras
akad. Z.Zinkevičius. Nors jis
jau seniai buvo mums žino
mas, kaip vienas iš žymiausių
lituanistų, parašęs apie 1000
mokslinių straipsnių ir apie
20 knygų. Bet mūsų tarpe jo
vardas plačiausiai nuskambė
jo, kuomet jis viešai pareiškė,
kad Lietuvos valstybinėse
tautinių mažumų mokyklose
turi būti dėstoma ir valstybi
nė kalba. Mums, atrodo, kad
taip turi būti savaime. Tačiau
tuo jo pasisakymu pasipikti
no ne tik lenkų šovinistai, bet
ir kai kurie lietuviai. Tie, ku
rie dar tebeturi baudžiaunin
kų mąstyseną.
Birželio 7 d. Jaunimo
centre, Čiurlionio galerijoje,
vyko konferencija "Krikščio
niškos minties pasireiškimas
politikoje", kurioje dalyvavo
20 pranešėjų. Tik, žinoma,
visų dėmesio centre buvo
prof. Z.Zinkevičiaus praneši
mas. Konferenciją pradėjo ir
keliomis suglaustomis minti
mis jos tikslus nušvietė dr. P.
Kisielius. Prof. Z. Zinkevi
čius dar nebuvo atvykęs. Pa
stebėjau, kad priekyje sėdin
tieji vis žvalgėsi į duris. Pas
kui Marija Remienė pakilo ir
išėjo, tačiau netrukus sugrįžo
kartu su profesoriumi. Jiems į
galeriją įėjus, visi konferen
cijos dalyviai atsistojo ir gau
siu plojimu mielą svečią pa
sitiko.
Prasidėjus popietinei se
sijai, netrukus ir prof. Z. Zin
kevičiaus eilė atėjo. Bandy
siu pagrindines jo mintis per
duoti. Pasisveikinęs ir trum
pu žodžiu prisistatęs, jis pra
dėjo: "Kuomet buvau šioms
pareigoms pakviestas, tai
mano pagrindinis tikslas bu
vo, kad lietuviškos mokyklos
taptų tautiškomis. Iki šiol jo
se tautiškumo visai nebuvo.
Mokyklų užduotis yra ne tik
išmokyti, bet ir išauklėti su
sipratusius piliečius. O len
kiškose mokyklose turėtų bū
ti mokoma ir valstybinė kal
ba. Bet lenkai supyko ne dėl
to, ką pasakiau, o dėl to, ką

anksčiau buvau parašęs, bū
tent, knygą "Pietryčių Lietu
vos praeitis ir dabartis (pava
dinimą rašau iš atminties J.
Ž.)". Joje smulkiai aprašyti
miesteliai, kaimai ir jų lenkė
jimo eiga, aprašyta apie tai
kaip lietuviški kaimai "len
kiškais" pavirto. Tos knygos
jie neužmiršo ir negalėjo do
vanoti.
Žinome, kad mokyklų
sistemoje daug ką reikėtų
keisti. Bet viskas turi būti da
roma palaipsniui. Mokytojai
yra dar sovietinio auklėjimo.
Praeis gana daug laiko, kol
bus parengti nauji mokytojai.
Taip pat yra ir labai blogi va
dovėliai. Net vadovėliai, ku
rie išleisti vos prieš 4 metus,
yra dar beveik sovietiniai. O
naujus parengti reikia ne tik
pinigų, bet ir kitų autorių.
Švietimo reikalai buvo tokio
je blogoje padėtyje, kad gali
ma tik palaipsniui tvarkyti ir
gerinti. Dabar mokyklose
vyksta egzaminai. Po dauge
lio metų tai bus pirmieji eg
zaminai, kurių temos nebus
turguose pardavinėjamos. Iki
šiol turguje kas norėjo, galėjo
nusipirkti temas ir iš anksto
žinoti, kokie klausimai ar
temos bus duodamos. O šie
met jų turguje nebus!
Norint pakelti mokslo
lygt reikia pakelti ir mokyto
jų autoritetą. Koks dabar gali
būti jų autoritetas, kuomet jų
atlyginimas beveik toks pat,
kaip valytojų? Numatyta mo
kytojų atlyginimus dar šią
vasarą pakelti. Dabar, pradė
jus mokesčius geriau surink
ti, atsirado ir švietimui papil
domų lėšų. Iškilo klausimas,
ar tuos pinigus - po kelioliką
litų - išdalyti mokytojams,
kurių yra dešimtys tūkstan
čių, ar juos paskirti moksli
ninkams, kurių yra žymiai
mažiau ir tuo sulaikyti "sme
genų nutekėjimą" į užsienius.
O kitas žingsnis bus pakelti ir
mokytojų atlyginimus".
Šiame rašinyje yra per
mažai vietos, kad būtų gali
ma visas jo mintis aprėpti.
Manau, kad teks prie jų dar
vėliau sugrįžti.
Juozas Zygas
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Pasitinkant skautų vasarą
LIETUTIS LYJA, BALUTĖS TEŠKA...
Gerardas Juškėnas

Sesė Virginija pasakoja

Greta Augytė duoda jaunesn. skautės įžodį

Kiekvieną pavasarį mū

į apskritimą įnešus vėliavą,

praleido sesės: Neris Klimai-

sų skautės ir skautai gamtoje

Giraitės pušų viršūnėmis nu

tė, Janina Klimaitė, Nida

užbaigia žiemos veiklos se

aidėjo Lietuvos valstybės

Hallal, Vaiva Bučmytė ir Te

zoną. Neišbaidė jų ir lietingas

himnas - V.Kudirkos "Tau

resė Paškonytė. Už stropumą,

šio pavasario oras. Birželio 2

tiškoji giesmė". Tuntų įsaky

lankant sueigas, pagirtos:

d. į Paupio giraitę, esančią

muose buvo pranešta apie jų

Laura Tuljak, Adi Taraškaitė,

North Chagrin Metropark

veiklos pasiekimus.

Kristina Paškonytė, Lina

"Neringos" skaučių tun

Beržinskaitė ir Greta Augytė.

balsingo skautiškojo jaunimo

te prityrusiomis sk. kandi

Tuntininkės dėkingos tunto

būriai. Ir šį kartą lietutis, vis

datėmis tapo Simona Augytė,

vadijos narėms, dvasios va

laistęs iš pilkųjų debesų, ne

Nida Degėsytė, Lina Gudė-

dovui kun. G. Kijauskui, S.J.

draustinyje, vėl suvažiavo

sumažino jų jaunatviško

naitė ir Saulutė Tamošiūnai

ir už "Neringos" tunto gar

džiaugsmo ir energijos.

tė. Nustebino mus jaunesnių

sinimą spaudoje nuotrauko

Iškyla prasidėjo grupių

jų skaučių veržlumas, įgyjant

mis ir rašiniais - v.s. VI. Ba

uždaviniais gamtoje. Vieni

specialybes: aštuonioms su

cevičiui ir v.s. G. Juškėnui.

skraidino "lėkštes", kiti vik

teiktos artistės ir mažo vaiko

Prie vėliavos įžodį davė Gre

riai svaidė sviedinuką rately

draugės specialybė, septy

ta Augytė.

je, o mažyliai gavo uždavinį

nioms - šeimininkės specia

Pilėnų skautų tuntas

surasti akmenuką, lapą, ša

lybė, šešios užsitarnavo tau

džiaugėsi LSB Vyriausiojo

kelę, sėklų, ką nors balto ir

tinį ženklą ir joms suteikta

skautininko įsakyme išvar

juodo ir t.t. - net 14 atskirų

žaidėjos specialybė. Nijolė

dintais broliais. Garbės ženk

radinių. Iš užsiėmimų visi

Pollock tapo jaunesn. skaute

lais apdovanoti: Pažangumo

švilpuku buvo sukviesti į su

kandidate.

žymeniu - prit. skautas Mi

eigą prie "Ąžuolo" pastogės.

Nė vienos sueigos ne

kas Rukšėnas ir prit. sk. Ma

tas Tamošiūnas; Vėliavos žy
meniu - sk. vytis v.sl. Tomas

Skamba skautų daina

Beržinskas ir Tėvynės sū

naus žymeniu - ps. Andrius
Belzinskas. Kandidatas Algis
Aukštuolis baiga 3-jo patyri

mo laipsnio programą. Vil

kiukų

pirmojo

patyrimo

laipsnio egzaminus išlaikė:
Vėjas Belzinskas, Erikas Gudėnas ir Andrius Stankus.

B

* -»• J, *

Po iškilmingos sueigos
Ąžuolo" pastogėje visi ska
niai pasivaišino suneštais už

kandžiais. Lauželį (prie už
degtų žvakučių!) pravedė
sktn. fil. Virginija Rubinski.

Malonu buvo klausytis jau
natviškų dainų! Ačiū v.s.

Viliui Bražėnui. Mes dar ne-

pamiršome jo sukurtų dainų
Tėvynėje ir čia - už jūrių marių.Dėkui "Neringos" ir "Pi
lėnų" tuntų vadovams už tą

mielą pavakarį gamtoje, kai
net lietutis nepajėgė sustab

dyti skautiškų dainų ir iš

sklaidyti jų šypsenų.

G.Juškėno nuotr.
Skautų iškylos dalyviai Giraitėje
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PRADŽIOJE BUVO
LIETUVIŠKAS ŽODIS
(Poeto Bernardo Brazdžionio pasisakymas
per Lietuvos televiziją gegužės 27 d.)

dora, patriotika imta paversti

lančiaus, Maironio kūryboje

keiksmažodžiais. Juk kas ne

taurus ir galingas, jis išliko

atsimena (kaip sakoma Sena

Jono Aisčio, Antano Vaičiu

jame Testamente) - "Pradžio

laičio kūryboje modernus ii

je buvo žodis, ir žodis buvo
pas Dievą". Ir buvo lietuviš

valyvas.
Šiemet, švęsdami rašy

kas žodis, kurį į knygą įrašė

to lietuviško žodžio puspenk

pastorius Martynas Mažvy

to šimto metų sukaktį mini

smurtą, mažinti neteisybę,

das prieš keturis su puse šim

me jį mokslo auditorijose,

pagelbėti laisvei".

to metų. Jis buvo šventas ir

minime šventėse ir kasdieny

Pastaroji pastraipa ne

tyras, kaip ką tik iš Dievo

bėje, kai norime jį pagerbti,

mano. Ją pacitavau iš "Lite

burnos išėjęs. Jis skelbė Die

kaip niekad nebuvo su pagar

ratūros ir meno" naujausiame

vo karalystę žemėje ir nešė

ba ištartas. Pasidžiaugti, kad

numeryje atspausdinto man

žmogui šventų Sakramentų

jis išaugo į mokslo litetatū-

negirdėto autoriaus angliškai

prasmę ir grožį bei prakilny

ros, poezijos, dainos meno

parašyto straipsnio "Literatū

bę.

didybės įrankį, duodamas ga-

ros įsipareigojimas".

Kiek kas norėjo jį amžių

limybę jo raiškos stebuklu

Autorius, atrodo, labai

amžiais nutildyti, nenutildė.

atsistoti kartu su kitų kultū

gerai pažįsta pokario meto li

Kiek stengėsi kardu sukapoti

ringųjų tautų žodžiu, gyvas

teratūros situaciją. Ne tik ma

ir palaidoti - nenužudė ir ne

ne tik savo archajinės prokal

to, bet ir žino jos problemas.

palaidojo. Kiek įtūžio išliejo

bės istorijos garbe, bet ir mo

Sako, kad ir pats "per dažnai

vokiečių kariaunos ir rusų ca

derniųjų amžių reiškiniu.

klydęs ir matęs, kaip klydo

rai su savo muravjovais -

Tenebūna užterštas jo

daugelis rašytojų, kuriais ža

nieko nelaimėjo. Kiek dėjo

šviesumas jokiomis blevyz

vėjęsis. Net savo raštais talki

pastangų melu, klasta suteršti

gomis bei nešvankiais tarša-

nęs melui ir valstybiniams

- nesuteršė. Jis išliko tauto

lais, te visa tai nesužeidžia jo

nusikaltimams, kad galėtų ir

sakoje ir liaudies dainose

prasmės ir teneužtemdo iškil

toliau save apgaudinėti".

skaistus ir grynas, jis išliko

mingų minėjimų džiaugsmo.

Jis sako, kad tarp dau

vyskupų Baranausko ir Va

gelio kitų privalumų ir užda
vinių literatūra turi "ne tik

linksminti", bet įsismelkti į

gyvenimą, aiškinti istorijos
paslaptis, kaip kad darė savo

geriausiais laikais. "Tai vie

nintelis kelias, kuriuo eida
mas rašytojas gali padėti sa
vo amžininkams ir ištraukti

literatūrą iš tos nelemties bū

1989 metų "Poezijos pavasario" laureatas Bernardas
Brazdžionis ir Aldona Brazdžionienė. E. Katino nuotr.
Tik prieš trejetą dienų

tuvai, pereinant iš vienos sis

senos, kuriai ji, kaip kartais

atrodo, yra pasmerkta". Ar
nematyti, kaip šie žodžiai (ir
daugelis kitų jo rašinio min

TRISDEŠIMT PENKTASIS
“Dirvos” novelės konkursas
skiriamos DVI PREMIJOS:
pirmoji - 500 dolerių,
antroji - 300 dolerių,
skiriamos iš

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

atvykom su žmona į Lietuvą,

temos į kitą. Kitur jis daug

čių) tinka beveik 100% ir

Tema: Autoriams suteikiama neribota teisė novelės

į Kauną. Buvome labai šiltai,

sunkesnis, dažnai net skau

mūsų literatūriniam gyveni

temą, turinį ir pobūdį patiems pasirinkti.

nors oras ir šaltokas, sutikti

dus ir kruvinas.

mui ir mūsų vis dar kažko lū

Laikas: Paskutinė rankraščių įteikimo data 1997

metų rugsėjo 15 d. (pašto antspaudas).

giminių, artimųjų ir kolegų,

Visi matome, kaip daug

priešaky su rašytojų pirmi

ko trūksta, ko jokia valdžia

Po daugiau negu 50-ties

ninku Valentinu Sventicku,

negali mums duoti, o patys

metų egzilės esu grįžęs į tė

Dirva, Novelės konkursas,

artimiau susipažintu ir kole

turime pasirūpinti. Bendrai

vynę, į Lietuvą. Esu nebe "iš

P.O. Box 19191

giškai palankiu nuo 90-ojo

imant, visų pirma reikia at

eivijos poetas", nebe "atplai

Cleveland, Ohio 44119-0191

gimtadienio minėjimo Los

statyti etikos principų reikš

ša nuo tautos kamieno", nebe

Angeles mieste. Kaune be

mę ir supratimą tiek aukštųjų

"tėvynės (žinoma, "didžio

kuriuojantiems rašytojams?

matant patekau į kauniškių

pareigūnų, tiek eilinių pilie

sios") išdavikas" ir nenoriu

rašytojų skyriaus rūpestingo

čių savitarpio bendravime ir

tartum iš šalies ką nors už ką

pirmininko Petro Palilionio

elgesyje. Reikia švariai iš

nors kaltinti ar bent pamoks

globą.

skalbti ir ant tvoros padžiauti

lauti. Manau, kad ne vienas

Apskritai artimi bičiu

visus sovietinės moralės prin

pats to Marijos Vargaso Zlo-

liai, kaimynai, meno žmonės

cipus ir įpročius, kurie kaip

sos citatose (kaip ir visam

ir lankytojai bei sveikintojai

nešvarūs apatiniai vis dar sle

rašinyje, kuris Vyt. Rubavi

nedavė nė atsikvėpti. Nuošir

piami nuo visuomenės akių.

čiaus vertime prieinamas vi

dumas liejosi per kraštus. Su

Juk teisėtvarkos institucijos

siems) galėtų kai ką ir sau

sidarė visai priešingas įspūdis

vis dar nepajėgia sutramdyti

prisitaikyti.

žmonių, kokius galima įsi

įsisiūbavusių nusikaltėlių ir

Mums, vyresniųjų kartų

vaizduoti iš spaudos. Sekma

gal net organizuoto teroro.

rašytojams (žinoma, ir skai

dienį religinio pobūdžio ir

(Sakau iš spaudos faktų susi

tytojams) apėmė siaubas iš

pamaldų laidos televizijoje

darytą nuomonę). Gal reiktų

girdus, kai Dievas, religija,

bei asmeniškas dalyvavimas

skelbti daugiau ne įvairių

Prisikėlimo parapijos laiki

linksmybių, festivalių, bet są

nojoje bažnyčioje, sausakim

žinės švaros savaičių?

šai prisirinkusioje, padarė ne

Dovanokite, kad nukry

paprastai gilų ir jaudinantį

pau nuo man artimiausios

įspūdį.

temos, nuo literatūros, apie

Nemanau, kad tai tik to
momento reiškinys. Jis nu

Rankraščius siųsti šiuo adresu:

Konkurse kviečiame dalyvauti visus lietuvius rašytojus,
gyvenančius Lietuvoje, JAV ar bet kuriame kitame krašte.
Paruošimas:

Konkursui siunčiami rankraš

čiai būtinai privalo būti parašyti rašomąja mašinėle
arba kompiuteriu ir pasirašyti slapyvardžiu. Tą patį
slapyvardį užrašykite ant pridedamo užklijuoto

vokelio, kuriame įdėta autoriaus tikroji pavardė,

adresas ir telefono numeris. Tik laimėjusio vokelis
bus atidarytas.
Nepremijuoti rankraščiai grąžinami tik

autoriams prašant, jų nurodytu adresu.
Žiuri paprasta balsų dauguma sprendžia, ką

premijuoti.

AMERIKOS LIETUVU
TAUTINĖS SĄJUNGOS
LOS ANGELES
SKYRIAUS

VASAROS RENGINY
KALENDORIUS

kurią aš turėčiau pirmiausia ir

plačiausia kalbėti.

stelbė susidarytą vaizdą iš

"Laikantis senamadiško

• LIEPOS 6 d„ Tauri-

spaudos, kuri savąja informa

požiūrio, tikiu, jog literatūrai

cija apima visą margąjį gyve

reiktų daugiau kreipti dėme

niuose Namuose - Martyna
Mažvydo “Katekizmo" 4S*

nimą: ne tik šventadienius,

sio į savo laiko problemas.

šventes ir iškilmes, bet palie

Autorius privalo rašyti įsitiki

metų minėjimas
• RUGPJŪČIO 10 d-

čia ir kasdienybės žaizdas,

nęs, jog tai, ką rašo gali pa

Tautiniuose Namuose

norėdama padėti žmonėms jų

dėti kitiems tapti nors kiek

atsikratyti.

laisvesniais, jautresniais,

JAV LB Švietimo tarybos pirmininkė Regina Kučienė ir

Permainų laikotarpis

įžvalgesniais [...], kad jų dar

Švietimo ir mokslo ministras Zigmas Zinkevičius per su

labai sunkus ne vien tik Lie

bas turi padėti apmalšinti

sitikimą Lemonte

V. Kučo nuotr.

gūži nė po stogu
• RUGSĖJO 7 d„ Š’
Kazimiero parapijos salėj)
- Tautos šventė
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DR. ANTANAS BUTKUS ATSISVEIKINO
Dievo Motinos parapi
jos kavinėje po Mišių atsi
sveikinome su Dr. Butkum.
LB Cleveland, OH valdyba
įteikė menišką, dailininko
Algirdo Muliolio padėką garbės pažymėjimą. Pridedu
savo pasisakymą:

Dr. Butkaus išlydėjimas
Mieli Cleveland'o lietu
viai, ačiū, kad susirinkote
šiandieną pagerbti ir bičiuliš
kai išlydėti mūsų Cleveland
lietuviškojo telkinio bendruo
menės sūnų - Dr. Antaną
Butkų, kuris tiek daug darbo
valandų atidavė mūsų visuo
menės labui.
Liūdna, kad jį praran
dam, bet kartu didžiuojamės
ir džiaugiamės, kad tiek metų
jis dalyvavo mūsų veikloje,
skatino mūsų bendruomenės
aktyvumą nuo 1962 m., kai
atkeliavo iš Naujosios Zelan
dijos į Cleveland, OH.
Galiu pridurti iš savo
patirties, kad jis mums, tuo
met dar jaunimui, ypač daly
vaujantiems studentų korpo
racijoje Neo-Lithuania buvo
kaip tėvas. Pats būdamas jau
nas, dinamiškas, savo guviu
protu sukeldavo mumyse

Dr. Viktoras Stankus
smalsumą žinioms, mokslui,
naujiems sprendimams. Jis
toks ir liko, kai mes jau pa
ūgėję, dirbome su juo valdy
boje, įvairiuose lietuviams
svarbiuose darbuose.
O tų darbų dr. A. But
kui buvo daug: tai dvi kaden
cijos pirmininku Bendruome
nės Krašto valdyboje, šokių
šventės surengimas Cleve
land'e, Cleveland Lietuvių
sodybos įsteigimas, sunkūs
kelias su OSI. Ir visur buvo
jaučiamas tas Lietuvos lais
vės darbų stūmimas priekin.
Ir žinoma dr. A. Butkus
sumaniai panaudojo savo tyrimų laboratorijos direkto
riaus - pozicija, siekdamas
padėti pavergtai Lietuvai to
bulėti medicinos srityje.
Kai kurie išsitarė, kad
jis esąs "kontraversinis", nes
siunčia medicinos knygas į
Lietuvą, važiuoja skaityti pa
skaitų, nupirko ir savo lėšo
mis nuvežė tikrai brangų
specialų kompiuterį Eksperi
mentinės ir klinikinės medi
cinos institutui Vilniuje. A.
Butkus skaitė daug paskaitų
tame institute ir Kauno Medicinos akademijoje, sutelkė

Dr. A. Butkaus išleistuvės. Iš kairės: kun. G. Kijauskas,
LB apylinkės kopirm. dr. V. Stankus, Rūta Butkutė-Marino, LR Garbės konsule I. Bublienė, dr. A. Butkus, LB
apylinkės kopirm. Ada Stungienė, dr. B. Butkuvienė
V.Bacevičiaus nuotr.

lėšas, už kurias buvo nupirk
tas dujų chromotografas.
Žinoma, tiek ši veikla,
tiek ir jo Cleveland Clinic at
liktų tyrimų rezultatai padėjo
tobulinti širdies mokslo ži
nias Kardiologijos skyriuje,
Kaune. Dr. Butkus buvo rie
biųjų rūgščių, prostaglandi
nų, lipidų tyrimo vadovas vienas iš arteriosklerozės
proceso susekėjų. Jis buvo
pradininkas, iškėlęs mintį
apie junginius, sukeliančius
senėjimą.
Dr.A. Butkus sudarė ga
limybę grupei Lietuvos gy
dytojų stažuotis Cleveland
Clinic, įdarbino ten ir vieti
nius Cleveland lietuvius.
Bet itin giliai dr. Butkus
mus paveikė savo reportažais
"Dirvai" iš Lietuvos apie
1991 metų sausio 11-13osios įvykius. Jo - gyvo liu
dininko aprašymai apie tai,
kaip Lietuva drąsiai vėl žen
gia į laisvę, įeina į mūsų is
torijos lobyną.
Žinome, kad amerikie
čių patarlė sako: riedantis ak
menėlis samanoms neapauga.
Tai taip panašiai, priverstas
okupantų, ir dr. A. Butkus iš
riedėjo iš savo mylimos Lie
tuvos į tolimą Naująją Zelan
diją, o vėliau - į Ameriką.
Dabar jis grįžta į savo tėvy
nę, "kur bakūžė samanota",
kad įleistų šaknis vėl tėvų že
mėje. Linkime jam viso ge
riausio!

Dr.A.Butkų taip pat
sveikino klebonas Gediminas
Kijauskas, konsule Ingrida
Bublienė. Visi, buvę salėje,
sugiedojo ilgiausių ir svei
kiausių metų.
Ponia dr. Birutė Butkie
nė šeimos vardu padėkojo
Cleveland, OH lietuviams už
gražų atsisveikinimą ir prašė
jų neužmiršti, aplankyti Vil
niuje Žirgo gatvėje, kur vi
siems užteks vietos.

IŠVYKO Į LIETUVĄ

Atsisveikinimas su Adolfu ir Jadvyga Damušiais, išvykstančiais gyventi į Lietuvą.
V.Bacevičiaus nuotraukoje (iš kairės): dr. A.Čepulis, dr. A.Damušis, R.Čepulienė,
R.Čepulis ir J.Damušienė
V.Bacevičiaus nuotr.

IX PASAULIO LIETUVIŲ
KONGRESAS
(Liepos 18-27 d.)
Jau eina į pabaigą pas orkestro muzika su šokiais,
kutinieji pasiruošimai IX įvyks Tara Hyannis Hotel
Pasaulio Lietuvių Kongresui. and Resort, Hyannis, MA.
Ruošos komiteto nariai dar Bilietai siūlomi visai plačia
sykį kviečia visus lietuvius jai lietuvių bendruomenei.
atvykti ir prisidėti. Kongreso Entuziastiškai kviečiame da
šūkis: "Lietuviška prigimtis lyvauti visus. Banketo bilie
atidaro pasaulio duris!" Kon tas - $45 vienam asmeniui
greso pradžią pažymės orga arba $400 už 10 vietų stalą.
nizacijų mugė, kuri supažin Banketo bilietus užsakykite
dins jaunimą su lietuviškomis pas Žarą Bielkus tel. 617politinėmis, socialinėmis ir 731-2269.
profesinėmis organizacijo
Kongreso ir savaitgalio
mis.
registracija
Per tą savaitę vyks stu
dijų dienos. Jų dalyviai prisi
Kaina kongreso daly
dės prie kultūrinių būrelių ir
ekskursijų. Stovyklos pro viams - $700, atstovams grama - lietuvių papročių ir $550, savaitgalio dalyviams
tradicijų pamokos, sportas, - $195. Dėl registracijos an
žaidimai, pliažo olimpiada, ketų ir papildomos informa
laužas ir ekskursija į Bostoną cijos galima kreiptis į Tomą
Matusaitį ir Vidą Marijošių
- sujungs visus narius.
tel.
516-358-6103 arba elekt
Kongreso iškilmingas
užbaigimas vyks šeštadienį, roniniu paštu:
pljk@earthlink.net arba web
liepos 26-ąją per uždarymo
banketą, kuris vyks "Tara puslapyje -www.earthlink.
net/~pljk
Hyannis Hotel and Resort".
Savaitgalio dalyviai

Tiems, kurie negali at
vykti visai savaitei, siūlome
dalyvauti savaitgalio rengi
niuose, liepos 25-27 dieno
mis ir bankete, kuris įvyks
liepos 26-tą. Jums siūlomas
kambarys, transportas ir įėji
mas į visus penktadienio,
šeštadienio ir sekmadienio
renginius: Cape Code paplū
dimio "olimpines žaidynes",
laužą ir uždarymo banketą.
Banketas
Banketas, vakarienė ir

Kelionės informacija
Visiems bus suteiktas
transportas atvykti iš Logan
tarptautinio oro uosto Bosto
ne penktadienį, 18d., vakare
ir šeštadienį - iki 12 vai. po
pietų. Taip pat bus suteiktas
transportas nuvykti į oro uos
tą sekmadienį, liepos 27 d.
Patogumo dėlei pageidau
tina užsisakyti lėktuvo bilie
tus atitinkamai valandai. Jei
ketinate atvykti autobusu,
traukiniu ar automobiliu ir
turite klausimų- skambinkite
Žarai ar Laisvydai Bielkus
tel. 617-731-2669.

PAMINĖJOME LIŪDNĄJĮ
BIRŽELĮ
Algis Pautienis

Jau aštuonioliktus me
tus iš eilės Cleveland, OH
lietuviai kartu su latviais ir
estais paminėjo tragiškus
1941 metų birželio įvykius
ekumeninėmis pamaldomis
už sovietinio režimo nužudy
tus bei ištremtuosius Baltijos
kraštų žmones. Daug ištrem
tųjų į Sibirą žuvo.
Ankstyvesniais metais
šie minėjimai būdavo gana
dideli renginiai su pamaldo
mis, susirinkimais, demonst
racijomis ir t.t. Atkūrus Balti
jos valstybių nepriklausomy
bę, apsiribojame tik pamal
domis.
Šiemetinis paminėjimas
įvyko sekmadienį, birželio 15
d. Latvių evangelikų liutero
nų bažnyčioje, Lakewood,
Ohio. Pamaldas anglų, lietu
vių, latvių ir estų kalbomis
laikė mūsų klebonai - kun. J.

Bacevičius ir G. Kijauskas ir
latvių bei estų dvasiškiai. Pa
maldų metu giedojo Jungtinis
Cleveland'o latvių choras,
kuriam vadovauja A. Udris ir
L. Zemesarajs. Pamaldos
baigtos dvasiškių palaimini
mais. Choras kartu su dalyva
vusiais pamaldose ypač iš
kilmingai sugiedojo JAV ir
Baltijos valstybių himnus.
Visiems sustojus, išneštos
valstybinės ir Baltiečiu komi
teto vėliavos.
Po pamaldų Latvių pa
rapijos moterų komitetas pa
kvietė visus apžiūrėti parodė
lę, skirtą tragiškų įvykių su
kakčiai ir pasivaišinti parapi
jos salėje.
Minėjime, kurį surengė
Cleveland, OH Baltiečiu ko
mitetas, dalyvavo apie 170180 asmenų.

8 psl. • DIRVA • 1997 m. birželio 24 d.
Vos tik anuo metu atsta
čius lietuvių tautos valstybi
nę nepriklausomybę, dau
giausia mūsų legendinio dai
niaus Kipro Petrausko pa
stangomis buvo sukurta Lie
tuvos opera. Be tuo metu jau
žinomų solistų į operos chorą
susibūrė grupė jaunesniųjų
balsingų dainos mėgėjų. Vė
liau iš jų irgi atsirado naujų,
iškilių solistų. Operos orkest
re jaunesnieji muzikai galėjo
ugdyti savo talentus. Taip su
telktinėmis to meto dainos ir
muzikos mėgėjų jėgomis bu
vo sukurta dar viena svarbi
mūsų kultūrinio gyvenimo
apraiška. Lietuvos opera ne
tik puoselėjo mūsų kultūrinio
gyvenimo pažangą, bet taip
pat ir labai daug prisidėjo,
kad trumpu laiku mūsų žemdirbių tauta būtų pilnatei
se nare priimta į Vakarų Eu
ropos civilizuotų tautų šeimą.
Per du dešimtmečius
operoje iškilo daug talentingų
solistų. Ir jeigu vyrų eilėse
pirmavo K. Petrauskas, tai
kitos solistės neturėtų užsi
gauti, jeigu aš pasakysiu, kad
iš jų iškiliausia buvo Vincė
Jonuškaitė-Zaunienė-Leskaitienė.
Ji buvo gimusi 1902
metų sausio 22 d. Subačiuje.
Nors mūsų laikais Subačius
priklausė Panevėžio apskri
čiai, bet miestelis buvo arčiau
Kupiškio ir priklausė šiai
apylinkei. O kupiškėnai tiek

DAR VIENAI LIETUVIŠKOS OPEROS
ŽVAIGŽDEI UŽGĘSUS
anais laikais, o taip pat ir
šiandien yra pagarsėję savo
dainomis ir dainininkais. Ku
piškio apylinkės kaimuose
slypi neišsemiami liaudies
meno turtai. Mūsų muzikai
ne vieną jų dainą yra harmo
nizavę ir pritaikę dainuoti
chorams. Kai kurie chorai ne
vengia scenoje jas padainuoti
savita kupiškėnų tarme.
Vincės motulė, iš pri
gimties apdovanota skambiu
balsu, visoje apylinkėje buvo
žinoma dainininkė. Ji lanky
davosi apylinkės kaimuose ir
iš senų žmonių užrašydavo
senoviškas liaudies dainas. Ji
pati jas ir dainuodavo. Tad ir
savo dukrą Vincę nuo pat
vaikystės pratino dainuoti ir
išmokė tų senoviškų dainų.
Vincė jų per visą gyvenimą
neužmiršo ir noriai jas padai
nuodavo svečiams šeimyni
niuose subuvimuose.
Pirmojo karo audroms
siaučiant, Vincė buvo pri
versta pasitraukti į Rusijos
gilumą. Bet vos tik karui pa
sibaigus, ji vėl sugrįžo į savo
gimtąjį Subačių. Grįžusi dir
bo pradžios mokykloje (ši
mokykla šiandien yra pava
dinta jos vardu). Vėliau ji ga
vo darbą Žemės ūkio minis
terijoje ir persikėlė gyventi į
Kauną.
M. Petrauskas pakvietė

Jonas Daugėla

ją dainuoti Vaidilutės vaid
menį "Birutės" operoje. Mu
zikai tuojau pastebėjo jos
puikų mecosoprano balsą ir
sudarė sąlygas išvykti pasito
bulinti į svečias šalis. Operos
meną ji studijavo Berlyne, o
vėliau dar ir Milane. Visi
mokytojai ir muzikai gyrė jos
balsą ir vaidybinius sugebė
jimus. Jie jai ir išpranašavo
šviesią operos solistės ateitį.
Kauno Valstybinėje
operoje savo pirmajam pasi
rodymui ji pasirinko Polinos
vaidmenį "Pikų Damoje".
Šiuo savo pirmuoju pasirody
mu ji užkariavo žiūrovų dė
mesį ir buvo labai gerai įver
tinta operos dirigentų ir va
dovų. Ir nuo to laiko per vi
sus du dešimtmečius ji buvo
pagrindinė mecosoprano bal
so reikalaujančių operų atli
kėja. Iš viso per šį laikotarpį
ji yra paruošusi kelias dešim
tis įvairių kompozitorių su
kurtų vaidmenų. Visi jos pa
sirodymai susilaukė išimti
nai gerų muzikos kritikų
įvertinimų.
Veik visi operos meno
mėgėjai būdavo nuomonės,
kad ji geriausiai pasirodyda
vo, dainuodama Carmen to
paties vardo G. Bizet opero
je. Tačiau mano atmintyje la-

Šiam reikalui ji vasaros atos
togų metu ruošdavo savo
koncertus mūsų miestuose ir
blausiai yra įsirėžusi jos su miesteliuose. Dažnai drauge
kurta Dalila Saint Sens "Dail su ja keliaudavo ir muzikas
ios ir Samsono" operoje. Šio V. Jakubėnas. Jų atvykimai
je operoje ne tik visa savo buvo visada laukiami ir suda
dramatiška jėga suskambėda rydavo apylinkėje šventišką
vo galingas Vincės meco nuotaiką. Koncertus ji pradė
sopranas, bet ir išryškėdavo davo kupiškėnų dainomis.
jos įgimti sceniniai gabumai Niekada neužmiršdavo klau
bei žiūrovą įtikinanti vaidy sytojams priminti, kad šias
ba. O ypatingai atmintyje yra dainas užrašė dar anais lai
užsilikę puikūs duetai.
kais jos motutė. Ji ir dainuoja
V.Jonuškaitė yra labai jas taip, kaip vaikystėje buvo
daug prisidėjusi, garsindama motutės išmokyta.
Lietuvos vardą visoje Vakarų
Sudundėjus Rytuose
Europoje. Jos vyras buvo vie bolševikų patrankoms, V. Jonas žymiausių diplomatų - nuškaitė drauge su būriu kitų
buvęs užsienio reikalų mi mūsų žymiųjų menininkų pa
nistras Dovas Zaunius. Ne traukė į Vakarus. Gyveno
tenka abejoti, kad jo asmeni Vokietijoje, o vėliau Ameri
niai ryšiai su aukštaisiais kitų koje. Šioje didžiųjų laisvių
šalių valdžios parteigūnais ir šalyje ji 1997 m. gegužės 18
pažintys su šių šalių meni d. ir užbaigė savo turiningo
ninkais nemažai prisidėjo, gyvenimo dienas. Svečiose
kad ji galėjo pasirodyti Tali šalyse mūsų menininkams, o
no, Rygos, Prahos, Paryžiaus, ypatingai dainininkams, ne
Buenos Aires ir kt. pasaulinio buvo jokių sąlygų parodyti
masto teatruose. Be to, jos savo įgimtus talentus ir juos
koncertai buvo mėgiami pristatyti gyvenamajai aplin
skandinavų šalyse. Tad solo kai. Tad ir V. Jonuškaitei te
rečitaliai yra buvę Stokhol ko pasitenkinti tik keliais
me, Kopenhagoje ir Oslo. koncertais mūsiškei lietuviš
Visi šie jos pasirodymai su kajai visuomenei.
silaukė išskirtinai gražių
V. Jonuškaitė pasižymė
įvertinimų pasaulio spaudoje. jo aukšta dvasine kultūra ir
Tuo pačiu buvo garsinamas ir aštriu mąstymu. Savo turinin
gą asmenybę ji ugdė ir bran
mūsų tėvų žemės vardas.
Vincė nuo pat jaunystės dino ateitininkų pasaulėžiū
buvo gaivališkai pamilusi roje. Bet kur nublokšta, ji
mūsų liaudies dainas. Ji no
(Nukelta į 9 psl.)
rėjo šią meilę įdiegti ir visų
mūsų viengenčių širdyse.

A. f A.

Dipl. inž. KĘSTUČIUI
BISKIUI
mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą jo žmonai
dr. MEILUTEI, dukrai INDREI, sūnums ARUI ir
TAURUI, broliui GEDIMINUI, brolienei dr.
BIRUTElirjų dukrai GAILEI
Ramunė, Gintautas, Darius ir Linas Vitkai
Laima ir Algis Jurkūnai
Atsisveikinimo su a.a. V.Jonuškaite-Zauniene žodį taria LR Generalinis Garbės
konsulas Vytautas Čekanauskas
Alfonso Tumo nuotr.

A. f A.

inž. KĘSTUČIUI BISKIUI
mūsų mielam bičiuliui netikėtai mirus,
Velionio žmoną Dr. MEILUTĘ, dukrą
INDRĘ, sūnus TAURĄ ir ARĄ, brolį
GEDIMINĄ, jo žmoną dr. BIRUTĘ bei dukrą
GAILUTĘ užjaučiame ir skausme jungia
mės.
Ilsėkis ramybėje savo numylėtoje
Tėviškėje

Prie velionės karsto stovi jos vaikaitis Dovas Zaunius
Alfonso Tumo nuotr.

Vincentina ir Jonas Jurkūnai
Vanda ir Vaclovas Mažeikai
Pranė ir Julius Pakalkai
Eleonora ir Mečys Valiukėnai
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PAGYRIMAI

JIE BUVO MOKYTOJAI

uošvė, nesuprasi. Ji tuose rei
(Pabaiga)
kaluose turi patyrimą.
- Saugokim širdyse tri
Senai bematytas pažįs
tamas susitikęs sako: "Tu vi spalvę. Gal ateis diena, kai ją
sai nepasikeitei. Koks buvai, vėl iškelsim Gedimino kal
kai paskutinį kartą mačiau, ne.
Dainavos apygardos
toks ir likai". Tai begėdiškas
melas, nes paskutinis kartas partizano ženklelis, kurį
buvo prieš pusšimtį metų. Stakliškių progimnazijos di
Bet dėl šitokio melo niekas į rektorius, o vėliau Jiezno ra
jono švietimo skyriaus vedė
teismą netempia.
Apie mergelę kartais jas nešiojo išvirkščioje švar
pasakoma:
"ji turi labai gra ko atlapo pusėje "patikimą
Senoji išmintis; Verčiau
klausytis išmintingojo paba žias akis". Tai reiškia, kad komunistą" J.Narvičių, ma
rimų, negu paikojo pagyrimų. nieko daugiau ji neturi, kas tyt, paskatino prabilti kitaip.
atkreiptų akį. Kiekvienas Savo mokiniams jis nemela
Saliamonas 6-7,5
žmogus
turi gražias akis. vo. Apie pogrindinę šio žmo
Naujoji išmintis: Geriau
Brazausko papeikimai, negu Kiekvienos akys - kitokios gaus veiklą žinojo tik Dai
spalvos. Matyt Dievo būta navos apygardos partizanų
jo pagyrimai
Pagyrimai mūsų visuo- gero koloristo (spalvintojo- štabo nariai, o švietimo sky
suomenėje - labai reti. O jei red.). Beje, koloristais vadi riaus vedėjas toliau rašė į
gu giria, tai tiek išgirta, kad ir nami tokie dailininkai, kurie "Laisvės varpą", platino po
giriamasis savęs neatpažįsta. sugeba savo paveiksluose grindinę spaudą, palaikė ry
Jis atpažįsta tik tuos, kurie jį taip išdėstyti spalvas, kad jos šius su "Tauro" ir "Žaliojo
gyrė. Daugiausia giria gimi "nesipiautų". Plaunasi meno velnio" apygardų partizanais.
Bet 1951 metais enkavedistai
nės ar šiaip geri pažįstami, kritikai.
aptiko partizanų slėptuvę. O
Daugiausia
pagirimų
su

kuriuos pakvieti į vardines ar
joje
rado ir J. Narvičiaus gimtadienius. Pagyrimas, ži silaukia ant lentos paguldy
noma, priimamas be komen tieji. Mat tokia jau tradicija, Šarūno rankraščius, Dainavos
tarų, bet papeikimas išugdo kad nabašninką reikia girti. apygardos štabo užduotis.
didžiulę neapykantą ir atsa Dar neteko išgirsti blogų žo Jiezno švietimo skyriaus ve
kymus, paremtus necenzū- džių laidotuvėse, nors laido dėjas, nuteistas 25 metams
riškais žodžiais, kuriuos re jama labai daug tokių, kurie lagerio, atsidūrė Vorkutoje.
- Mes buvom auklėjami
daktorius turi išbraukti, tuo suktais gyvenimo keliais ro
pinėjo.
Jeigu
tokių
gražių
žo

tautine
dvasia. Aš baigiau
užrūstindamas visus.
Pagyrimo vertė labai džių būtų girdėję, gyvi būda tautinę krikščioniškąją mo
priklauso nuo pagyrėjų. Sa mi, gal būtų pasukę į tieses kyklą, todėl bijojau tik tėvo ir
kysime, dailininkas tikrai su nius gyvenimo vieškelius.
Dainininkę po koncerto
sirauks, kai jį pagirs koks
meno diletantas. Mergelės apspinta giminės bei geri pa
JUOKO STRĖLĖS
priima pagyrimus, nežiūrėda žįstami ir išranda kuo mandmos į pagyrėjų išsilavinimą riausius pagyrimus, nors ji
K. Balauginas
tame reikale. Taigi, pagyri krankė kaip varna. Tiesą sa
Gero dainininko ypatybės
muose labai svarbu žinoti, kant, šiais laikais sunku beat
kas giria. Kai kurių pagyri skirti, koks dainavimas geras
Kartą konservatorijoje į
ar
koks
blogas.
Baisiai
pasi

dainavimo pamoką dėstytojas
mai gali būti kenksmingi.
Gavęs pagyrimą iš Brazaus keitė vokaliniai įvertinimai ir atėjo truputį išgėręs ir, žino
ko, labai susirūpinčiau. Im paprastam piliečiui sunku pa ma. linksmas. Pamokos metu
jis pajuto kažkokį įkvėpimą
čiau ieškoti priemonių, kaip sivyti šių dienų madą.
Lietuviška patarlė sa ir ėmė dalytis su klausytojais
atšaukti. Daug maloniau bū
tų, kad šis asmuo mane peik ko: "pagyrų puodas netau savo gyvenimo patirtimi:
- Pirmiausia, aš jums
tų. Tai jau būtų savotiškas kuotas". Bet niekas nekreipia
dėmesio
į
senolių
išmintį.
Sa

noriu pasakyti, kad gero dai
pagyrimas.
Grįžtant į šeimą. Jeigu vęs pagyrimas yra labai stip nininko žymės yra:
pirma, reikia turėti stip
tave giria žmona, turi gerai riai prikabinta būdo savybė.
rų
balsą
ir klausą (nors klausą
patyrinėti ar ji nenori minko Tik paskaitykite autobiogra
kailio ar perdažyti visą namą. fijas. O jeigu norite sužinoti, - nebūtinai);
antra, reikia turėti gerą
Jeigu giria sūnus, tai labai kas laimėjo antrąjį pasaulinį
aišku: nori daugiau savaitinių karą, paklausykite veteranų. atmintu nes prisieina juk dai
pinigų arba taikosi į automo Jau nekalbant apie generolus, nuoti ir užsimerkus;
trečia, reikia mokėti su
bilį. Mat jau dviračio amžių kurių žygdarbiai milžinais iš
švilpti (jei publika miega);
baigia praaugti. Jeigu giria kyla iš jų atsiminimų.
ketvirta, reikia saugotis,
kad diafragma neatsileistų.
Tam tikslui, dainininkai daž
niausia nešioja frako kišenėje
dviračio "pompą";
penkta (čia jis kiek žag
telėjo), reikia turėti drąsos
(Atkelta iš 8 psl.)
paprašyti pakankamai didelio
akylai sekė gyvenamosios prie lovos. Bet protiškai ir honoraro. Tarp kitko, ir aš
aplinkos kasdieninius įvykius dvasiškai ji išliko tokia pat norėjau būti dainininku. Bet
ir savitai juos vertindavo. Pa stipri, budri ir žavinga. Tokia kartą koncerte, kai padaina
skutiniais metais ypatingai ji, be abejo, ir išliko iki pat vau ir buvau beeinąs nuo sce
domėjosi Lietuvos kultūriniu savo paskutinio atodūsio. nos, vienas muzikos žinovas,
gyvenimu ir žavėjosi jo lai Anot B. Railos, ligos ir gyve spausdamas mano dešinę,
mėjimais. Neperdaug seniai nimo vargai nė kiek neap pasakė: "Tamstos balsas,
ją aplankė mūsų žymusis temdė jos spalvingos asme nors ir nedidelis, bet labai ne
malonus..."
žurnalistas ir jaunų dienų nybės.
Bet deja... Šiandien jau
Taigi, matote, nuo to
draugas Bronys Raila. Jis
jie
abudu
džiaugiasi
dausų
koncerto ir nutariau pasidary
man rašė, kad rado ją kūniš
ti dainavimo mokytoju...
kai suvargusią ir ligų pririšta pasaulio grožiu ir ramybe.

DAR VIENAI LIETUVIŠKOS
OPEROS ŽVAIGŽDEI UŽGĘSUS

Jurgita Badaraitė
Varėnos rajono
jį išsilavinimą, dirba eiliniu
Matuizų vidurinės mokyklos
darbininku? Klaipėda arti sie
9-tos klasės mokinė
nos! Vadinasi, jis ruošiasi
Dievo! Daugiau nieko! Bu bėgti į Vakarus. Per 24 va
vau "sušaudytas"... Mat ten landas visi trys turėjom ding
kalėjo apie 9000 visų tautų ti, kur norim. Taip atsirado
kalinių. Užsieniečius pradėjo me Matuizose...
Lietuvos Mokytojai,
leisti namo. Juos aprengdavo,
rezistencijos
laikų aukos, ma
įduodavo lagaminėlį, kuria
me buvo net dešros, ir išsiųs tyt, tikrai buvo padykę, drą
davo tėvynėn. Pareikalavom sūs berniukai ir mergaitės. Jie
dešros ir mes! Tik mums vie puvo ir merdėjo kalėjimuose,
toj dešros - kulka kakton... aukojo gyvenimus už tai, kad
Jaučiau ir girdėjau, kaip kul gyvuotų laisva Lietuva, kad
kos smigo į žmones. Man gyventų nepriklausoma Tau
peršovė koją, pargriuvau... ta, kad tikrai klestėtų Lie
Dejuojantys, kruvini kūnai tuvių Tautos Mokykla.
Juk tai jie:
virto ant manęs, o aš galvo
- pirmutiniai pavasari
jau: "Gyvas aš ar miręs?.."
Nieko, likau... Išsikapano nės žolės daigeliai po žiemos
jau, persirišau peršautą ko miego;
- lašai tyro vandens
ją... Apie 400 tundroj paklo
jo. Lavonus į duobę suvertė sausros metu;
- saulės sidabriniai rak
ir užlygino. Neliko nė ženk
teliai
niūriam danguje;
lo! O ką ten ženklinsi? Var
- lakštingalos balsas ty
dų, pavardžių jau seniai ne
liam vakare, kuris palydi į di
turėjom. Aš buvau IKA 236.
Kai grįžau su šeima į delį kelią tave;
- laužo šviesa akloje
Lietuvą, patraukėme pirmiau
siai į Klaipėdą, nes ten gyve tamsoje...
Už šį rašinį Varėnoje
no mano tėvai. Darbo gauti
negalėjau, todėl tvirtinau ko surengtame konkurse "Kovų
pas pajūry, kad galėčiau iš ir kančių istorija" buvo skir
maitinti šeimą. Valdžiai už ta paskatinamoji (antroji)
kliuvo toks mano amatas. premija. Konkursą rėmė už
Kaip žmogus, turintis aukštą sienio lietuviai.

APDŪMOJIMAI
Kažkur vėl metai nuskubėjo
Be didelių audrų, be vėjų...
Dalinomės medaliais, pagerbimais...
Reikėjo jų ar nereikėjo,
Bet tokia "epidemija" užėjo.

Veikėjai dideli, garbingi
Ne pasivaikščioti išėjo,
Politikos lenktynėse uždusę linko,
Apžergti dvi kėdes skubėjo.
O ten, Tėvynėje, toli,
Ten - rūpesčiai kiti...
Iščiulpęs tautą tartum korį,
Paskuiį veidą spjovė
Medalių blizgančių kruša
Brazauskas su bičiuliais.

Bet jam žadėta karūna,
Matyti, Kremliuje užkliuvo...
Na, gal taip buvo, gal nebuvo,
l rūmus restauruotus
Jis įsikraustė, lyg Jogaila,
Ir savo nosį smailą
iškišęs uosto iš kurios šalies
į puodą, kaip riebi žąsis
Vėl paskola įkris.
Ir važinėja su svita
Po svietą, pakviestas ar ne.
Tiktai tada, jei Seimas naujas
Jį pažabotų, lyg drigantą,
Gal susiėmęs visą mantą
- Sudiev, šalele, - pasakytų.
Neverks sena motulė,
Nei jos išmėtyti vaikų vaikai
Po tundras Sibiro ir toliuos Už jūrų marių, už kalnynų.

Neverks našlaičiai sąvartynuos.
Jiems laisvė nesušildė kojų.
Saulutei nusileidus stalininei,
Naujiems paklusti teko ponams.

Lakštuonė
Hickory Hills, IL
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VERTA APLANKYTI
Birželio 26 d. - The
Cleve Institute of Music: Encore School for Strings Recital - Nemokamas styginių
instrumentų koncertas, 7:30
vai. v. Westem Reserve Academy Chapel, Hundson, OH.
Tel. 216 /791-5000. (Savai
tiniai koncertai: kiekvieną
ketvirtadienį 7:30 v,v. ir
kiekvieną sekmadienį 3 vai.
p.p.)
Birželio 28 d. - Dial
Soap Ohio All-Star Football
Classic - Futbolo (amer.)
žvaigždžių klasikinės rungty
nės. Paul Brown Tiger Sta-

"DIRVOS" - "VILTIES“

GEGUŽINĖ
įvyks
sekmadienį, rugpjūčio 10 dieną
Vinco ir Liudos Apanių
sodyboje
8028 Mullberry Road
Chesterland. Ohio

Pradžia 1 :OO valandą
Šilti pietos, bufeto užkandžiai, gėrimai,
loterija, dainos

Pelnas skiriamas
"DIRVAI"

IEŠKO PUSĖS
NAMO
Vyriškis,dirbantis
profesionalų darbą, ieš
ko išsinuomoti pusę na
mo arba "condominium"
rytinėje Cleveland, OH
pusėje. Siūlyti: Remigi
jui, tel. 765-8129 (po
darbo valandų)

Š.m. rugpjūčio 10 d.visi keliai veda i "DIRVOS" "VILTIES" gegužinę, i budos ir Vinco Apanių sodybą:
8020 Mulberry Road, Chesterland, Ohio
Chardon Rd.

Chardon Rd. RT6

dium, Massillon, OH. Tel.
330/830-1830.
Birželio 28-29 d. ir lie
pos 4 d. - 13th Century Medieval Faire - Viduramžių
mugė. Jojančių riterių kauty
nės ietimis, rankdarbiai, žai
dimai. Rt. 534 South of Geneva City. Tel. 1-888MEDIEVAL.
Birželio 28-29 dienomis
- Strawberry Festival Craft
Bazaar - Braškių mugė. Jefferson Depot, 147 E. Jefferson St., Jefferson, OH.
Tel. 216/293-5532 arba 216/
576-1282.

"DIRVAI"
AUKOJO:
J.Balbatas, Cleveland OH........ 50
M. Valiukėnas, Chicago............30

J.Bemot, Union, NJ................... 25
D.Liepas, Michigan C. IN......25

A.Lauraitis, Palos Hhts IL...... 25
S.Abraitis, Mt. Pleasant MI...20
ZJuškevičius, Chicago, IL...... 20

J.Stapulionis, Waterbury CT..15

V.Šukys, Surfside FL................ 15

A.Basiulis, Redondo B. CA....15

A.Draugelis, Canada..................15
A. Venckus, New Buff. MI... 7,5

Z. Gavelis, So. Boston MA...... 5
A.Motskus, Sheffield Lk. OH..5

Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkojame

2 FULL-T1ME
MACHIN1STS NEEDED.
REOUIRE 3 TO 5 YEARS EXPERIENCE
AND READ BLUEPRINTS.
RETIREE CONSIDERED FOR
PART-TIME POSITION

(216) 230-2410

Born To Travel
Kirtland TWP

26949 Chagrin Blvd. #103 (Ohio Savings Building)
CLEVELAND, OH 44122

Sharp Lane
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Tel: (216) 831-5530 & (800) 366-9980
Fax: (216)831-5028
LIETUVA-1997
Skrydžiai j Vilnių dar vis geriausiomis kainomis

L.& V. APANIŲ
SODYBA
8020
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Mulberry
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RITA STAŠKUTĖ
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Complete Front End Service

New and used Tires, Brakes, Shocks, Struts,
Mufflers, lube oil and Filter
• Buy any 4 tires and receive a P.S. Tire hat!
OPEN

■

Mon.-Fri.: 8 am to 6 pm
Sat.:
8 am to 4 pm

866 E 200thSt.
Cleveland, Oh. 44119

Paul Stefanac

JAKUBS AND SON

Laidojirpo įstaiga
Williaip J. jakubs Sr.
Willian) j. jakubs jr.
Keppetb Scbnpidt ir
Barbara jakubs Scbn^dt

Licenznoti direktoriaiir balzamuotojai
936 East 185tb Street Oarelapd, Obio 44119
36000 Lakesbore Blvd. Eastlake, Obio 44095

Telefonas:

531-7770

Laidotuvių koplyčia erdvi, vėsinama,
teikiantijaufaatmosf^liūdesio valandoje.
Dideli aikšte automobiliamspastatyti

Atstovaujame FINNAIR, SAS ir kitas oro linijas
Bendradarbiaujame su Lietuvos Avialinijomis

• DIRVA • 1997 m. birželio 24 d. *11 psl.
• LAPKRIČIO 15-16 d.d. Dievo Motinos parapijos salėje
įvyks pirmosios lietuviškos kny
gos - Martyno Mažvydo "Kate
kizmo" sukakties minėjimas.
Šventę ruošia JAV LB Cleve
land, OH apylinkės valdyba
• LAPKRIČIO 16 d. nuo 11:30
iki 3:30 v.p.p. - šv. Jurgio
parapijos Rudens festivalis
• LAPKRIČIO 22 d., šeštadie
nį, Lietuvių namuose Lietuvių
Karių Veteranų sąjungos "Ra
movė" Cleveland, OH skyriaus
valdybos nariai rengia Lietuvos
• RUGSĖJO 21 d.,"Židinio" Kariuomenės dienos minėjimą
• GRUODŽIO 20, 21 d. - šv.
vyresnių skaučių renginys
• SPALIO 4 d. Cleveland, OH Jurgio parapijos Kalėdinių kepi
Baltiečių komitetas rengia bal- nių pardavimas
tiečių draugystės vakarą Lietu
• GRUODŽIO 24 d. 9:30 v.v. vių namuose
Bendros Kūčios šv. Jurgio para
• SPALIO 18 d. - Dievo Mo pijos salėje
tinos parapijos salėje įvyks kon
certas dienraščiui "Draugas" pa |”LIETUVOS AIDAS”-|
remti. Ruošia JAV LB Cleve (Vilniuje leidžiamas pat-|
land, OH apylinkės valdyba. Jriotinės minties dienraštis^
Dalyvaus solistai Aušra Cicėnai(geriausiai informuoja apiej
tė (sopranas) ir Vaidas Vyš
(Lietuvą. Prenumerata oroj
niauskas (tenoras) bei akompo(paštu metams - $130 pu-|
niatorė Eugenija Kuprytė
• SPALIO 18-19 d. - ne |sei metų - $ 70 JAV.
Prenumeratą priima:|
mokami skiepai nuo gripo. Ren I
^Bronius Juodelis, 239|
gia šv. Jurgio parapijos taryba
• SPALIO 25 d. "Dainavos" (Brookside Lane, Willow-|
stovyklos 40 metų sukakties
brook, IL 6O514.Tel.|
j(630)986-1613
koncertas

MES TAI PRISIMENAME!

RENGINIŲ KALENDORIUS
• LIEPOS 6 d. 12:00 v. - Pen
sininkų gegužinė Lietuvių namų
viršutinėje salėje
• LIEPOS 19 d. 5:00 v.v. Lietuvių kultūrinių darželių
vakaronė Gwinn Estate
• LIEPOS 20 d. 11:30 ryto šv. Jurgio parapijos gegužinė šv.
Jurgio parapijos sodyboje
• RUGPJŪČIO 10 d., sekma
dienį, - "DIRVOS" ir "VIL
TIES" draugijos gegužinė Liu
dos ir Vinco Apanių sodyboje.
Pradžia - 1:00 vai. p.p.
• RUGPJŪČIO 17 d., sekma
dienį, 12-tą vai. p.p., LKVS-gos
"Ramovė" Cleveland skyrius ir
LŠS-gos Išeivijoje "Žalgirio"
šaulių kuopos gegužinė prie
ežero, Beachland parke, 17815
Canterbury Rd. Cleveland, OH

Psychological Health Center and
Alcoholism Treatment Program, Ine.

Gal ryškiausiai mūsų
tautos nelaimių istorijoje iš
kyla 1941 metų birželis, kuris
mūsų sąmonėje paliko neuž
gydomą ir nuolat kraujuojan
čią žaizdą. "Dar ir dabar
mums stovi prieš akis šis
vaizdas. Tarsi matome le
kiančius sunkvežimius, pri
grūstus apstulbusių vyrų ir
moterų, vaikų ir senelių,
sveikų ir ligonių". Tai žod
žiai, kuriuos Henrikas Stasas
pasakė birželio 5 d. įvykusia
me pensininkų suėjime.
Pranešėjas vaizdžiai ir
tikroviškai papasakojo apie
okupaciją ir masinį lietuvių

6315 Pearl Road, Suite 101
Parma Heights, Ohio 44130

Telefonas: (216) 845-9061
Faksas: (216) 8454-9062
Dr. Gintautas Z. Sabataitis Psichologas
Priimame "Medicare" ir kitus sveikatos apdraudimus

EUROPA TRAVEL 692-1700
L0WEST AIR FARES

available worldwide

SERVlNG OUR COMMUNITY

FOR OVER 35 YEARS

“LEADERSIN L0W COST TRAVEL”
1
•■J,

LITMA IMPORT EXPORT
639 EAST 185 STREET
CLEVELAND OH 44119
216-481-0011
SIUNČIAME SIUNTINIUS LAIVU
LABAI SKUBIEMS SIUNTINIAMS - ORO CARGO
AUKOTOS KOKYBĖS MAISTO SIUNTINIAI
JŪSl. SIUNTINIUS PRISTATYSIME J NAMUS
BET KURIOJE LIETUVOS, LATVIJOS, ESTIJOS,
BALTARUSIJOS VIETOJE, O TAIP PAT MASKVOJE,
PATERBURGE IR KALININGRADO SR.
ATLANTA IMPORT EXPORT
(312) 434-2121 arba (800) 775-7363

tautos kankinių krauju ir mū
sų garbinga istorine praeitimi•H .
Tragiškojo birželio pri
siminimas praėjo sėkmingai,
atitinkamoje nuotaikoje. Kal
bėtojas buvo įdomus, suėji
mo dalyviai atidžiai ir noriai
išklausė skaudžias, itin rim
tas mintis.
Primenu, kad pensinin
kų gegužinė įvyks liepos 6 d.
Lietuvių namų viršutinėje sa
lėje. Pradžia - 12 vai. Bus la
bai įdomi programa ir skanūs
pietūs. Laukiame visų!
Jonas Kazlauskas

pirmininkė ir viršininkė pa
reiškė, kad ji esanti nepaten
kinta tokiais Senato apriboji
mais. Tačiau jai gal nederėtų
perdaug šūkauti, nes tautybių
programos veikė toje stotyje,
dar prieš jai atvykstant į šį
miestą. Politikai bei versli
ninkai, kaip gubernatorius G.
Voinovich, meras Michael R.
White, "The Plain Dealer"
leidėjas Alex Machaskee ir
kt. gina tautybių radijo pro
gramas nuo stoties vadovy
bės išdaigų.
Ger.J.

lonų straipsnį apie mūsų
miesto lietuvaitę - architektę
Julytę Minkūnaitę. Anksčiau
"Dirvoje jau skaitėme apie
jos diplominį darbą bei ke
liones, kurių metu buvo su
rinkta medžiaga šiam darbui.
T. Brazaitis vaizdingai
aprašo Julytės ir jos tėvų į
praeitį bei tą jos nepaprastą
ryžtą parodyti lietuvių tautos
grožį ir kančias. Straipsnis
iliustruotas nuotraukomis.
Jos paminklo projektą Vil
niaus Lukiškių aikštei remia
Vytautas Landsbergis. Anot
jo, Julytės kūrinys bus nepa
prastas paskatinimas ne tik
menininkams ir architektams,
bet ir visiems Lietuvos žmo
nėms.
Ačiū Julytei, su tokiu
ryžtu bandančiai įgyvendinti
savo sumanymą.
Ger.J.

ĮSPĖJIMAS WCPN
RADIJO STOČIAI

0

JŪSŲ PASLAUGOMS CLEVELAND’E MŪSŲ ATSTOVAS:

trėmimą teigdamas, kad "iš
vežimais rusai viešai parodė
savo tikrus kėslus - siekimą
sunaikinti lietuvių tautą. [...]
Okupacijos metais dvasinis
genocidas buvo vykdomas
neatsiejamai nuo fizinio Lie
tuvos gyventojų naikinimo.
Juk prievartinė kolektyviza
cija, ūkio nusmūkis ir nu
skurdinimas suardė nusisto
vėjusį gyvenimo būdą. [...]
"Besaikis girtavimas ir sovie
tinio žmogaus mentalitetas
dar ir dabar gana ryškiai jau
čiamas. Viltį mums šiandien
teikia tik tai, kad Lietuvos
kelias į laisvę pašventintas

IVA

passports * visas* prepaid tickets

ATLANTA IMPORT EXPORT

Apie tragiškojo birželio įvykius kalba H.Stasas
V.Bacevičiaus nuotr.

Columbus mieste posė
džiavęs Ohio valstijos Sena
tas, priimdamas 1997-99 m.
valstijos biudžetą, paskyrė
$730,972 Cleveland WCPN
radijo stočiai. Ruošdamas
1997-99 m. biudžetą, Ohio
valstijos gubernatorius Geor
ge V. Voinovich kartu su
Ohio valstijos rūmais buvo
visiškai išbraukęs bet kokias
lėšas WCPN stočiai paremti.
To priežastis - stoties kėsini
masis sumažinti tautybių ra
dijo programoms skirtą laiką.
Valstijos rūmų atstovas William G. Batchelder, iš Medi
na, sugalvojo su sąlyga skirti
lėšas WCPN stočiai: jei joje
vėl bus grąžintos tautybių
programos į tas pačias valan
das, kuriose jos buvo prieš
1997 m. pradžią.
Kathryn Jensen, WCPN

TOMAS BRAZAITIS
APIE JULYTĘ
"The Plain Dealer"
Washington biuro viršininkas
Tomas Brazaitis birželio 3 d.,
tame dienraštyje parašė ma-

DIRVA
t

FREEDOM PLAN
Australija
42c

Kanada

19C

Vokietija

34c

Anglija

29C

JAV

as low as

13c

