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Per ilgus amžius niekas 
apie lietuvius nėra kalbėjęs, 
kaip apie kokius nors plėši
kus ar mušeikas. Žinoma, 
arkliavagių ar kišenvagių vi
sur pasitaikydavo, tad ir lie
tuviai nebuvo jokia nors iš
imtis. Tačiau amžininkai 
įvairių laikų kronikose rašė 
apie mūsų tautos sąžiningu
mą ir darbštumą. Tuo iš tik
rųjų turime teisę didžiuotis.

Kai Lietuvoje įsiviešpa
tavo rusų carų atsiųsti valdi
ninkai, o jiems neretai talki
ninkavo sulenkėję bajorpa- 
laikiai, išdavę savo tautą dėl 
nepasotinamo godumo ir no
ro būti "kilmingais", pradėjo 
sklisti garsas apie miškuose 
tykančius "razbaininkus". 
Nuo ilgametės vergovinės 
tarnybos svetimoje kariuo
menėje besislapstantys bei iš
sigimusių didikų skaudžiai 
nuskriaustieji į gūdžias gi
rias pabėgdavo. O tada jau 
pats gyvenimas iš jų patilčių 
plėšikus greitai padarydavo.

Tikriausia dar ilgai bu
simosios kartos stebėsis, kokį 
neišmatuojamai galingą tei
giamą poveikį tautai turėjo 
Nepriklausomybės atkūrimas 
1918 metais, kaip greitai bu
vo atkurta tvarka. Kad ir kiek 
pastangų ir popieriaus beeik- 
votų svetimieji, savanaudiš
kai aiškindami 1926 metų pa
baigos įvykius, bet tiek Lie
tuvos žmonės, tiek ir jų kai
mynai su pasitenkinimu suti
ko naujosios Lietuvos val
džios reikalavimą, kad visi 
gyventojai gerbtų valstybę ir 
jos turtą. Istorijos šaltiniai 
neginčijamai įrodo, kad 
griežtesni reikalavimai buvo 
labai sumaniai derinami su 
patriotizmo ugdymu.

Tačiau Lietuvą užgrobė 
tarptautinių nusikaltėlių gau
jos. Tuo metu, kai lietuviai 
ramiai klojo savo valstybės 
pamatus, bolševikiniai plėši
kai siautėjo Rusijoje ir jų ran
kas patekusiose kitų tautų že
mėse. 1940-aisiais jie užsi
mojo prieš Baltijos šalis. Va
karų galingųjų ištižimas ir 
nesuvokimas, kas darosi ap
linkui, privedė prie daugelio 
tautų tragedijos, prie niekada 
neregėtų žudynių.

Pusę amžiaus Lietuvoje 
viešpatavo nusikaltėliškoji 
sistema. Sunaikinta trečioji 
tautos dalis, o bolševikai tri
mitavo pasauliui apie gėrį, 
kurį tariamai nešanti busimo
ji pasaulinio komunizmo era. 
Vakarai drebino kinkas ir 
mekeno apie "taikų sambū
vį". Pavergtieji jiems nerūpė
jo. Gal tik Ronald Reagan 
pirmasis taip drąsiai išdrįso

Dr. Jonas Jasaitis 
ištarti žodžius apie BLOGIO 
IMPERIJĄ.

Kai Lietuvoje likusieji, 
saugodamiesi nuo galutinio 
išnaikinimo, buvo priversti 
prisitaikyti, juos guodė viltis, 
kad priespauda nebūna amži
na. Visos grobuoniškos im
perijos anksčiau ar vėliau su
yra. Iš nepriklausomybės lai
kotarpio paveldėtos dorovės 
normos išsilaikė iki pat Atgi
mimo. Tik todėl Lietuva, 
kaip ir kiti užgrobtieji Balti
jos kraštai, išsiskyrė gerokai 
aukštesne gamybos kultūra ir 
švaresne buitimi. Gerai žino
ma, kad neapykanta pavergė
jams ir laisvės viltis palaiko 
aukštesnę engiamųjų dvasią. 
Tačiau per ilgai užsitęsusi 
vergovė padaro žmones nesu
gebančiais naudotis atgauta 
laisve. Norintieji susigrąžinti 
išsivadavusias kolonijas, tai 
labai gerai žino. Iš narvo iš
trukusiųjų išdykavimą ir ne
sugebėjimą savarankiškai 
tvarkytis jie labai sumaniai 
paverčia ką tik atsikūrusios 
valstybės griovimo įrankiais. 
Jeigu toji valstybė neranda 
savyje jėgų sustabdyti betvar
kę, ji labai greitai praranda 
nepriklausomybę.

"VERSLININKAI”

Iš pradžių jų veikla lyg 
ir nekėlė didelio nerimo. Kai 
kam ji atrodė net "vakarietiš- 
kumo" - "rinkos ekonomi
kos" ženklu. Atseit, žiūrėkite, 
ką sugeba energingieji. Jie 
"nelaukia, kol valstybė jais 
pasirūpins, jie veikia" (cituo
ju posakius, kurie mirgėte 
mirgėjo 1990-91 metų spau
doje, radijo ir televizijos lai
dose).

Dalis to laiko "energin
gųjų" iš tikrųjų nebuvo jokie 
piktadariai. Štai maža gru
pelė Suvalkijos berniokų, pa
mačiusių, kaip Lietuvoje do
mimasi vakarietiškais auto
mobiliais, šoko juos čionai 
gabenti. Dar sumanesni grei
tai suvokė, kad Lietuvos rin
kos galimybės yra labai ribo
tos ir tokia prekyba netrukus 
užsibaigs. Tačiau tuos senu
tėlius automobiliukus reikės 
remontuoti. Todėl jie, susitel
kę visų giminių investicinius 
čekius, už juos "privatizavo" 
(net nedrąsu sakyti: nupirko) 
didžiules byrančio kolchozo 
dirbtuves. Šaliau dirbtuvių 
buvusią aptvertą žemės ūkio 
technikos laikymo aikštelę 
sumanūs vyrukai užpildė tuo, 
ką jie rasdavo Vokietijos, 
Olandijos arba Šveicarijos 
automobilių kapinėse. Parsi

vežtą laužą ardė ir išiminėjo 
dar tinkamas dalis. Netrukus 
jie atidarė naudotų automobi
lių dalių taisyklą ir net dalių 
parduotuvę. Verslui plečian
tis, toje praduotuvėje pasiro
dė ir naujos, ką tik iš užsie
nio gamyklų parvežtos deta
lės, tepalai, dažai ir kiti daly
kai, reikalingi automobilio 
priežiūrai bei remontui.

Lietuvoje nuo pat sep
tinto dešimtmečio pradžios 
įsivyrauja nepajudinama tai
syklė, kad automobilį žmo
gus perka "visam amžiui". 
Dešimtmetį ar dar ilgiau iš
laukęs eilėje ir šiaip taip ga
vęs "paskyrą" (leidimą nusi
pirkti), jis paskui nebeišma
no, kaip jį branginti. "Pasky
ros" nesulaukęs, perka jau 
aplamdytą "žiguliuką" ar 
"moskvičių" kokiame nors 
Maskvos "komiso turguje" ir 
skubiai važiuoja į "Autoser
visą", kolchozo dirbtuves ar
ba pas išmanantį kaimyną. 
Ten tą mašinėlę išardo, nu
valo, išlygina menkiausius 
įlenkimus, pakeičia visas su
sidėvėjusias dalis, vėl suren
ka ir nudažo. Jei dar liko pi
nigų, tai ir naujus kilimus au
tomobilio salone iškloja, mo
dernesnę radijo aparatūrą ar 
net nešiojamą televizoriuką 
įsistato, sėdynes gražiais už
valkalais (kai kas - net kai
liais) aptraukia. Važiuoja 
žmogus ir dairosi, ar kiti ma
to, kad jis dabar jau kitą gy
venimo lygį pasiekė, žymiai 
vertingesne "asmenybe" ir 
pats tapo.

įprotis puikiai automo
bilį prižiūrėti dar iki šiol Lie
tuvoje išliko, nors jo "visam 
amžiui" dauguma jau nebe
perka. Tačiau nieko nepama
tysi važiuojant su tokiais 
kiaurašoniais kledarais, ko
kius sutinkame barškančius 
Čikagos arba Klivlendo gat
vėse. Kelių policija tuoj pat 
sustabdytų ir dar didžiule 
bauda "apdovanotų". Pirkda
mas automobilį, privalai nu
važiuoti į techninės kontrolės 
centrą, kur jį apžiūrės ir iš
rašys pažymėjimą, kad maši
na - tvarkinga, arba lieps ją 
susitaisyti.

Tačiau pereinamuoju 
laikotarpiu suklestėjo ir kito
kie "verslai". Antai vaikinu
kas, nusipirkęs kokį padėvėtą 
"Opelį", prisikraudavo jį vi
sokių prekių (tarp jų ir drau
džiamų) ir ramiai sukdavo į 
pasienį. Ten, "atsiskaitęs" su 
muitininkais, važiuodavo į 
Lenkijos turgus. Ilgainiui 
prekyba kontrabandinėmis 
prekėmis pasidarė jo pagrin
diniu verslu.
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LIETUVIU.TAUTINĖS MINTIES LAIKRAŠTIS

A. Vivulskio sukurtas Trijų Kryžių paminklas Vilniuje - 
okupantų nusikaltimų liudininkas. Sovietų valdžia šį pa
minklą sunaikino, o jo nuolaužas netoliese užkasė. Pa
minklas vėl atkurtas Atgimimo metais

Lietuvoje pridygo nesu
skaičiuojama daugybė būde
lių - "prekybos kioskų", 
kuriuose būdavo prekiaujama 
nuo saulės patekėjimo iki 
vidurnakčio, be jokių išeigi
nių dienų jr "pietų pertrau
kų". Kioskai būdavo užversti 
įvairiausiomis užsienietiško
mis prekėmis: šokoladu ir 
kramtoma guma, gaivinan
čiais gėrimais, rašymo, pieši
mo ir kosmetikos priemonė
mis. Buvo juose lengvų dra
bužių, avalynės ir daugybė 
kitų, įvairiausios paskirties 
dalykų. Paaugliai čia galėjo 
nusipirkti "bombų". Kur nors 
koridoriuje tokią susprogdi
nus, visoje mokykloje nuai
dėdavo tikro šūvio garsas. 
Kai kuriomis "bombomis" 
galima visai nesunkiai kam 
nors akis išdeginti arba net 
gaisrą sukelti. Jokie draudi
mai tokias, atsiprašant, pre
kes pardavinėti, nepadėjo, 
nes verslininkai "darė pini
gą".

Netrukus paaiškėjo dar 
pavojingesni dalykai. Prasi
dėjo "metalo karštligė". Iš 
pradžių didžiausią paklausą 
turėjo varis. Prasidėjo masi
nių vagysčių laikotarpis. Be 
jokio sąžinės graužimo nie
kieno nestabdomi neaiškūs 
žmogėnai plėšė antkapių 
biustus ir papuošalus, daužė 
paminklus, plėšė durų ranke
nas ir vandens čiaupus, ardė 
elektros perdavimo įrengi
nius ir geležinkelių signaliza
cijos priemones, pjaustė tele
fono linijas. Vėliau prireikė 
kitų spalvotųjų ir net juodųjų 
metalų. Buvo lupami laiptų 
turėklai, grobiami kanalizaci

jos angų dangčiai ir visa kita. 
Iš apleistų arba menkai tesau- 
gomų kolchozų tvartų išplėšti 
vandentiekio vamzdžiai ir 
centrinio šildymo įrenginiai, 
metaliniai durų ir langų rė
mai, sijos ir jų varžtai. Iš ga
myklų ėmė dingti elektros 
varikliai ir svarbiausios meta
lo pjovimo staklių dalys.

Atrodė, kad visą Lietu
vą krečia nebesustabdomas 
vagysčių maras. Tuo tarpu, 
kol vieni raudojo iš skausmo 
dėl nusiaubtų artimųjų kapų 
arba piktinosi dėl suniokotų 
kultūros paminklų, kiti visiš
kai legaliai atidarė metalo Su- 
pirktuves ir persiuntimo įstai
gas. Policijos ir kitų teisėsau
gos įstaigų veiksmai priminė 
virėją, kuris skaito paskaitą 
apie dorovę katinui, ėdan
čiam iš lėkštės pagriebtą 
viščiuką. Lyg dėl akių būda
vo nubaudžiamas koks nors 
bet kokį žmogiškumą seniai 
išbarstęs girtuoklėlis, pagau
tas su kažkuriame kieme nu
čiupta keptuve arba dubeniu.

Stambiausieji "metalo 
rykliai", sėdėdami prašmat
niai įrengtuose "ofisuose", 
priiminėjo "metalo laužą", 
kurį jiems vežė iš Gudijos ir 
Rusijos didžiuliais sunkveži
miais ir vagonais. Tas meta
las vėl būdavo sukraunamas 
ir kažkur išgabenamas laivais 
ir traukiniais. Tik retkarčiais 
pasigirsdavo, kad muitinė su
laikė metalo krovinį, nes jis 
pasirodė radioaktyvus arba 
tarp kažkokių skardos gabalų 
buvo rasti neišardyti sprog
menys. Visa kita atrodė "nor
malu".

(Bus daugiau)
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Girdėta iš Vilniaus Iš visur - apie viską
• PATRIARCHAS ALEKSIJUS II - VILNIUJE. 

Liepos 25 d. vizitą Lietuvoje pradėjo Maskvos ir visos Rusi
jos Patriarchas Aleksijus II, atvykęs dalyvauti Šventosios 
Dvasios vienuolyno 400 metų, taip pat trijų Lietuvos stačiati
kių - šventųjų kankinių žūties 650 metų sukakties minėjime. 
Prezidentas Algirdas Brazauskas aukštajam svečiui įteikė 
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino l-ojo laipsnio or
diną. Lietuvos Prezidentą Aleksijus II apdovanojo Rusijos 
Stačiatikių Bažnyčios įsteigtu Maskvos Kunigaikščio Švento
jo Danijilo ordinu. Ministras pirmininkas Gediminas Vagno
rius surengė pietus Patriarchui. Liepos 26 d. Šventosios Dva
sios vienuolyne buvo aukojamos iškilmingos mišios. Po jų iš 
Aušros Vartų koplyčios Vilniaus arkivyskupas metropolitas 
Audrys Juozas Bačkis ir Stačiatikių Patriarchas Aleksijus II 
kreipėsi į tikinčiuosius.

• VILNIJOS BAŽNYČIOSE - TIK LENKIŠKAI. 
Grupė Lietuvių tautininkų sąjungos narių laišku kreipėsi į 
valstybės vadovus ir Bažnyčios hierarchus, piktindamiesi, jog 
pietrytinėje Lietuvoje sunku gauti informaciją valstybine kal
ba. Šį laišką rašyti taip pat paskatino Medininkų bažnyčioje 
iškabinti skelbimai tik lenkų kalba. Tiek Medininkuose, tiek 
daugelyje kitų Vilniaus ir Šalčininkų rajonų bažnyčių vietos 
lietuviai verčiami bendrauti lenkiškai ir taip nutautėja. Tau
tininkai laiške ragina Prezidentą A. Brazauską, Seimo pirmi
ninką Vytautą Landsbergį ir užsienio reikalų ministrą A. Sau
dargą, kuriant bendras su Lenkija struktūras, garantuoti kons
titucinę teisę gauti informaciją lietuvių kalba. Jie sako nesu
prantą bažnyčios pozicijos šiuo klausimu, nes "pasikeitus po
litiniam žemėlapiui išliko lietuvių tautiškumo pažeminimas".

• NUTRAUKTAS EKSPORTAS. Lietuvos elektros

JAV REIKALAUJA REFORMUOTI 
JUNGTINIU TAUTU ORGANIZACIJĄ

Algirdas Pužauskas

Šią vasarą įvyko JAV 
Kongreso ir Jungtinių Tautų 
susidūrimas. Amerika skolin
ga JT organizacijai 1.3 mili
jardo dolerių. Senate kilo su
manymas išmokėti per 3 ar 5 
metus 819 min. dol., tačiau 
pareikalauti, kad JT grąžintų 
lėšas už karines medžiagas, 
kurias Amerika pateikė įvai

rioms taikos palaikymo eks
pedicijoms. Jungtinių Tautų 
metinis biudžetas siekia 2.6 
mlrd. dol. Amerika privalo 
sumokėti 25% tos sumos. 
JAV dabar reikalauja, kad jos 
įnašas būtų sumažintas iki 
20%.

Šio ginčo pradžioje gen. 
JT sekretorius Kofi Annan 
pareiškė, kad jam žinomos 
Amerikos Kongreso nuotai
kos ir grasinimai, tačiau ne
aišku, ar Kongresas supranta, 
kokį poveikį tie reikalavimai 
turės kitoms 184 narėms. Tie 
vienašališki reikalavimai nie
ko nebaugina ir niekam ne
daro įspūdžio. Iš tiesų jie tik 
įžeidžia, pareiškė sekretorius. 
Tačiau jis pažadėjo imtis re

formų, pertvarkant JTO biu
rokratinį aparatą.

Olandijos ambasadorius 
Jungtinėse Tautose buvo at
viresnis. Nicolaas Biegman 
pasakė: "Atvirai kalbant, yra 
negirdėta kelti kokias nors 
sąlygas, grąžinant skolas, ku
rias Amerika turėtų sumokėti 
pagal tarptautinį įstatymą". 
Tačiau JT priešininkai tvirti
na, kad Jungtinių Tautų sek
retoriatas turi per daug tar
nautojų, kurie gauna per di
deles algas ir per aukštas 
pensijas. Tai pastebima įstai
gose, įsikūrusiose ne tik Niu
jorke, bet ir Ženevoje, Vieno
je, Romoje bei kitur.

Keliais sakiniais
energijos eksportas tampa praeitimi - šalies elektros energijos 
atsisakė ne tik Ukraina, Rusijos Kaliningrado sritis, bet ir 
Baltarusija. "Nutraukiam nelabai pelningą verslą",- sakė ūkio 
ministras V.Babilius. Tačiau energetikai žlugusį eksportą 
lygina su "žaliųjų" akcijomis 1989-1990 metais, kai buvo 
sustabdyta Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės statyba.

• PABRANGO ELEKTROS ENERGIJA. Nuo liepos 
1 d. elektros energijos kaina gyventojams didinama 10 pro
centų. Miesto gyventojai už 1 kilovatvalandę elektros energi
jos mokės nebe 20, o 22 centus, kaimo gyventojai - 18-19 
centų. Valstybinės energetikos išteklių kainų ir energetinės 
veiklos kontrolės komisijos pirmininkas Vidmantas Jankaus
kas žurnalistams pasakė, jog elektra pabrango todėl, kad pra
dėtas skaičiuoti 18 proc. pridėtinės vertės mokestis.

• MAŽĖJA GYVENTOJU. Per penkis šių metų mėne
sius gyventojų Lietuvoje sumažėjo 1576. Birželio pradžioje 
šalyje gyveno 3,705,600 žmonių. Per penkis mėnesius gimė 
16 tūkst. 607 kūdikiai - 170 mažiau, negu per tą patį praėjusių 
metų laikotarpį. Dirbančiųjų yra apie 1.65 min. Du trečdaliai 
jų darbuojasi privačiai. Pramonėje dirba 20.7%, prekyboje - 
16%, žemės ūkyje ir miškininkystėje - 21,7%.

• VALSTYBĖS SKOLA DIDĖJA. Finansų ministeri
jos duomenimis, pagal pasirašytas sutartis Lietuvai suteiktų 
užsienio paskolų suma per pusmetį padidėjo 94 min. JAV 
dolerių. Jų vertė liepos 1 d. buvo 2 mlrd. 42 min. JAV dolerių. 
Nuo metų pradžios paimta 218 min. JAV dolerių paskolų. Iš 
viso paimta 1 mlrd. 608 min. JAV dolerių. Per pusmetį grą
žinta 125,5 min. JAV dolerių paskolų. Iš viso valstybė grąžino 
užsienio kreditoriams 341 min. JAV dolerių. Europos reikalų 
ministrė Laima Andrikienė atsisakė toliau vadovauti Valstybi
nei užsienio paskolų komisijai.

• SUMUŠTAS PRANCŪZIJOS DIPLOMATAS. 
Liepos 20 d. popietę trys jaunuoliai sumušė ir apiplėšė Pran
cūzijos ambasados kultūros patarėją ir kultūros centro direkto
rių Patrick Donabedian. Dėl patirtos traumos į galvos smege
nų dangalus išsiliejo kraujas. Tą patį vakarą diplomatas buvo 
operuotas. Nuo šio pavasario tai jau trečiasis nusikaltimas, dėl 
kurio Vilniuje nukenčia aukšti užsienio šalių pareigūnai. Ba
landžio 2-osios vakarą užpultas ir sumuštas Japonijos ambasa
dos Vilniuje antrasis sekretorius Hidetoshi Kamijima bei jo 
žmona. Liepos 6-osios vakare "Lietuvos" viešbutyje du nele
galiai atvykę Čečėnijos piliečiai bandė apvogti Europos sąjun
gos PHARE programos Valstybės valdymo ir savivaldos re
formos vadovą F. Cardona.

• APIPLĖŠTAS K.BOBELIO ŠTABAS. Naktį iš 
liepos 21 į 22-ąją buvo apiplėštas Krikščionių demokratų są
jungos pirmininko Kazio Bobelio rinkimų štabas. Išlaužus du
ris, pavogtas fakso aparatas, kainuojantis 730 JAV dolerių. Iš 
patalpas išnuomojusios įstaigos vadovo seifo pavogta 3000 li
tų. Policijos pareigūnai atvyko, praėjus beveik 3 valandoms 
nuo iškvietimo. "Gal tai jau rinkimų kampanijos pradžia?" - 
"Respublikos" laikraščiui sakė K. Bobelis.

• Kanados teritoriniuo
se vandenyse vėl vyksta kai
mynų žvejų susidūrimai dėl 
lašišų. Žvejų laivai bando už
imti geresnes pozicijas, nu
kerpami konkurentų tinklai, 
didesni laivai kerta į šonus 
mažesniems, pasitaiko net 
susišaudymų. Kanados pa
krančių sargyba suiminėja 
svetimus laivus, nuplukdo 
juos į savo uostus, skiria 
baudas, konfiskuoja žuvis.

• Šiaurės Airijoje, nau
jajai Britanijos vyriausybei 
spaudžiant, pasirodė taikos 
ženklų. Protestantai sutiko 
nerengti eisenų ir tradicinių 
demonstracijų vietovėse, kur 
gyvena katalikai. Airių Res
publikos armija, atsakydama 
į tai, paskelbė naujas karo pa
liaubas. Šiemet protestantų 
organizacijos sutiko neminėti 
307 metų sukaktį nuo Boyne 
mūšio, kuriame Anglijos ka
ralius William sumušė kata
liką James II.

• Liepos 4 d. JAV erd
vėlaivis nuleido ant Marso 
planetos kelis tyrimo prietai
sų rinkinius ir iš Žemės kont
roliuojamą savaeigį robotą, 
kuris važinėja planetos pavir
šiumi, siunčia stebėjimų re
zultatus ir nuotraukas.

Kitas erdvės "stebuklas" 
- dar Sovietų Sąjungos gyva
vimo laikais paleista erdvės 
stotis "Mir", kurioje šiuo me
tu gyvena du rusų kosmonau
tai ir vienas amerikietis ast
ronautas, pradėjo gesti. Įvyko 
keli nelaimingi atsitikimai, 
prasidėjo klaidos. Stočiai su
taisyti Rusija pažadėjo at
siųsti tam darbui paruoštus 
inžinierius, o iki rugpjūčio 
mėnesio dabartinė įgula turės 
pavargti, dirbdama sunkesnė
se sąlygose.

• Prezidentas Bill Clin
ton Danijoje pareiškė, kad jis 
dar gali nutarti palikti JAV 
kareivius Bosnijoje, nors pa
gal Dayton susitarimą, Ame
rikos kareiviai turėtų palikti 
buvusią Jugoslaviją iki 1998 
m. birželio.

• Kinijos prezidentas 
Jang Zemin, sveikindamas 
Hong Kongą, įsijungusį į Ki
nijos valstybę, paragino Tai
vanį pasekti Hong Kongo pa
vyzdžiu. Tuomet, anot jo, iš
nyktų dabartiniai nesutarimai 
ir įtampa.

• Kai kuriose Brazilijos 
provincijose įvyko pavojin
gas susišaudymas tarp ka
riuomenės ir policijos jėgų. 
Policija reikalavo padidinti 
algas ir pradėjo streiką. Mi
nas Gerais provincija padidi
no policininkų algas net 48%.

• Birželio 28 Bolivijoje 
buvo rastas bendras septynių 
vyrų kapas. Nustatyta, kad 
jame buvo komunistinių re
voliucionierių, kuriuos Boli
vijos kareiviai sušaudė 1967 
m. kūnai. Tarp sušaudytųjų 
buvo ir Ernestas Če Gevara. 
Kubos valdžia atsiuntė lėktu
vą ir pasiėmė komunistų kau
lus. Spalio 8 d. Kuba planuo
ja švęsti 30 metų sukaktį nuo 
to populiaraus komunistų 
veikėjo žuvimo.

• Jungtinių Tautų Gene
ralinė asamblėja jau trečią 
kartą pasmerkė Izraelį už žy
dų namų statybą okupuotose 
Vakarų kranto žemėse. As
amblėja 131 balsais,-3 balsa
vus-prieš ir 14-kos valstybių 
atstovams susilaikius; ragina 
pasaulį laikytis tarptautinių 
įstatymų. Musulmonų'ir ara
bų valstybių atstovai kalbėjo, 
kad Amerikos Kongresas be

f reikalo pripažino Jeruzalę Iz

raelio sostine. Jie ragino vėl 
rimtai tęsti taikos derybas, 
sakydami, kad priešingu at
veju Viduriniuose Rytuose 
įvyks "sprogimas".

• Ukrainos parlamentas 
maža balsų persvara patvirti
no naująjį vyriausybės prem
jerą Valerijų Pustovoitenką.

• Prezidentas Bill Clin
ton įspėjo Bosnijos serbus 
nekeršyti Vakarų šalims dėl 
serbų - pilietinio karo nusi
kaltėlių suėmimo. Visokie 
keršto veiksmai ir puldinėji
mai būtų didelė klaida, pasa
kė jis.

• Europos Sąjungos ko
misija paskelbė šešias valsty
bes, kurios turi daugiausia 
vilties būti priimtos į Euro
pos Sąjungą. Tai: Lenkija, 
Vengrija, Čekija, Slovėnija, 
Estija ir Kipras.

• Rusijos prezidentas 
Borisas Jelcinas paskelbė 
dekretą dėl kariuomenės per
tvarkymo. Priešlėktuvinės 
gynybos jėgos bus sujungtos 
su karo aviacija. Priešraketi- 
niai daliniai įjungiami į karo 
laivyną. Karinės pajėgos su
mažinamos pusę milijono - 
iki 1.2 min. karių. Sumažės 
ne tik kareivių, bet ypač ge
nerolų skaičius.

• Šiaurės Korėjos ka
riuomenė apšaudė Pietų Ko
rėjos teritoriją. Abi pusės 
skundžiasi, kad susišaudymą 
pradėjo kita pusė. Buvo su
žeistų. Pietiečiai tvirtina; kad- 
apie 20 šūvių, paleista į orą, o 
šiauriečiai panaudoję ir 10 
artilerijos sviedinių.

•Kinijos premjeras Li 
Pcng po 10 metų turi pasi
traukti iš pareigų. Vakarų 
stebėtojai mano, kad jo vietą

(Nukelta. į! 3 psl.)
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JAU IR PO SEIMO
Keletą pastarųjų mėne

sių berods visi Šiaurės Ame
rikos lietuvių laikraščiai gana 
daug rašė apie pasirengimą 
Pasaulio Lietuvių seimui, ku
ris liepos pradžioje buvo nu
matytas Vilniuje. Tarpusavio 
santykius aiškinosi PLB ir 
JAV LB, buvo skelbiamos 
darbotvarkės ir įvairūs pasiū
lymai bei išankstiniai (daž
niausia, neigiami) vertinimai. 
Ir štai IX Pasaulio Lietuvių 
seimas - jau istorija. Iš jo su- 
grįžusieji žiūrinėja nuotrau
kas, dalijasi įspūdžiais. Ta
čiau iki šiol nesame gavę jo
kių oficialių pranešimų nei iš 
buvusios, nei iš naujosios, ką 
tik išrinktos PLB valdybos. 
Tad ir tenkinamės tik tuo, ką 
sužinojome iš Lietuvos spau
dos ir trumpų pokalbių su 
seimo dalyviais. Ta proga 
prisiminiau, pasakojimą, kurį 
dar vaikas būdamas iš savo 
mamytės girdėjau:

"Sekmadienio rytą vieš
keliu net pasišokinėdama 
skuba moterytė. Šauniai pri
laikydama baltą skybėlaitę, 
kad vėjas jos per laukus ne
nuridentų, gėlę prie bliuzelės 
prisisegusi...

Netoliese buvusi kaimy
nė ir klausia:

- Tai kur taip skubi, 
Marceliuke?

- į atlaidus, į atlaidus! - 
užklaustoji žvaliai atšauna.

Pavakary linguoja mote
rėlė atgal. Aplamdytą skrybė
laitę rankoje nešasi, gėlė nuo 
bliuzelės, matyt, seniai nukri
tusi. Vos kojas velka Marce- 
liukė, o iki namų dar taip toli 
atrodo.,Laimė, pasiveja ją 
bričkelė, senbernio Jurgio 
važnyčiojama.

- Tai sėskis, Marcele. Iš 
kur taip sunkiai parpėdini? 
Nejaugi net iš Vilniaus?

- Iš Juozapaaavos, iš at- 
laiduuų... - tęsiamai ištaria 
Marceliuke.

Pasišnekėjus su keliais 
IX-ojo seimo dalyviais, man 
susiklostė nuomonė, kad patį 
ryškiausią įspūdį jiems paliko 
ne posėdžiai istorinių rūmų 
salėje, o išvyka pas Punsko 
lietuvius. Šiandieninėje "Dir

voje" rasite nuotrauką, kurią 
gavome iš mūsų talkininko - 
JAV LB Klivlendo apylinkės 
kopirmininko dr. V.Stankaus. 
Joje matote grupę Seimo da
lyvių, susibūrusių anapus 
Lietuvos sienos. O už jų ma
tyti banguoti Tėvynės klo
niai. Dzūkiškų kaimelių žmo
nes atskyrė siena...

Taigi seimai ateina ir ... 
praeina. Lieka kasdieniniai 
nepabaigiami rūpesčiai, neat
sakyti klausimai. Taip, matyt, 
bus ir šį kartą. Anksčiau ar 
vėliau tikriausia gausime sei
mo posėdžių aprašymus ir 
nutarimų kopijas. Gal kas 
nors net keletą straipsnių jau 
ruošia. Jei ne, išspausdinsime 
interviu su šio svarbaus pasi
tarimo dalyviais. Labiausia 
svarbu, kad visi, o ne tik nau
ji išrinktieji galvotu apie tai, 
kaip galime sustiprinti ryšius 
tarp lietuvių, po saujelę išsi
barsčiusių daugelyje pasaulio 
valstybių, kaip išlaikyti stip
rias, gyvybingas gijas su Tė
vyne, nepasiduoti brutaliai 
besiskverbiančiam, vis primi
tyvesniam bctautiškumui.

Tik praeities pakeisti 
nebegalima: kas buvo, tas jau 
praėjo. Kartais net norisi pa
klausti: ar ne perdaug tik į 
praeitį gręžiojamės? Kaip sa
koma, ar "nepjauname pjuve
nų"? Svarbiausias dalykas, 
kad visko neužgožtų besiske- 
ryčiojantys žviegliai, vis ieš
kantys tarp mūsų tikrų ir ta
riamų skirtumų. Svarbu, kad 
neįsigalėtų pseudoteisėjai, 
nuolat skelbiantieji savo nuo
sprendžius: "Nebėra mūsų 
Lietuvos, nebe tokie žmonės. 
Visi sugadinti, nėra ko iš jų 
besitikėti." Tokie pamokslau
tojai iš tikrųjų vietoje oku
pantų kažkada užtemptos ge
ležinės uždangos, vėl nuleis
tų "švininę", sulipdytą iš ne
pasitikėjimo ir įtarinėjimų. 
Todėl nenuostabu, kad kiek
vienas žmogus, kuris nuošir
džiai stengiasi stiprinti mus 
jungiančias gijas, sutinka nie
ko neveikiančiųjų niurzgimą.

Dėkui iki šiol stropiai 
dirbusiems. Linkime stipry
bės šią naštą perėmusiems.

IGNALINA: PALAIMA AR PRAKEIKIMAS?

Juozas Žygas

Tai priklauso nuo to, 
kaip ji yra naudojama. Gam
toje ir gyvenime daug kas yra 
naudinga, bet kartu ir pavo
jinga. Blokados metu, kuo
met buvo sustabdytas Lietu
vai naftos ir dujų tiekimas, 
Ignalinos atominė jėgainė bu
vo laikoma beveik išganymu, 
kadangi, nepaisant blokados, 
srovė tekėjo. Tuomet niekas 
apie galimus pavojus nekal
bėjo. Bet jeigu ji nėra prižiū
rima, tai ir pavojai kyla. Ne
paisant tariamos apsaugos, 
beveik jai iš panosės dingo 
260 svarų kuro kasetė.

Bet dabar ne apie tai, o 
apie "black hole", kurioje mi
lijonai dingsta. Jau buvau ra
šęs, kad Latvijai ir Gudijai 
srovė parduodama žemiau sa
vikainos, net nepagalvojant 
apie tai, kad Lietuvai šimt
mečiams liks reaktorių, pa
naudotų kasečių ir gamybos 
radioaktyvių atliekų apsauga.

Taip pat esu rašęs: jeigu 
Lietuvos vartotojai turi mo
kėti aukštą kainą tam, kad 
galėtų perteklių į užsienį eks
portuoti, tai to pertekliaus ne
reikia nė gaminti. Tas pertek
lius tėra reikalingas tik Igna
linos AE darbuotojams, kurių 
vidutinis mėnesinis uždarbis 
yra 2150 lt. Palyginkime su 
bendru dirbančiųjų vidurkiu, 

Iš visur
užims buvęs Šanchajaus me
ras, ekonominių reformų šali
ninkas Zhu Rongji.

• Liepos 17 d. Irako dik
tatorius Saddam Hussein pa
sakė ilgą kalbą, skirtą 1968 
liepos 17 d., kai jo vadovau
jama Arabų socialistų partija 
perėmė valdžią Irake. Jis 
kreipėsi į Jungtinių Tautų 
Saugumo tarybos narius, rei
kalaudamas atšaukti Irakui 
paskirtas sankcijas, kurios 
tenkinančios JAV atstovų už
gaidas. Tos sankcijos tik žu
do irakiečius, neduodamos 
jiems vaistų ir maisto, nors 
Irakas laikosi Saugumo Tary
bos rezoliucijų ir patenkina 
visus reikalavimus. Hussein 
ragino arabų šalis vėl leisti 
Irakui dalyvauti arabų valsty
bių vadovų suvažiavimuose, 
kaip būdavo anksčiau. Jis 
kvietė arabų šalis stipriau pa
laikyti palestiniečius, kuriuos 
skriaudžia Izraelis.

• Indijos miestuose įvy-

kuris tėra apie 500 lt
Dabar yra tokių, kurie 

siūlo srovės perteklių par
duoti Lenkijai. Jau kalbama 
apie elektros tinklo nutiesimą 
į Lenkiją (kuris kainuotų apie 
300 milijonų dolerių), kad 
būtų galima pigią srovę Len
kijai tiekti. Tas elektros tink
las, "specialistų" paskaičiavi
mu, nesunkiai atsipirksiąs. 
Mano supratimu, Lietuvos 
nelaimė ir yra tokie "specia
listai". Dar neaišku, ar Lietu
va pati užtenkamai srovės 
turės. Jeigu nebus patobulin
tas jos saugumas, tai Ignali
nos jėgainę reikės sustabdyti 
jau 1998 m. birželio 30 d.

Pirminiams darbams 
reikia 100 min. dolerių. To
kių sumų Lietuvos "ekono
mistai", žinoma, į srovės sa
vikainą neįskaičiuoja. Ją Lie
tuvos vartotojams "ant maga
ryčių" pridės! Tuos darbus 
atlikus ir išleidus 300 mili
jonų dolerių elektros linijai, 
bus galima Lenkijai parduoti 
srovę po 3.5-4 US centus 
(14-16 lietuviškų centų) už 1 
kilovatvalandę. Reiškia, par
davimo kaina vos padengtų 
gamybos išlaidas. O jeigu dar 
pridėsime 8% už paskolą 
aukštos įtampos linijos staty
bai, tai tuos 24 milijonus do
lerių turės padengti Lietuvos 
vartotojai. Kaip matote, tokie 
ekonomikos "'specialistai" 
lietuvius greitai elgetomis pa
darys!

Dabar sudėkime reika
lingas paskolas: 100 min. 
dol. jėgainės pertvarkymui, 
300 min. dol. aukštos įtam
pos linijai ir apie 300 min. 
dol. Būtingės terminalo staty

(Atkelta iš 2 psl.)

ko žemiausios kastos narių - 
"neliečiamųjų" eitynės ir pik
tos riaušės. Bombėjuje buvo 
deginami autobusai, mėtomi 
akmenys, žuvo 12 žmonių. 
Policija suėmė daugiau kaip 
2,000. Sostinėje paskelbta, 
kad naujuoju Indijos prezi
dentu pirmąsyk jos istorijoje 
išrinktas tos pačios žemiau
sios hinduizmo klasės asmuo 
- 76 metų amžiaus K. Nara- 
janan, iki šiol buvęs vicepre
zidentu. Indijoje prezidentai 
didelės galios neturi. Viską 
tvarko premjerai, tačiau že
mųjų kastų žmonėms šis lai
mėjimas turi didelę simboli
nę reikšmę.

• Prezidentas Bill Clin
ton naujuoju Jungtinio ka
riuomenės štabo viršininku 
paskyrė 55 metų amžiaus, 6 
pėdų 5 colių ūgio armijos ge
nerolą Henry Shelton, Spe
cialių pajėgų komandos virši
ninką. Jį turės patvirtinti Se- 

bai, kad Rusijos nafta į Vaka
rus tekėtų. Už tas paslaugas 
Lenkijai ir Rusijai lietuviai 
mokesčių mokėtojai turės 56 
min. dol. vien procentų kas
met mokėti.

Lietuvos spauda turėtų 
daugiau apie tai rašyti ir 
skatinti Lietuvos žmonės 
protestuoti. Dabar jau yra 
madoje su plakatais vaikš
čioti. Kas nors Lietuvoje tu
rėtų suprasti, kad negalima 
neatsakingai šimtus milijonų 
švaistyti, nes tiek šimtų mili
jonų dolerių išleidus, Lietuva 
nė per nago juodymą nebus 
mažiau nuo Rusijos priklau
soma.

Turint tokį kaimyną 
kaip Rusija, reikia visokias 
galimybes numatyti. Gali at
sitikti ir taip, kad šimtus mili
jonų į Ignaliną sudėjus ir į 
NATO įstojus, Rusija vieną 
dieną gali pasakyti, kad ka
sečių ji daugiau nebeparduos. 
Tuomet ne tik Ignalina, bet ir 
aukštos įtampos laidai nebe
bus reikalingi. Didelės ir ag
resyvios meškos paunksmėje 
gyvenant, reikia visokias ga
limybes numatyti. Kad pavo
jai neužkluptų visai nepasi- 
rengusių.Taip jau buvo 1940 
m. birželio 15 dieną.

Redakcijos pastaba: 
Gyvenimas Lietuvoje keičia
si labai greitai. Kol šis seniau 
parašytas straipsnis buvo pa
rengtas spaudai, Lietuvos te
legramų agentūros pranešė, 
kad elektros energijos eks
portas visai nutrauktas. Net 
tokią pigią elektros energiją 
beveik tuo pat metu atsisakė 
pirkti visos kaimyninės šalys.

. natas.
• JAV sustabdė Kam

bodžai teikiamą 25 min. dol. 
per metus paramą, reikalau
dama, kad būtų sugrąžintas 
demokratinis režimas.

• Rusijos prezidentas B. 
Jelcinas formaliai paskyrė sa
vo 37 metų dukterį Tatjaną 
Djačenko prezidento patarė
ja. Sakoma, kad ji tas parei
gas jau seniai eina. Svarbiau
sias jos uždavinys bus rūpin
tis prezidento įvaizdžiu. Pa
gal profesiją Tatjana yra ma
tematikė ir kompiuterių inži
nierė, baigusi Maskvos uni
versitetą. Pagal profesiją ji 
dirbo iki 1994 m. Tatjana bu
vusi ypač reikalinga ir nau
dinga, prezidentui sergant ir 
sveikstant po operacijos.

• Rytų Vokietijoje, Len
kijoje ir Čekijoje Oderio upės 
vaduo apsėmė daug žemių, 
kaimų ir miestelių. Žuvo 84 
žmonės. Liepos 18 oji Lenki
joje paskelbta gedulo diena.

mailto:dirva@ix.netcom.com
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TAUTININKŲ SPAUDOS KONFERENCIJA
Liepos 22 dieną, po il

gokos pertraukos LR Seimo 
spaudos konferencijų salėje 
įvyko Lietuvių tautininkų są
jungos spaudos konferencija. 
Jos tema: "Kai kurių politinių 
ir ekonominių reiškinių ana
lizė bei tautininkų siūlymai 
Prezidentui, Seimui ir Vy
riausybei". Spaudos konfe
rencijoje dalyvavo Kovo 11- 
osios Akto signataras Dr. 
Leonas Milčius, LTS valdy
bos nariai - Benediktas Gir- 
dauskas ir Rimantas Klimas.

Tautininkai žurnalis
tams paaiškino priežastis, pa
skatinusias rašyti atvirą laiš
ką LR Prezidentui Algirdui 
Brazauskui, Seimo Pirminin
kui Vytautui Landsbergiui ir 
Vyriausybės vadovui Gedi
minui Vagnoriui. LTS susirū
pinusi valdžioje ir visuome
nėje vykstančiais neigiamais 
reiškiniais. Daugelis jų pasta
ruoju laiku netgi plečiasi. 
Nors jau daugiau kaip pus
metis Seime vyrauja dešinių
jų politinių jėgų dauguma, o 
Lietuvos ūkiui vadovauja 
koalicinė dešinioji Vyriausy
bė, šalyje tębesitęsia ekono
minė, socialinė ir dvasinė 
krizė.

Dauguma gyventojų su 
baime laukia artėjančio ru
dens. Išaugusios kainos už 
butų šildymą, karštą ir net 
šaltą vandenį gąsdina ne tik 
pensininkus bei jaunas šei-

šventos onos atlaidai

Skiriu savo klasės draugui 
a. a. kun. Kęstučiui Balčiui 

Utenos klebonas deka
nas Antanas Lastauskas mel
dėsi: jis skaitė brevijorių. Jau 
daug metų, daugiau kaip tri
sdešimt, kiekvieną dieną rytą 
ir vakarą jis meldžiasi iš šio 
brevijoriaus. Nors beveik 
mintinai jį moka, jam atrodo, 
kad visada lyg pirmą kartą 
skaito tas maldas: jos tokios 
nuostabios, tokios raminan
čios. Tačiau ne sykį jis pagal
vodavo: "Kiek valandų per 
visą savo gyvenimą pralei
dau, beskaitydamas brevijo
rių? Jei būčiau rašytojas, kiek 
būčiau galėjęs parašyti per tą 
laiką".

Pabaigęs melstis, pagal 
seną įprotį pabučiavo brevi
jorių, užvertė ir padėjo į rašo
mojo stalo stalčių. Padėkojo 
Aukščiausiajam: "Ačiū Tau, 
visagalis amžinasis Dieve, už 
tą sielos ramybę, kurią sutei
ki man. Ačiū, kad pašaukei 
mane į savo tarnus, ačiū, kad 
esu toks laimingas visą gy
venimą".

Tuo metu pasigirdo 
telefono skambutis. Klebonas 
iš signalų suprato, kad skam
bina iš kito miesto.

- Garbė Jėzui Kristui,

Vilija Grincevičienė

mas, auginančias mažame
čius vaikus, bet ir kiekvieną 
sąžiningai gyvenantį mūsų 
valstybės pilietį. Ką ir bekal
bėti apie mokytojų ir kultūros 
darbuotojų šeimų padėtį. 
Daugelis mokytojų vasaros 
atostogas leidžia dirbdami ki
tose ūkio šakose. Jie rugsėjo 
1-ją pravers mokyklų duris 
ne pailsėjų, o pavargę.

LTS vicepirmininkas B. 
Girdauskas kalbėjo apie 
skaudų praeities palikimą, 
apie tai, kad valstybės gyve
nime tebėra gausu komunisti
nio mąstymo ir sovietmečio 
liekanų, o politinis ir teisinis 
desovietizacijos procesas 
net nepradėtas.

LTS atvirame laiške ra
gino priimti įstatymą, kuris 
teisiškai įvertintų kolabo
rantų veiklą. Būtina parei
kalauti, kad Rusija, Izrae
lis, JAV, Vokietija ir kitos 
šalys išduotų jose gyvenan
čius nusikaltėlius, vykdžiu
sius lietuvių tautos genoci
dą. Tautininkai įsitikinę, kad 
einant į rinkos ekonomiką, 
vienas iš svarbiausių tikslų 
yra tinkamo privatizavimo 
būdo pasirinkimas ir protin
gas privatizuoto turto panau
dojimas. Jie siūlo:

- patvirtinti neprivati
zuotinų objektų sąrašą;

- privatizuojant svar

A. Mikutavičius

čia Anykščiai, - pasigirdo 
pažįstamas Anykščių klebo
no dekano Toleikio balsas. - 
Kaip laikotės, dekane, kaip 
sveikatėlė?

- Ačiū, su Dievo pagal
ba viskas gerai, - atsakė ku
nigas Lastauskas.

- Kokie orai pas jus? Ar 
nelyja? Ar jau prasidėjo ru
giapjūtė?

- Lyja retai. Rugiapjūtė 
jau prasideda, šiemet anks
čiau kaip paprastai.

- Dekane, kviečiu jus 
ateinantį sekmadienį pas mus 
į šventos Onos atlaidus. Pra
šysime jus laikyti sumą. Jūs 
ir pamokslus tokius turinin
gus mokate pasakyti.

- Toks jau iš manęs pa
mokslininkas. O už pakvie
timą ačiū. Būtinai atvažiuo
siu.

Kiek palaukęs, Anykš
čių klebonas dar pridūrė:

- Dekane, dar prašyčiau 
atsiųsti mano šeimininkei į 
talką savąją. Manoji viena 
nesusidoros: vien kunigų bus 
apie penkiolika, na, ir vienas 
kitas svečias ne iš mūsų luo
mo. Tad, jei galėtumėt, at
siųskit savo Marytę šešta
dienio rytą.

bius objektus, valstybei pa
likti kontrolinį akcijų paketą. 
Didžiąją dalį gautų lėšų rei
kia skirti merdėjančiai lietu
viškajai pramonei atkurti ir 
taikomajam mokslui skatinti. 
Tai leistų sukurti naujas dar
bo vietas.

Kovo 11-osios Akto 
signataras dr. Leonas Milčius 
apžvelgė priežastis, nulėmu
sias, kad Lietuva liko už Eu
ropos Sąjungos durų, vadina
majame "jaukiame laukia
majame". (Lietuvoje pastaro
siomis dienomis šis posakis 
dažnai girdimas.) Dr. L.Mil- 
čius yra tvirtai įsitikinęs, jog 
tikrasis ir tiesiausias Lietuvos 
kelias į ateitį tėra tik vidurio 
kelias. Nei kraštutinės kairio
sios, nei kraštutinės dešinio
sios politinės jėgos nėra pasi
rengusios vesti tautą šiuo ke
liu.

R. Klimas kalbėjo apie 
padėtį, kurioje šiandien yra 
kultūra, švietimas ir šeima. 
Jis pabrėžė, kad mokykla ne
tapo nei tautine, nei tarnau
jančia Lietuvos valstybei. 
Tautos atgimimo reikalams 
švietimo sistemoje buvo ski
riama mažai dėmesio, todėl ir 
svarbiausieji darbai dar tebė
ra užuomazgoje. Kada jaunas 
lietuvis taps susipratusiu tau
tos nariu? Tik tada, kai su
voksime, jog kertinis Vals
tybės atkūrimo akmuo yra 
tautos kultūra.

- Kur jau dėsiuos, atsių
siu, dekane.

- Nuoširdžiausiai dėko
ju. Tad iki pasimatymo per 
atlaidus. Su Dievu.

Kunigas Lastauskas pa
dėjo ragelį ir užsimerkė. Jis 
mėgo atlaidus. Taip gera sie
loje, kai per sumą sausakimša 
bažnyčia, visi nuoširdžiai 
meldžiasi: kas maldaknygę 
skaito, kas rožančių tarp pirš
tų narsto, kas savo žodžiais 
su Dievu šnekasi.. O kaip jis 
mėgo procesijas per atlaidus! 
Viskas taip iškilminga. Vyrai 
neša bažnytines vėliavas, 
merginos laiko tų vėliavų 
kaspinus. Vien kunigų visada 
visas būrys. Mažos mergai
tės, einančios priekyje kuni
go, nešančio monstranciją, 
barsto ant žemės gėles. Bal
dakimą neša patys garbin
giausi parapijos vyrai, pavyz
dingi katalikai. Daugybę kar
tų ir jam pačiam teko nešti 
monstranciją.

Mėgo jis ir pietus pas 
parapijos kleboną, pasibaigus 
pamaldoms. Susirinkdavo 
visi kunigai išalkę, bet jaus
dami, kad gerai atliko savo 
pareigą, lyg valstiečiai po ru
giapjūtės. Tokia artima, sava 
draugija susėsdavo prie stalo, 

beveik vieni dvasininkai, tik 
vienas -kitas pasaulietis. Per 
tokius pietus ne nuodėmė ir 
taurelę išgerti. Ne nuodėmė 
po pietų ir preferansą palošti. 
Beveik visi klebonai gerai jį 
lošia. Jis pats, nors irgi mėgo 
preferansą, dar daugiau mėgo 
šachmatus. Todėl visi klebo
nai, jei tik pas juos į atlaidus 
atvažiuodavo kunigas Las
tauskas, pietums pasikviesda
vo to miestelio geriausią 
šachmatininką, su kuriuo po 
sočių pietų Utenos klebonas 
maloniai sulošdavo keletą 
partijų.

į kambarį pasibeldusi 
įėjo šeimininkė Marijona.

- Dekane, atvažiavo pas 
ligonį vežti.

- O vikaro nėra? - pa
klausė klebonas.

- Jis prieš valandą irgi 
išvažiavo pas ligonį.

- Kągi, tada važiuoju.
Už lango pamatė stovin

čius "žigulius". Paėmė Šven
čiausiąjį, švęstą aliejų, maldų 
rinkinį, visą kitą, kas reika
linga paskutiniam patepimui, 
užsimetė apsiaustą ir išėjo 
pro duris. Vairuotojas paslau
giai atidarė mašinos dureles, 
klebonas įlipo ir atsisėdo 
šalia jo. Mašina pajudėjo.

Klebonas mintimis per
sikėlė į būsimus šv. Onos at
laidus Anykščiuose. Iš visų 
atlaidų šituos jis mėgo dau
giausia, todėl, kad su jais su
sieti gražiausi jo vaikystės 
prisiminimai...

Prie pat Anykščių La- 
bedžių dvarelyje gyveno jo 
senelė, kurią visi anūkai va- vyriausias babunytės sūnus, 
dino babunyte. Senelis mirė našlys, gydytojas Adomas,
nuo vėžio dar nesenas, ir teko kuris turėjo vienturtį sūnų 
jai vienai užauginti visą pul- Kęstutį.
ką vaikų, net dešimt: keturis ^Bus daugiau)

Šv. Onos bažnyčia Vilniuje

sūnus ir šešias dukteris. Visi, 
išskyrus tik sūnų Juozą, su
kūrė šeimas ir paliko gimtąjį 
lizdą. Juozas liko su motina 
ir ūkininkavo. Sulaukė babu- 
nytė aštuoniolikos vaikaičių, 
kuriuos visus iki vieno be ga
lo mylėjo. Jos vardas buvo 
Ona, tad kiekvienais metais 
liepos 26-ąją suvažiuodavo 
visi jos vaikai (neatvykdavo 
tik labai svarbios priežasčiai 
esant), atsiveždavo savo vai
kus: vienus - jau paaugusius, 
kitus - dar visai mažiukus. 
Tiesa, žodis "suvažiuodavo" 
čia ne visai tinka, nes du sū
nūs gyveno Anykščiuose, tad 
jiems važiuoti ir nereikėjo...

Kunigas Lastauskas pri
siminė kaip jis, dar visai ne
didukas Antanėlis, paskui jau 
gimnazistas su tėvais (arba 
tik su motina) ir broliuku at
važiuodavo į babunytės var
dadienį iš Šiaulių (jo motina 
buvo babunytės duktė). Daž
niausiai jie atvažiuodavo Šv. 
Onos išvakarėse. Su nekant
rumu abu su broliuku laukda
vo susitikimo su babunyte. 
Ši, vos juos pamačiusi, apsi
džiaugusi tardavo:

- Vaikeliukai mano!
Jie pabučiuodavo babu- 

nytę, nuo kurios šypsenos vi
siems visada pasidarydavo 
gera, o babunytė tuoj suras
davo ką nors jiems pavaišinti. 
Po to jie nubėgdavo pasisvei
kinti su dėde Juozu.

Antanas su broliuku ne
ilgai išbūdavo Labedžiuose: 
jie verždavosi į pačius 
Anykščius. Mat, ten gyveno
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(Pabaiga)
Todėl ir nužudytą savo 

Didijį kunigaikštį Kęstutį lie
tuviai palaidojo kartu su jo 
kovos žirgu, o patį valdovą 
aprengė ir apginklavo, lyg jis 
jotų į kovą. Taip tą įvykį ap
rašė M. Strijkovskis ("Kroni
ka Polska, Litevska, Žmodz- 
ka", 1582 metai):

"Kęstučio kūną Skir
gaila, Jogailos brolis, kuni
gaikščių papročiu garbingai 
perkėlė į Vilnių. Liepė su
krauti didelį laužą iš sausų 
medžių Vilniaus slėnyje ir 
tėvų pagonių papročių paren
gė viską, kas reikalinga kūnui 
deginti. Ten pat mirusįjį Ap
rengė kunigaikščio drabu
žiais ir pašarvojo su ginklais 
(kardu, ragotine ir saidoku), 
uždėjo kūną ant laužo, drau
ge su juo vieną jo ištikimiau
sią tarną, puikiai išpuoštą jo 
žirgą, porą kurtų, sakalus ir 
šunis, barsuko ir meškos na
gus ir medžioklės trimitą. 
Paskui, sudėję dievams aukas 
ir apgiedoję jo narsumą, pa
degė laužą ir taip viską sude
gino. Po to pelenus ir apde
gusius kaulelius surinkę, su
dėjo į karstą ir palaidojo. To
kia buvo gyvenimo pabaiga 
ir laidotuvės garsaus Kęstu
čio."

Kokie gražūs tie papro
čiai, jų apeigos. Anų amžių 
lietuvių tikėjimas buvo toks 
tyras ir tikras. Nors šiandien 
mes turim savo Dievą ir va
dinam save tikinčiaisiais, ma
no manymu, mūsų protėviai 
buvo daug labiau tikintys, 
nors ir pagonys.

Senajame tikėjime įdo
mus buvo dar vienas dalykas. 
Šventyklose, kurios buvo va
dinamos ramovėmis, degė 
"amžina šventoji ugnelė". Tai 
prie jos šildėsi negrįžusios 
vėlės. Visas tikybines lietu
vių apeigas atlikdavo dvasi
ninkai, kurie buvo vadinami 
kriviais.

Lietuviai turėjo labai 
daug prietarų, kurie beveik 
slaptai buvo perduodami iš 
kartos į kartą (P. Višinskis). 
Jei nukrisdavo žvaigždė, tai

KODĖL NORIU BŪTI LIETUVĖ?
lietuviai tikėdavo, kad tuo 
metu miršta žmogus, nes 
kiekvienas turi savo žvaigž
dę. Jei duonos gabalėlis nu
krisdavo, tai jį reikėdavo pa
kelti, pabučiuoti ir suvalgyti. 
Dar ir šiandien ne viena mo
čiutė paliepia, numetus duo
nos trupinėlį, jį pakelti ir pa
bučiuoti. Nereikia galvoti, 
kad senelė vaikėja, ji vis dar 
pamena savo tėvų tvarką ir 
tradicijas. Reikia tokius žmo
nes gerbti ir jų klausyti, nes 
jie daug ką matė ir žino. Tur
būt tų senelių anūkai jau tos 
duonutės nebučiuos ir taip 
negerbs, kaip seniau žmonės 
darydavo. Keičiasi laikai, o 
kartu su juo ir žmonės. Kokia 
gi turtinga turėjo būti lietuvių 
vaizduotė, kuri sugebėjo su
kurti tokias tradicijas. Ne
įmanoma nesididžiuoti to
kiais bočiais ir negalima jų 
išsižadėti.

Nagrinėdami Lietuvos 
istoriją sužinom, kad lietuviai 
pasižymi kantrumu, draus
mingumu, savigarba. Garsu
sis S. Daukantas apie lietu
vius rašo: "Jie varge nenu
simena, neaimanuoja; būda
mi laimingi per daug nesidi- 
džiuoja; pradėtą darbą visuo
met pabaigia." O įžymus filo
sofas J. Kant'as lietuvius cha
rakterizuoja taip: "Lietuviui 
šliaužiojimas yra svetimes
nis, nekaip jo kaimyninėms 
tautoms. (...). Lietuvių išdi
dumas arba, greičiausiai, ver
tės jausmas, kuris rodo drąsą 
ir garantuoja jų ištikimybę, 
visai skiriasi nuo kiekvienos 
puikybės". Apie šiuos lietu
vių bruožus liudija daugelis 
istorinių faktų, jie nebelieka 
vien tuščiais žodžiais. Turbūt 
dėka šių savybių lietuviai 
įstengė apsiginti nuo kryžiuo
čių ir kalavijuočių ordinų, pa
dėti kaimynams gintis nuo 
totorių.

Lietuviai, kaip tauta, pa
sižymėjo taip pat meniniais 
gabumais, ypač muzikos ir 
tautosakos kūrimo srityje 
(Gūnther). Apie tai kalba lie
tuvių dainos, audinių raštų

Birutė Baliūnaitė
Punsko Kovo 11-osios 

gimnazijos III klasės mokinė, 
JAV LB Švietimo tarybos 
paskelbto konkurso dalyvė 

įvairumas ir tautiniai rūbai. 
Kiekvienas Lietuvos regio
nas, taip pat ir mes, dzūkai, 
galim pasididžiuoti savo tau
tiniais rūbais. Ir tik su jais, o 
ne svetimais rūbais, būsime 
pasauliui įdomūs.

Lietuvių tauta išaugino 
nemažai filosofų. Pavyzdžiu 
gali būti Kantas, Vydūnas. 
Tai jie skelbė tiesas, kurios ir 
šiandien aktualios. Vydūnas 
yra laikomas garsiausiu lie
tuvių išminčiumi. Labai gra
žiais žodžiais Vilhelmas Sto
rasta (Vydūnas) apibrėžė 
žmogaus gyvenimo trukmę: 
"Žmogus gyvena nuo akies 
mirksnio lig akies mirksnio, 
iš valandos į valandą, iš die
nos į dieną..." Taip ir iš tik
rųjų yra. Vydūno apmąsty
mai yra tokie gilūs, kad galės 
dar ilgai gyvuoti naujaisiais 
amžiais. Labai gražūs yra 
Vydūno žodžiai, kuriuos iš
sako Visuomis dramoje "Ne 
sau žmonės":

"Ženki žmogiškumo ta
ku! O kad tu, ar tavo vaikai, 
ar tik ir vaikų vaikai, išgirsite 
skambant iš kapų, iš miškų, 
iš daubų ir nuo kalnų mano 
kanklių stygas, tuomet žino
kite, kad jaunas vėl Visuo
mis. Savo žmoniškumo krau
ju jūs jį atgaivinote! Tuomet 
pavasaris tėvynei vėl bus atė
jęs." Kaip girdėsim Visuomio 
kankles, girdėsim mūsų bo
čių ir Vydūno balsus, kurie iš 
piliakalnių ir kapų amžinai 
žadins mumyse žmogiškumą.

Per visus amžius gimė 
lietuvių tautai daug poetų, 
tautosakininkų, dainorių: 
Maironis, Kudirka, Žemaitė, 
Vaižgantas... Šie garsūs 
žmonės kiek galėdami aprašė 
ir apdainavo Lietuvos grožį, 
iškėlė jos vardą į platų pasau
lį. Tai dėka jų galim ir dabar 
skaityti lietuviškas knygas, 
kurių nepalaužė ir nesunaiki
no rusų "raidžių kalavijai".

Lietuvių tauta pergy
veno daug smūgių, karų, pa
dalijimų. Apie tai taikliai pa
rašė Kirkor: "Istorinės audros 
lietuvių tautą taip blaškė, jog 
atrodo, kad ji seniai būtų tu
rėjusi išnykti. Bet šimtmečius 
besitęsiančias nelaimes ji 
pergyveno su niekuo nesusi
maišiusi, išlikdama gyva ir 
išsaugojusi savo tautiškumą, 
kalbą, būdą ir papročius." Tai 
labai svarbūs žodžiai, kurie 
dar kartą išaukština Lietuvą, 
išskiria iš kitų tautų.

Lietuvos žmonių skaus
mus sunku būtų surašyti: Vil
niaus pagrobimas, caro val
džios priespauda, karai, išve
žimai, Sibiras... Klausydama 
senelių pasakojimų apie Si
birą, darbus Vokietijoje ne
galiu patikėti, kad žmogus 
gali tiek ištverti. Jie gyvi, ne- 
palūžę ir laukiantys geresnės 
Tėvynės ateities. Nežinoma 
lietuvė, kankinama Sibiro 
šalčių, užrašė tokią savo mal
dą: "...Palaiminki mano my
limuosius ir visą mano Tautą, 
o ypač Tėvynės gynėjus, naš
laičius ir visus kenčiančius 
už Tiesą..." Ji mirė. Nelemta 
jai buvo pamatyti dar kartą 
gimtuosius namus...

APDOVANOTI IŠEIVIJOS
KUNIGAI

Liepos 1 d. Mindaugo 
karūnavimo-Valstybės die
nos - proga Lietuvos Res
publikos Prezidento Algirdo 
Brazausko dekretu Gedimino 
ordinu buvo apdovanoti du 
išeivijos kunigai - kun. prel. 
Jonas Kučingis ir kun. Vin
cas Valkavičius-Wolkovich.

Kun. J. Kučingis buvo 
įšventintas kunigu Lietuvoje 
1937 metais. Po karo atsi
dūręs JAV, nuo 1947 iki 
1984 metų klebonavo Los 
Angeles lietuvių Šv. Kazi
miero parapijai, kuri tapo Los 
Angeles lietuvių veiklos cen
tru. Kun. J. Kučingis apdova- 

■W'’W '

Švėkšnos (prel. J. Kučingio gimtinės) bažnyčia 1937 metais

Turėdama galimybę 
gimti dar kartą, norėčiau 
gimti lietuvaite. Negalėčiau 
gyventi be skambių ir grau
džių lietuviškų dainų, armo
nikos garsų. Dar ir šiandien 
kai tėtė užgroja armonika, 
prisimena man anoji Lietuva: 
su tautiniais rūbais, žaliais pi
liakalniais ir šiaudinėm pa
stogėm... Galėčiau būt lietu
vė vien dėl tos įdomios senų
jų aisčių praeities, jų tradicijų 
ir papročių. Negalima nemy
lėt Lietuvos, kuri išaugino 
mus praliedama daug kraujo, 
ir dėl kurios mūsų tautiečiai 
tiek kentėjo.
"Už ką gi tave pamylėjau, 
tu žeme gimtoji, 
Kad jaudini sielą 
ir ilgesiu širdį kuri, 
Ir skausmo atobalsiais 
mano krūtinėj vaitoji, 
Ir virpančioj ašaroj 
gęstančia saule žėri." 
(V.Mykolaitis-Putinas)

Taip savo meilę Tėvy
nei širdimi išsako tikriausiai 
ne vienas lietuvis: "Duok, 
Dieve, kad mes, dzūkai, nie
kad neužmirštum, nors gyve
nam Seinų-Punsko krašte, 
kad esame ir turime būti lie
tuviai!

notas 4-ojo laipsnio Gedimi
no ordinu.

Kun. Vincas Valka- 
vičius-Wolkovich, įšventin
tas kunigu 1953 metais, yra 
Nonvood, Massachusetts, lie
tuvių parapijos klebonas, o 
kartu tyrinėja JAV lietuvių 
istoriją. Jis paskelbęs nema
žai darbų apie JAV lietuvių 
parapijų, Lietuvos Vyčių is
toriją. Kun. V. Valkavičius 
apdovanotas 5-ojo laipsnio 
Gedimino ordinu.

Lietuvos Respublikos 
Ambasados JA V-ose 

spaudos skyrius

Liepos 7 d. Punske. Pasaulio Lietuvių bendruomenės seimo dalyviai - pas Lenkijos lietuvius.
Kreivėnų kaimas, Uzdilų šeimos ūkis Lietuvos-Lenkijos pasienyje V.Stankaus nuotr.
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"LITHUANIAN MERCY LIFT" DARBAI 
POKYLIS "VILTIES VĖJAI"

"Lithuanian Mercy Lift" 
(LML) kviečia klivlendiečius 
atvykti į metinį lėšų telkimo 
pokylį, "Vilties vėjai", kuris 
rengiamas spalio 4 d. "Spirit 
of Chicago" laive.

"Spirit of Chicago" yra 
didelis ir ištaigingas laivas- 
restoranas, kuris išplauks nuo 
Navy Pier. Numatoma puiki 
vakarienė, vyraujanti lietu
viška nuotaika, gera muzika, 
šokiai ir įspūdingas Čikagos 
dangoraižių vaizdas nuo Mi- 
chigan ežero. Apsilankykite 
pavieniui arba užsakykite sta
liuką šeimai šiam neeiliniam 
vakarui. Svetimų mūsų tarpe

PADĖKOS "LITHUANIAN MERCY LIFT"
Mūsų 19 daktarų ir gai

lestingų seselių geraširdiš
kumo išvyka į Klaipėdos 
miesto ligoninę gegužės 20- 
31 dienomis buvo labai sėk
minga. Per penkias dienas 
operavome 22 vaikų veide
lius. Tai galėjome padaryti 
dėka Jūsų labai didelės pa
galbos, persiunčiant mūsų 
mediciniškus instrumentus, 
vaistus ir aparatus. Visi mūsų 
daktarai labai Jums dėkoja už 
tikrai didelę pagalbą Klaipė
dos vaikučiams.

Klaipėdos miesto ligo- 
goninės gydytojų sąjungos 
pirmininkas dr. Algis Šlepa- 
vičius ir DiStefano-Gold- 
berg Klaipėdos Burnos ert
mės ir žandikaulių chirurgi
jos centro vadovas dr. Vy
tautas Grykšas, prašė perduo
ti Lithuanian Mercy Lift - 
Christian Relief darbuoto

"NEMUNO" ANSAMBLIS AMERIKOJE

Edvardas Šulaitis

Šią vasarą vėl sulaukė
me šaunių šokėjų ir daininin
kų iš Lietuvos. Niujorke, Či
kagoje ir Utah valstijoje kon
certuoja žymiojo Kauno tech
nologijos tautinio ansamblio 
"Nemuno" grupė - 35 asme
nys. Jaunieji ansambliečiai į 
Niujorką atskrido liepos 2 d., 
o atgal į namus išskris rug
pjūčio 14 d. iš San Francisco. 
Taigi kauniečiai dėdės Šamo 
žemėje paviešės gana ilgokai 
- net 6 savaites.

Pagrindinis šios kelio
nės tikslas - dalyvavimas 
tarptautiniuose folkloro festi
valiuose Utah valstijoje. Pir

nebus.
LML surenka ir per

siunčia padovanotus reikalin
giausius vaistus ir medicinos 
aparatūrą. Nuo šios organiza
cijos įkūrimo 1990 metais 
LML yra pasiuntusi į Lietuvą 
250 talpintuvų, kurių vertė 
yra daugiau kaip 65 milijonai 
dolerių. Visas šio pokylio 
pelnas skiriamas vaistų ir 
medicinos aparatūros pirki
mui Lietuvos ligoninėms bei 
slaugos namams. Yapč reika
lingi vaistai gydymui nuo 
džiovos. LML padeda kovoti 
prieš džiovą Lietuvoje, pirk
dama ir pristatydama vaistus 

jams perduoti jų padėką.
Su padėka ir pagarba Jums, 
Dr. Gintautas Z. Sabataitis 

"Partnerystės Viltyje" 
koordinatorius

KLAIPĖDOS MIESTO 
LIGONINĖS PADĖKA

Prieš 3 metus pradėta 
programa "Vilties partnerys
tė" tarp dviejų susigiminiavu
sių miestų - Klaipėdos ir 
Klivlendo. Jau treti metai di
delė grupė profesorių, gydy
tojų ir medicinos seserų at
vyksta į Klaipėdos miesto li
goninę. Jie atlieka unikalias 
operacijas apsigimusiems 
vaikams, skaito paskaitas 
Klaipėdos krašto medikams, 
moko juos ir padeda įdiegti 
naujausius tyrimo ir gydymo 
metodus. Kartu teikiama di
delė materialinė pagalba.

masis iš jų vadinasi "Spring- 
ville World Folkfest" - 
Springville mieste liepos 11- 
19 dienomis. Iš ten kaunie
čiai vyksta į "Carbon Coun- 
try International Folkfest" 
Helper mieste liepos 20-27 
dienomis. Po to mūsiškių lau
kia dar rimtesnis jėgų išban
dymas pačiame Salt Lake Ci- 
ty mieste įvykstančiuose 
"Temple Concert Series" pa
sirodymuose liepos 27-rug- 
pjūčio 3 dienomis. Kelionės 
pabaigoje "Nemuno" atstovai 
turės progą pasirodyti didžiu
liame renginyje, pavadintame 
"Summerfest International 
Arts anb Folk Festival" 
Bountiful mieste rugpjūčio 3- 
11 dienomis.

Kauniečiai pasirodys ir 
lietuviams bent didžiausiuose 
jų telkiniuose JAV - Niujor
ke ir Čikagoje, Šioje vietoje 
norėčiau šiek tiek plačiau pa
kalbėti apie patį "Nemuno" 
ansamblį, kurio ištakų reikėtų 

Antakalnio vaikų džiovos sa
natorijai ir kitoms Lietuvos 
ligoninėms.

Kas negali atvykti į šį 
pokylį, vis dėlto galėtų pa
remti LML, pirkdami loteri
jos bilietus. Didžiausias jos 
laimėjimas yra du lėktuvo bi
lietai kelionei į Lietuvą!

Norėdami išsamiau su
žinoti apie rengiamą pokylį 
arba loterijos bilietus bei 
gauti daugiau žinių apie mū
sų veiklą, kreipkitės į Marytę 
Nemickienę, tel. (708) 442- 
8297 arba į "Lithuanian Mer
cy Lift" tel. (630) 257-6777.

Raminta Vaitėnaitė-Jacobs

Atvežta ir padovanota Klai
pėdos miesto ligoninei 2 nar
kozės aparatai, 2 kvėpavimo 
aparatai, 5 personaliniai 
kompiuteriai, rentgeno apa
ratas, sterilizatorius, operaci
niai instrumentai ir daug me
dikamentų bei gydymo ir 
slaugos priemonių. Tai įgali
no sukurti Klaipėdos miesto 
ligoninėje veido ir žandikau
lių chirurgijos tarnybą ir 
įkurti D.Distefano - D. Gold- 
bergo vardu pavadintą veido 
ir žandikaulių chirurgijos 
centrą.

Mes esame labai dėkin
gi "Lithuanian Mercy Lift" 
už labai didelę pagalbą, tie
kiant medicinines priemones, 
be kurių nebūtų ir šio centro.

Su didele pagarba: 
habil m. dr. V. Janušonis, 

gydytojai: A. Šlepavičius 
ir V. Grykšas

ieškoti 1944 metais, kada 
susibūrė šokių entuziastų 
grupelė. Pats ansamblis įkur
tas 1949 m. Jo pirmuoju me
no vadovu buvo Aloyzas Čy- 
žas. Pirmasis kolektyvo kon
certas įvyko 1950 m. balan
džio 22 d.

Jau beveik 50 metų 
kruopščiai dirbdamas, šis an
samblis tapo populiarus ne 
tik Lietuvoje, bet ir užsieny
je. Jis pasirodė Lenkijoje, 
Čekoslovakijoje, Bulgarijoje, 
Vokietijoje, Graikijoje, Ka
nadoje, Suomijoje, Anglijoje, 
Ispanijoje, Šveicarijoje, Bel
gijoje. Tarptautiniame festi
valyje Anglijoje 1992 metais 
ansamblis laimėjo prizinę 
vietą. Lietuvoje "Nemunas" 
yra nuolatinis respublikinių 
dainų švenčių, Baltijos šalių 
studentų dainų ir šokių šven
čių "Gaudeamus", kaimo ka
pelų "Grok, Jurgeli" ir dau
gelio kitų švenčių dalyvis.

ILLINOIS VALSTIJOS 
GUBERNATORIAUS JIM EDGAR 

PADĖJĖJA PAT MICHALSKI 
LIETUVIŲ RENGINIUOSE

Kauno Technologijos universiteto studentai - ansamblio 
dalyviai su Illinois valstijos gybernatoriaus J.Edgar padė
jėja Pat Michalski

Metinėje vasaros šventėje įteikus Illinois valstijos gu
bernatoriaus J.Edgar sveikinimą britų-lietuvių klubui. 
Nuotraukoje: Justinas Šidlauskas ir Pat Michalski

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

Tema: Autoriams suteikiama neribota teisė novelės 
temą, turinį ir pobūdį patiems pasirinkti.
Laikas: Paskutinė rankraščių įteikimo data 1997 
metų rugsėjo 15 d. (pašto antspaudas).
Rankraščius siųsti šiuo adresu:

Dirva, Novelės konkursas,
P.O. Box 19191
Cleveland, Ohio 44119-0191

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 

j arba kompiuteriu ir pasirašyti slapyvardžiu. Tą patį 
slapyvardį užrašykite ant pridedamo užklijuoto 

i vokelio, kuriame įdėta autoriaus tikroji pavardė, j 
j adresas ir telefono numeris. Tik laimėjusio vokelis 
; bus atidarytas.

Nepremijuoti rankraščiai grąžinami tik j 
\ autoriams prašant, jų nurodytu adresu.

Žiuri paprasta balsų dauguma sprendžia, ką j 
; premijuoti.
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SODININKAS VINCAS APANIUS

Vincas Apanius 1939 metais. Baulo nuotr.

Ne visi mes, peržengę 
80-ties metų sukaktį, galime 
džiaugtis gera sveikata, suge
bėjimu aktyviai dalyvauti vi
suomeninėje veikloje ir sėk
mingais bei prasmingais pra
eities profesiniais laimėji
mais. O Vincas Apanius da
lyvauja šalpos darbe, rūpinasi 
Lietuvių kultūros darželiais ir 
juos gražina. Prisimename 
gerus jo darbo įvertinimus: 
"We ha ve been pleased with 
the ųuality and dependable 
service he has provided us, 
and we recommend him and 
his crew highly" (Saint Lu- 
ke's Hospital Director of 
Maintenance, April 18, 1978)

Skaitėme "Dirvoje" įdo
mius istorinius straipsnius 
apie Lietuvių kultūros darže
lius, kurie buvo vandalų nu- 
terioti, o dabar V. Apaniaus 
pastangomis vėl atstatyti ir 
gražiai sutvarkyti. Žinome jį

SMARAGDŲ 
KAROLIAMS 
- 80 METŲ

Sakoma, kad sulaukus 
80 m. amžiaus, kartais kinta 
išvaizda. Tačiau to negalime 
pasakyti apie Cleveland'o 
Metroparkus, kuriuos įprastai 
vadiname "Smaragdų karo
liais". 1917 m. liepos 13 d. 
buvo įkurta parkų apygarda, 
kuriai teko nelengvas uždavi
nys - sukurti Cleveland žmo
nėms erdvę gamtoje ir apsau
goti gamtos slėnių aplinką. 
Metų metais parkų sistema 
augo ir plito visomis krypti
mis, paliesdama milijonus 
žmonių, kurie pamėgo gra
žias giraites, zoologijos sodą, 
golfo aikštes, informacinius 
gamtos centrus, iškylų ir dvi
račių takus, gegužines, laive
lius, meškeriojimą ir plaukio
jimą ežeruose.

Dabar Metro parkų apy
gardą sudaro virš 19,000 akrų 

ne tik kaip Lietuvių kultūros 
darželių ir Balfo pirmininką, 
nes jo veiklos laukas yra 
daug didesnis ir turtingesnis. 
Balfo Cleveland'o skyrius yra 
pasiuntęs tonas drabužių ir 
knygų į Lietuvą. Šis darbas 
vyksta ir toliau, nes pagalba 
- reikalinga.

Kertinis jo veiklos sodi
ninkystės srityje akmuo buvo 
priėmimas pasiūlymo dirbti 
Gwinn Estates Bratenahl. Ta
da jis su šeima iš Čikagos 
persikėlė į Klivlendą (Cleve
land, OH). Darbas jam sekė
si, nes jis tvirtai laikėsi savo 
"teorijos": "Ką darai, daryk 
geriau, negu kiti. Išvengsi 
problemų, kurias sąlygoja 
konkurencija."

Kolegų paskatintas ir 
įsigijęs pasitikėjimo savo 
darbo rezultatais, V. Apanius 
1957 m. įsteigia savo bendro
vę "Better Lawns and Gar- 

Lokys Metroparkų zoologijos sode
G. Juškėno nuotr.

dens". Po 10 metų, t.y. 1967 
m. rugsėjyje skaitome:

"Here are the Winners 
in Landscape Competition: 
Residential Maintenance. Mr. 
&Mrs. Scott Mueller, 16620 
Parkland Dr., Shaker Hts, By 
The Better Lawns & Gardens 
Co. Second place"

"Residential Installation 
and Design. Mr. & Mrs. John 
Tedor, 5618 Haleston Dr., 
Lyndhurst, by The Better 
Lawns and Gardens Co. First 
place."

30 metų vadovaudamas 
savo bendrovei, jis daug kar
tų buvo pažymėtas kaip įžy
mus sodininkas ("outstanding 
horticulturist). Jo bendrovė 
gaudavo užsakymus iš dide
lių ir mažesnių kompanijų 
bei pavienių asmenų. Jis vi
suomet gaudavo geras reko
mendacijas, kurias sąlygoda
vo jo darbo rezultatai.

Vincas jau nuo pat vai
kystės norėjo būti sodininku, 
lyg jis būtų gimęs su "Green 
Thumb". Iš gimnazijos Vin
cas pateko į Aukštosios Fre
dos sodininkystės mokyklą, 
kurią baigė vienas iš pirmųjų 
ir pradėjo ruoštis savo profe- 
sineiveiklai, tikėdamasis 
verstis privačia sodininkyste. 
Okupacija sutrukdė jam įgy
vendinti numatytus siekius.

1949 m. V.Apanius at
vyko į JAV ir tuojau surado 
puikią progą dirbti pagal pro
fesiją. Jis dirbo ir tęsė studi
jas, o 1954 metais įgijo baka
lauro laipsnį sodininkystėje.

Visų pensininkų ir val
dybos vardu linkime Vincui 
Apaniui gražių, sveikų atei
ties dienų. Džiaukis savo pa
siektais laimėjimais, kuriais 
Tu dąliniesi su visais.

Jonas Kazlauskas 

plotai 14-je draustinių, kurie 
sujungti parkų keliais. Jai 
taip pat priklauso ir Cleve
land Metroparkų zoologijos 
sodas. Aygarda tvarko 100 
mylių kelių, kuriais daugelis 
mielai važiuoja, lankydami 
parkus.

Per tuos 80 metų pa
sitaikė visokių "kupstelių" 
apygardos gyvavime. Vieni

NaujakuriiĮ rūpesčiai
KOMPIUTERIŲ ŠALIS

Robert Reich, buvęs 
JAV Darbo skyriaus (Depart- 
ment of Labor) vadovas, ne 
kartą tvirtino: "Amerikoje 
keitimasis žiniomis duoda 
daugiau pelno negu daiktų 
gamyba. "Šie mainai daž
niausia vyksta, naudojantis 
kompiuteriais. Naujakuriams 
reikės priprasti naudotis 
kompiuteriais mokykloje, 
darbe ir namuose.

Jei jūs daug žinote apie 
informatiką, sveikinu! Jei ne, 
nenusiminkite. Kompiuterių 
kainos vis krinta, informati
kos pamokas nesunku susi
rasti. Be to, daug žmonių mo
ka jais naudotis ir gali jums 
padėti.

Turbūt jau girdėjote to
kius žodžius, kaip "Inter
net"," World Wide Web", 
"Information Superhighway" 
ir "Net surfing". Gal juos dar 
nelabai suprantate? Kas yra 
tas "Internetas" ir kam jo rei
kia?

Argi mes tokių pačių 
dalykų neklausėme apie fak
so mašinėles? Ir juk tai buvo 
dar visai neseniai...

Paprastai kalbant, "In
ternetas" yra pasaulinio mas
to kompiuterių tinklas. Gali
ma įsivaizduoti tūkstančių 
tūkstančius tarpusavyje su
jungtų kompiuterių. Prie 
kiekvieno kompiuterio sėdi 
žmogelis. Prisijungti prie "In
terneto" reiškia, tarsi jūs tam
pate didžiausio klubo nariu. 
"Internetas" yra idėjų, asme
nybių, žinių ir patirties įvai
rovė. Jo naudotojai yra val
džios įstaigos, kompanijos, 
universitetai, bibliotekos, lai
kraščiai. Jie yra: moterys, vy
rai, vaikai. Galima su bet kuo 
"susikalbėti" per elektroninį 
paštą. Galima ieškoti infor
macijos "WWW" puslapiuo
se. Šie puslapiai yra sukurti 
tam, kad ką nors praneštų, 
siūlytų parduoti, arba šiaip 
sau, be jokio rimtesnio pa

jų jau pašalinti, o naujausiai 
problemai - stirnų pertekliui 
- dar ieškoma būdų, kaip jį 
sumažinti. Ir štai dabar Great 
Cleveland (Didžiojo Klivlen- 
do-red.) gyventojai ir svečiai 
iš daugelio pasaulio kraštų 
mielai lanko tuos parkus, ku
rie visiems tarnaus kitus 80 
metų, o gal ir dar ilgiau.

Ger.J.

grindo.
Niekas negali vadintis 

"Interneto" vadovu. Niekas jo 
neprižiūri. Yra žmonių, kurie 
norėtų sustiprinti jo priežiūrą. 
Bet kol kas, jei jums kas nors 
gali paskambinti į namus, pa
siųsti faksu arba paštu kokį 
nors melą arba šlamštą, taip 
pat gali tai gali padaryti ir per 
"Internetą". Jums patiems rei
kia spręsti, kas tinka ir netin
ka.

Naujakuriams "Interne
tas" labai praverčia. Jis tarsi 
atidaro daug durų. Jūs galite 
susirasti kitus naujakurius, 
susipažinti su savo naujuoju 
gyvenimu, išsiaiškinti apie 
imigraciją, mokyklas, kelio
nes, paieškoti darbo.

Pigiausias variantas - 
prisijungti prie "Interneto" 
per biblioteką. Tai gali kai
nuoti nuo $50-$ 100 už me
tus. Bet jei pasirinksite "on- 
line service provider", reikia, 
kad gautumėte "unlimited ac- 
cess". Susiraskite draugą, ku
ris jums pradžioje padės nau
dotis kompiuteriniu tinklu. 
Galite'tokią pagalbą gauti ir 
bibliotekoje.

Seniau pagaminti kom
piuteriai tikriausia netiks pri
sijungimui prie "Internet". 
Patarčiau, kad kompiuteris 
būtų: 100 megahertz Pentium 
processor arba dar galinges
nis, 16 MB RAM, 1000 MB 
hard drive, CDROM drive, 1 
MB video memory, sound 
card, VGA monitor, mouse,
28.8 modem speed. Su spaus
dintuvu (printer) viskas gali 
kainuoti mažiau kaip $2000.

Yra gera firma, kuri 
parduoda panaudotus (u sėd) 
kompiuterius. Galite skam
binti American Computer 
Exchange in Atlanta, Geor- 
gia, tel. 1-800-786-0717. Vi
są sistemą, kurią ką tik minė
jau, šioje agentūroje galima 
nusipirkti už maždaug $800. 
Dar reikės sumokėti apie $40 
už persiuntimą.

Siūlau susipažinti ir su 
šio straipsnio autorės pusla
piais. Juos rasite, surinkę to
kį "adresą" :<http://www. ats 
com.net/~raimonda>

Red. prierašas: Lietuvos 
žinių agentūros pranešė, kad 
per INTERNET jau galite 
kasdien nemokamai skaityti 
didžiausią lietuvišką dienraštį 
"Lietuvos rytą". Jo adresas: 
<http://www.lrytas.lt>

http://www._atscom.net/%7Eraimonda
http://www.lrytas.lt
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Vytautas Šeštokas

Toks klausimas yra ga
na įdomus. Iki šių metų gruo
džio pabaigos tik rinkėjų va
lia nulems, kas taps nauju 
Lietuvos Respublikos prezi
dentu. Tačiau rinkiminė pro
paganda jau dabar prasidėjo. 
Partijos ir grupės, kurios iš
kėlė savo kandidatus, tiek 
Lietuvos, tiek jau ir Ameri
kos spaudoje aiškiai pasisako 
apie savo pasirinktus kandi
datus ir jų tinkamumą būti 
Lietuvos prezidentu, aršiai 
puldami konkurentus.

Lietuvos žmonėms, ku
riems bus pristatyti septyni 
kandidatai, tikrai susisuks 
galva. Net ir Saliamono gal
vą turint, bus sunku išrinkti 
"geriausią iš geriausių".

Rinkiminėje kampanijo
je neturėtų vyrauti tik atskirų 
politinių partijų motyvai bei 
jų savanaudiški siekiai. Kan-

KAZYS BOBELIS:
"AŠ SAVO ALGĄ IŠDALINU VARGŠAMS”

Su Seimo nariu, pareiš
kusiu norą tapti Lietuvos Pre
zidentu, kalbasi P. Martin- 
kienė. Šį pasikalbėjimą, iš
spausdintą Klaipėdos laik
raštyje, "Dirvai" perdavė 
gerb. Teodoras Blinstrubas.

Apie totalinį puolimą

Prieš atvažiuodamas į 
Lietuvą dar neturėjau tokio 
išgyvenimo, niekad gyveni
me man nereikėjo nuo ko 
nors gintis, išskyrus tą metą, 
kai mes, dar vaikai, buvome 
išvežti iš Lietuvos, kai bėgo- 
me nuo komunizmo. Bet kai 
grįžau į Lietuvą, visus šeše
rius metus čia turėjau gintis, 
nes mane visą laiką puola, 
visą laiką niekina, nors aš 
nežinau, už ką. Visą laiką vi
sokias raudonas ar kitokias 
etiketes kabina.

Aš gi visą gyvenimą ko
vojau su komunizmu, kovo
jau dėl Lietuvos laisvės, kad 
padėčiau tiems, kurie buvo 
Sibire, koncentracijos sto
vyklose ir Lietuvos priespau
doje, bet šiandien visa apver
čiama aukštyn kojom, ir ma
ne kaltina visokiais nebūtais 
dalykais. Todėl tas faktas dar

Prezidento rinkimiĮ tema 
AR LIETUVAI REIKIA 

SEPTYNIŲ KANDIDATŲ?
didatas 'į prezidentus turėtų 
būti švarios sąžinės asmuo, 
neįsivėlus į visokius neaiš
kius politinius ar ūkinius 
sprendimus. Todėl būtų daug 
praktiškiau jau dabar pra
dėti prezidentinių kandida
tų rungtynes, kurias čia va
diname debatais. Tik tokiu 
būdu Lietuvos rinkėjai galės 
padaryti tinkamas išvadas, už 
kurį kandidatą verta balsuoti.

Dabar spaudoje prasi
dėjusi rinkiminė atskirų kan
didatų šalininkų propaganda 
dar nieko nepasako. Pavyz
džiui, kam nepatinka Valdas 
Adamkus, tas negailestingai 
rašo apie jį netiesą ir giria sa
vo pasirinktus Artūrą Pau
lauską ar Liuciją Baškauskai
tę.

į Lietuvos Prezidento 
rinkimus turėtume žiūrėti 
rimčiau, remdamiesi demo
kratijos reikalavimais, o ne 
vien tik didindami kandidatų 
skaičių. Lietuvos rinkėjai 
puikiai žino, kad jiems nerei
kia septynių kandidatų.

Jei būtų nedelsiant pra
dėti vieši prezidentiniai deba
tai, greičiau nubyrėtų pavar
dės tų kandidatų, kurie neturi 
galimybių pasiekti reikiamą 
balsų skaičių. Esant dabarti
nei padėčiai, busimasis Lie
tuvos prezidentas neturės di
delio balsų skaičiaus, nes 

labiau įžiebia pasiryžimo, 
noro kovoti ir parodyti tautai, 
kaip neteisingai informuoja
ma apie žmonės, kurie tikrai 
nori padėti Lietuvai.

Apie pagalbą ir 
žurnalistus

Grįžęs aš labai nuošir
džiai norėjau padėti Lietuvai, 
ir visą laiką bandau padėti. 
Kiek sąlygos leidžia, bandau 
šelpti ir padėti šeimoms, 
turinčioms negalių, daugia
vaikėms, vienišoms moti
noms, invalidams, pensinin
kams ir visiems, kuriems rei
kalinga pagalba. Gaila, turiu 
pasakyti, kad iš pradžių bu
vau labai naivus ir daugelį 
kartų nudegiau pirštus: aš pa
rėmiau žmones, kuriems pa
galbos nereikėjo. Bet aš to 
nežinojau: jie ateidavo, verk
davo, kalbėdavo, aš priimda
vau juos kaip tikrą pinigą ir 
padėdavau. Bet po to paaiš
kėjo, kad parėmiau nemažai 
tokių, kurie vertėsi įvairiais 
nelegaliais bizniais, gerai už
dirbdavo, gerai gyveno, bet iš 
visur rinkdavo pinigus. Da
bar, kai žmonės kreipiasi į 
mane pagalbos, aš prašau pa- 

daug rinkėjų išbarstys savo 
balsus veltui.

Amerikoje yra virš 250 
milijonų gyventojų. Per pas
kutiniuosius Amerikos prezi
dento rinkimus iš pradžių bu
vo iškelti 6 kandidatai. Ar ir 
dabar tarp lietuvių vyrauja 
įsitikinimas, kad būti kandi
datu į prezidentus yra garbė? 
Gal ta prezidentinio kandida
to garbė yra reikšmingesnė 
250 milijonų gyventojų turin
čioje valstybėje, bet ne Lietu
voje, kurioje gyvena 3.7 mi
lijono?

Užsienyje gyvenančių 
lietuvių, turinčių Lietuvos pi
lietybę, yra toks mažas skai
čius, kad jie rinkimų rezul
tatams neturės jokios įtakos. 
Svarbiausia gali būti tik išei
vijos lietuvių piniginė para
ma. Mūsų patarimai jiems 
yra mažai reikalingi. JAV LB 
Krašto valdybos pirmininkės 
R. Narušienės pasakymas 
kad LB nerems nė vieno kan
didato į Lietuvos prezidentus 
yra geras, bet bereikšmis.

Redakcijos papildy
mas: Neseniai sužinojome, 
kad apie savo norą tapti Lie
tuvos prezidentu pareiškė dar 
du asmenys: Seimo narys Ri
mantas Smetona ir Lietuvos 
reformų partijos pirmininkas 
Algirdas Pilvelis.

rodyti "Sodros" dokumentus, 
seniūno ar klebono pažymėji
mus ir panašiai, kad man bū
tų aišku, jog jiems reikia pa
galbos. Dabar aš esu atsar
gesnis, nes pamačiau, kad 
daugelis žmonių piktnaudžia
vo tuo nuoširdžiu noru padė
ti. Bet tokių nesąžiningų 
žmonių yra ne tik Lietuvoje, 
jų yra visame pasaulyje.

Kaip jūs žinote, aš visą 
savo algą išdalinu vargšams, 
aš ja visiškai nesinaudoju. Be 

Pasaulio Lietuvių bendruomenės seime: JAV LB atstovas - "Vilties" draugijos vecepir- 
mininkas dr. Viktoras su trimis LR Seimo nariais, trimis Kazimierais - dr.Kaziu Bobeliu, 
prof. Kazimiera Prunskiene ir Kazimieru Šaviniu

to, mes su broliu Jurgiu esa
me įsteigę Lietuvos žurnalis
tų premiją. Jau dvi premijos 
buvo įteiktos, o po kelių sa
vaičių bus įteikta trečioji - 
žurnalistui, kuris labiausiai 
nusipelnė, padėdamas at
skleisti įvairius ekonominius, 
politinius ar kriminalinius 
nusikaltimus ir kurio publika
cijų dėka tie "žulikai", banki
ninkai ir kiti nusikaltėliai yra 
suimami ir patraukiami bau
džiamojon atsakomybėn. Tai 
praktikuojama Vakarų pasau
lyje. Vakaruose yra tam tikra 
grupė žurnalistų, kurie tą dar
bą puikiai atlieka ir nusikalti
mus iškelia į viešumą. Labai 
svarbu, kad Lietuvoje žurna
listai neužsiimtų vien asme
ninių intrigų aprašymu ar 
įvairių asmenų šmeižimu, o 
užsiimtų tų nusikaltėlių, ku
rie kenkia tautai, demaskavi
mu.

Apie lietuvius Amerikoje 
ir atvykėlius Lietuvoje

Vieną dalyką noriu pa
žymėti: Amerika šiandien ge
riau traktuoja mūsų lietuvius, 
kurie yra šiuo metu nuvažia
vę į Ameriką, nelegaliai ten 
gyvena, dirba, gauna pašalpą, 
negu kad Lietuvos valdžia 
traktuoja Amerikos ar Kana
dos lietuvius, grįžtančius į 
Lietuvą. Mums neleidžia įsi
registruoti, mums atima pilie
tybę, daro visokius sunku
mus. Nuvažiavę lietuviai su 
turisto viza į Ameriką pasi
lieka ten kaip nelegalai - jie 
gauna darbą, po kiek laiko 
gauna socialinę apsaugą ir vi
są paramą, ir nė vienas iš jų 
nebadauja. Per Kalėdas bū
damas Amerikoje sutikau ke
letą lietuvių, kurie sunkiai 
sirgo ir kuriuos Amerikos 
valdžia gydė už dyką, nors 
jie buvo nelegalūs. O čia at
važiavęs lietuvis gyvena dve
jus metus ir negali įsiregist
ruoti - tai yra tragedija. Aš, 
dirbdamas Užsienio reikalų 
komitete, susiduriu kasdien 
su tokiais žmonėmis, kurie 
po keletą metų gyvena Lietu
voje, bet negali gauti darbo, 
jų nepriima į darbo biržą, jie 
negauna jokios socialinės ap

saugos, negali niekur įsire
gistruoti, nors jie yra tikri lie
tuviai. Mes turime imti pa
vyzdį iš žydų. Amerikos žy
dai, tapę tikrais amerikonais, 
gyvenantys Amerikoje dau
gelį metų, net nebemokantys 
savo kalbos, tik užsinorėję 
gali tapti Izraelio piliečiais - 
Izraelio valdžia jiems iškart 
duoda vizą. Užtat Izraelis yra 
taip gerai ekonomiškai išsi
vysčiusi šalis: Amerikos žy
dai atvažiuoja, atveža kapita
lo, padeda kraštui atsikurti. O 
mes savo brolius ir seseris 
eliminuojam, o tie, kurie at
vyksta, turi pereiti Golgotą. 
Taip, kaip ir aš ėjau per Gol
gotą.

Apie ekonomiką, 
nusikaltimus 

ir privatizavimą

Lietuvos ekonominė si
tuacija nė kiek negerėja, o 
kasdien blogėja. Jeigu val
džia leidžia bankams apgau
dinėti žmones, leidžia tiems 
"žulikams", kurie pavogė mi
lijonus dolerių, gyventi lais
vai ir negali jų turto konfis
kuoti - tai yra nesuprantamas 
dalykas. Visi skaitėm, kad 
buvo nubaustas Daktaras, 
Kauno brigados lyderis. Bet 
jo milijoniniame name gyve
na žmona su motina, jis ten 
neregistuotas. Amerikoje, pa
vyzdžiui, reikėtų parodyti do
kumentus, iš ko tu tą namą 
pasistatei ir kiek tu mokesčių 
mokėjai per tuos metus. Ir tą 
namą konfiskuotų. O pas mus 
niekas tuo užsiimti nesuinte
resuotas, nes visų kišenės yra 
to dalyko paliestos. Lietuvoje 
ypač lengva sugauti visus nu
sikaltėlius, kadangi iki 1990 
metų niekas čia milijoninės 
vertės "palocių" neturėjo.

Indėlininkai neatgauna 
tų kelių tūkstančių litų, nes 
valdžia sako, kad neturi pini
gų. Bet valdžia atsakinga už 
bankų griuvimą, valdžia turė
jo kontroliuoti bankus, kad 
nebūtų išduodamos be užsta
tų milijoninės paskolos. La
bai lengva būtų žmonėms

(Nukelta į 9 psl.)
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JURGIS

Vladas Vijeikis

Žmona atsiliepė į te
lefono skambėjimą. Pakalbė
jusi sako:

- Mus kviečia Jurgis 
pietums.

- Kas tas Jurgis? Ar tai 
tavo koks buvęs kavalierius?

- Tai mano senas pažįs
tamas. Turėtum jį prisiminti.

Prisiminiau. Buvau vie
ną kartą susitikęs.

- Tai ko jis nori?
- Jis nori susitikti ir pa

sikalbėti lietuviškai. Neturi 
progos, o užmiršti nenori.

Jurgis pakvietė į lietu
višką restoraną. Atvykome 
labai laiku ir radome Jurgį 
jau belaukiantį su kita mums 
pažįstama. Žiūriu, Jurgis ant 
peties pasikabinęs video apa
ratą. Griebiausi šukų, kad 
bent kiek padoriau atrodyčiau 
fotografijoje ir dar judančio
je. Bet mano pastangos buvo 
veltui. Pasirodė, kad tai maši
na, kuri teikia orą. Jurgis ne
galuoja kvėpavimo sunku
mais ir negali nė žingsnio 
žengti be tos mašinos, kuri 
tikrai labai panaši į video 
aparatą.

Besikalbant apie tą ir 
aną paaiškėjo, kad Jurgį ne
gailestingai puola ligos ir ne
laimės. Prieš porą metų mirė 
žmona. Vaikai išsisklaidę po 
Ameriką. O bacilos tiesiog 
paskelbė jam karą. Pergyve
no širdies atakas, plaučių už
puolimus ir dar kai ką. O da
bar kvėpuoti sunku. Bet Jur
gis nepasiduoda.

VASARA 
"GINTARE"

Neseniai Cleveland’o 
Lietuvių - Amerikos piliečių 
klubas išsiuntinėjo savo na
riams pranešimus apie vasa
ros veiklą. Ten pabrėžiama, 
kad klubą dabar tvarko nauja 
vadovybė. "Gintaro" valgyk
la vasarą atidaryta nuo antra
dienio iki penktadienio 11:30 
- 3:00 vai. Kiekvieną penk
tadienį 5:00 - 8:00 v.v. vai
šinama žuvies kepsniais. Pra
dedant liepos 19 d., šeštadie
niais 5:00 - 8:00 v. bus ypa
tingas patiekalas - "Prime rib 
special". Be to kasdien "Gin
tare" bus paruošti vis kitokie 
skanėstai, kaip - sparneliai, 
dešrelės, meksikietiškos ta-

Aplankė Lietuvą. "Kaip 
ten gražu", pasakoja Jurgis. 
Mat jis - ne iš Lietuvos. Jis 
gimęs Amerikoje, bet kalba 
lietuviškai. Nors su akcentu, 
kurį pavadintum "riebiu". Bet 
mes gražiai susikalbam, kai 
ką įterpdami angliškai, nes ir 
mums pritrūksta grynai lietu
viškų posakių, o kai kuriems 
greitomis nerandam sulietu
vinimo.

Lietuvoje Jurgis buvo 
ne tik grožėtis gamta. Jis yra 
aktyvus AA (Alcoholic Ano- 
nymous) veikėjas. Nuvažia-. 
vęs lankėsi daugelyje vietų ir 
susitikinėjo su Lietuvoje vei
kiančia AA organizacija, ku
rios įkūrimui jis padėjo daug 
pastangų. Apvažiavo daug 
miestų, parūpino reikiamos 
literatūros.

Jurgis mėgsta darbuotis 
darže. Sodina, ravi, laisto. 
Bet jam kliudo tas nelemtas 
"video oro aparatas".

- Turiu 50 pėdų ilgio 
žarnelę, kurią prijungiu prie 
aparato. Nereikia nešiotis ir 
daug laisviau galima vaikš
čioti po daržą.

Užmiršau paklausti, iš 
kur Jurgio tėvai. Bet pajutau 
jame žemaitišką užsispyrimą, 
aukštaitiška veržlumą, dzū
kišką linksmumą. Na netruko 
ir suvalkietiško sumanumo, 
nes finansinės paramos jis 
neprašo ir dar aukoja Lietu
vos vaikams.

Nejučiomis man prisi
minė šv. Jurgis, kurį taip 
mėgsta vaizduoti Lietuvos 
liaudies skulptoriai. Kariauja 
šv. Jurgis su slibinu ir aišku, 
kad laimės kovą. Taip ir mū
siškis Jurgis kovoja, net ne su 
vienu slibinu ir laimi.

Prisimenant tą malonią 
ir įdomią popietę, vis dėlto 
man gaila, kad tas kvėpavimo 
aparatas nebuvo "video". 
Kiekvienas, taipgi ir aš, nori 
pasirodyti judančiame ekra
ne, kad ir ne Hollywood'e.

cos, itališkos picos ir pan.
"Senojo pasaulio festi

valio" dienomis - liepos 30 - 
rugpjūčio 3 d. "Gintaras" 
veiks 11-3 ir 5-9 vai. Lauke 
bus atidarytas lietuviškų ska
numynų kioskas, o viduje - 
vėsinamoje salėje bus "casi- 
no" lošimai. Rugpjūčio 24 d., 
sekmadienį, klube (877 185th 
Str.) bus metinė gegužinė jo 
nariams bei jų šeimoms. Ru
denį, spalio 11 d., bus pra
vesta atvirkštinė loterija, ku
rios pelnas skiriamas nau
jiems kilimams klubui pirkti.

Klubas kviečia visus da
lyvauti vasaros pobūviuose ir 
tapti klubo nariais. Ger.J.

KAZYS BOBELIS:
"AŠ SAVO ALGĄ IŠDALINU VARGŠAMS"

(Atkelta iš 8 psl.) 
grąžinti indėlius, jei nelega
liai įsigytą turtą konfiskuotų. 
Bet valdžia to nedaro.

Mes matome, kokia pri
vatizacija Lietuvoje vyksta. 
Ir aš labai remiu (ir tikiu, kad 
jūs paremsite) socialdemo
kratų rengiamą referendumą, 
kuris turėtų sustabdyti mūsų 
strateginių gyvybinių įmonių 
privatizavimą. Mes negalime 
leisti, kad svetimos valstybės 
turėtų kontrolinį paketą. Mes 
patys turime turėti tą kontro
lę.

Apie ėjimą į Vakarus 
ir santykius su Rytais

Atsiminkime vieną da
lyką - visas Vakarų pasaulis 
turi daug pinigų ir jie nori 
tuos pinigus mesti ten, kur jie 
duoda geriausią pelną. Užtat 
jie mums tuos pinigus skoli
na. Bet jie mums neskolina

Bronius Šukys

Kaune gyvenantis mo
kytojas lituanistas, Garbės 
kraštotyrininkas Bronius Šu
kys baigia 86-uosius. Jo 
kraštotyros darbų 25-ąjį to
melį, pavadintą "Lietuvos 
mokykla Antrojo pasaulinio 
karo ir pirmaisiais pokario 
metais", 1995 m. išleido 
Lietuvos Kultūros ministe
rija. Savo atsiminimuose au
torius pasakoja apie anuo
metinę tautinę Lietuvos mo
kyklą, išgyvenusią rūstų 
okupacijų laikotarpį. Jis pa
brėžia būtinumą jaunąją kar
tą auklėti pilietiškumo ir 
patriotizmo dvasia.

Tos knygelės autorius 
ir toliau rašo savo prisimini
mus. Jų pluoštelį pateikiame 
skaitytojams.

Raudonajai armijai ug
nies sūkuriais vėl skverbian
tis į Lietuvą, vieną ankstyvą 
vasaros pabaigos rytą Vilki
jos miestelio (Kauno raj.) 

"dėl lockos", jie skolina dėl 
to, kad tų pinigų neturi kur 
padėti. Mums reikia tų pini
gų, teisingai, bet mes turime 
suprasti, kad jie nieko nedaro 
už dyką. Jie daro tai, kas 
jiems yra naudinga.

Lygiai tas pats yra su 
ėjimu į Europos Sąjungą ir 
NATO. Aš esu už tai, kad 
mūsų politinė integracija 
vyktų į Vakarus. Bet kartu 
mes turime atsiminti, kad 
Rytų rinka mums yra labai 
svarbi, ir mūsų užsienio poli
tikos prioritetai yra du. Pir
mas - integracija į visas Va
karų ekonomines, politines ir 
diplomatines sruktūras, o ant
ras prioritetas yra turėti gerus 
santykius su Rusija, Lenkija, 
Baltarusija, nes ten yra gali
mybės mūsų produktų ripkai. 
Mūsų produktai nėra tokios 
kokybės, kad galėtų laisvai 
konkuruoti su Vakarų pro

Iš kraštotyrininko užrašų
KOLONISTAI SPRUNKA

gatves užplūdo vokiečių re
patriantų, o tiksliau sakant, 
kolonistų gurguolės su šei
momis ir prisiplėštu turtu.

Vilkijiečiai smalsau
dami išbėga iš trobų tų rudų
jų gaivalų pažiūrėti. Užsi
mezga pokalbis.

. - Žiūrėkit, jie jau neša 
savo kudašių ten, iš kur buvo 
atsibastę.

- Na, ir spėjo nusipe
nėti lietuviškais lašiniais, tie
siog net ir patys varva, - pa
stebi kitas.

- Pasiuntė juos pats Hit
leris atsiganyti, prisiplėšti, 
tikruosius šeimininkus išgy
vendinti. Jau buvo nukama
vęs savo įsakymais: "Viskas 
- tik frontui!"

Nuoskaudas prisiminda
mi, šnekučiuojasi valstiečiai 
toliau.

- Antai vienas rudasis 
"partijentas" sakė man: 
"Mesk tu tą savo pagonišką
ją šneką, mokykis germaniš
kos šprachės. Litauen kaput. 
Čia jau Deutschland. " O aš 
jam atvožiau: "Pagyvensim - 
pamatysim. Kai mėnuo pa
siekia pilnatį, eina delčion".

Kalbą pratęsia kitas:
- Kartą toks vokietpa- 

laikis užsimano mane pamo
kyti: "O kam stataisi naują 
pirtį? Juk vis tiek neteks joje 
pačiam vanotis". Imu ir at- 
kepu jam: "Užtat galės šu- 
tintis tie, kurie gal netrukus 
parskuos atgal iš Rytų, utėlių 
užgraužti".

Dar vienas atsilikėlis il
gas vežimas, lietuviškais bė
riais pakinkytas, raguočiais 
vežinas, pro išdaužytą sina
gogą akmeniniu gatvės grin

dukcija. Šūkis "Su Rusija - 
nieko bendro" yra skandalin
gas. Bet į Vakarų struktūras 
mes neturime eiti atsiklaupę 
ant kelių, mes neturime bu
čiuoti rankų, kaip išmaldos 
prašydami. Mes eikime kaip 
suvereni valstybė, garbingai, 
reikalaudami sau lygių teisių. 
Jie priima mus tik tam, kad 
jiems yra nauda. Jie nepriima 
iš kokios savimeilės ar "loc
kos", ar kad mums ką nors 
gera padarytų. Jiems reikalin
ga mūsų ekonominė rinka, į 
kurią jie savo produktus ga
lėtų įkišti.

Mes turime būti visi lie
tuviai ir žiūrėti vieno - kas 
Lietuvai naudinga, o ne kas 
naudinga mano partijai ar 
mano asmeniškiems intere
sams. Kada mes tai suprasi
me, tada pas mus prasidės 
progresas.

diniu nudarda pakalnėn. Tai
gi, su raguočiais, nei pačių 
užsiaugintais, nei nusipirk
tais.

- Einam prieplaukon 
pažiūrėti, kaip tie rudieji plė
šikai kelsis per Nemuną kiton 
pusėn, - kviečia vyrus Jonas 
Anusaitis, išvarytas iš savo 
sodybos.

...Pagoniškasis Bang- 
pūtys baisiai rūstauja, mėto į 
šonus žvejų valtis, prie kran
to prirakintas, įsiūbuoju pon- 
toninį tiltą kaip kokį plaustą, 
tartum grūmoju išsidanginan
tiems "grynakraujų arijų" 
gaivalams, tolimiems piktųjų 
kryžiuočių palikuonims, bet 
tokiems pat grobuoniškiems 
ir žiauriems.

Tai bėda! Prieš įšėlusį 
Nemuną nepasiųsi net kablia- 
kryžiais paženklintų bombo
nešių eskadrilės. Reikia lauk
ti ir nerimauti - gal stichija 
aprims.

Gerai įdienojus, upė nu
rimsta. Duodama komanda 
keltis. Įsisenėjusius baimės 
genami, vienas kitą pralenk
dami, pasistumdydami, va
žiuoti ir raiti kolonistai dabar 
užgula pontoninį tiltą, sku
biai nutiestą per Nemuną. 
Tempia su savimi prisiplėštą 
gyvąjį ir negyvąjį grobį. Til
tas siūbuoja, svirduliuoja, 
linksta nuo pernelyg didelio 
krūvio. Vanduo siūbteli jau 
ir... po ratais. Visus supurto 
mirtina panika. O jeigu pon
tono dalys neatlaikys?!. Kar
vės mauroja, kiaulės žviegia, 
avys mekena, žąsys gagena.

(Bus daugiau)
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Amerikos lietuviams 
gerai pažįstamas visuomeni
ninkas ir kultūrininkas Juozas 
Kreivėnas, daug dirbęs tarp 
Čikagos lietuvių, buvo prisi
mintas, minint jo 85-erių gi
mimo ir 10-ties mirtis meti
nes. Kalbėtojai išskaičiavo 
didelius šio vyro nuopelnus 
daugelyje lietuviškos veiklos 
sričių. Apie dvi valandas už
trukusios akademijos progra
moje maždaug šimtas klausy
tojų išgirdo daug gražių min
čių apie prieš dešimtmetį am
žinybėn iškeliavusį didelį iš
eivijos veikėją, palikusį vieną 
iš didžiausių kultūrinių turtų 
Amerikoje - savo muzikolo
gijos archyvą. Sujungtas su 
panašiu J. Žilevičiaus archy
vu, jis žinomas abiejų vardu.

Mintimis apie Juozą 
Kreivėną, paliečiant ir asme
ninio bendravimo momentus, 
kalbėjo įvairių sričių specia
listai: prof. dr. Jonas Rač
kauskas, istorikas, buvęs 
bendradarbis Jonas Damaus
kas, mokytojas Juozas Pla- 
čas, buvusi mokinė, dabar 
istorijos doktorantė Illinois 
universitete Daiva Markelytė, 
muzikas Faustas Strolia, mu-

J.Kreivėno minėjimo dalyviai (iš kairės): E. Šulaitis, R. Lapas, J. Damauskas, S. Mig
linienė, D. Markelytė, prof. J.Račkauskas, A. Jurkutė, N. Kreivėnas, F. Strolia.

Z. Degučio nuotr.

OKLAHOMOS PAMINKLAS
Liepos pradžioje Ok- 

lahoma City Memorial Foun- 
dation paskelbė, kad bendras 
amerikiečių-vokiečių projek
tas patvirtintas 1995 m. ba
landžio 19 d. Oklahomoje 
įvykusio sprogimo aukoms 
įamžinti. Jo autoriai - ameri
kiečiai Hans-Eckkerhard 
Butzer, Torry Butzer ir vo
kietis Sven Berr. Iš 624 pa
teiktų paminklo projektų bu
vo atrinkti penki. Iš šių pir
muoju pripažintas "Atspin
džio" projektas.

Jame bus dveji - rytų- 
vakarų juodo akmens aukšti

PRISIMINĖME
JUOZĄ KREIVĖNĄ

zikos archyvo vedėjas Kazys 
Skaisgirys, pagrindinės Čika
gos radijo valandėlės - "Stu
dijos R" vadovas Raimundas 
Lapas ir iš Floridos atvykęs 
J. Kreivėno sūnus Narcizas.

Visų įdomių minčių at
pasakojimui reikėtų daug vie
tos. Kalbėtojai pabrėžė nepa
prastą J. Kreivėno pasišventi
mą, ryžtą, tolerancijos dvasią, 
siekiant lietuviams ir Lietu
vai geresnės ateities. J. Dai- 
nauskas, kuris kartu su J. 
Kreivėnu vadovavo knygų iš 
Lietuvos bendrovei "Spau
da", nemažai kalbėjo apie J. 
Kreivėno pasisakymus spau
doje, nurodydamas aktualias 
temas, kurias J. Kreivėnas 
nagrinėjęs spaudoje.

Labai įdomiai kalbėjo 
doktorantė D. Markelytė ir 
kitas jaunesnės kartos atsto
vas - R. Lapas, pažymėję, 
kad J. Kreivėnas buvo tas 
žmogus, kuris pastūmėjo juos 
į lietuvišką veiklą. Jie džiau
gėsi J. Kreivėno garaže buvu
siais lietuviškais turtais - 
knygomis, nes būtent jos 
šiuos ir kitus jaunus žmones 
supažindino su Lietuvos kul
tūra.

vartai. "Atspindžio" baseinas 
pakeis gatvę, prie kurios sto
vėjo išsprogdintas Alfred P. 
Murrah federalinis pastatas. 
Pastato vietoje bus žolynas. 
Medžių paunksnėje bus su
statytos 168 akmeninės tuš
čios kėdės, simbolizuojančios 
sprogime žuvusius žmones. 
Ant kiekvienos kėdės bus 
stikle išgraviruotas žuvusiojo 
vardą, įskaitant ir 19 mažes
nių kėdučių, skirtų žuvusių 
vaikų prisiminimui.

Kitoje "Atspindžio" ba
seino pusėje auga vinkšna, 
išlikusi sprogimo metu. Ap

Akademijai sumaniai 
vadovavo Aldona Jurkutė, 
kuri pertraukose tarp pasisa
kymų sugebėdavo įterpti J. 
Kreivėno minčių iš 1992 me
tais Lietuvoje išleistos pub
licistikos rinktinės "Iš kairės 
ir iš dešinės". Skirmantė 
Miglinienė perskaitė iš Lietu
vos atėjusias J. Kreivėno se
sers Petronėlės Šatienės ir 
brolio Antano sveikinimo te
legramas, o taip pat ir laiš
kus, gautus iš Amerikos. Juos 
parašė vėl į Lietuvą neseniai 
darbuotis išvykęs žurn. Vy
tautas Zalatorius ir buvusi 
"Vienybės" laikraščio buvusi 
redaktorė Salomėja Narkeliū- 
naitė.

Šeštadienio rytą Jėzuitų 
koplyčioje mišias aukojo ir 
prasmingą pamokslą pasakė 
kun. Juozas Vaišnys. Jame jis 
pažymėjo, kad J. Kreivėnas 
buvęs didelis tolerantas, bet 
tvirtai laikęsis savo principų. 
Per mišias smuiku grojo mu
zikas Faustas Strolia.

Minėjimo pabaigoje pa
sisvečiavome J. Žilevičiaus - 
J. Kreivėno muzikologijos 
archyve.

Edvardas Sulaitis

link ją bus pastatyta apvali 
siena su per sprogimą išliku
siųjų gyvųjų vardais. Aplink 
vinkšną bus pasodintas obelų 
ir kriaušių sodas, pagerbiant 
nelaimingųjų gelbėtojus ir jų 
talkininkus.

Paminklas kainuos $24 
milijonus. Statyba bus pradė
ta, kai paminklo fondas su
telks bent $9 milijonus. Šiuo 
metu turima tik $1.5 milijo
no. Tikimasi 1999 m. balan
džio 19 d. - ketvirtąją Okla- 
homos sprogimo sukakties 
diena iškilmingai atidengti šį 
paminklą. Ger.J.

PADĖKA
1997 gegužės mėnesio 18 dieną 
Santa Barbara, Califomia mirė

A.t A.
VINCĖ JONUŠKAITĖ - ZAUNIENĖ 

- LESKAITIENĖ

Šią liūdną atsiskyrimo valandą, nuoširdžiai 
dėkojame visiems, reiškusiems užuojautą laiš
kais ar telegramomis, žodžiu ar telefonu, per 
spaudą, asmeniškai bei dalyvavusiems šermeny
se, atsisveikinimo metu ir laidotuvių pamaldose. 
Esame dėkingi už gėles, užprašytas pamaldas ir 
aukas fondams, prisimenant velione.

Esame dėkingi Lietuvos Generaliniam Gar
bės Konsului Vytautui Čekanauskui, kuris savo ir 
Ambasadoriaus Aniceto Simučio šeimų vardu iš
reiškė užuojautas ir perskaitė Lietuvos Užsienio 
reikalų ministro Algirdo Saudargo užuojautos te
legramą, aktoriui Vitaliui Žukauskui, kalbėjusiam 
Valstybės teatro vardu, Alfonsai Pažiūrienei, 
kalbėjusiai Balfo, birutiečių ir skautininkų ramo
vės vardu, Daliai Sodeikienei, tarusiai atsisveiki
nimo žodį Akademikų skautų vardu.

Padėka solistei Janinai Čekanauskienei už 
giesmes gedulingų pamaldų metu.

Ypatinga padėka Santa Barbara ir Los 
Angeles lietuvių visuomenei, parodžiusiai didelį 
draugiškumą ir pagarbą velionės negalios metu.

duktė Giedrė Zauniūtė 
anūkas Dovas Zaunius 
D r. Augusta Šaulienė

A. f A.

MARCELEI KAZLAUSKIENEI
mirus, jos dukras: ALBINĄ PETUKAUS- 
KIENĘ, ALGIMĄ DAUTARTIENĘ, ČESĘ 
PLIURIENĘ ir jų šeimas nuoširdžiai užjau
čiame

Antanina ir Pranas
Petraičiai

L.K. Veteranų s-gos Cleveland'o skyriaus nariui 
ir veikusio vyrų choro dalyviui

A. f A.
JONUI SKAVIČIUI

staiga mirus, jo žmoną REGINĄ SKAVIČIENĘ, 
giminaičius, draugus ir artimuosius, gyve
nančius Lietuvoje ir Amerikoje, širdingai 
užjaučiame

M. G. Aukštuoliai 
V. S. Blinstrūbai

* J. Balbatas 
S.J. Butrimai 
H. Belzinskas 
V.N. Čečiai
J. Citulis
Z. Dučmanas
K. K. Gaižučiai 
V.J. Januškiai 
V.O. Jokūbaičiai
H. Johansonas 
G. Karsokienė 
A. Kavaliūnas 
A.M. Liutkai
V. Miškinis 
J. Naujokaitis 
S. Pabrinkis
I. Stankus
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VERTA APLANKYTI

• 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
• RUGSĖJO 21 d.,"Židinio" 

vyresnių skaučių renginys
• SPALIO 4 d. Cleveland, OH 

Baltiečių komitetas rengia bal
tiečių draugystės vakarą Lietu
vių namuose

• SPALIO 10-11 dienomis 
JAV LB Cleveland'o apylinkė 
surengs Lietuvių dienas. Atvyks 
Šiaulių pedagoginio instituto 
liaudiškos muzikos ansamblis 
"Saulė".

• SPALIO 18 d. - Dievo Mo
tinos parapijos salėje įvyks kon
certas dienraščiui "Draugas" pa
remti. Ruošia JAV LB Cleve
land, OH apylinkės valdyba. 
Dalyvaus solistai Aušra Cicėnai- 
tė (sopranas) ir Vaidas Vyš

EUROPA TRAVEL 692-1700
HIB
I
I
I
Ba
I
M fe 

L0WEST AIR FARES 
available worldwide 

iXPEBTS 0N TRAVEL 
TO EAST EUROPE 

passports * visas* prepaid tickets 

serYing our communitY
FOR OVER 35 YEARS

%

niauskas (tenoras) bei akompo- 
niatorė Eugenija Kuprytė

• SPALIO 18-19 d. - ne
mokami skiepai nuo gripo. Ren
gia šv. Jurgio parapijos taryba

• SPALIO 25 d. "Dainavos" 
stovyklos 40 metų sukakties 
koncertas

• 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 
Kariuomenės dienos minėjimą

• GRUODŽIO 20, 21 d. - šv. 
Jurgio parapijos Kalėdinių kepi
nių pardavimas

• GRUODŽIO 24 d. 9:30 v.v. - 
Bendros Kūčios šv. Jurgio para
pijos salėje
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Liepos 30 - rugpjūčio 3 
d. East 185th Street Festival
- Senojo pasaulio festivalis 
185-je g. Tel. 216/692-8981.

Liepos 31 - rugpjūčio 3 
d. Square Fair ’97 - 1997 m. 
paroda. Lima m. centras. Tel 
419/ 222-1096.

Rugpjūčio 2-3 d. Croo- 
ked River Fine Arts Festival
- Vingiuotos upės meno fes
tivalis. Riverfront Centre 
Mali, Cuyahoga Falls m. 
centras. Tel. 330/923-6144.

Rugpjūčio 8-10 d. Tus- 
carawas County Italian-Ame- 
rican Festival - Amerikos 
italų festivalis. New Philadel- 
phia m. centras. Tel. 330/ 
339-2660

Rugpjūčio 28 - rugsėjo 
1 d. Great Geauga County 
Fair - Geauga apskrities pa
roda. Geauga County Fair- 
grounds, St. Rt. 87, apie 1 
mylia į šiaurę nuo Burton 
Village Sq. Tel. 216/ 834- 
1846. Ger.J.

Į V
PATIKRINO 
ŠAKALIUKŲ 
SVEIKATĄ

Liepos 11 d.," The Plain 
Dealer" dienraštis pranešė 
malonią žinią. Prieš porą sa
vaičių Stoties bokšto 12-ojo 
aukšto palangėje sakalai Ze
nith ir Szell išperėjo keturis 
pūkuotus šakaliukus. Nuo
traukoje parodyta šakaliuke

O Nesvarbu, iš kur esate atvykę 
jums tikrai patiks 

daugiatautės kultūros diena

Rugpjūčio 10-oji - nepaprastoji daugiatautės kultūros diena 
Visa diena "Ohio Stage" scenoje skirta muzikai ir šokiams.

Įėjimas - nemokamas. Apsilankę Ohio valstijos mugėje 
(International Food Court in the Market Place Building), 

paragausite įvairių pasaulio šalių skanumynų

V

Concert Hotline:
■ 614-644-FA1R or l-888-OHO-EXPO

www.ohiQstątefajr,£pm

CHARGE-BY-PHONE: (614) 431-3600 ,
Internet Information, http://www.ticketmaster.com 

' . Lonveniencė charge pectickė't.

VASAROS KONCERTAI

Rugpjūčio 2 d. 8:30 v.v.
Opera Favorites - Pamėgtos 
operos: Rossini, Čaikovskis, 
Verdi ir Puccini. Atlieka or
kestras, choras ir solistai.

Rugpjūčio 3 d. 7:30 v.v.
- Canadian Brass - Kanados 
pučiamųjų instrumentų or
kestro koncertas. Fejerverkai.

Rugpjūčio 8 d. 8:30 v.v.
- Jean-Yves Thibaudet forte- 
piono koncertas. Gabrieli - 
Sokowski, Chopin, Mozart ir 
Bach-Stokowski kūriniai.

Rugpjūčio 9 d. 8:30 v.v.
- Pictures At An Exhibition - 
parodos vaizdai. Liadovo, 
Čaikovskio ir Musorgskio - 
Ravelio kūriniai.

Rugpjūčio 15 d. 8:30 
v.v. - Rachmaninovo simfo
nija No.2. Mahler ir Rachma
ninovo simfonija No.2.

Rugpjūčio 16 d. 8:30 
v.v. - Mozart, Strauss. Mo
zart, Weber ir Straus šeimos

A I R E N Y B

Miney, kuri turi tris broliukus 
- Eeenie, Meenie ir Moses 
Cleaveland. Patikrinimo me
tu buvo paimtas jų kraujas ir 
uždėti žiedai. Kraujo tyrimai 
parodys, ar jaunieji šakaliu
kai turi savyje kenksmingų 
chemikalų bei sunkiųjų me
talų. Žiedai ateityje leis gam
tosaugos pareigūnams sekti 
sakalų keliones. Ger.J.

parinkti kūriniai.
Rugpjūčio 17 d. 7:30

v.v. - Bravo Broadway! Pa
rinkti kūriniai - Georgijaus 
Geršvino, Irving Berlin, Ro- 
gers Hammerstein ir Andrevv 
Lloyd Webber. Fejerverkai.

Rugpjūčio 23 d. 8:30 
v.v. - Cleve orkestras, Bobby 
McFerrin dirig., Chick Corea 
pianistas. Kūriniai: Mozart, 
McFerrin-Corea, Mendels- 
sohn.

Rugpjūčio 29 d. 8:30 
v.v. - Bach, Beethoven & 
Brahms. Cleve orkestras, A. 
Gilbert - dirig., H. Gutierrez 
- fortepionas.

Rugpjūčio 30 d. 8:30 
v.v. ir rugp. 31 d. 7:30 v.v. - 
Cincinnati Pops^Tribute to 
Arthur Fiedler - Arthur Fied- 
ler pagerbimas - populiarūs 
šeimų pamėgti kūriniai. Fe
jerverkai. Ger.J.

FOTO MĖGĖJAI

Kiekvieną pavasarį 
Amerikos foto mėgėjų drau
gijos žurnalas "PSA Journal" 
spausdina "Who's Who" sąra
šus. Ir šiemet, gegužės mėne
sį buvo paskelbtos tarptauti
nėse parodose pasižymėjusių 
foto mėgėjų pavardės.

(Nukeltai 12 psl.)

“LEADERS IN L0W COST TRAVEL”

ATLANTA IMPORT EXPORT
JŪSŲ PASLAUGOMS CLEVELAND'E MCSŲ ATSTOVAS:

LITMA IMPORT EXPORT
639 EAST 185 STREET

CLEVELAND OH 44119 
216-481-9611

SIUNČIAME SIUNTINIUS LAIVU
LABAI SKUBIEMS SIUNTINIAMS - ORO CARGO

aukStos kokybes maisto siuntiniai

JOSI] SIUNTINIUS PRISTATYSIME | NAMUS 
BET KURIOJE LIETUVOS, LATVIJOS, ESTIJOS, 

BALTARUSIJOS VIETOJE, O TAIP PAT MASKVOJE, 
PATERBURGE IR KALININGRADO SR.

........................i" i i—............  " ............. ....  
ATLANTA IMPORT EXPORT

(312) 434-2121 arba (M») 775-7363
•>. PA.

............................        . .. I

Rugpjūčio 1-17,1997
Norintieji pasiteirauti, skambinkite1-800-BUCKEYE.

f i

http://www.ticketmaster.com


DIRVA ĮVAIRENYBĖS

š. m. rugpjūčio 10 d. visi keliai veda į "DIRVOS" - 
"VILTIES" gegužine, į budos ir Vinco Apanių sodybą: 
8020 Mulberry Road, Chesterland, Ohio

DIRVOS" - "VILTIES

GEGUŽINĖ
įvyks 

sekmadienį, rugpjūčio 10 dieną

Vinco ir Liudos Apanių 
sodyboje

8020 Mullberry Road 
Chesterland, Ohio

Pradžia 1 :OO valandą

Šilti pietūs, bufeto užkandžiai, gėrimai, 
loterija, dainos

Pelnas skiriamas 
"DIRVAI"

Complete Front End Service

481-5397
New and used Tires, Brakes, Shocks, Struts, 

Mufflers, lube oil and Filter
• Buy any 4 tires and receive a P.S. Tire hat! 

Of=>EISI
Mon.-Fri.: 8 am to 6 pm 866 E. 200 th St.
Sat.: 8 am to 4 pm Cleveland, Oh. 44119

Paul Stefanac

JAKUBS AND SONLaidojimo Įstaiga
Williarp J. Jakubs Sr. 
William J. Jakubs Jr. 
Keijpetb Scbnjidt ir 
Barbara Jakubs Scfrnjidt

Licenzuoti direktoriai ir balzamnotojai
936 East 185tb Street Cleveland, Obio 44119 
36000 Lakesbore Blvd. Eastlake, Obio 44095 

Telefonas: 531-7770

LaidotuviukoplyČia erdvi, vėsinama, 
teikiantijankia^atmosfera^liūdesio valandoje. 
Didele aikšte automobiliams pastatyti

(Atkelta iš 11 psl.)

"Dirvos" bendradarbis 
Gerardas Juškėnas pažymė
tas spalvotų skaidrių grupėje 
- 16-je parodų (priimtos 22 
skaidrės), gamtos skaidrių 
grupėje - 5/6 ir kelionių 
skaidrių grupėje - 9/13. 
Spalvotų nuotraukų grupėje - 
1/16 paminėtas Petras Ka- 
tauskas iš Lietuvos.

Monochrominių (baltai- 
juodų) nuotraukų grupėje mi
nimi du dalyviai iš Lietuvos: 
Vitalijus Butyrinas 1/8 ir 
Aleksandras Macijauskas - 
1/8. Šioje grupėje iš Latvijos 
paminėti 6 dalyviai.

G. Juškėnas vietiniame 
foto mėgėjų klube - Cleve
land Photographic Society - 
pažymėtas už surinktus taš
kus 1996/97 metų varžybose, 
gamtos skaidrių grupėje, o 
žmonių veiklos grupėje "Peo- 
ple" jo "Ugnies šokėjas" bu
vo paskelbtas geriausia tų 
metų skaidre (Slide of the 
Year). GerJ.

RITA STAŠKUTĖ

Born To Trave!
26949 Chagrin Blvd. #103 (Ohio Savings Building) 

CLEVELAND, OH 44122
Tel: (216) 831-5530 & (800) 366-9980 
Fax: (216)831-5028

LIETUVA-1997
Skrydžiai į Vilnių dar vis geriausiomis kainomis 

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

Matas & Associates ifcj
6===^==^^=^==^= NORMLS

RITA MATAS* Broker «G.R.I.» Liceijsed Real Estate Appraiser
17938 Neff Road 
Clevelapd, 0H. 44119 
(216) 486-2530

ADV. VYTAS MATAS

2412 Cedarwood Road 
Pepper Pike, 0b. 44124 
<216) 473-2530

teisinis patarėjas

Litl^uapiap Credit Upiop
Lietuvių Kredito Kooperatyvas

767 East 185tb Street Cleveland, Obio 44119 481-6677
Paskolos panjg remontui nuo 7% 
Dėl srpulkespės ipforrpacijos skarpbipkit TAUPAI 
Prieš perkant naują njašipą - pasiteiraukite TAUPOJE 
Naujom mašinom - nuo 7.0% Naudotom mašinom - noo 8.5%

DARBO VALANDOS: aotradiepį, trečiadieni
ir ketvirtadienį---------------- 9:00v.r. - 4:00p.p.
penktadieni------------------- 9:00v.r. - 6:00p.p.
šeštadieni---------------------9:00v.r. - 12:00p.p.
sekmadienį parapijoje--------11:00v.r. - 12:00p.p.

Kiekviena taupornoji sąskaita federalinės valdžios (NCIJA) apdrausta iki $100,000

1997 METĘ 
URAGANAI

1997 metais Atlanto 
uraganams yra parinkti šie 
vardai: Ana, Bill, Claudette, 
Erika, Fabian, Grace, Henri, 
Isabel, Juan, Kate, Larry, 
Mindy, Nicholas, Odette, Pe- 
ter, Rose, Sam, Teresa, Vic- 
tor ir Wanda.

1997 metų rytinio Ra
miojo vandenyno uraganams 
parinkti šie vardai: Andrės, 
Blanca, Carlos, Dolores, En- 
rique, Felicia, Guillermo, 
Hilda, Ignacio, Jimena, Ke- 
vin, Marty, Nora, Olaf, Pau
line, Riek, Sandra, Terry, Vi- 
vien, Waldo, Xina, York ir 
Zelda. GerJ.

r
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Ignas Verbylai, 
prisimindamas mirusius j 

- sesutę Uršulę 
ir brolį Vladą - 

|| "Dirvai" paremti paskyrė \ 
$50.00 auką 

Aukotojas kviečia 
ir kitus skaitytojus 

|| suteikti paramą "Dirvai" |

"DIRVAI" 
AUKOJO:

Lithuanian Citiz. Soc. of W.P.
Pittsburgh, PA......................... 500
E.Drukteinis So. Pasad., FL... 50 
Prisiminimui I.Verbylos sesers 
Uršulės ir brolio Vlado,
Clev.,OH.................................. 50
B.Paprockas, Glendale, NY... 35 
J.Šulaitis, St. Pete., FL........... 20
V.Adomavičius, Planof., TX 20 
V.Miškinis, Clev. OH.............20
J.Bortkevičius, N. Bruns., NJ 15 
V.Muliolis, Moon Twp.,PA... 15 
D.Mackiala, Gulfport, FL......15
I.Vaitkus, Lemont, IL............ 15
R. Drukteinis, Omaha, NE......15
V.Chaves, Marstons M., MA. 15
S. Vitkauskas, College P.,MD 15
M.Itomlenskis, Clev., OH......15
R.Švarcas, W. Newbury, MA 15 
A.Jaučiukas, Coldvvater, MI.. 15 
R.Šidlauskienė, Coldwat, MI. 15 
G.Žemaitis, Cleveland, OH... 15 
A.Žatkus, San Bemardin, CA 10
B.Navikas, Mentor, OH......... 10
J.Vasaris, Barberton, OH........5
R.Latvėnas, Culver C., CA......5

Dėkojame Algiui ir Irenai 
Gedriams (Giedraičiams) už jų 
vertingą dovaną "Dirvos" redak
cijai ir pagalbą, teikiant naujau
sias žinias per Internet'ą

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame
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