
THE LITHUANIAN NATIONAL NEVVSPAPER
10807 CHEROKEE AVENUE • CLEVELAND, OHIO 44118 

VOL LXXXJII 1998 APRIL - BALANDŽIO 21, Nr. 18

■—■■■■SECOND CLASS USPS 157-580

VALSTYBĖS STATYMAS

Dr. Leonas Milčius

Valstybės sukūrimas ir 
jos tarptautinis pripažinimas 
niekada nesuteikia ilgalaikių 
garantijų, kad ta valstybė iš
liks, kad ją suformavusiai 
tautai bus sudarytos visapu
siškai palankios ir saugios 
vystymosi sąlygos. Tikru tau
tos ir valstybės garantu gali 
būti tik pačios valstybės ga
lia, jos sėkminga vidaus ir iš
orės veikla, sugebėjimas vyk
dyti visuotinai pripažintas 
valstybines priedermes.

Praėjo aštuoneri atkur
tos nepriklausomybės metai - 
pripažinimo ir reformų metai. 
Ar pakankamai išaugo Lietu
vos galios, ar jų užtenka tau
tos fiziniam, socialiniam, 
ekonominiam, politiniam ir 
dvasiniam saugumui garan
tuoti? Prof. Mykolas Reome- 
ris, kalbėdamas apie Lietuvą, 
kaip modernią valstybę, visa
da minėdavo jos tautinę pri
gimtį ir XX a. pradžios lie
tuvių tautinio atgimimo svar
bą. Neabejotina, kad Lietu
vai, kaip ir daugeliui kitų 
Europos valstybių, tautišku
mas buvo tvirčiausiuoju vals
tybingumo atkūrimo pagrin
du, ta ašimi, apie kurią sukosi 
visi svarbiausieji ikišioliniai 
valstybės raidos istoriniai 
momentai. Netgi Sąjūdžio 
atsiradimą ir jo veiklos sėk
mę labiausiai sąlygojo tauti
niai jausmai, lietuvių tautos 
laisvės siekis.

Nors nepriklausomoma 
Lietuvos valstybė teisiškai 
atkurta nuo 1990 metų kovo 
11-osios, tačiau jos tikrasis 
valstybingumo laipsnis dar 
nepakankamas. Šiandien di
džiuojamės, kad turime visus 
pagrindinius, tarptautiniu 
mastu pripažintus valstybės 
požymius: savas svarbiausias 
valstybines institucijas, tei
sinių ir politinių normų siste
mą, aiškią ir kontroliuojamą 
teritoriją. Tačiau taip pat tu
rime pripažinti, kad valstybė 
nemaža jai patikėtų uždavi
nių sprendžia gana silpnai, 
kad jos sprendimai neretai 
būna neveiksmingi arba net 
teisiškai neapibrėžti. Vis dar 
nesudarytos sąlygos efekty
viam gamybos būdui atsi

rasti, nesukurtos sociali
nės, teisėsaugos ir teisė
tvarkos sistemos, galinčios 
tenkinti pagrindinius žmo
nių poreikius. Ir toliau savi
eigai paliekamas švietimas, 
gamtosauga, patriotinis ug
dymas bei daugelio kitų sri
čių veikla. Per daug nuo kitų 
priklausomos bei lengvai pa
žeidžiamos valstybės išorinės 
prievolės: tarptautinių intere
sų apsauga, visapusiška ša
lies gynyba, tarptautinis savo 
piliečių atstovavimas, etninių 
lietuvių interesų gynimas ki
tose šalyse.

Istorijos mąstu aštuoneri 
nepriklausomybės metai nėra 
daug. Bet atskiram žmogui, 
netgi vienai žmonių kartai tai 
pakankamai ilgas laikotarpis. 
Todėl daugelis mūsų esame 
tiesiog sugluminti neįprastai 
skurdaus, laisvos tautos pri
gimčiai svetimo dabartinio 
laikotarpio. Žmonės klausia: 
kodėl taip yra, kas mes esa
me ir kur einame? Atsakyti, 
jiems, kad natūraliai gyvena
me sudėtingą pereinamąjį - 
reformų - laikotarpį kad vis 
tebeesame pažeisti sovietinio 
penkiasdešimtmečio, bet da
bar sėkmingai žygiuojame į 
Europos Sąjungą, būtų primi
tyvu ir net klaidinga. Neįvar
dijus praeitų aštuonerių metų 
klystkelių ir klaidingų spren
dimų, nesuvokus priežasčių, 
kodėl taip kreivai buvo eina
ma, tik sudaromos prielaidos 
ir toliau daryti grubias klai
das, apsigauti bei apgaudinėti 
kitus. Tai reiškia ne ką kitą, 
kaip siekimą pateisinti buvu
sių ir esančių valdžioje poli
tinių partijų bei atskirų va
dovų neatvirą elgesį, pritarti 
nekompetetingai arba sava
naudiškai politikai.

Nepatenkinamos padė
ties priežasčių yra labai daug, 
tačiau nurodyti bent svar
biausias iš jų yra tiesiog bū
tina.

Pirma. Politinės jėgos, 
kurios ėmėsi vadovauti vals
tybei, perdaug dažnai ir gana 
įžūliai ignoravo tautinę sa
vimonę ir pirmaeilius vi
suomenės poreikius. Palan
kios konjunktūros ir savitar
pio interesų pagrindu sukur
tose įtakingiausiose politinė
se partijose vyrauja vadiz- 
mas, įtakos sričių dalijimasis 
ir pasyvus eilinių narių pa
klusnumas.

Antra. Pati visuomenė 
parodė menką politinę bran
dą, per daug pasitikėjo val
džios viršūnėse atsiradusiais 
asmenimis ir nesugebėjo pa
sinaudoti demokratiniais val
džios kontrolės mechaniz

mais. Iki šiol sėkmingai tebe- 
spekuliuojama tokia nuostata, 
kad atskirų įstaigų ir net pa
reigybių negalima kritikuoti. 
Gana dažnai prisidengiama 
tariamomis valstybinėmis ar 
komercinėmis paslaptimis.

Trečia. Skubotas ir ne
paruoštas valstybinės nuosa
vybės moralinis ir faktinis 
nuvertinimas bei stichiškas ir 
praktiškai nekontroliuojamas 
privačios nuosavybės kūri
mas (daugeliu atvejų ją tie
siog įžūliai nusavinant), pa
vojingai suskaldė visuomenę, 
nuvertino dorovines bei tauti
nes vertybes, sukėlė masinį 
nusikalstamumą ir visuotinį 
nesaugumą.

Ketvirta. Nemokant pa
sinaudoti nepriklausomos 
valstybės galimybėmis, vi
suomenei primesta "vieninte
lė teisinga kryptis" - įtikinė
jimas, kad išsigelbėjimas at
eis, tik tuoj pat įsijungus į 
Vakarų ekonomines struktū
ras. Tačiau realiame gyveni
me vis aiškiau ryškėja, kad 
tuo įsijungimu dangstantis, 
sudaromos prielaidos pasku
tiniam - strateginiam valsty
bės turtui nusavinti.

Penkta. - Seimo ir savi
valdybių tarybų rinkimuose 
įvedus proporcinę rinkimų 
sistemą, praktiškai atsisakyta 
išrinktų asmenų atsakomybės 
ir galimybės visuomenei 
kontroliuoti jų veiklą. Kolek
tyvinę atsakomybę prisėmu- 
sios, bet praktiškai už nieką 
neatsakančios politinės parti
jos prarado žmonių pasitikė
jimą. "Partinė" valdžios for
mavimo sistema smarkiai 
stabdo pilietinės visuomenės 
vystymąsi.

Iki šio laiko Lietuvos 
politiniame gyvenime nutyli
ma apie kitų valstybių intere
sus Lietuvoje. Pirmiausia 
tenka kalbėti apie visą laiką 
buvusius, tebeesančius ir pa
siliksiančius Rusijos, Lenki
jos bei Vokietijos interesus. 
Juk beveik bet kokios užsie
nio investicijos ir investuoto
jai priimami, kaip visuotinis 
gėris. Jiems nenumatoma jo
kios atsakomybės ir įparei
gojimų. Tarsi būtume pamir
šę, kad kitų valstybių piliečių 
turtiniai interesai niekada ne
garantavo mūsų saugumo.

Kai kurie pastarojo me
to politiniai įvykiai ir didė
jantis visuomenės aktyvumas 
rodo, kad šalyje kyla naujų 
politinių veiksmų poreikis. 
Visuomenė reikalauja didesnį 
dėmesį skirti tokioms verty
bėms, iš kurių pirmiausia tek
tų pažymėti visapusišką žmo
nių saugumą.

PAVASARĖJA
Pasipylė gelsvos pienės 
po laukų aksomą žalią.
Vėl pavasarį pajutęs 
daigas dirvoj grumstą kelia...

Obels šakos baltažiedės 
kvepia nektaru už lango, 
o karštai įkaitus saulė 
ugnimi vėl dažo dangų...

Romualdo Kisieliaus eilės ir nuotrauka

LIETUVIŲ TAUTININKŲ
SĄJUNGA - SKAIČIAIS

Lietuvių tautininkų są
jungoje (LTS) šiuo metu yra 
167 skyriai, jungiantys 2812 
narių. Daugiausia į šią orga
nizaciją įstojo 1994 m. - 27 
proc. ir 1995 m. - 19 proc.

Net 40 proc. Lietuvių 
tautininkų sąjungos narių su
daro moterys. Tokį pat skai
čių narių sudaro asmenys iki 
49 metų amžiaus. 42 proc. 
LTS narių yra nuo 50 iki 69 
metų.

Apie 50 proc. tautininkų 
turi aukštąjį arba aukštesnįjį 

išsilavinimą. Daugiausia - 20 
proc. tautininkų pagal savo 
profesijas yra susiję su gamy
bos technika ir technologija. 
10 proc. tautininkų turi žem
dirbiškas specialybes, 9 proc. 
sudaro švietimo bei mokslo 
darbuotojai, po 6 proc. - sta
tybininkų ir transportininkų, 
po 5 proc. - ekonomistų, 
sveikatos apsaugos, kultūros 
bei meno darbuotojų.

Paimta iš "Tautininkų 
žinių", 1998 m. 4/73 - kovo 
- balandžio numerio.
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Girdėta iš Vilniaus
• KELIONĖ Į BRIUSELĮ. Lietuvos prezidentas Valdas 

Adamkus balandžio 22-23 dienomis lankysis Briuselyje. Jis 
susitiks su Europos Sąjungos komisijos prezidentu Jacque 
Santer, NATO generaliniu sekretoriumi Javieru Solana ir kal
bėsis apie Lietuvos įsijungimą į Europos Sąjungą ir NATO.

• KREIPĖSI PAGALBOS. Prezidentas V. Adamkus 
paskambino į JAV ambasadą Vilniuje ir paprašė Federalinį 
tyrimų biurą pagalbos, tiriant diversinį sprogimą Šiauliuose, 
per kurį buvo sužeista 16 žmonių. Šis išpuolis įvertintas kaip 
tam tikros ribos peržengimas. Vyriausybė skyrė 100 tūkst. litų 
premiją už vertingas žinias apie sprogimo organizatorius ir 
vykdytojus. Prezidentas buvo pasikvietęs Vidaus reikalų mi
nistrą V. Žiemelį, generalinį prokurorą Kazį Pėdnyčią, Valsty
bės saugumo departamento vadovą Jurgį Jurgelį ir laikinąjį 
Policijos departamento generalinį komisarą Romualdą Seno- 
vaitį aptarti, kaip tiriamas šis nusikaltimas. Šiauliuose įsiga
liojo mero A. Lankausko potvarkis. Jame prašoma sustiprinti ; 
budėjimą mieste ir kontroliuoti žmonių susibūrimo vietas.

• NAUJI SPROGIMAI. Kitas sprogimas nugriaudėjo 
Mažeikių rajone, Ukrinų kaime įsikūrusioje akcinėje bendro- i 
vėje "Žemaitijos deguonis". Beveik iki pamatų sugriuvo di
džiulis įmonės pastatas. Laimingo atsitiktinumo dėka liko gy-. 
vi du jame buvę darbininkai. Šiemet nusikaltėliai Lietuvoje 
įvykdė 28 sprogdinimus. Policijai pavyko išaiškinti tik du. 
Daugiausia - net 8 sprogimai - įvyko Kaune. "Lietuvos aidas" 
teigia, kad praėjusiais metais Lietuvoje buvo išaiškinta ma
žiau nei pusė - 42,8 proc. - visų nusikaltimų. Geriausiai dirbo 
Šiaulių policija, išaiškinusi 49,1 proc. nusikaltimų.

• FINANSAI. Visa Lietuvos bankų sistema pernai paty
rė 67,4 mln. litų nuostolį. "Bankinės sistemos nuostoliai dau
giausia atsirado dėl Lietuvos valstybinio komercinio, iš dalies 
ir dėl Žemės ūkio banko veiklos rezultatų", - sakė Lietuvos 
banko valdybos pirmininkas Reinoldijus Šarkinas. Pasak jo, 
rezultatai, palyginti su ankstesniais metais, neblogi. Šių metų 
pradžioje veikiančių šalies komercinių bankų turtas padidėjo 
40 proc. Daugėjo ir užsienio kapitalo.

• KRIKŠČIONYS DEMOKRATAI NEPRITARIA. 
Du Seimo krikščionių demokratų frakcijos nariai - Ignacas 
Uždavinys ir Petras Gražulis, - laikinai sustabdė savo narystę 
frakcijoje. Tai padaryta protestuojant prieš Švietimo ir mokslo 
ministro Z. Zinkevičiaus nušalinimą bei partijos vidaus rei
kalų nepaisymą. Spaudos konferencijoje I. Uždavinys pareiš
kė, kad "pakeitus Z. Zinkevičių, norima pakeisti visą švietimo 
sistemos esmę". Jis apgailestavo, jog partijos vadovybėje ne
atsirado žmogaus, kuris tam ryžtingai pasipriešintų. Protestuo
damas prieš Lietuvos krikščionių demokratų partijos valdybos 
sprendimus, iš jos pasitraukė ir dar vienas frakcijos narys - 
Kazimieras Kryževičius. Prie jo prisijungė ir P.Gražulis. Jis 
sakė: "Visą atsakomybę dėl Z. Zinkevičiaus nušalinimo turi 
prisiimti valdyba. Nenoriu prisidėti prie nešvarių darbelių".

• NUOSTOLIAI. Velykų išvakarėse liūties metu van
duo apsėmė Vilniuje esantį Švietimo ir mokslo ministerijos 
bibliotekų kolektorių. Išankstiniais duomenimis, nuostoliai 
sudaro apie 2 mln. litų. Labai nukentėjo matematikos, užsie
nio kalbų, istorijos ir kitų dalykų literatūra, garsajuostės. Su
gadinti puikios kokybės nauji mokomieji plakatai, kurių dar 
nebuvo gavusi nė viena mokykla.

• SAS PROTESTAS. Kompanija "Skandinavijos aviali
nijos" (SAS) paragino Skandinavijos šalis nutraukti oro susi
siekimo sutartis su Lietuva. SAS buvo padavusi paraišką iš 
Kopenhagos į Vilnių skraidyti du kartus per dieną, o ne vieną, 
kaip iki šiol. Tačiau Lietuvos civilinės aviacijos departamen
tas delsia išduoti leidimus papildomiems skrydžiams. Danijos, 
Norvegijos ir Švedijos prieš daugiau kaip pusę amžiaus įsteig
tos bendrovės istorijoje tai pirmas toks atsitikimas.

• KODĖL JUOS SAUGO? Atkūrus nepriklausomybę, 
buvo nukelta šimtai sovietų laikotarpio skulptūrų, kurioms 
saugoti išleidžiamos nemažos biudžeto lėšos, rašo "Kauno 
diena". Vienos akcinės bendrovės savinininkas pasiūlė leni- 
nus, marksus ir kitus suvežti į kuriamą privatų miško parką.

• KUO BAIGĖSI PASILINKSMINIMAS? Keturi as
menys žuvo ir trys buvo sužeisti, kai naktį kelyje Anykščiai - 
Ukmergė neblaivaus asmens vairuojamas -automobilis "Audi 
100" rėžėsi į pakelės medį. Vairuotojas nepaisė policijos pa
reigūnų reikalavimo sustoti ir bandė pasprukti, lėkdamas 120- 
140 kilometrų per valandą greičiu. Septyni jaunuoliai, kurių 
amžius nuo 18 iki 24 metų, važiavo iš pasilinksminimo.

• NETEKTIS. Balandžio 16 d., eidamas 61-uosius me
tus, mirė Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos-At- 
kuriamojo Seimo narys, Kovo 11-osios Akto signataras, eko
nomikos mokslų habilituotas daktaras, profesorius Kazimieras 
Antanavičius. Užuojautą dėl žinomo politiko ir mokslininko šaulyje dėl šios loterijos bus 
mirties pareiškė Lietuvos Prezidentas Valdas Adamkus. po 2000 milijonierių daugiau.

Iš visur
UKRAINA NUSIVYLĖ

Algirdas Pužauskas

Kovo 29 d. Ukrainoje 
įvyko visuotiniai parlamento 
rinkimai. Jie parodė žmonių 
nepasitenkinimą, nusivylimą 
ir norą išbristi iš dabartinių 
ekonominių sunkumų. Ukrai
na turi daugiau 50 milijonų 
gyventojų, tačiau 22 procen
tus sudaro rusai. Prieš rinki
mus tarptautinės nuomonių 
tyrimo organizacijos, tarp jų 
ir Gallup, nustatė, kad daug 
ukrainiečių planavo visai juo
se nedalyvauti, nes, anot jų, 
"visi politikai - vagys, kyši
ninkai ir sukčiai".

Balsavimas parodė, kad 
daug rinkėjų savo balsus ati
davė komunistų partijai, kuri 
pasisako už "savanorišką su
sijungimą su Rusija". Dar 
kairesnis už komunistus pasi
rodė socialistas ir Ūkininkų 
partijos vadovas Aleksandr 
Moroz, buvęs Ukrainos par
lamento (Verchovna Rada) 
pirmininkas. Nors jis bando 
vaidinti Vakarų stiliaus so
cialdemokratą, tačiau kovoja

• Dvi atominės galybės - 
Britanija ir Prancūzija - pa
tvirtino tarptautinę sutartį, 
kuri draudžia bandyti atomi
nius ginklus. 1996 m. rugsėjo 
mėnesį šią sutartį pasirašė 
149 pasaulio valstybės, tačiau 
tik 11 šalių ją patvirtino. 
Prancūzijos vyriausybė para
gino Pakistaną, Indiją ir Iz
raelį kuo greičiau patvirtinti 
sutartį, kad pasaulyje būtų 
sustabdytas atominio ginklo 
išplitimas.

• Prezidentas Bill Clinton 
paskelbė draudimą importuo
ti į Ameriką kovinius ranki
nius kulkosvaidžius. Tokie 
ginklai nereikalingi nei me
džiotojams, nei sportinin
kams. Jie yra tik karo įran
kiai, skirti žmonių žudymui.

• Tarptautinis Raudonasis 
Kryžius planuoja pasaulinio 
masto loteriją, kuri padės su
telkti lėšas organizacijos 
veiklai. Pirmasis laimėjimų 
traukimas įvyks pasitinkant 
2000 metus, o vėliau kas mė
nesį bus galima laimėti po 
milijoną dolerių. Apie laimė
jimus skelbs pasaulio šalių 
televizijos stotys. Kasmet pa- 

už svarbių pramonės šakų iš
laikymą valstybės rankose, 
už centralizuotą ūkio planavi
mą. A. Maroz pasirodė kaip 
didžiausias Vakarų investito
rių, tarp jų ir tarptautinių ban
kų priešininkas. Europos vys
tymo ir plėtros banko atstovai 
mano, kad Ukraina ekonomi
nių laisvosios rinkos planų 
vykdyme yra dar labiau atsi
likusi už Bulgariją ir Albani
ją. Prezidento Leonido Kuč
mos planai ir žygiai neduoda 
vaisių, nes juos tvirtinti nesu
tinka parlamentas.

Kaip minėta, komunistų 
partija laimėjo daugiausia 
vietų parlamente. Tačiau net 
ketvirtadalis jo atstovų yra 
nepartiniai. Spėjama, kad da
bartinis prezidentas L. Kuč
ma bandys suorganizuoti sa
vo reformų rėmėjų grupę iš 
nepartinių. Tačiau už pusant
rų metų bus ir prezidento rin
kimai. Labai abejotina, ar da
bartinis prezidentas bus per
rinktas.

Rinkėjų apklausoje buvo 
ir toks klausimas: "Kada tu ir 
tavo šeima geriau gyveno? 
Tik 4% atsakė "Dabar". Net 
79% pareiškė: "Sovietų lai
kais". I klausimą "Ar už metų 
bus geriau?", net 37% pasa
kė: "Bus blogiau", 28% - datus, siekiančius Ukrainos 
"Bus taip pat". Klausinėjami, susijungimo su Rusija?

Keliais sakiniais
• NATO karinės jėgos Bos

nijoje sučiupo du serbus ir 
pasiuntė juos į Hagos tarptau
tinį teismą. Jie bus teisiami 
dėl nusikaltimų prieš karo be
laisvius - kroatus ir musul
monus.

• Kambodžos komunistų 
vadeiva Pol Pot dar slapstosi 
džiunglėse, tačiau jau planuo
jama jį sučiupti ir pasiųsti į 
Tarptautinį karo nusikaltėlių 
teismą Olandijoje. Per ketve
rius Pol Pot valdžios metus 
buvo nužudyti keli milijonai 
Kambodžos gyventojų.

• Rusijos valdžia puola Lat
viją už tariamus rusų mažu
mos, gyvenančios Latvijoje 
persekiojimus. Šią "mažu
mą", kaip tvirtina Rusija, su
daro daugiau, kaip 700 tūkst. 
asmenų. Pranešama, kad net 
pats prezidentas B. Jelcin 
reikalauja skirti Latvijai eko
nomines bausmes, nesiųsti 
naftos per Ventspilio uostą.

• Balandžio 6 d. Iranas ir 
Irakas pasikeitė karo belais
viais. Namo grįžo 4,300 ira
kiečių kareivių ir 261 iranie
tis. Abiejų šalių karas vyko 
1980-88 metais.

• Indijos Kongreso partija 
patvirtino italų kilmės, 51 m. 
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kuo labiausia pasitiki, rinkė
jai parodė didžiulį nepasitikė
jimą valdžios institucijomis. 
Net 50% visai nepasitiki po
licija, 45% nepasitiki prezi
dentu, 57% - parlamentu ir 
51% - vyriausybe.

Ukraina nemažas sumas 
skolinga Rusijai už naftos ir 
dujų tiekimą. Už tai vyriau
sybė pažadėjo perleisti Rusi
jai valdžios tvarkomą turtą: 
elektros jėgaines, naftotiekius 
ir telefono ryšių sistemas. Tą 
Ukrainos nuosavybę perims 
jau "privatizuoti" Rusijos 
bankai.

Po nepriklausomybės at
kūrimo 1991 m. gruodyje 
Ukrainos piniginis vienetas 
hryvna buvo įvertintas 1.83 
už dolerį. Pastaruoju metu 
hryvna nusmuko 7%, tačiau 
vyriausybė prilaikė tolimesnį 
jos kritimą. Infliacija buvo 
pristabdyta. Ekonominė pa
dėtis galėjo būti daug bloges
nė, tačiau daug padėjo val
džios nutarimas skolintis pi
nigų iš užsienio bankų. Atei
tis parodys ar Prezidentas su 
savo reformų šalininkais su
spės iki kadencijos pabaigos 
pagerinti šalies ekonominę 
padėtį. O gal laimės tie 32% 
rinkėjų, balsavusių už kandi- 

amžiaus Sonią Gandhi savo 
pirmininke. Buvusio premje
ro Radjiv Gandhi našlė atsi
sakė kandidatuoti į premjerės 
vietą, tačiau pažadėjo veikti, 
stiprindama per pasikėsinimą 
žuvusio vyro partiją.

• Pietų Afrikoje iš pareigų 
pasitraukė vyriausias kariuo
menės vadas generolas Georg 
Meiring, ėjęs šias pareigas 
dar nuo baltųjų vyriausybės 
laikų.

• Pakistanas sėkmingai iš
bandė savo gamybos viduti
nio nuotolio karinę raketą, 
kuri gali nešti sprogstamą už
taisą apie 900 mylių. Indijos 
vyriausybė bando išsiaiškinti, 
kokį vaidmenį šios raketos 
gamyboje suvaidino Kinija.

• Irano religinės "kietos li
nijos" vadeivų įsakymu buvo 
suimtas Teherano miesto me
ras. Tą žygį pasmerkė naujoji 
Irano vyriausybė, sakydama, 
kad kaltinimai yra nepagrįsti.

• Po ilgos pertraukos Pietų 
Korėja ir komunistinė Šiau
rės Korėja sutarė susitikti ir 
pasikalbėti apie ekonominius 
klausimus bei ateities ryšius.

(Nukelta į 3 psl.)
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SUNKI SAVAITĖ
Baltijos kelio išbandymas

Svarbiausių praėjusios 
savaitės įvykių sūkuryje vėl 
dažnai buvo minima Latvija. 
Rusija pradėjo atvirai kenkti 
jos ūkiui: sumažino naftos 
tiekimą ir prekių srautus per 
Latvijos uostus, kliudė parda- 
vinėti jos prekes. Kaip ir 
anksčiau, imperijos elgesį są
lygojo agresyvi politika, už
goždama net savo pačių ūki
nius poreikius. Maskvos pre
kybos įmonės jau pranešė, 
kad dėl šovinistinių mero J. 
Lužkov užmačių jos patiria 
milžiniškus nuostolius. Gru
biai laužomi tarptautiniai su
sitarimai, tačiau tai vadinama 
"santykių sutvarkymu".

Rusijos politikieriai iš
plepa, kad jie bando priversti 
kitą valstybę pakeisti jos po
litinį kursą, priimti imperijos 
padiktuotus įstatymus, iš es
mės įteisinančius kolonistų 
pasilikimą. Tai ne kas kita, 
kaip bandymas įamžinti Lat
vijos politinę priklausomybę.

Prieš keletą dienų Rusi
ja žengė dar toliau. Baltijos 
jūroje prasidėjo jos karinio 
laivyno manevrai, per ku
riuos mokomasi "užimti sau
sumos ruožą". Kieno sausu
mos prireikė Rusijos "vana
gams"? I kurios valstybės 
teritoriją mokomasi įsibrauti? 
Latvijos, Estijos, Lietuvos, o 
gal Suomijos ar Vokietijos?

Išpuoliai prieš Latviją 
dar kartą parodė, ko būtų ver
tos Rusijos primygtinai siūly
tos "saugumo garantijos" 
Baltijos valstybėms. Bandy
mas išgalvota dingstimi "nu
bausti" Latviją iš tikrųjų yra 
ir Rusijos kerštas Baltijos ša
lims už tai, kad tos "apsau
gos" buvo mandagiai atsisa
kyta. Dabartiniai agresyvūs 
imperijos išpuoliai tapo pir
muoju JAV ir Baltijos valsty
bių chartijos išbandymu. Ga
na kietas JAV valstybės sek
retorės M. Albright įspėjimas 
Rusijai parodė, kad Amerika 
sąžiningai laikosi savo pasi
rašytų susitarimų. Išskyrus 
porą neįtakingų, Baltijos ša
lių istorijos nesuvokusių arba 
prorusiškai nusiteikusių Va
karų politikierių pasisakymų, 

jokio pritarimo imperininkai 
nesulaukė. įvyko priešingai: 
daug valstybių pasmerkė Ru
sijos prievartą ir pareikalavo 
ją nutraukti. Provokacijos 
prieš Latviją ne vienam atsa
kingam Vakarų veikėjui atvė
rė akis ir paskatino susimąs
tyti, kas būtų, jei tokie smū
giai tektų jų šalims. Gal ma
žiau beatsiras mekenančių 
apie tai, kad Rusija jau neva 
demokratinė valstybė. Gal ir 
Lietuvos politikieriai nustos 
džiūgavę, kad Baltijos valsty
bes kažkas "vertina skirtin
gai". Gal suvoks, kam juos 
įpareigojo "Baltijos kelias"?

Tebeieško ožkos
Paprasti žmonės gerai 

žino, ką reiškia posakis "Iš
mainė karvę į ožką". Tačiau 
tai pamiršo Lietuvos vyriau
sybės sudarytojai. Jie tebeieš
ko pakaitalo akad. Z. Zinke
vičiui. Visa ši istorija parodė, 
kad Lietuvoje tebežaidžiamas 
"partinis kazino": kam teks 
daugiau ministrų postų. Kan
didatų skaičius artėja prie tu
zino. Nebesvarbu, kad byra 
konservatorių ir krikščionių 
demokratų sąjunga Seime. 
Nesvarbu, kad viena iš svar
biausių valstybės sričių palik
ta savieigai. Pamokos, girdi, 
nenutrūko. Kad girti jaunimo 
"auklėtojai" supainiojo mo
kyklą su karčiama ir ją sude
gino, kad dėl apsileidimo su
gadinta mokymo priemonių 
už 2 mln. litų, kad nusikaltė
liai siūlo po velėna pakišti 
lietuviškos mokyklos direk
torę, nesvarbu. įdomiausia, 
kad susidorojimo su reikliuo
ju ministru dėmė labai suma
niai užtepta Prezidentui.

Ir praeitą savaitę nu
griaudėjo sprogimas, sužei
dęs net 16 žmonių. Buvęs po
licininkas bandė pagrobti de
šimtmetę mokinukę ir reika
lauti išpirkos, keletas vadų 
sužalojo būtinosios tarnybos 
karius. Nusikaltimų sąrašas - 
ilgas. Jų sukeltą niūrų įspūdį 
sunkiai sekėsi atsverti gerai 
žiniai, kad Lietuvos krepši
ninkai tapo Europos lygos 
laimėtojais. Tokia pergalė iš
kovota pirmą kartą.

Juozas Žygas

Politikieriai savo kalbo
se, o ypač rinkimų metu, ne
šykšti gražiausių pažadų. Jei
gu nors dalis jų išsipildytų, 
tai žmonės gyventų kaip ro
juje. Tačiau kalbėtojų paža
dai, net be jų blogos valios, 
beveik niekuomet neišsipil
do. Juk vien iš pažadų neatsi
ras viščiukų ant kiekvieno 
stalo: gerbūvis ne pažadais, 
bet tik darbu tegali ateiti. Ži
noma, jeigu valdžios įsaky
mai ir jų vykdytojai tą darbą 
skatina, o ne trukdo.

Lietuvos pramonininkų 
bendrijos vicepirmininkas ir 
Ūkio ministras V. Babilius 
spaudai pasakė, kad Lietuvo
je ūkinės veiklos stabdys yra 
įvairiausios tikrinimo tarny
bos. Tokių "inspekcijų", ku
rios ne tiek tikrina, kiek truk
do darbą, jis priskaičiavo net 
57! Bet tos įvairios "inspek
cijos" - tai lyg "šventosios 
karvės", kurių negalima pa
liesti. Juk jose darbuojasi bu
vusiosios arba dabartinės no
menklatūros atstovai, jų gi
minaičiai ir draugai. Taip ir 
sudūžta rinkiminiai pažadai.

Dabar neliesdamas visų 
kitų pažadų, pasitenkinsiu tik 
pažadu apie ekonomikos pa
gerėjimą. Vienas iš garsiau
siai skambėjusių: "Nusipelnė-

Iš visur - apie viską
Viceministrų lygio pasitari
mai planuojami Kinijos sosti
nėje Pekine (Beijing).

• Verbų sekmadienio proga 
popiežius Jonas Paulius II vėl 
kreipėsi į pasaulio jaunimą, 
ragindamas jį atgaivinti kata
likų Bažnyčią ir perimti va
dovavimą jai. Jis priminė, 
kad Romoje 2000 metais 
įvyks milžiniškas jaunimo 
suvažiavimas.

• Saudo Arabijoje vyksta 
pasaulinis musulmonų suva
žiavimas. Jų tikėjimas reika
lauja, kad kiekvienas musul
monas bent sykį savo gyveni
me aplankytų šventas islamo 
vietas Mekos ir Medinos 
miestuose. Maldininkai suda
ro Saudo Arabijai daug orga
nizacinių sunkumų. Be to 
šiose apeigose dažnai daly
vauja asmenys, siekiantys 
priešiškų politinių tikslų. Vien 
iš Irano atvyko apie 80,000 
žmonių, kuriems vadovauja
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NEUŽTENKA TIK ŽODŽIU, 
KAD GYVENIMAS GERĖTŲ

me gyventi geriau!" Many
čiau, visi sutiktų, jog yra ver
ti geresnio gyvenimo. Bet nė 
vienas iš prezidentinių kandi
datų nepasakė, kokiu būdu jį 
pasiekti?

Praėjusią vasarą, man 
lankantis Lietuvoje, beveik 
visi, su kuriais teko kalbėtis, 
laukė V. Adamkaus pergalės, 
turėdami viltį, kad jis gyve
nimą pagerins. Bene svar
biausias jų motyvas buvo: 
"Jis turtingas - tai nevogs!"

į tai atsakydamas garan
tuodavau, kad vogti, tai tikrai 
nevogs! Dar pridėdavau, kad 
galbūt ir "piramidę", į kurią 
nusikaltėlių pasaulio ryšiai 
vedė, suardys. Bet visiems 
pasakydavau: "Nemanykite, 
kad Valdas Adamkus jums 
Ameriką atneš." Po tų mano 
žodžių jų veiduose pasirody
davo nusivylimas. O kai pa
sakydavau, kad į Ameriką 
reikia per prakaito jūras 
plaukti, tas visai jiems nepa
tikdavo! Kažkaip auksas ir 
prakaitas jų pasąmonėje visai 
nesiderino.

Kiekviena diena ką nors 
naujo atneša. Niekas vietoje 
nestovi. Gyvenimas vieniems 
gerėja, o kitiems blogėja. Bet 
tautos ūkio gerėjimui dar jo
kių ženklų net prie tolimo 
akiračio ribos nesimato. Ta
riamą pagerėjimą būtų gali
ma maždaug taip pavaizduo
ti:

Žmogus (galbūt senų pa
žinčių dėka) gavo iš banko 
1000 litų paskolą. Už 150 nu
sipirko ožką, o už likusius su
ruošė vaišes ir pasikvietė 
draugus gyvenimo pagerėji

(Atkelta iš 2 psl.)

vidaus reikalų ministras. Jį 
savo rūmuose priėmė Saudo 
Arabijos karalius Fahd. Ka
ri ngesnį arabų įmamai savo 
pamoksluose reikalauja gink
lų ir kviečia žygiuoti į Izraelį 
- išvaduoti Jeruzalės miestą.

• Izraelio Hamas organiza
cijos vadas pasmerkė Pales
tinos vadovą J. Arafat už tai, 
kad šis tariasi dėl taikos su 
žydų vadais. Hamas paskelbė 
atsišaukimą, raginantį puldi
nėti žydus ne tik Izraelyje ir 
jo okupuotose žemėse, bet ir 
visame pasaulyje. PLO vadas 
J. Arafat įsakė savo policijai 
suimti kiršintoją.

• Balandžio 9 d. visoje Ru
sijoje įvyko komunistų ir žiri- 
novskininkų organizuotos de
monstracijos, reikalaujančios 
išmokėti algas ir pensijas. 
Kalbėtojai reikalavo prezi
dento B. Jelcin pasitraukimo 

mui atšvęsti.
Apie kažkokį tariamą pa

gerėjimą negali būti nė kal
bos. Pirmiau reikia sulaikyti 
smukimą, o tik paskui apie 
pagerėjimą kalbėti. 1996 m. 
užsienio prekybos deficitas 
buvo virš 4 milijardų litų, o 
1997 m. jau viršijo 6 milijar
dus. Dar pridėkime kontra
bandą, kuri taip pat gal netoli 
milijardo litų. Tai kur galima 
tą pagerėjimą matyti?

Naujasis generalinis kon
sulas Giedrius Apuokas, ba
landžio 4 d. susitiko su Čika
gos lietuviškų organizacijų 
atstovais. Jame iškilo ir 
klausimas dėl konsulato iš
kėlimo į miesto centrą. To 
persikėlimo priešininkai pa
minėjo su tuo susijusias dide
les išlaidas, sakydami, kad 
dabartiniu metu galbūt yra ir 
svarbesnių reikalų. Konsulas 
pasakė, kad Lietuva dabar jau 
turi pinigų. Jis paminėjo, kad 
Lietuvoje jau yra ne bloges
nių krautuvių, kaip "Domi- 
nicks".

Mano supratimu, tos 
puošnios krautuvės yra tik 
mano jau minėta "ožka". Tų 
krautuvių vitrinose matau ne 
Lietuvos gerbūvį, bet užsie
nio prekybos deficitą. Kol tas 
deficitas nebus panaikintas, 
tai vyriausybės pareigūnų ir 
paties prezidento kalbos apie 
gerėjantį gyvenimą tebus tik 
tušti žodžiai. į Europos sąjun
gą negalima per uždarytas 
duris įeiti. O jos tol neatsi
darys, kol Lietuvos ekonomi
ka nebus nors iš dalies prie 
Vakarų valstybių priartėjusi.

ir grįžimo į buvusią sovietų 
santvarką. Televizijos stotys 
spėliojo, kad protesto veiks
muose dalyvavo apie milijo
ną žmonių, t. y. daug mažiau, 
negu gyrėsi organizatoriai.

• Jeruzalės meras Ehud 01- 
mert paskelbė, kad niekas ne- 
besustabdys Jeruzalėje pradė
tos žydų namų statybos. Jis 
pabrėžė, kad jo siunčiami 
darbininkai tvarko miesto 
gatves, vandentiekio ir kana
lizacijos tinklus. Anot jo, šie 
darbai parodo, kam miestas 
priklauso ir amžinai priklau
sys.

• JAV valstybės sekretorė 
Madeleine Albright balan
džio 5 d. paragino Karibų sa
lų vadovus bendromis jėgo
mis kovoti su narkotikų pre
kyba. Ji siūlė "išausti polici
jos ir įstatymų voratinklį", į 
kurį pakliūtų narkotikų kont
rabandininkai, kurie kenkia 
ne vien JAV-oms.

mailto:dirva@ix.netcom.com
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LIETUVOS VALSYBĖS ATKŪRIMO 80-MEČIUI

PASAULIO LIETUVIŲ 
DAINŲ ŠVENTĖS 

PROGRAMA

ROKIŠKIO 500 METŲ SUKAKTIS 
Kreipimasis j išeivius iš Rokiškio krašto, 
gyvenančius įvairiose pasaulio šalyse

1998 m. liepos 3-6 d. Vilnius
Birželio 28-30 d.
Užsienio lietuvių atvykimas į Vilnių, jų sutikimas.
Liepos 1 d.
10.00 vai. - Užsienio lietuvių chorų ir šokių ansamblių 
bendros repeticijos.
Ansamblių vakaro ir šokių dienos dalyvių atvykimas į Vil
nių, jų sutikimas.
Liepos 2 d.
9.00 vai. - ansamblių vakaro ir šokių dienos dalyvių repeti
cijos Vilniaus miesto stadionuose.
19.00 vai. - Užsienio lietuvių meno grupių koncertas Vidaus 
reikalų kultūros rūmuose.
Liepos 3 d.
9.00 vai. - ansamblių vakaro ir šokių dienos dalyvių repeti
cijos.
1 l.OOval. - folkloro ansamblių ir tautodailininkų atvykimas į 
Vilnių, jų sutikimas.
12.00 vai. - regalijų įteikimas Dainų šventės meno vado
vams.
16.00 vai. - Liaudies meno parodos atidarymas Šiuolaikinio 
meno centre.
18.00 vai. - Folkloro popietė Vilniaus senamiestyje ir Serei
kiškių parke.
21.30 vai. - ansamblių vakaro koncerto generalinė repeticija 
Kalnų parke.
Dainų dienos dalyvių atvykimas į Vilnių, jų sutikimas. 
Liepos 4 d.
9.00 vai. - šokių ir dainų dienų dalyvių repeticijos.
17.00 vai. - šokių dienos koncerto I generalinė repeticija 
Žalgirio stadione.
18.00 vai. - mišrių ir lygių balsų chorų konkurso baigia
masis ratas filharmonijoje, laureatų pagerbimas.
21.30 vai. - ansamblių vakaro koncertas Kalnų parke. 
Liepos 5 d.
09.00 vai. - dainų dienos dalyvių repeticijos Vingio parke.
10.00 vai. - šokių dienos koncerto II generalinė repeticija 
Žalgirio stadione.
20.00 vai. - Šokių dienos koncertas Žalgirio stadione.
Liepos 6 d.
6.00-14.00 vai. - Valstybės dienai skirti renginiai.
15.00 vai. - šventinės eitynės iš Arkikatedros aikštės į Vin
gio parką.
18.00 vai. - dainų dienos koncertas Vingio parke.
21.00 vai. - šventinis saliutas.

Paraiškos bilietams į 
1998 m. Pasaulio Lietuvių 
dainų šventę priimamos jau 
nuo kovo 10 d. Operos ir ba
leto teatre (faksas: +370 2 
623503) ir Dainų šventės 
būstinėje (faksas: +370 2 
612607). Bilietai bus parduo
dami nuo gegužės 1 d.

Trumpl pranešimai

KULTŪROS 
TARYBOS PREMIJOS

JAV krašto LB Kultūros 
taryba nutarė vėl premijuoti 
nusipelniusius asmenis šiose 
srityse: žurnalistą, dailininką, 
muziką, mokytoją, radijo 
programų vedėją. Pirminin
kauti ir sudaryti premijavimo 
komitetus sutiko: Juozas Žy
gas - žurnalisto premijai, Da
lia Šlenienė - dailininko, Lo
reta Venclauskienė - muziko, 
Regina Kučienė - mokytojo 
ir Leonas Narbutis - radijo. 
Premijų įteikimo šventę ren
gia LB Klyvlendo apylinkė.

Juozas Žygas

Bilietų kainas, o taip pat 
ir kitą Dainų šventės infor
maciją galima sužinoti Lietu
vos liaudies kultūros centro 
puslapiuose Internete adresu: 
http://neris.mii.lt/heritage/lfc 
c/events/ds98/ds98.html

Vitalija Vasaitienė

LIETUVOS 
KODAS

Amerikos Lietuvių tary
ba praneša, kad jos pastangų 
dėka Lietuva pagaliau turės 
atskirą kodą JAV bibliotekų 
kataloguose. Šis kodas - - e-li 
- - pagaliau atpalaiduos Lie
tuvą kompiuteriniuose ir ki
tuose bibliotekų rinkinių ka
taloguose ir kituose bibliote
kų rinkiniuose nuo buvusios 
Sovietų Sąjungos. JAV Kon
greso biblioteka (Library of 
Congress) apie tai pranešė vi
soms krašto bibliotekoms.

AL T pirmininkas 
prof. dr. J. A. Račkauskas

Artėja Rokiškio miesto 
500 metų sukaktis, kurią švę
sime 1999 metais. Mes, ro
kiškėnai, mylintys savajį 
kraštą, puoselėjantys jo kul
tūrines tradicijas, ruošiamės 
šiam gražiam jubiliejui ir gal- 
vojame, kad Jūsų pagalba 
kraštui būtų taip pat labai rei
kalinga.

Rokiškio miesto įkūrimo 
data laikomi 1499 metai. 
1523 metais jame apsigyveno 
kunigaikščiai Krosinskiai. 
Vėliau Rokiškio dvaro savi
ninkais buvo grafai Tyzen
hauzai, Pšesdeckiai. Visos 
šios dinastijos susietos gimi
nystės ryšiais. Ypač ryšku 
pėdsaką miesto istorijoje pa
liko Tyzenhauzai, suprojekta
vę ir išdabinę miesto centrą - 
ryškiausią klasicizmo epo
chos urbanistikos paminklą 
Lietuvoje. Jų iniciatyva XIX 
amžiuje buvo pastatytas gra
žiausias Lietuvoje neogotiki
nės architektūros ansamblis - 
Rokiškio šv. Mato bažnyčia. 
Išliko ir puikus grafų dvaro 
rūmų ansamblis, kuriame įsi
kūręs vienas didžiausiu šalies 
regioninių muziejų.

Miesto vystymasis pa
spartėjo XIX a. antroje pusė

Lietuvos Vyčių 85-asis 
metinis suvažiavimas, kaip 
jau esame skelbę, įvyks rug
pjūčio 6-9 dienomis Sheraton 
Four Points viešbutyje. Jo ad
resas: 3580 East Main St. 
Waterbury, ConnecticuL Tel. 
1-800-541-0469. Seimą glo
bos Waterbury 7-oji kuopa. 
Seimo rengimo komiteto pir
mininkas - Joe Stiklius.

Prieš prasidedant suva
žiavimui, rugpjūčio 5 d., tre
čiadienį, pageidaujantiems

Illinois valstijos gubema- 
natorius Jim Edgar parėmė 
Moterų etninių organizacijų 
parodą, surengtą šiemet, ko
vo 31 d. Moterų istorijos mė

Nuotraukoje iš kairės: Ruth Hoffman, Prances Simanonis, Birutė Zalatorius, Irene Norbut, 
Asta Ardickaitė ir gubernatoriaus padėjėja tautybių reikalams Pat Michalski.

je, nutiesus pro jį geležinkelį. 
1916-50 metais Rokiškis bu
vo apskrities, o nuo 1950 me
tų - rajono centru. Dabar ja
me gyvena apie 20,000 gy
ventojų.

Rokiškis garsėja savo se
nąją architektūra, turiningo
mis kultūros tradicijomis. 
Neišdildomą įspūdį krašto 
svečiams palieka muziejus, jo 
turtingos parodos ir dideli 
fondai, unikalios medžio 
skulptūros, Čia vyksta kas
metiniai tarptautinės mėgė
jiškų teatrų, folkloro šventės, 
kiti įdomūs renginiai. 1995 
metais įkurus Aukštaičių aka
demiją, miestas tapo didžiau
siu Lietuvos etnografinio re
giono kultūros centru.

Prieš dešimtmetį Rokiš
kio rajonas buvo labai mėgs
tamas turistų. Kraštą, turintį 
gražią gamtą, įdomią istoriją, 
daugiau kaip pusę tūkstančio 
istorijos ir kultūros paminklų, 
kasmet aplankydavo apie pu
santro šimto tūkstančių turis
tų. Atkūrus Lietuvos nepri
klausomybę, keliautojų srau
tas iš Rytų šalių nutruko, o 
Vakarų šalių turistai dar tik 
pradeda mus atrasti.

Rokiškis gali sudominti 

RUOŠIAMĖS LIETUVOS VYČIŲ 
SUVAŽIAVIMUI

numatyta išvyka į Foxwoods 
Casino ir pietūs Ledyard, 
Connecticut. Aplankysime ir 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
vienuolyną Putname. Išvykos 
kaina - $45 vienam asmeniui 
(įskaitant kelionės išlaidas).

Dalyvavimo išlaidos su
augusiems - $120 vienam as
meniui (užsisakant iki birže
lio 1 d.). Po šios dienos - 
$130. Jaunimui iki 18 metų - 
$60 asmeniui. į šią kainą įei
na: susipažinimo vakaras su 

PRANEŠIMAS IŠ ČIKAGOS
nesio proga. Daugiau kaip 30 
organizacijų dalyvavo paro
doje James R. Thompson 
centre. Ją aplankė daugiau 
kaip 20 tūkstančių žmonių. 

ir užsienio verslininkus, nes 
čia gyvena darbštūs ir inicia
tyvūs žmonės. Po sovietme
čio sąstingio, vykdant esmi
nes reformas, pertvarkomas 
ekonominis gyvenimas. Rei
kalingos investicijos, patirtis, 
sukaupta rinkos ekonomikos 
sąlygomis.

Mieli, kraštiečiai!
Kur bebūtumėte - ar už

sienio šalyje, ar kuriame nors 
Lietuvos kampelyje - laukia
me Jūsų pasiūlymų, veiklos, 
Jūsų indėlio. Te mūsų ir Jūsų 
pastangomis Rokiškio kraštas 
savo jubiliejų sutiks dar gra
žesnis ir turtingesnis, ne tik 
sukeldamas nuostalgiškus 
prisiminimus, bet ir žavėda
mas savo šiandiena.

Kreipkitės, rašykite, siū
lykite adresu:

Kultūros tarnyba
Respublikos 94 
LT-4820 Rokiškis

Tel. ar faksu: (370) 78 51845 
e-mail: rokiskis@lsa.lt
Norintiems prisidėti fi

nansiškai pranešame, kad Ro
kiškio miesto 500 metų jubi
liejaus paminėjimo fondo va
liutinė sąskaita Nr. 900070001 
yra "Hermio" banko Rokiškio 
skyriuje (kodas 260101346).

užkandžiais - Lietuvių klube 
ketvirtadienį, kultūros vaka
ras penktadienį, banketas šeš
tadienį, priešpiečiai sekma
dienį bei kelionės išlaidos au
tobusu.

Suvažiavimo dalyvių re
gistraciją tvarko Arlene Stik
lius, P.O. Box 3435, Water- 
bury, Connecticut, 06705. 
Laukiame visų atvykstant. Iki 
pasimatymo Seime!

Regina Juškaitė-Švobienė

Gubematūros atstovė Pat Mi- 
chalski įteikė gubernatoriaus 
sveikinimo laišką Čikagos 
lietuvių moterų klubui.

http://neris.mii.lt/heritage/lfc
mailto:rokiskis@lsa.lt
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"SAVAITGALIO ROMANAS"
LOS ANGELES SCENOJE

Tai rašytojo Kazio Sajos 
ir Los Angeles "Dramos sam
būrio" režisieriaus Algimanto 
Žemaitaičio kūrinys scenoje.

Kad teatras gyvuotų, 
svarbios trys neatskiriamos 
dalys: veikalas, jo atlikėjai ir 
žiūrovas. Veikalo suvaidini- 
mas priklauso nuo režisie
riaus pasiruošimo ir kūrybin
gumo, o taip pat nuo aktorių 
sugebėjimo. O ar vaidinimas 
pavykęs, matome iš to, kaip 
jį publika priima. A. Žemai
taitis šį kartą gerai parinko 
aktorius. Kiekvienas iš jų su
gebėjo įsigyventi į komedijos 
veikėjų charakterius.

Amandas Ragauskas - 
inžinierius, o kūrybinį talentą 
scenai turi iš prigimties. Va
sario 16-tos minėjimui jis su
kūrė įdomų istorinį montažą. 
Sugeba ir vaidinti. Kiek jį šv. 
Kazimiero parapijos salėje 
matėme, niekada neapvylė. 
Šis jo vaidmuo - K. Sajos 
komedijoje sukurtas Rapolas 
Vabalas, buhalteris, naivus 
vyras, išleidęs žmoną vieną į 
Palangą, neva atostogų. Pasi
ilgęs jis atvyksta savaitgaly

Kristina ir Rapolas Vabalas spektaklyje "Savaitgalio romanas". Vaidina Los Angeles 
"Dramos sambūrio" aktoriai: Sigutė Mikutaitytė ir Amandas Ragauskas.

Raiša Urbanienė ir Ramunė Vitkienė, taikliai suvaidinusios Magdą ir Kopūstelevičienę.

Alė Rūta

jos aplankyti, o randa keistus 
dalykus: nėra jam vietos, 
žmona išbara, nusiunčia nak
voti į šuns būdą... A. Ra
gauskas sava vaidyba šį ge
ranori, naivų, kad ir negyve
nimišką žmogelį scenoje pa
rodė įtikinamai.

Haroldas Mockus, Klai
pėdoje baigęs dramos studi
jas, o Amerikoje dirbąs ne 
scenoje, "Palangos liūto" 
vaidmenį atliko pasigėrėtinai: 
donžuanas, drugelinis vyras 
("nuo žiedo prie žiedo") atro
dė tikras, nežiūrint, kad pats 
aktorius - visiškai kito tipo 
žmogus. Talentas ir pasiruo
šimas bei režisieriaus vado
vavimas pasiekė tikslą.

Manfredas Prišmantas 
natūraliai suvaidino kitą 
lengvo charakterio vyrą - 
Vikį - ir meilų atostogautoją, 
ir diplomatą, ir lyg gerada
rį... Raiša Urbanienė, vaidi
nanti valingą žmoną, gabiai 
atskleidė jos charakterį. Ji - 
intensyviai moteriška, žavi, 
b.et apgaulinga, jausminga ir 

žiauri... R. Urbanienei ilgiau 
"Dramos sambūry" nebepasi- 
rodžius, šį kartą buvome ma
loniai nustebinti jos jaunat
viškų sugebėjimų.

Ramunė Vitkienė jau įti
kino, kad sugeba įsijausti į 
kiekvieną vaidmenį. Šį kartą 
scenoj niekas jos nepažino... 
Pasikeitė į storą moteriškę - 
viešbutėlio šeimininkę, aš
traus balso, įpratusią bartis, 
tvirtą ir biznierišką... įdomus 
charakteris - ir iš po K. Sajos 
plunksnos, ir aktorės Ramu
nės atvaizduotas.

Deja, tik vienas charak
teris komedijoje buvo silpno
kas, beveik nereikalingas. Ir, 
gaila, kad jis teko Sigutei...

Sigutė Mikutaitytė-Mil- 
ler, nuoširdi "Dramos sambū
rio aktorė, visada būdavo lyg 
ir vaidinimo žvaigždė. Ir šią 
atostogautojos Kristinos rolę 
Sigutė suvaidino moteriškai, 
jautriai, bet tas vaidmuo - 
trumpalaikis, neryškus. Tai 
priekaištas tik rašytojui.

Jaunatviškas veikalas! 
Gera jau pati pradžia: jauni
mas paplūdimy mėto sviedi

nį, sklinda tranki muzika. 
Lengvi judesiai, lengvas poil
siautojų gyvenimas: meilė, 
neištikimybė, žaismas. Tai 
pramoginė, lengva komedija, 
vietomis net nukrypstanti į 
absurdą ar groteską... Gilios 
minties ar kokio moralo Čia 
neieškok. Tačiau šalia lengvo 
jaunatviškumo yra šiek tiek 
rimtojo gyvenimo parodijos: 
kad ir apie Rapolo Vabalo 
charakterį galima susimąsty
ti... Ir čia, manau, pasistengė 
režisierius, suteikdamas leng
vai komediją ryškesnių gyve
nimiškų bruožų. Manau, kad 
to siekė ir dramaturgas Kazys 
Saja. Taigi, atlikėjai suprato 
rašytojo siekius ir tinkamai 
juos vykdė.

Gerai atliko užduotį ir 
pagalbinis personalas. Apran
ga, pritaikyta Emos Dovydai
tienės - natūrali, atitinkanti 
atostogų nuotaiką. Muzikinis 
apipavidalinimas - Pauliaus 
Jasiukonio, apšvietimas - Al

JONO ADOMAVIČIAUS 
VEIKLOS 60-METIS

Prof., habil. dr. Juozas Ciparis

Margaret Fuller yra labai 
gražiai pasakiusi: "Jeigu tu 
švieti mokslo žinių fakelu, tai 
leisk ir kitiems prie jo prideg
ti savo žvakes". Šie žodžiai 
taikytini ir žinomam sveika
tos apsaugos organizatoriui, 
ALVUD’o steigėjui ir ilga
mečiam jo vadovui dr. Jonui 
Adomavičiui. Štai jau lygiai 
šešiasdešimt metų daktaras 
žygiuoja jo gausių alvudiečių 
būrio priekyje.

Neeilinį talentą, aštrią 
plunksną, įtaigų žodį, visą sa
vo neišsenkančią energiją 
daktaras nukreipia žmogui ir 
tėvynei. Jis myli žmogų, ko
voja dėl jo egzistavimo nuo 
pat pirmos jo gyvenimo se
kundės - nuo to momento, 
kai moteris tampa motina. 
Neatsitiktinai abortus jis va
dina vaikžudyste. Daktaro 
veikla - tarsi vainikas iš ke
turių žiedų: vaikai - tėvai - 
šeima - visuomenė. Jis ugdo 
vaikus, juos globoja, formuo
ja jų pasaulėžiūrą tarsi per 
tėvų ir šeimos prizmę.

Daktaras kviečia būti iš
mintingais, neapgaudinėti sa
vęs ir protingai paklusti Tvė
rėjo reikalavimams, kartu su 
J.Ruso teigdamas, jog "gamta 
mūsų niekada neapgauna. "Jo 
dažnuose žodiniuose bei ra
šytiniuose pasisakymuose (o 
jų čikagiečiai kas savaitę per 
radiją bei spaudą išgirsta po 
2-3 kartus) skamba amžina 
tiesa, jog žmogus turi gyventi 
žmoniškai, t.y. išmintingai. 
Jis kartu su Juvenal skelbia, 
jog "gamta, medicina ir iš
mintis visada teigia tą patį".

Daktaro kryptinga svei
katingumo puoselėjimo veik

gio Manto - viskas atlikta 
šiuolaikiškai, ryškiai, garsiai, 
nenuobodžiai...

O kaip trečias teatro da
lyvis - žiūrovas, kalifomiečių 
teatro mėgėjų būrys? Per abi 
dienas (kovo 28 ir 29-ąją) 
spektakliai buvo gausiai lan
komi. Publika gerai juos pri
ėmė - juokėsi! Po vaidinimų 
buvo diskutuojama, svarsto
mi charakteriai...

Tai buvo antroji Kazio 
Sajos komedija, losangeliečių 
suvaidinta per gana trumpą 
laiką. Gerai, kad šis "Dramos 
sambūris" lankosi Lietuvoje 
ir priima vaidintojų sambū
rius iš Lietuvos. Tai yra tar
tum kūrybinis bendravimas. 
Taip ir turėtų būti tarp kūry
bingų menininkų.

Ilgą laiką Dramos sam
būriui sėkmingai vadovavo 
afa Vincas Dovydaitis. Da
bar vadovauja Aloyzas Pe
čiulis, kitados pats ir vaidin
davęs.

la yra perpinta pačiais tau
riausiais žmogaus siekiais - 
nusiteikimu grožiui ir gėriui, 
kilniaširdiškumu. Daktaras 
visada pabrėžia žmogaus ir 
gamtos harmonijos reikšmę 
sveikatai. Jis skiepija meilę 
gamtai, jo širdį džiaugsmu 
užlieja grožėjimasis meno 
kūriniais, tarsi gamtos atvaiz
du. Tuo pačiu jis ugdo ir kitų 
žmonių pačius subtiliausius 
jausmus, formuoja žmogaus 
asmenybę. O gėlėse bei žalu
mynuose paskendusi jo stro
piai globojama Lietuvio so
dyba ALVUD’as yra tarsi 
žmogaus ir gamtos, darbo ir 
grožio harmonijos simbolis.

Mus maloniai stebina ir 
kartu džiugina daktaro huma
nistinė, mecenatiška veikla. 
Jo kilniaširdiškumo spindulių 
šilumą yra pajutę dešimtys 
buvusių partizanų, rezistentų, 
tremtinių, o taip pat nemaža 
iš Lietuvos atvykusių artistų, 
menininkų, valstybės veikėjų 
ir eilė kitų tautiečių. Jo dos
numą taip pat patiria nemaža 
Lietuvos vaikų - našlaičių 
bei vienišų motinų, daugia
vaikės šeimos ir kiti tautie
čiai. Tiesiog tenka stebėtis, 
kokie gilūs tos taurios širdies 
šaltiniai. Jo kilni širdis, tarsi 
skardžiai skambantis varpas, 
skelbia ir kartu ugdo pačius 
tauriausius jausmus, skatina 
siekti grožio ir gėrio. Jis ska
tina patį žmogų tobulėti.

Mes, alvudiečiai, karštai 
sveikiname daktarą Joną 
Adomavičių su įtempto kūry
binio darbo 60-mečiu ir linki
me jam likti Švyturiu, nu
šviečiančiu kelią į kuo svei
kesnę ateitį.
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Buvo Verbų sekmadie
nis. Labai suvėluota Kaziuko 
Mugė. Todėl ji - Velykų 
švenčių laukimu persismel
kusi: ir verbos, ir margučiai, 
ir velykiniai kepsniai, ir vely
kinė pavasariška nuotaika.

Jaunutei vadovei Ventai 
sunkiai sekėsi išprašyti sve
čių, užpildžiusių salę ir ne
kantriai laukiančių mugės ati
darymo. Tačiau kai salėn pra
dėjo žygiuoti gražiai unifor
muotos skautų gretos, svečiai 
savo pasitenkinimą ir pritari
mą išreiškė žygiavimo ritmą 
atitinkančiu plojimu. Vienoje

42-oji Kaziuko mugė. Venta Civinskaite vadovauja programai. V. Bacevičiaus nuotr.

V. s. Amanda Muliolienė su palyda skelbia 42-osios Kaziuko mugės pradžią. Šalia - 
s. V. Juodišiūtė-Pollak. V. Bacevičiaus nuotr.

PLB vicepirmininkė Milda Lenkauskienė - Klyvlendo skautijos surengtos Kaziuko 
mugės viešnia. V. Bacevičiaus nuotr.

Keturiasdešimt trečioji skautiškoji 
Kaziuko mugė

pusėje išsirikiavo berniukai, 
o kitoje - priešais juos - mer
gaitės. Aiškios vadovų ko
mandos, pasikeitimas trum
pais pasisveikinimais ir pa
galiau Amanda Muliolienė, 
vos spėjusi grįžti iš darbo 
Lietuvos mokyklose, paskel
bė mugės pradžią. Daug šir
dies ir darbo įdėjo Amanda, 
puoselėdama skautų veiklą.

Prasidėjo gyva prekyba ir 
žaidimai. Svečiai rinkosi 

skautų rankų darbus - tiek 
"Pilėnų" tunto berniukų, tiek 
"Neringos" tunto mergaičių ir 
jų vadovų. Jie pirko riestai
nius, sūrius, kepsnius, gražiai 
išpuoštas širdeles, apžiūrinėjo 
tautinių juostų, audinių, spau
dos parodėles. Mugės daly
viai galėjo nueiti į "grožio sa
loną", kur pinamos kasytės ir 
spalvingai dažomi veidukai, 
galėjo patys susisukti verbas, 
pasipuošti širdutes, išmėginti 

savo laimę loterijoje ir "lai
mės šulinyje", pažaisti su vai
kais ir vaikaičiais "saldumy
nų takelyje". Pagaliau jie ga
lėjo nusileisti į svetainę, kur 
jūrų skautai kvietė pietums, 
prikepę kugelio, viščiukų, 
prigaminę balandėlių su sa
lotų ir daržovių priedais. Vy
resniosios skautės su skautų 
mamų talka suruošė tortų sta
lą. Galėjai vietoje pasmagu
riauti arba namo šventėms 
parsinešti. Visas šurmulys 
užsibaigė skautų dainų ir žai
dimų programėle bei turtinga 
loterija.

Mugės rengimas - dau
gelio žmonių triūsas. Tiek 
skautijos, tiek skautų tėvelių 
ir rėmėjų. Skautiškas ačiū 
jiems visiems! Ačiū ir visuo
menei, parodžiusiai malonų 
dėmesį ir gausiai susirinku
siai paremti skautų darbus. 
Šiais - didžiosios Tautinės

BALANDŽIO 23-OJI - JURGINĖS

OHIO KATALIKU 
VEIKLA

Šv. Jurgio skulptūra šio šventojo vardu pavadintos parapijos 
bažnyčioje. G. Juškčno nuotr.

• GEGUŽĖS 31 d.- Su
tvirtinimo sakramentas. 
Vyskupas James Quinn Šv. 
Jono katedroje (miesto cent
re) teiks sutvirtinimo sakra
mentą.

• BIRŽELIO 18 d. - Ka
talikų senolių diena. Cleve
land diecezijoje bus švenčia
ma 17-oji kasmetinė Katalikų 
Senolių diena. Diecezijos 
vyskupai pagerbs dievobai
mingus vyresnio amžiaus 
žmones keturiose parapijose:

St. Matthew, Akron; 

stovyklos metais ta parama 
mums ypatingai vertinga. 
Kas tik pajėgsime, šiais me
tais važiuosime į Massachu- 
setts valstiją pabendrauti su 
visos Amerikos lietuviais 
skautais. Tam pravers mugėje 
pelnytos lėšos.

Kaip vertintume šiemeti
ne mugę? Bene didžiausias 
džiaugsmas - matyti salėse 
tuos mūsų vaikus, kurių šiaip 
jau nebematome, bet kurie 
vis dar susirenka mugėje pa
bendrauti, savo vaikystę pri
siminti ir su ja savo vaiku
čius, kartais dar tik vežimė
liuose ir vystykluose, supa
žindinti. Gal kada nors ir tie 
mažyčiai prisidės prie ateities 
mugių rengimo... Egzaminą 
taip pat jaučiamės išlaikę, 
išgirdę naujųjų ateivių ver
tinimą: "Kad ir mažytė, bet 
gera buvo mugė!". O juk jų 
atmintyje tėra tik didžioji 
Vilniaus Kaziuko mugė...

Cleveland, OH
Lietuvių skautija

Holy Trinity, Lorain;
St. James, Lakewood;
St. Pascal Baylon, High- 

land Heights.
• LIEPOS 26 d., 2 v.p.p. 

- Auksinių vestuvių Mišios. 
Vyskupas A. Pilla šv. Jono 
katedroje aukos šventas Mi
šias poroms, kurios susituokė 
1948 metais.

Norinčius dalyvauti šio
se apeigose arba gauti išsa
mesnių žinių apie jas, prašo
me kreiptis į parapijų klebo
nus.
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Nauju knygų lentynoje

Pernai Vilniuje, Dr. Ka
zio Griniaus fondo užsakymu 
Lietuvos rašytojų sąjungos 
leidykla išleido žymaus Lie
tuvos veikėjo, Liaudininkų 
partijos vadovo, Vilniaus uni
versiteto teisės dėstytojo, Pa
baltijo universiteto kūrėjo, 
prof. Mečislovo Mackevi
čiaus knygą "Atsiminimai". 
Ji mane sudomino reikšmin
gais, negirdėtais faktais apie 
Nepriklausomos Lietuvos 
laikus ir pirmuosius okupaci
jos metus. Turininga "Atsi
minimų" knyga sudomins ir 
tuos skaitytojus, kurie patys 
buvo blaškomi po pasaulį, ir 
jaunesnės kartos žmones, 
gimusius svetur ir tėvų praeitį 
įsivaizduojančius tik iš pasa
kojimų. Ji bus įdomi ir Lietu
vos skaitytojams, nes joje nu
šviečiami ilgą laiką slėpti ir 
iškraipyti faktai.

Knygą sudaro prof. M. 
Mackevičiaus, Lietuvos laiki
nosios vyriausybės (veikusios 
1941 m. birželio-rugpjūčio 
mėnesiais) Teisingumo mi
nistro gyvenimo aprašymai ir 
priedai, kuriuose pateikti ver
tingi archyviniai dokumentai. 
Per M. Mackevičiaus asme
nybę skaitytojai sugrąžinami 
į Nepriklausomybės laikus. 
Būdamas studentu, M. Mac
kevičius dalyvavo Liaudinin
kų sąjungos veikloje. Dėl sa
vo karšto būdo jis buvo su
imtas ir net ragavo kalėjimo 
duonos. Jis rašo: "Kartą stu
dentų atstovybės susirinkime 
vyko karštos diskusijos poli
tikos klausimais. Buvo ryžta
si eiti į gatvę demonstruoti. 
[...] Studentai susidūrė su 
policija, ir kuris tik replikuo
ja, tuojau suima. Buvau ir aš 
tarp jų".

Bolševikams okupavus 
Lietuvą, autorius buvo kalti
namas kontrevoliucine veik
la. Tuomet bolševikų kalėji-

"Mūsų gerbiamas ir gar
bingas šios dienos jubiliatas 
per 50 metų skirtų Dievui, 
Tėvynei ir lietuviams, pasi
statė paminklą, kietesni už 
varį, kurt, romėnų poeto Ho
racijaus žodžiais, jokios rū
dys negadins, nei laiko dul
kės neužneš" - Taip nepa
prastai nuskambėjo Ameri
kos Lietuvių Tautinės sąjun
gos pirmieji sveikinimo žo
džiai, minint prelato Jono A. 
Kučinsko-Kučingio 50 metų 
kunigystės jubiliejų.

"Logos" leidykla Vilniuje 
vieną paskui kitą skaityto
jams dovanojo dvi prelato Jo
no A. Kučinsko - Kučingio 
knygas. Pirmoje, išleistoje 
1997 m. "Mano gyvenimo ta-

VILTIES NEPRARADĘS
Rita Augienė

me jis susitiko ne tik su drau
gais, bet ir su ankstesniais sa
vo kaltintojais, buvusiais sau
gumo valdininkais. Didžioji 
tautos nelaimė suartino labai 
skirtingų politinių pažiūrų 
lietuvius.

Artėjant antrajam pasau
liniam karui, Lietuva jo laukė 
ne tik su baime, bet ir viltimi, 
nes tikėjosi, kad vokiečių ka
riuomenė gali ją išlaisvinti 
nuo Lietuvoje siautėjusių 
bolševikų. Neilgam, tik še
šioms savaitėms atstatoma 
Laikinoji Lietuvos vyriausy
bė. Tai buvo sunkus laikotar
pis, nes atėję bolševikai su
naikino policijos organizaci
jas ir buvusią tvarką, o lie
tuvių generalinių tarėjų nuo
monės skyrėsi nuo vokiečių 
reikalavimų. Nesutarimai 
baigėsi tuo, kad įniršę vokie
čiai suėmė šviesiausius Lietu
vos žmones ir išsiuntė į kon
centracijos lagerį. Knygos 
autorius suėmimo dieną ruo
šėsi vykti į Ukmergės apskri
ties teismus, jo šoferis jau 
laukė prie Teisingumo rūmų, 
bet tuo metu į darbo kabinetą 
įėjo du gespapininkai ir jį iš
sivedė. Jis negalėjo įsivaiz- 

. duoti, kad su šeima teks pa
simatyti tik po ketverių metų.

Baisų gyvenimo košmarą 
ir kančias prof. M. Mackevi
čius patyrė Stutthofo koncen
tracijos lageryje. Katorgos 
darbai, ligos, badas ir šaltis 
nepalaužė stiprios jo dvasios. 
"Dr. Antano Starkaus dėka aš 
esu dabar gyvųjų tarpe. Kai 
sirgau kruvinąja, gulėjome po 
tris lovoje. Rytą abudu mano 
draugai buvo mirę. Mane 
perkėlė į kitą lovą prie miru
sio Tumėno brolio, kuris tuo 

. metu atrodė lyg taisosi, atsi
gauna. Mane gi po poros die
nų kaip beviltišką ligonį iškė

PRELATO KNYGOS

Jonas A. Kučinskas- 
Kučingis

kais" prelatas pasakoja prisi
minimus iš savo gimtos Že
maitijos, kalba apie mokymo
si metus, pirmuosius kuni
gystės įspūdžius, pasitrauki
mą iš Tėvynės ir gyvenimą 
Los Angeles Šv. Kazimiero 
parapijoje. (Šią knygą jau 

lė į kitą baraką, ant kurio du
rų buvo pakabinta kauko
lė..."

Knygos prieduose yra 
svarbių dokumentų ir prof. 
M. Mackevičiaus straipsnių, 
išspausdintų įvairiuose perio
diniuose leidiniuose. Juose 
daugybė faktų apie lietuvių 
tautą, jos istorinius nuopelnus 
Europai. Labai įdomus doku
mentai - Lietuvos Laikino
sios vyriausybės bei Lietuvos 
generalinių tarėjų memoran
dumai, įteikti vokiečių Gene
raliniam komisarui Kaune 
von Rentelnui. Juose aiškina
ma Lietuvos teisinė būklė, 
jos valstybingumo tradicijos, 
prievartinis įjungimas į So
vietų Sąjungą, santykiai su 
vokiečių administracija ir kt.

Prieduose pateiktuose 
straipsniuose prof. M. Mac
kevičius akcentuoja teisingu
mą, didelių ir mažesnių tautų 
teisių lygybę. Jis visą savo 
gyvenimą nebuvo praradęs 
vilties, kad lietuvių tautos tei
sės bus atkurtos. Straipsnyje 
"Teisė ir smurtas", 1948 me
tais paskelbtame Vokietijoje 
leistame kultūros žurnale 
"Žingsniai", profesorius rašė: 
"Šiandien toji Europos sau
gumo ir tvarkos išsaugojimo 
našta gula visos Europos ir 
viso pasaulio tautas. Todėl 
Lietuvos laisvė ir nepriklau
somybė yra integralinė (neat
skiriamoji) Europos laisvės ir 
savarankiškumo dalis. Reikia 
tikėtis, kad Europos pasiprie
šinimas Rytų absoliutizmui 
eis tradiciniais, lietuvių tau
tos nužymėtais keliais".

Mečislovas Mackevi
čius. Atsiminimai. - Vil
nius: Lietuvos rašytojų s-gos 
leidykla, 1997.- Spaudai 
parengė ir įžangos žodį pa
rašė Vytautas Bildušas. Iš
leista Dr. Kazio Griniaus 
fondo lėšomis.

esame pristatę skaitytojams.- 
red.)

Antroje knygoje "Šven
tiniai ir proginiai pamokslai", 
išleistoje po metų, pateikiami 
prelato Jono A. Kučinsko- 
Kučingio Amerikoje ir Lietu
voje pasakyti pamokslai, ku
riais jis pabrėžė didelę meilę 
Tėvynei ir ragino savo klau
sytojus išlikti lietuviais ir ka
talikais.

Prisiminimai tarsi sapnas 
skrieja pirmosios knygos 
puslapiais: gimtinė, jaunystė 
ir subrendimas dideliam pasi
šventimui. Pasitraukti į Vaka
rus prelatą Joną Kučingį pa
skatino pokalbis su viena tel- 
šiete, kuri lankėsi komunistų 
posėdyje ir užgirdo apie jį 

šnekant. Esą jis, Kelmės 
vikaras, įsitraukęs į partizani
nę veiklą. Tai buvo klaida, 
nes vikaras nėra net buvęs 
Kelmėje. Tačiau paaiškėjo, 
kad norint išvengti susidūri
mo su sovietais, reikėjo ke
liauti tolyn nuo jų. Sunku bu
vo palikti tėviškę, artimuo
sius, slepiančią ašaras mamą. 
Tik beveik po 50 metų, 1993- 
aisiais lydint a.a. prelato Ju
liaus Maciejausko palaikus į 
Švėkšną, teko parskristi į Tė
vynę ir apsikabinti artimuo
sius.

Iš prelato J. Maciejausko 
perėmus bažnytėlę Los An
geles, klebono Jono Kučingio 
(pavardę pasikeitė iš Kučins
ko, priimdamas Amerikos pi
lietybę) laukė daug darbų ir 
sumanymų. Jis turėjo aiškią 
viziją - sukurti lietuvybės 
centrą Amerikoje, todėl ener
gingai ėmėsi ieškoti būdų 
tam tikslui įgyventinti. Po vi
sų sunkumų 1951 m. buvo 
pastatyta naujoji bažnyčia, į 
parapijos veiklą įsijungė vis 
daugiau žmonių, susikūrė 
įvairios organizacijos, pasiro
dė pirmasis parapijos "Lie
tuvos žinių" numeris. Parapi
ja tapo lietuvybės tvirtove.

1962 m. švenčiant 25 
metų Jono Kučingio kunigys
tės jubiliejų, žurnalistas Vla
das Bakūnas "Vienybės" laik
raštyje rašė: "Los Angeles 
Šv. Kazimiero lietuvių para
pija su jos klebonu kun. Jonu 
Kučingiu yra lyg švyturys 
Amerikos Vakaruose, kurio 
ryškūs spinduliai pasiekia toli 
išsiblaškiusius Lietuvos laivo 
sudužėlius, vilties beieškan
čius tamsią audringą naktį 
svetimųjų jūroje".

Garsas apie šv. Kazimie
ro parapijos veiklą pasiekė 
Vatikaną, Šventasis Tėvas 
1965 m. kun. Jonui Kučingiui 
suteikė prelato titulą.

Daugelis žmonių yra dė
kingi prelatui Jonui Kučin
giui už šilumą, už gabalėlį 
Lietuvos Vakarų pakrantėje 
ir labai gražius pamokslus, 
kurių tik maža dalis sudėta į 
"Šventinių ir proginių pa

KAM REIKIA GYVENIMO?

Alė Rota

Kam reikia gyvenimo - 
įvairaus, ilgo?

Jei apėmęs nerimas,
tik vieno ilgu?

Minioje tik stumdysies,
o vis tiek ilgėsies.

Įvairiose pagundose -
lyg miręs, lyg atvėsęs ...

Gyviesiems neatsiversi,
angelę dairysies.

Minčių nuskendus versmėse, -
abejonė viskas.

mokslų" knygą. Tebegyven
dama didžiosios pavasario 
šventės nuotaika, pacituosiu 
ištrauką iš pamokslo, pasa
kyto 1985 m. Velykų rytą Šv. 
Kazimiero bažnyčioje:

"Brangūs broliai ir sesės 
lietuviai, šį pagarbų Rytą su
bėgome į šią šventą vietą 
švęsti Velykų, tos didžios ir 
reikšmingos krikščioniško 
pasaulio šventės. Žymus li
turgijos žinovas Tėvas Pijus 
Parsh skiria tris prisikėlimo 
rūšis: gamtos, Kristaus ir 
kiekvieno žmogaus. Gamta, 
pakilusi iš žiemos miego, 
išgyvena savo prisikėlimą. 
Šis gamtos atbudimas yra 
jaučiamas ir ten, kur nėra ryš
kių periodų, sezonų.[...]

Šiuo gamtos prisikėlimu 
džiaugiasi ir jį išgyvena kiek
vienas sveikas ir normalus 
žmogus. Jis svajingai gėrisi ■; 
saulės spinduliu, besisklei
džiančiu gėlės žiedu, paukš
telių čiulbėjimu. Štai kaip 
poetas E.Minelga eiliuoja 
apie šį gamtos prisikėlimą: 
Gražu pasauly, kai rytą saulė 
Virš pušynėlių ir sodų rieda. 
Su vyturėliais

ir pumpurėliais 
Tau Aleliuja laukai užgieda. 

Mano brangieji, gamta 
žmogui yra lyg koks sakra
mentas, simbolis, ženklinąs 
aukštesnio gyvenimo atspin
dį. Kitais žodžiais sakant, pa
vasaris yra ženklas to, kas 
įvyko prieš 2000 metų žmo
gaus išganymo istorijoje: 
žmogaus atpirkimas, gyvybės 
pergalė prieš mirtį, Dievo 
malonės pavasaris mūsų sie
lose. Būdinga, kad ir Bažny
čia, nustatydama Velykų 
šventės datą, pasirinko euro
pinį pavasario foną, įsakyda- 
mą Velykas švęsti ne anks
čiau kaip pirmąjį sekmadienį 
po lygiadienio. Tai darydama 
Bažnyčia norėjo mums pasa
kyti, kad Velykos yra žmo
gaus pavasaris, gėrio pergalė 
prieš blogį, gyvybės - prieš 
mirtį, šviesos - prieš tamsą, 
dienos - prieš naktį"...

Rita Augienė
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Vladas Vijeikis

Tai yra mano automobi
lio atpažinimo numeris. Ir dar 
vienas: T8O3156001. Tai - 
savininko numeris. Vairavi
mo leidimo numeris V222- 
8601-9182. Ir tai - dar ne visi 
numeriai, su kuriais turime 
gyventi šiais moderniais lai
kais, kuriuos istorikai tikriau
siai pavadins numerių am
žiumi. Numeruojame ir am
žius, metus, mėnesius, die
nas, valandas, minutes, se
kundes. Sunumeruotas ir 
žmogaus amžius.

Gatvės - numeruotos, 
taip pat namai ir butai. Vieš
bučiuose - kambariai. Pašto 
įstaigos turi savo numerius, 
"zip kodai" - savo numerius 
ir dar numerį prie zipo.

Jeigu turi kredito kortelę, 
tai ir ta neapsieina be nume
rio.

Keliai, vieškeliai turi sa
vo numerius.

Sporto žaidėjai - sunu
meruoti. Policininkai - nu
meruoti. Jeigu neteisėtai 
areštavo, atsimink jo numerį.

Neužmiršk savo "sočiai 
security" numerio. Labai 
svarbus. Gal geriausia užsira
šyti ant rankos.

Pakliuvęs į kalėjimą, 
gausi numerį. Jeigu ilgesniam 
laikui, tai tavo pavardė bus 
užmiršta. Išėjęs į laisvę ir 
pats vargiai atsiminsi.

Lėktuvų skridimai nume
ruoti. Jeigu nukrito, tai prane
ša tik numerį.

Dienos temperatūra - nu
meruota. Pagal ją turi atsekti, 
ar reikia vilktis kailinį paltą, 
ar marškinius be rankovių.

Ta numeracija prasidėjo 
nuo pat lopšio. Mokykloje 
skyriai - numeruoti. Moksli
niai pasiekimai matuojami 
numeriais. Mano laikais pen
ki reiškė, kad tavęs laukia 
profesūra universitete. Vie
nas - labai bloga skaitlinė. 
Gali nuvesti iki tėvo diržo.

Kai kurios moterys savo 
vyrus skaičiuoja numeriais, 
bet neteko girdėti, kad pa
siektų dviženklį. Bet laikams 
"progresuojant", galima tikė
tis.

Operoje vietos - sunume
ruotos ir jeigu sėdi dviženklė- 
je kėdėje, tai ne ką tegirdėsi 
ir kažin, ar ką matysi.

Dievo įsakymai - nume
ruoti, o taip pat ir didžiosios 

nuodėmės. Jų rodosi net sep
tynios.

Biblijos kiekviena eilutė 
turi numerį. Visų knygų pus
lapiai sunumeruoti.

Jeigu pastatei automobilį 
jam skirtoje vietoje, tai įsi
dėmėk aukšto ir eilės numerį. 
Kitaip: klaidžiosi iki ryto be
ieškodamas.

Krautuvėje visos prekės 
sunumeruotos ir dar pridėti 
paslaptingi ženklai, kurie pa
rodo kainą. Be mašinos - ne
sužinosi.

Visi autobusai, sunkveži
miai, automobiliai turi nume
rius. Jeigu tave pervažiavo, 
būtinai įsidėmėk numerį.

Mano šuo turi numerį. 
Taip pat ir katinas. Bet jie to 
nežino. Man reikia žinoti.

Visi numeriai turi savo 
reikšmę Ypatingai numerius 
mėgsta biurokratai. Jiems 
raštas be numerio yra tuščias.

Bet yra vienas numeris, 
kurio daugelis vengia. Tai 
numeris 13. Sako, kad jis ne
laimingas. Daugelyje viešbu
čių nėra 13-to kambario. O 
jeigu 13 išpuola penktadienį, 
tai geriau neik iš namų. O ir 
guldamas į lovą, gerai patik
rink, ar ji nesugrius. Nuo to 
laiko, kai tryliktasis apaštalas 
kolaboravo su romėnais, žy
dų rabinais ir kitais nieka- 
dėjais, trylika buvo pasmerk
ta. Lietuvoje dabar labai nori 
panaikinti Europos ministeri
ją. Ar tik ji nebus iš eilės try
likta? Kaip skaičiuosi, kaip 
numeruosi, bet ministerijų - 
perdaug.

Politikieriai mėgsta skait
lines su daugeliu nulių. Kuo 
daugiau, tuo geriau. Ne jų pi
nigai. Bet vargas tam žmo
geliui, kuris savo Čekių kny
gelėje pamato tik vieną nulį. 
Jis sutiktų ir su trylika.

Niekas taip skaudžiai ne
paliečia žmogaus dvasinės 
būsenos, kaip apmokėtinos 
sąskaitos su stambiais nume
riais. Ta numeracija yra pati 
bjauriausia.

Vienas svarbiausių, o gal 
pats svarbiausias yra telefono 
numeris. Be jo gyvenimas 
nuobodus, o gal net nevertas 
pastangų. Kaip tu sužinosi 
naujienas, kurios neskelbia
mos nei per radiją, nei nero
domos televizijoje? Paslau
gūs išradėjai su biznierių pri
tarimu išrado faksą. Tą pačią 
sekundę gali perduoti savo 
mintis raštu. Ir ne tik mintis, 
bet ir atvaizdus. Nuostabu. 
Bet ir tai numeruota. Reikia 
turėti numerį.

Ir taip numeriai mus lydi 
per visą gyvenimą. Net ir pa
laidos pagal numeraciją. Eilė 
- 20, kapas - 31.

Tad, atrodo, kad iš nume
rių neišsisuksime. Pagalvoki
me, kaip galime juos panau
doti savo tikslams.

SKAUTIŠKOS MUGĖS AKIMIRKOS

"Neringos" tunto skautės atlieka atlieka meninę programą. V. Bacevičiaus nuotr.

Kaziuko mugės atidaryme dalyvavo (iš kairės): vengrų skautininkė, s. V. Pollak, kun. G. 
Kijauskas SJ, v.s. R.Belzinskas, s. V.Klimienė. V. Bacevičiaus nuotr.

Prie v.s. V. Bacevičiaus spaudos kiosko skautės, gimusios Lietuvoje. Iš kairės: M. Maciulevi
čiūtė, G. Augytė ir M. Chmieliauskaitė.

Skautiškoje Kaziuko mugėje LR Gen.Garbės konsulė Ingrida Bublienė, s. Ona Silėnienė, 
Juozas Ardys ir kt. V. Bacevičiaus nuotr.

^{žTtągžTiaiKELIONE Į LIETUVĄ
Kelionė nuo Klyvlen

do iki Vilniaus per Amster
damą (Olandijos kompanija 
KLM) iki liepos 1 d.- $663, 
įskaitant mokesčius. Nuo 
liepos 2 d. -$628 (plius mo
kesčiai). Iš Čikagos - $648, 
įskaitant mokesčius. Kreip
kitės į lietuvišką kelionių 
agentūrą "Vytis Tours" tele
fonu: 800-778-9847. AGEP

CENTRAIS
Heating and Air Conditloning Company 

24 Hr. Service & Installation 
$ 100.00 OFF - NEW FURNACE 

$100.00 OFF - NEW AIR CONDITIONER 
10 % OFF - ANY SERVICE CALL

Gali now: 1-216-731-9400

a
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DEIMANTINIS "AUŠROS" JUBILIEJUS
Šiuo metu Šiauliuose vei

kia 6 ekspozicijos: Istorijos ir 
etnografijos (Aušros ai. 47), 
dailės bei S. ir K. Venclaus- 
kių (Vytauto g. 89), memo
rialinė poeto Jovaro ir litera
tūrinė "Literatūros kūrėjų pa
saulis ir likimai" (Vytauto 
116), Lietuvos fotografijos 
istorijos (Vilniaus 140), radi
jo ir televizijos raidos (Vil
niaus 174) bei dviračių raidos 
(Vilniaus g. 139). "Žiemga
los" ekspozicija nušviečia 
Žeimelio apylinkių praeitį ir 
dabartį. D. Poškos Baubliai 
ir Pakruojo dvaro rūmai patys 
savaime yra gausiai lankomi 
"eksponatai". Lankytojams 
ruošiamas Žaliūkių vėjo ma
lūnas, restauruojami Ch. 
Frenkelio rūmai. Čia jau įsi
kūrė "Aušros" muziejaus 
Dailės skyriaus tapybos ir 
grafikos fondai. Viename iš 
muziejui priklausančių pasta
tų planuojame įrengti moder
nią Šiaulių miesto istorijos 
ekspoziciją.

Kasmet muziejininkai su
rengia apie 20 parodų iš fon
dų. Tokiu būdu pristatoma ta 
muziejinių rinkinių dalis, kuri 
nerodoma ekspozicijose. 
Moksleiviams muziejininkai 
siūlo 15 paskaitų ir teminių 
ekskursijų. Naujai paruoštos 
teatralizuotos ekskursijos - 
"Senolių kaimo gryčioje" ir 
"Be mūs kalbos - ne mūs 
tauta". Per metus muziejuje 
pasisvečiuoja apie 80.000 
lankytojų.

Jubiliejiniame susirinkime kalba muziejaus direktorius 
R. Balza.

Pastaraisiais metais su
aktyvėjo muziejaus mokslinė 
veikla. Nuo 1989 m. kasmet 
rengiamos archeologinės eks
pedicijos, o jų rezultatai skel
biami mokslinėje literatūroje. 
Tyrinėjami dvarų archyvai, 
etnografiniai rinkiniai, orga
nizuojamos konferencijos. 
1994 m. pradėtas naujas mu
ziejaus leidybinio darbo eta
pas. Paruošti ir išleisti P. Bu- 
gailiškio atsiminimai "Gyve
nimo vieškeliais". 1995 m. 
išleisti E. Putvinskienės, 
1996 m. - A. Povyliaus, 1997 
m. - J. Fledžinsko atsimini
mai. 1996 m. įregistruota mu
ziejaus leidykla.

1998 m. kovo 6 d. vyko 
"Aušros" muziejaus 75 metų 
veiklos jubiliejaus minėji
mas. Apie muziejaus istoriją 
ir šiandieną, jo vietą krašto 
kultūroje ir perspektyvas kal
bėjo muziejaus direktorius R. 
Balza. Buvo pristatyti nauji 
muziejaus leidiniai, iš kurių 
ypač paminėtina "Šiaulių 
"Aušros" muziejaus kronika 
1930-1939 m." Kronika - tai 
trys ranka rašyti stori sąsiuvi
niai, kuriuose 20 metų (1930- 
1950) buvo žymimi pagrindi
niai muziejaus įvykiai. Rašy
ta dienoraščio principu: nuro
doma data ir įvykis. įvykiai 
tik minimi, bet plačiau neap
tariami. Tačiau ir šie, kai ka
da labai šykštūs įrašai piešia 
aktyvios to meto muziejaus 
veiklos vaizdą. Kronika su-

Virginija Šiukščienė 
Šiaulių "Aušros" muziejaus 

mokslinė sekretorė

teikia naujų faktų ne tik mu
ziejaus, bet ir Šiaulių miesto 
istorijai. Pirmasis sąsiuvinis 
rašytas 1930-1939 m. Tai 
"Aušros" muziejaus ir krašto
tyros draugijos klestėjimo 
metai. Pagal išlikusius rašto 
pavyzdžius nustatėme, kad šį 
sąsiuvinį pildė Č. Liutikas, P. 
Bugailiškis, V. Vaitekūnas ir 
S. Vaitkus. Ruošiant kroniką 
(sudarytoja ir redaktorė V. 
Šiukščienė, redaktorius R. 
Gedrimas) stengtasi išlaikyti 
to meto kalbos stilių ir dva
sią. Kronikos išleidimas - ne 
tik indėlis į Lietuvos muzieji- 
ninkystės istoriją, bet ir pa
garbos ženklas tiems žmo
nėms, kurie muziejų kūrė ir 
puoselėjo. Knygos išleidimą 
parėmė pirmojo "Aušros" 
muziejaus vedėjo Č. Liutiko 
vaikai - Natalija ir Jurgis 
Liutikai, gyvenantys Austra
lijoje, Aleksandros ir Jono 
Fledžinskų vaikai - Alek
sandra Kašubienė, Sofija 
Pempienė ir Vytautas Fle- 
džinskas bei Bronius Jaras iš 
JAV. Nuoširdžiai jiems dėko
jame.

Antrasis leidinys - spal
vota informacinė reklaminė 
knygutė apie "Aušros" mu
ziejų lietuvių ir anglų kalbo
mis.

Minėjime buvo paskelbta 
apie P.Bugailiškio premijos 
įsteigimą. Jos iniciatoriai - 
O. Bugailiškienės sesers anū
kė J. Daniliauskienė, R.Belic- 
kas ir "Aušros" muziejus. 
Premija kasmet bus įteikiama 
už muziejininkystės, krašto
tyros darbus, kultūrinę ir 
mokslinę veiklą bei darbus, 
įprasminančius P. Bugailiš- 
kio vardą.

Muziejininkus jubiliejaus 
proga pasveikino Lietuvos 
Seimo nariai, Kultūros minis
terijos atstovai, kolegos iš 
kitų muziejų ir kultūros įstai
gų. Gautas ir minėjime pa
garsintas "Aušros" muziejaus 
bičiulių iš Klyvlendo (Cleve- 

land, Ohio) - Onos ir Viktoro 
Šilėnų, Vlado Bacevičiaus, 
Olgos ir Edmundo Čapkevi- 
čių, Vytauto Staškaus, Stefos

KVIEČIAME

• Balandžio 25 d. - Jo- 
seph Hammond skaidrių pro
grama apie pelkes, pievas ir 
girias Metroparkuose ir Cuy- 
ahoga slėnyje. A. Northern 
Ohio Wildlife Joumey, 7:30- 
9:00 v. v. Brecksville Nature 
Ctr., Rt. 82 įvažiavimas. Tel. 
440/526-1012.

• Balandžio 26 d. 3v.p.p. 
- Vargonų muzikos koncer
tas. Vargonuoja Jane Parker- 
Smith. Programoje J. S. Ba
cho "Brandenburg Concerto 
No. 3" ir kt. - The Cleveland 
Museum of Art, Gartner Au
ditorium (nemokamai - red.)

• Balandžio 26 d. - Pasa
kojimai apie pasaulį. Nature 
Ctr. at Shaker Lakęs: Tali Ta
lės from Around the World. 
2:00 v.p.p., 2600 South Park 
Blv. Tel.216/321-5935.

• Balandžio 26 d. - A. 
Chalifoux pagerbimas. The 
Cleve Institute of Music: Tri- 
bute to Alice Chalifoux. 7:00 
v.v., 11021 East Blvd Tel. 
216/791-5000.

Mielam mūsų skyriaus nariui

A.fA. 
JURGIUI BALBATAI

j Amžinuosius sodus iškeliavus, velionio 
žmoną ADELAIDĄ, seserj ir visus artimuo
sius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Amerikos Lietuvių Tautinės sąjungos 
St. Petersburgo skyriaus 

valdyba ir nariai

A. t A.
STEFANIJAI RYDELIENEI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame sūnų EDį, 
marčią IRENĄ, vaikaičius ir visus gimines bei 
artimuosius.

Liuda ir Vacys Petkai 
Antanina ir Pranas Petraičiai

ir Henriko Stasų, Norberto 
Plechavičiaus, Eugenijos ir 
Andriaus Mackevičių, Balio 
Augino bei Vlado Staškaus iš 
Detroito sveikinimas.

DALYVAUTI

• Balandžio 26 d. - Pu
čiamųjų instrumentų koncer
tas - Concert in the Park. 
3:00 - 4:00 v.p.p. Brecksville 
Nature Ctr. įvažiavimas nuo 
RL 82, Brecksville. Tel. 440/ 
526-1012.

• Balandžio 26 d. - Ame
rikos eitynės - March of Di- 
mes: Walk America. Apie 
vietą ir laiką sužinosite, pa
skambinę tel. 216/642-0400, 
Apie ketinimą dalyvauti būti
na pranešti iš anksto.

• Balandžio 26 d. - Pava- 
sarinis chorinės muzikos 
koncertas. West Shore Cho
rale: Spring Concert. 7:30 v. 
v. Rocky River United Met- 
hodist Church, 19414 Detroit 
Rd. Tel. 216/-221-1639.

• Balandžio 30 d. - kpt. 
Andy Emrisko kalbės apie 
meškeriojimą. Lake Erie 
Walleye Fishing Seminar. 
7:30 v.v. Garfield Park Natu
re Ctr. įvažiavimas iš Broad- 
way Avė. arba Turney Rd. 
Tel. 216/341-3152. Ger.J.

Pirmoji "Aušros" muziejaus ekspozicija (1928-1933 m.)

A. f A.
PRANUI SKIRMANTUI
iškeliavus j Amžinybę, reiškiame gilią 
užuojautą jo artimiesiems ir kartu liūdime.

Los Angeles Lietuvių 
Tautinių namų valdyba



"GUOS" sambūrio 
renginių kalendorius
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PARAPIJOS SAVANORĖ

RENGINIŲ KALENDORIUS

• GEGUŽĖS 9 d. 7:30 v.v. 
- Vytauto Kernagio koncer
tas "Vėl su jumis" Lietuvių 
namų viršutinėje salėje. Bi
lietai: užsakius iš anksto - 
$10.00, vietoje - $12.00. 
Vaikams iki 12 metų - nemo
kamai. Dėl bilietų teirautis 
tel. 481-0011 arba sekmadie
niais po pamaldų.

• GEGUŽĖS 10 d. 7:00 v. 
v. - vakaronė su Vytautu 
Kemagiu Lietuvių namų res-

Balandžio mėnesio sava
nore šv. Jurgio parapijoje pa
skelbta Virginija RUBINSKI. 
Jau daugiau kaip 10 metų ji 
su nepaprastu atsidavimu da
lyvauja šios parapijos veiklo
je. Ji buvo pirmoji, pasisiū
liusi padėti Šalpos centre ir 
iki šiol padedanti dalinti 
maistą vargstantiems. Ruo
šiantis parapijos renginiams, 
ji visada talkininkauja, padė
dama paruošti salę, virti ir

Virginija ne tik gieda pa
rapijos chore, bet po Mišių 
moko vaikus skambinti kank
lėmis. Šios pamokos padeda 
supažindinti jaunimą su lietu
vių tautos menine kūryba. 
Daugelį metų ji yra parapijos 
Pastoralinės tarybos narė.

Sutinkame Virginiją ir li
tuanistinėje mokykloje, dir
bančią su jaunimu. Esame 
dėkingi ir už jos vadovavimą 
lietuvaitėms skautėms.

• BALANDŽIO 26 d. 12 
vai. - Lietuvių namų akci
ninkų metinis susirinkimas.

• GEGUŽĖS 2 d. 7 vai. va
karo Dievo Motinos parapi
jos Didžiojoje salėje - Puns
ko lietuvių ansamblio "Klum
pė" koncertas. Rengia LB 
apylinkės valdyba.

• GEGUŽĖS 10 d. 11:30 v. 
ryto - Motinos Dienos prieš
piečiai - parapijos salėje. 
Rengia šv. Jurgio parapijos 
taryba.

• GEGUŽĖS 25 d. 8:30 v. 
ryto - Memorial Day: apei
gos, šv. Mišios, pusryčiai. 
Rengia Katalikų karo vetera
nų 613-asis postas Šv. Jurgio 
parapijoje.

• GEGUŽĖS 30-31 d. - At
eitininkų šeimos šventė Die
vo Motinos parapijos patal
pose. Šeštadienį - Bostono 
vyrų seksteto koncertas, sek
madienį - šv. Mišios ir aka
demija.
• BIRŽELIO 14 d. Pabal- 

tiečių tragiškojo birželio mi
nėjimas - šv. Jurgio parapijo
je.

•LIEPOS 19 d. 11:30 ryto-

šv. Jurgio parapijos gegužinė 
šv. Jurgio parapijos sodyboje.

• RUGPJŪČIO 9 d., sek
madienį - "Dirvos" savait
raščio ir "Vilties" draugijos 
gegužinė.

• SPALIO 10 d. - Baltiečių 
draugystės vakaras. Rengia 
Klyvlendo (Cleveland, OH) 
baltiečių komitetas.

• SPALIO 17 d., šeštadienį, 
Dievo Motinos parapijos di
džiojoje salėje koncertuos 
Lietuvos partizanų ansamblis 
"Girios aidai".

• SPALIO 24 d. 7 v. v. - 
"Exultate" choro rudens po
kylis - Dievo Motinos para
pijos Didžiojoje salėje.

• LAPKRIČIO 15 d. - nuo 
11:30 iki 3:30 v.p.p. - šv. 
Jurgio parapijos rudens festi
valis.

• GRUODŽIO 19-20 d. - 
šv. Jurgio parapijos kalėdinių 
kepinių pardavimas.

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

• GRUODŽIO 31 d. - Nau
jųjų Metų sutikimas Lietuvių 
namuose.

torano salėje. Prie durų bus dalinti maistą. Jos iškepti Na-
renkamos aukos.

• LIEPOS 25 d. - antroji 
"Gijos" gegužinė Degučių so
dyboje. Išsamesnės žinios tei-
kiamos telefonu: 481-0011.

VAKARIENĖ SU 
"KLUMPĖS"

ANSAMBLIEČIAIS

Gegužės 1 d. penktadie
nį, 7 v.v. Punsko "Klumpės" 
ansambliečiai valgys vaka
rienę Lietuvių namuose. Jei 
kas iš plačiosios visuomenės 
norėtų prisidėti, maloniai 
kviečiame. Programos ir ofi
cialių kalbų nebus. Lietuvių 
namai patieks gardžią žuvį 
už 7 dol. asmeniui. Užsisa
kyti vietą galite tel. (216) 
531-2131. O kas nenorės 
kartu vakarieniauti, gali ir 
vėliau užsukti, alumi pasi
vaišinti ir su ansambliečiais 
pabendrauti.

poleono tortai metų metais 
puošia parapijiečių stalus, o 
pelną, gautą už parduotus tor
tus, ji skiria parapijai.

LIETUVIŲ NAMŲ 
AKCININKŲ 
DĖMESIUI

Jei nuo to laiko, kai pir
kote Lietuvių namų akci
jas, esate pakeitę adresą, 
labai prašome jį mums 
pranešti. Norime patiks
linti akcininkų sąrašus.

Metinis akcininkų su
sirinkimas įvyks balan
džio 26 d., 12 vai. Lietu
vių namuose. Visus akci
ninkus prašome dalyvauti. 
Kviečiame atvykti ir tuos, 
kurie negavote pakvieti
mų.

Algis Penkauskas

Ger.J.

“DIRVAI” 
AUKOJO:

L.Krajauskas, St. Pete. FL 25
K.Čemis, W. Bloomfield MI 25 
V Janulaitis, OakLawn, IL 25 
C.Mickūnas, Centervl, MA 15 
K.Kaulinis, Phila. PA ......... 15
A.Sakalaitė, Omaha NE ...... 15
A.Aželis, University Hts. OH 15 
J.Kirtiklis, St.Pete. FL ........   6
J .Dūda, So. Boston MA ....... 5

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame

BAKER- 
FULLTIME

Excellent vvages 
plūs benefits 

experience A +
Call Bob: 

216-440-0645
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LOVVEST AIR FARES 
available worldwide EXPERTS 0N TRAVEL TO EAST EUROPE 

passports * visas* prepaid tickets 

SERYlNG OUR COMMUNITY 
FOR OYCR 35 YEARS

Esame rašę apie darbščiąsias Lietuvių bendruomenės Klyvlendo apylinkės talkininkes, 
kurios, gamindamos koldūnus, uždirba pinigų buvusių politinių kalinių, tremtinių ir ki
tų vargstančiųjų šalpai Lietuvoje. V.Bacevičiaus nuotraukoje matome jas po darbo, prie 
pietų stalo. Iš kairės: A. Giedraitienė, D. Dundurienė, G. Plečkaitienė, R. Augienė ir kt.

H]
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Rita Staškutė-Žvirblienė

Bom To Travel
26949 Chagrin Blvd. #103 (Ohio Savings Building) 
CLEVELAND, OH 44122
Tel: (216) 831-5530 & (800) 366-9980
Fax: (216) 831-5028
LIETUVA •— 1998
Skrydžiai j Vilnių - geriausiomis kainomis 
Atstovaujame FINNAIR, SAS ir kitas oro linijas. 
Bendradarbiaujame su Lietuvos Avialinijomis.

Licenznoti direktoriai ir balzamnotojai

936 East 185tb Street Clevelapd, Obio 44119 
36000 Lakesbore Blvd. Eastlakė, Obio 44095 

Telefonas: 531-7770

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga
Willian)J. Jakubs Sr.
Willian)j. jakubsjr.
Kerjųetb Scbnjidt ir 
Barbara jakubs Scbmidt

Laidotnvin^koptyčia erdvi, vėsinama, 
teikianti jankia^atmosfera liūdesio valandoje. 
Didelė aikštė automobiliams pastatyti

17938 Neff Road 2412 Cedarwood Road
Clevelapd, 0H. 44119 Pepper Pike, 0b. 44124 
(216) 486-2530 (216) 473-2530

ADV. VYTAS MATAS teisinis patarėjas

Matas & Assooates rS|««
F i i uiJlmbsti.1, , aassssBasBSM——— normls-------------------------------------------------------------------------- —--------------------------------------------------- NORMLS

RITA MATAS • Broker • G.R.I. • Licepsed Real Estate Appraiser



DIRVA (Paskutini s^iftis

JUOKO STRĖLĖS
K. Balauginas

Kas geriau - karvė ar 
dviratis?

Pardavėjas bando prikal
bėti ūkininką pirkti dvirati.

- Jis man nereikalingas. 
Geriau aš išleisiu pinigą gerai 
karvei, - sako ūkininkas.

- Bet kaip būtų juokinga 
jus matyti, jojantį ant karvės, 
- nenusimena pardavėjas.

- Taip, bet būtų daug 
juokingiau, jei mane kas ma
tytų, melžiant dvirati! - at
kerta ūkininkas.

ii
į

Punsko Lietuvių namų 
kaimo kapelos 
"KLUMPĖ“

koncertas
Nuostabus vakaras!

Motinos Dienai artėjant, 
pagerbsime ir Motinas

Gegužės 2 d., šeštadieni, 6:30 v.v.
Dievo Motinos parapijos salėje 

Bilietų kainos: $15,10,7, 
o vaikams iki 13 metų - veltui

Bilietai parduodami sekmadieniais po Mišių 
parapijos kavinėje. Juos galite užsisakyti, 

paskambinę Algiui Gudėnui 
tel. 216 481-0465

Rengia LB apylinkės valdyba

$0.48 ii
tik || už minutę

ĮGALIOTASIS TELEGROUP ATSTOVAS • SUSIKALBĖSITE LIETUVIŠKAI

Atlantic
Exprešs 'Corp.
SIUNTINIUS GAVĖJUI TIESIAI Į 
RANKAS. SIUNČIAME LAIVU IR

AIR CARGO Į LIETUVĄ, 
ESTIJĄ, RUSIJĄ, UKRAINĄ, 

LENKIJĄ IR KARALIAUČIAUS
SRITĮ. PERSIUNČIAME PINIGUS. 
UŽSISAKYKITE AMERIKIETIŠKO 

MAISTO KOMPLEKTUS JŪSŲ 
GIMINĖMS LIETUVOJE.

PERSIUNČIAME IR PRISTATOME

PAČIOS ŽEMIAUSIOS

IŠ TOLIAU SKAMBINKITE: 1-800-775-7363

Žiūrėti draudžiama

Bare sėdi du bičiuliai ir 
vaišinasi. Staiga vienas klau
sia:

- Kodėl tu gerdamas vi
sada užsimerki? Ar degtinė 
kenkia akims?

- Matai, - atsako pa
klaustasis, - gydytojas už
draudė net žiūrėti į alkoholį.

- Bet ar uždraudė gerti 
degtinę?

- Ne, tik sakė vengti al
koholio!

Bičių nauda

Du bičiuliai - Juozas ir 
Petras - nutarė įsigyti bičių, 
kad turėtų savo šviežio me
daus. Po kurio laiko Juozas 
teiraujasi:

- Kaip tau, Petrai sekasi 
su bitėm?

- Labai gerai! Medaus tai 
nedaug gavom, bet uošvė jau 
trečią kartą atsigulė ligoni
nėn!

B

Nesusikalbėjo

Šimaitis, besiruošiąs ato
stogoms, skambina į Floridos 
viešbutį, kuriame jis norėtų 
apsistoti, ir klausia patarnau
tojo:

-Ar jūs priimat vaikus ir 
šunis?

- Ne, nei vaikų, nei šunų! 
Mes priimam tik Visa, Mas- 
ter Card ir kitas populiarias 
kredito korteles!

Gailestingi viršininkai

Restorane du viršininkai 
geria alų ir kalbasi:

- Žinai, tie tarnautojų at
leidimai iš tikrųjų labai ne
malonūs dalykai mūsų darbe. 
Man atleisti tarnautoją, pasa
kysiu, yra ne tik nemalonu, 
bet ir skausminga. Kai tokį 
pasikviečiu į savo kabinetą, 
mandagiai paprašau atsisėsti 
kėdėn, po to mandagiai atsi
dustu ir sakau, kad "mūsų 
bendrovė nutarė imtis per
mainų. Deja, dėl tų permainų 
jūs esate atleidžiamas iš dar
bo!"

Antrasis atsako:
- Aš irgi stengiuos būti 

mandagus. Tik dažniausiai 
naudoju savo buvusio boso 
žodžius, kuriais jis kažkada 
mane atleido. Tad atleidžia
mam tarnautojui sakau: 
"Mielasis, man neaišku, kaip 

mes galėtume apsieiti be 
jūsų. Bet nuo pirmadienio pa
bandysime..."

Vaistas nuo nutukimo

Žmona pasakoja kaimy
nei:

- Mano vyras nutarė nu
mesti svorio. Jis daugiau nie
ko nevalgo, tik bananus ir ko
koso riešutus.

- O kiek jis numetė svo
rio? - susidomi kaimynė.

- Svorio tai jis nenumetė. 
Užtat matytumėt, kaip puikiai 
laipioja į medžius!

Iš papratimo

Vienos valstijos guberna
torius, kuris save laikė geru 
politiku ir kalbėtoju, aplankė 
savo valstijos kalėjimą. Taip 
atsitiko, kad jis su kalėjimo 
viršininku užsuko į valgyklą, 
kai kaliniai vakarieniavo. Ka
lėjimo viršininkas pasiūlė gu
bernatoriui pasakyti kalbą 
arba bent jau tarti kaliniams 
keletą žodžių. Gubernatorius 
pradėjo: "Gerbiami pilie
čiai...

Kaliniai ėmė šypsotis. 
Tada jis prisiminė, kad šie 
yra neteke piliečio teisių. Su
sigriebęs vėl pradėjo: "Ger
biami kaliniai...

Kaliniai ėmė prunkšti. 
Tada jis greitai išbėrė:

- Na, vyrai, nežinau, net 
kaip į Jūs kreiptis, bet tikrai 
malonu jūsų tiek daug čia 
matyti...

Orientacijos stoka

Vienas ČIA agentas, pa
gavęs įtariamus šnipus, guo
džiasi bendradarbiui:

-Aš nieko nesuprantu. 
Tarp pagautųjų yra kastrois- 
tų, maoistų, trockistų ir mark
sistų, bet nė vieno komunis
to!

- Na, tai kodėl tu nepri
skaičiuoji mums dirbančio 
Popovo. Juk jis - komunis
tas!

- Koks iš jo komunistas, 
jei dirba mums?

Kai vieną galvoji 
- kitą sakai

Moterų draugija, ruošian
ti pobūvį vaikams, buvo taip 
užimta renginiu, kad visi ren
gėjai lakstė kaip be galvų. 
Pirmininkė paprašė vienos 
narės paruošti ir viešoje vie
toje pakabinti skelbimą, kad 
liepos 14 d. rengiamas vai
kams pobūvis, kuriame bus 
vaišinama šeimininkių paga
mintais ledais. Ji dar pridėjo:

- Tik žiūrėk, kad šeimi
ninkės laiku susirinktų, kad 
tikrai nevėluotų. Ar aiškios 
pobūvio detalės?

- Aišku, - atsakė skelbi
mu besirūpinanti.

Pobūvio dieną pirminin
kė, atėjusi į salę, pamatė 
skelbimą:

"Dėmesio! Visus kviečia
me atvykti į pobūvį liepos 14 
d. Ypač laukiame daugiavai
kių moterų ir tų, kurios gal
voja netrukus turėti vaikų. 
Bus žaidimai su vaikais ir su 
suaugusiais! O ponias, kurios 
žada duoti pieno ir jį paauko
ti, prašome atvykti iš anksto."

KLAIDOS 
ATITAISYMAS

"Dirvos" 15 numerio 
(balandžio 14 d.) pirmame ir 
ketvirtame puslapyje išspaus
dinto straipsnio pavadinime 
yra klaida. Pirmajame pava
dinimo žodyje praleista raidė 
"P". Turi būti: "IMPERIJOS 
NAGAI VIRŠ BALTIJOS 
VALSTYBIŲ". Atsiprašome 
skaitytojų. Redaktorius

TAU PA 
■"■M Litbuapiap Credit Upiop 

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

ATLANTIC EXPRESS CORP. ATSTOVAS CLEVELAND’e 
LITMA IMPORT-EXPORT, Ine. Skyrius dirba: 
639 East 185 Str., Cleveland, OH 44119 ll-V 10AM-6PM 
Tel. 216-481-0011 vi ioam.3pm

Paskolos parijų renjoptui puo 7%
Dėl sipulkespės ipforipacijos skaipbipkit TAUPAI

Prieš perkapt paują rpašipą - pasiteiraukite TAUPOJE
Naujom rpašiponj - puo 7.0% Naudotom mašiporp - puo 8.5%

DARBO VALANDOS: antradienį, trečiadienį
ir ketvirtadieni--------------------- 9:00v.r. - 4:00p.p.
penktadieni------------------------- 9:00v.r. - 6:00p.p.
šeštadieni--------------------------- 9:00v.r. - 12:00p.p.
sekmadieni parapijoje----------11:00v.r. - 12:00p.p.

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