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LIETUVIU TAUTINĖS MINTIES LAIKRAŠTIS

PREZIDENTO
ANTANO SMETONOS 

MINĖJIMAS LIETUVOJE 
(Pokalbis su Prezidento vaikaičiu, 

pianistu Antanu Smetona)

Kaip jau esame pranešę, 
neseniai Lietuvoje paminėtos 
pirmojo ir ilgiausiai vadova
vusio Prezidento Antano 
Smetonos 125-osios gimimo 
ir 55-osios žūties metinės. Jo
se dalyvavo ir Amerikoje 
(Cleveland, OH) gyvenantis 
Prezidento vaikaitis Antanas 
Smetona. "Dirva" kreipėsi į 
neseniai iš šios kelionės su
grįžusį pianistą A. Smetoną, 
prašydama pasidalinti viešna
gės įspūdžiais.

Gerb. Antanai, papasa
kokite apie pagrindinius 
Prezidento A. Smetonos 
minėjimo renginius, kuriuo
se jums teko dalyvauti.

Gal patį didžiausią įspūdį 
padarė apsilankymas Ukmer
gės rajone, minėjime, kuris 
vyko Lėno miestelyje, Prezi
dento gimtinėje - Užulėnyje 
ir jam priklausiusiame Užu- 
girio dvare. Iškilmingame 
renginyje dalyvavo keli tūks
tančiai žmonių. Čia iš tikrųjų 
buvo jaučiama pakili nuotai
ka bei nuoširdi pagarba vie
nam iš žymiausių Nepriklau
somos Lietuvos atkūrėjų, il- 
gamečiui jos vadovui. Ne tik 
oficialūs kalbėtojai, bet ir ei
liniai minėjimo dalyviai, vie
tiniai gyventojai su didele ši
luma pabrėžė neįkainojamus 
Prezidento nuopelnus Lietu
vai, ugdant jos piliečių visuo
menę, tautinį susipratimą, 

KVIEČIAME Į "TĖVYNĖS GARSŲ" 
50-MEČIO MINĖJIMĄ!
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"Tėvynės garsų" radijo laidų vedėjas Juozas Stempužis su Čiurlionio ansamblio valdyba 
ir jos viešniomis. Pirmoje eilėje (iš kairės): Toronto "Volungės" vadovė D. Viskontienė, 
muz. O. Mikulskienė, amerikiečių radijo stoties korespondentė Z.Vyšniauskaitė. Antroje 
eilėje stovi: J. Stempužis, V. Leger, R. Babickas ir V. Plečkaitis. (1985 m. lapkritis, ar
chyvinė a. a. Vlado Bacevičiaus nuotrauka)

patriotizmą, stiprinant Lietu
vos ūkį ir atstatant jos autori
tetą pasaulyje. Amžininkams 
didžiulį įspūdį darė A. Sme
tonos erudicija, valstybinis 
mąstymas ir organizaciniai 
sugebėjimai. Kas tais laikais 
vertė iš graikų kalbos Plato
ną, kas pirmininkavo ne vie
name Didžiojo Vilniaus Sei
mo posėdyje 1905 metais? Ta 
proga norėčiau pabrėžti, kad 
žymiai didesnio dėmesio nu
sipelno A. Smetonos rašytinis 
palikimas: kalbos, straipsniai, 
apmąstymai.

Kitas, gana iškilmingas ir 
puikiai organizuotas minėji
mas įvyko Vilniuje, Prezi
dentūros rūmuose. Jame kal
bėjo Lietuvos Prezidentas 
Valdas Adamkus, labai įdo
mų praneširpą perskaitė seno
sios kartos istorikas Vincas 
Trumpa. Nors jau seniai do
miuosi savo garsiojo senelio 
asmenybe, tačiau šiame pra
nešime išgirdau ne vieną man 
dar nežinomą faktą arba gilią 
išvadą. Manau, kad ir "Dir
vos" skaitytojams būtų labai 
pravartu susipažinti su šiuo 
istoriko pranešimu.

Meninėje dalyje pasirodė 
Čiurlionio kvartetas, solistė 
Regina Maciūtė. Porą kūrinių 
ir man teko paskambinti. Vi
sas renginys praėjo solidžiai, 
kaip ir dera prezidentūroje.

Kiek menkesnį įspūdį pa

■

Pianistas Antanas Smetona (dešinėje) priėmime pas Lietuvos Respublikos Prezidentą 
Valdą Adamkų.

liko minėjimas Kaune, buvu
sioje prezidentūroje. Čia ne
sijautė to iškilmingumo, kuris 
derėtų tokiais atvejais. Buvo 
neparuošta renginio aplinka, 
trūko informacijos. Atrodė, 
tarsi vyktų kažkas visai kas
dieniško: čia pat moterys 
stumdė vežimėlius su vaiku
čiais, bėgiojo šuniukai, žmo
nės skubėjo pro šalį, net nela
bai atkreipdami dėmesį V lai, 
kas vyksta. Ir pats Kaunas at
rodė gerokai suprovincialė- 
jęs, net varganas.

Ar šios viešnagės metu 
buvo tartasi dėl Prezidento 
A. Smetonos ir jo žmonos 
Sofijos palaikų perkėlimo į 
Lietuvą? Tai vienur, tai kitur 
apie tai užsimenama, bet 
konkrečių sprendimų iki šiol 
neteko girdėti.

Apie tai kalbėjomės su 
Prezidentu Valdu Adamku
mi. Jau esu jums ne kartą mi
nėjęs, kad svarbiausias krite

rijus, kuriuo remiantis galima 
planuoti Prezidento A. Sme
tonos palaikų perlaidojimą, 
buvo toks: ar pats Preziden
tas norėtų sugrįžti į tokią 
Lietuvą, kokia ji yra dabar. 
Ar apie tokią Lietuvą jis sva
jojo, ar tokią kūrė? Kol ją 
valdė persivertę komunistai 
(vadinamoji LDDP), apie tai 
negalėjo būti nė kalbos.

Dabar padėtis ryškiai kei
čiasi ir manau, kad netrukus 
bus suderinti ir priimti konk
retūs nutarimai.

Papasakokite, kokį įspū
di jums paliko susitikimai ir 
pokalbiai su dabartiniu Lie
tuvos Prezidentu.

V. Adamkų pažįstu jau 
daugiau kaip 40 metų. Gerai 
suprantu, kokią milžiniškai 
sunkią naštą jis užsikrovė ant 
savo pečių. Esu labai malo
niai nustebintas tuo, kokios 
didelės žmogaus tobulėjimo 
galimybės. V. Adamkus šian
dien yra aukštos inteligenci
jos eruditas, toli į priekį nu
matantis valstybininkas. Bū
tent tokiu ateities numatymu, 
kaip teigia amžininkai, pasi
žymėjo ir Prezidentas A. 
Smetona.

Kai kas priekaištauja V. 
Adamkui, kad jis esąs "per 
minkštas". Manau, kad tas 
vadinamasis minkštumas yra 
puikiai apgalvotos strategijos 
išdava. Kai tenka turėti reika
lų su visai kitokio nusistaty
mo asmenimis, kurie į val
džią skverbiasi, vedami tuš
čiagarbiškumo arba net noro 
pasipelnyti ir kai tokių asme
nų yra gana daug, prezidento 
veiksmai turi būti ypatingai 
gerai apgalvoti, atveriantys 
kelią žmonėms, nuoširdžiai 
trokštantiems Lietuvos vals
tybės sustiprėjimo, jos autori
teto atstatymo, tautos kultū
ros suklestėjimo. Antai, pa
skiriamas koks nors gana ak
tyviu atrodantis asmuo į atsa
kingas pareigas, bet netrukus 
paaiškėja, kad jo siekiai buvo 

aiškiai savanaudiški: prasi
deda naudojimasis tarnybine 
padėtimi, panašių į save tel
kimas aplinkui. O nereti ir to
kie atvejai, kai tas paskirtasis, 
žiūrėk, ima ir paprasčiausiai 
apsivagia. Ar ne tokių parei
gūnų veiksmai sąlygojo Lie
tuvos ūkio nuosmukį ir su
maištį? Dabartiniam Lietuvos 
Prezidentui tenka ypač ati
džiai stebėti, kas darosi viso
se valstybės veiklos srityse, 
išsiaiškinti tikrąsias nesėkmių 
priežastis, ieškoti darbui pa
sirengusių ir tėvynei atsida
vusių žmonių. Jų yra tiek 
Lietuvoje, tiek ir išeivijoje. 
Mūsų visų pareiga - padėti 
Prezidentui, kuo nuoširdžiau
siai siekiančiam kilnaus tiks
lo - Lietuvos suklestėjimo, 
jos pilietinės visuomenės ug
dymo ir tikro susitelkimo šia
me labai sudėtingame laik
metyje.

Lietuvoje šį kartą jums 
teko pabūti gana trumpai - 
nuo rugpjūčio 6 iki 14 d. Ta
čiau. kaip nurodoma spau
doje, ši jūsų kelionė - jau 
bene dvyliktoji. Ar teko pa
stebėti bent kai kuriuos kul
tūrinio gyvenimo pokyčius?

Nežiūrint nelengvos ūki
nės padėties, Lietuvos meni
ninkų ir kitų kultūrininkų 
veikla yra labai išaugusi ir 
sutvirtėjusi. Puikiai tvarkosi 
Lietuvos Filharmonija, kuriai 
vadovauja Gintautas Kievi- 
šas. Jo dėka Lietuva tampa 
vis labiau žinoma kultūros 
pasaulyje. Vyksta įspūdingi 
muzikos renginiai: Vilniaus 
vasaros festivalis, šventės 
Trakuose, Pažaislyje ir kt. 
Lietuvos menininkai turi žy
miai didesnes galimybes da
lyvauti pasaulinio masto ren
giniuose, o muzikos mylėto
jai - išvysti garsiausius me
nininkus. Daug blogiau seka
si provincijoje: nedideliuose

(Nukelta į 4 p.)
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Girdėta iš Vilniaus
• PRIPAŽINIMAS. Tarptautinės istorinio teisingumo 

komisjos narys vokiečių istorikas J. Tauber savo šalies spau
doje stojo ginti teisybės dėl nacių medžiotojo E. Zuroff kalti
nimų, jog lietuviai per Antrąjį pasaulinį karą masiškai žudė 
žydus. Anot istoriko, teiginys, kad Lietuvos žydus žudė vien 
lietuviai, yra istoriškai klaidingas.

• LIETUVA IR NATO. Vyriausybė patvirtino Lietuvos 
pasirengimo narystei NATO programą, kuri netrukus bus pri
statyta Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos būstinėje Briu
selyje. Dokumente numatyta, kokių veiksmų ir priemonių 
Lietuva imsis, siekdama narystės NATO.

• LAIKINASIS GUDIJOS PREZIDENTAS. "Semio
nas Šareckis Vilniuje paskelbtas Baltarusijos prezidentu", - 
rašo "Lietuvos aidas". Anot jo, rugpjūčio 27-oji liks svarbi 
Baltarusijos istorijoje: Vilniuje Gudų kultūros draugijoje pa
skelbta deklaracija, kurioje kreipiamasi į baltarusių tautą, viso 
pasaulio baltarusius ir demokratinių šalių parlamentus bei vy
riausybes. Dokumente skelbiama, kad remiantis Baltarusijos 
konstitucija liepos 20 d. baigėsi Aleksandro Lukašenkos kaip 
šalies prezidento įgaliojimai, todėl iki naujų rinkimų Prezi
dento teisės perduodamos Aukščiausiosios Tarybos Pirminin
kui S. Šareckiui, o AT pirmininku skiriamas pirmasis pava
duotojas Viktoras Gončaras. Kreipiantis į demokratinių šalių 
vadovybes, prašoma nepripažinti apsišaukėlio ir jo įkurtų an
tikonstitucinių valdžios struktūrų. Baltarusijos prezidentė 
išeivijoje Invonka Survila pranešė, kad nauja Baltarusijos val
džia bus sudaryta pačioje Baltarusijoje.

• NAUJOS MOKYKLOS. Rugsėjo 1 d. Lietuvoje ati
darytos septynios naujos bendrojo lavinimo mokyklos. Pasva
lio rajone duris atvėrė Dagių ir Kraštų pradinės mokyklos, 
Šalčininkų rajone - Pajuodupio ir Dailydžių pradinės mokyk
los. Galgų pradinė mokykla atidaryta Vilniaus rajone. Kaune 
įkurta nauja jaunimo mokykla, o sostinėje pradinukai sugu
žėjo į dalį 76-osios vidurinės mokyklos.

• DVIGUBA ŠVENTĖ. Rudens gėlių puokštėse pasken
dę Lietuvos miestai ir kaimai rugsėjo 1-ąją džiaugėsi dviem 
šventėmis - naujų mokslo metų pradžia bei Laisvės diena. 
Prieš šešerius metus iš Nepriklausomybę atkarusios Lietuvos 
išvestas paskutinis Rusijos armijos dalinys. Išvedus Rusijos 
kariuomenę iš Estijos ir Latvijos, pirmą kartą nuo 1940 metų 
visos trys Baltijos tautos vėl tapo savo likimo šeimininkėmis.

• UNIVERSITETO SUKAKTIS. Rugsėjo 1 d. seniau
sia Lietuvos aukštoji mokykla - Vilniaus universitetas iškil
mingai paminėjo 420 metų sukaktį.

• PIRMASIS LIETUVOJE. Jonavos rajonas tapo pir
muoju Lietuvoje, kuriame visiems pageidavusiems piliečiams 
parengti žemėtvarkos projektai. Rugpjūčio 29 d. šia proga su
rengtose iškilmėse 25 savininkai gavo nuosavybės teisių į že
mę atkūrimo dokumentus. Juos įteikdamas Seimo Pirminin
kas Vytautas Landsbergis palinkėjo tvirtybės dirbant savąją 
žemę, kuriant šviesesnę mūsų šalies kaimo rytdieną.

• APDOVANOJIMAS GYDYTOJUI. Už paramą ser
gantiems cukralige ir jų gydytojams apdovanotas Australijos 
lietuvis Antanas Vytautas Stepanas. Prezidentas Valdas 
Adamkus jam įteikė Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimi
no ordino 1-ojo laipsnio medalį. Už nuopelnus, gydant ser
gančius ir tyrinėjant šią ligą A.V.Stepanui šiemet taip pat bu
vo įteiktas garbingas Australijos valstybės apdovanojimas. 
1943 metais gimęs Australijos lietuvis dabar pats sunkiai ser
ga, todėl šią kelionę vadina atsisveikinimu su Tėvyne.

• SUNKŪS GAMINTOJU KELIAI. Ką tik 50 metų 
jubiliejų atšventusi Radviliškio mašinų gamykla 1996 m. pa
gamino pirmąjį lietuvišką kombainą JK-3 "Nemunas". Tačiau 
iki šiol pavyko parduoti tik 19 iš 60 pagamintų kombainų. 
Radviliškiečių gaminys sudomino Aleksandrą Lukašenką, ku
ris paliepė per metus sukurti baltarusišką gaminį. Didelį smū
gį sudavė Rusijos krizė. Be to, gamyklai sunku konkuruoti su 
naudotą techniką iš Vakarų šalių įvežančiais prekeiviais.

• "PAGARBA TEISĖTVARKAI". Arūnas Valinskas į 
teismo antstolių kontorą prie Vilniaus m. l-ojo teismo atvežė 
685 kilogramus 1, 2 ir 5 centų vertės monetų. Tokiu būdu jis 
sumokėjo 15 tūkst. litų baudą, kurią jam skyrė teismas už me
lagingą pranešimą apie "Šarūno" viešbutyje padėtą bombą.

• PABĖGO NUSIKALTĖLIS. Sausio 13-osios byloje 
nuteisto buvusio radijo stoties "Tarybų Lietuva" redaktoriaus, 
Rusijos piliečio S. Mickevičiaus nebepavyksta surasti.

• LIETUVOS ISTORIJOS NUOTRAUKOS - AME
RIKOJE. North Carolina universiteto leidžiamame žurnale 
"Double take" išspausdintos iš Lietuvos kilusio, dabar Manhe- 
tene gyvenančio George Birman niekad neskelbtos nuotrau
kos, kuriose matyti, kaip naciai užgrobė Klaipėdą, o 1940 me
tais į Kauną riedėjo sovietų tankai. (Pagal Eltos pranešimus)

Tarptautiniu įvykių apžvalga

KAUKAZAS SIEKIA 
LAISVĖS

Algirdas Pužauskas

Rusijos politikai rengiasi 
Dūmos rinkimams. Rinkimai 
į Dūmą narių įvyks gruodyje, 
o ateinančių metų birželyje 
bus renkamas Rusijos prezi
dentas. įvairios politinės par
tijos sudarinėja kandidatų są
rašus. Rugpjūčio 22 d. ketu
rios nedidelės bolševikų gru
pės įsteigė naują partiją, kurią 
pasivadino "Stalinistų bloku". 
Sakoma, kad tarp kandidatų 
esąs ir buvusio diktatoriaus 
Stalino vaikaitis.

Dabartinė Kremliaus val
džia tvirtina, kad iki rinkimų 
bus "atstatyta tvarka" pieti
nėse musulmoniškose res
publikose - Čečėnijoje ir Da
gestane. Dagestane vietiniai 
gyventojai, vadovaujami 
Maskvai paklusnaus prezi
dento Magomedalio Mago- 
medovo prašo ginklų, amuni
cijos ir žada patys "išvalyti" 
savo šalį nuo Maskvos ne
klausančių "teroristų".

Naujasis Rusijos premje
ras Vladimir Putin irgi kalba, 
kad "neramumai" Dagestane 
bus likviduoti per kelias sa
vaites. Užsienio korespon
dentai nelinkę važiuoti į to
limą Kaukazą, nes esą ten 
vietiniai gyventojai mėgsta 
pagrobti atvykusius svečius ir 
paleisti juos, tik gavę nema
žas išpirkų sumas.

Prezidento B. Jelcino 
priešininkai tvirtina, kad če
čėnų laisvės kovotojų jėgos 
pradėjo Dagestano kaimelių 
puolimus, paskatintos slaptų 
Kremliaus agentų, nes dabar
tinė valdžia planavusi, prasi
dėjus šiam konfliktui, pa
skelbti ypatingą padėtį ir 
atidėti Dūmos rinkimus. 
Nuosaikesni padėties vertin-

• Amerikos spaudoje vis 
daugiau rašoma apie milži
nišką Rusijos finansų plauki
mą į užsienio bankus. Šį 
klausimą pasigavo ir JAV 
rinkimų kampanijos dalyviai 
Demokratų„partijos pat virti-, 
rūmo siekiąs dabartinis vice
prezidentas Al Gore žinojęs 
apie valiutos plaukimą iš Ru
sijos į užsienio bankus, tačiau 
nieko nesakęs apie tai Rusi
jos prezidentui. Sakoma, kad 
valiuta užsienin vežė ne tik 
mafijozai, bet ir pats Rusijos 
Centrinis bankas. Net ir para

tojai šiuos gandus atmeta ir 
pripažįsta, kad karingieji kal
nų gyventojai jau seniai bruz
da prieš Maskvos išnaudoji
mą ir viso pietinio valstybės 
regiono apleidimą. Maskvoje 
kalbama, kad ir ginklai, ku
riuos kariuomenės vadovybė 
dabar siunčia Dagestano gy
ventojams, anksčiau ar vėliau 
pateks į partizanų rankas ir 
bus atsukti prieš rusus.

Buvęs Rusijos teisingu
mo ministras pareiškė kores
pondentams, kad nėra jokios 
abejonės, jog ginklai Kauka
zo gyventojams ateina ir iš 
užsienio, iš turtingų arabų 
valstybių. Partizanus remia ir 
dabartiniai Afganistano val
dovai, laimėję ten pilietinį 
karą. Ministras neužmiršo pa
minėti ir "tarptautinių diver
santų" organizacijų, tarp jų ir 
Amerikos ČIA, kuri remianti 
"separatistų grupuotes". Ne
mažą reikšmę turinti ir Kas
pijos jūros naftos pramonė.

Reikia priminti, kad su
byrėjus sovietinei imperijai, 
pirmieji nepriklausomybės 
pareikalavo Kaukazo ir Kas
pijos pajūrio gyventojai: ar
mėnai, gruzinai, azerbaidžia- 
niečiaf. Čečėnai ir dagesta- 
niečiai išgirdo Rusijos nepri
tarimą šiam reikalavimui. 
1994 m. gruodyje Rusijos ka
reiviai puolė Čečėniją. Jos 
sostinę Grozną jiems pavyko 
užimti tik 1995 vasaryje. Pra
sidėjo kruvinas partizaninis 
karas. 1996 rugpjūčio 14 d. 
čečėnai vėl atsiėmė sostinę. 
Prezidentas B. Jelcin pasiuntė 
savo valstybės saugumo ko
miteto pirmininką generolą 
Aleksandrą Lebedį tartis su 
čečėnais. Generolas rugpjū
čio 31 d. pasirašė paliaubų 
sutartį, bet spalio 17 d. pats 
buvo atleistas iš pareigų.

Tarptautinė bendruomenė 
pripažino, kad nežiūrint kari
nių jėgų skirtumo, čečėnai 
karą laimėjo ir atskleidė pa
sauliui Rusijos silpnybę - jos 
nesugebėjimą tvarkyti savo 

Keliais sakiniais
mai skirtos lėšos patekdavo į 
užsienį, rašo AP žinių agen
tūra.

• Rugpjūčio 22 d. Vokie
tijos kancleris oficialiai už
baigė vyriausybės persikėli
mą iš laikinosios sostinės - 
Bonos į Berlyną. Jis pasakė, 
kad dar prieš 12 metų žmo
gus, kuris būtų pranašavęs šį 
pasikeitimą, būtų buvęs ap
šauktas bepročiu. Vokietijos 
kanclerį trumpose ceremoni
jose pasveikino Berlyno 
miesto meras.

• Olandijos parlamentui 

kolonijų. Dagestane gyvena 
apie 30 genčių žmonių, ku
rios dažnai ir tarpusavyje su
sipeša. Iš 2.1 milijono gyven
tojų net apie 70% moka rusų 
kalbą, tačiau namie jos ne
vartoja. Apie 54 proc. gyven
tojų gyvena žemiau skurdo 
ribos.

Kaukazą praeityje valdė 
arabai, turkai, persai, mongo
lai. Visi okupantai paliko sa
vo žymes. Kai Kaukazo kal
nus užėmė rusai, vietiniai gy
ventojai buvo sukilę. Vadina
masis "revoliucijos vadas" 
Leninas pažadėjo Čečėnijai ir 
Dagestanui plačią autonomi
ją, tačiau po įvairių "valy
mų", trėmimų, žudynių bei 
emigracijos, gyventojų skai
čius sumažėjo, o nepriklauso
mybės ir net autonomijos sie
kiai buvo palaidoti. Liko tik 
nuolatinis vargas. Tuo tarpu 
Maskvai milžinišką pelną ne
šė Kaspijos jūros naftos šal
tiniai ir Kaukazo kurortai. 
Dagestane ir Čečėnijoje mėg
davo apsigyventi aukšti so
vietų kariškiai, sulaukę pensi
jos amžiaus. Tačiau ir jų į šį 
kraštą atnešami rubliai nepa
gerino skurdžios ekonominės 
padėties.

Užsienio komentatoriai 
sako, kad blogiausia Rusijos 
kolonijose yra tai, jog čia dar 
nėra viduriniosios klasės, o 
įsitvirtino tik du kraštutinu
mai: labai turtingi "komer
santai" ir visiški skurdžiai. 
Ramybę ir pastovumą žlugdo 
ir vis karingesnių islamo iš
pažinėjų veikla. Jau ir Kirgi
zija paprašė Maskvos para
mos - ginklų ir lėšų, nes jos 
pasienyje esą prasidėjusi "te
roristų veikla", kylanti iš Ta
džikistano pusės. Kirgizijos 
gynybos ministras gen. Nuri
eti n Chomojev paskelbė, kad 
"kaimynų gaujos jau okupavo 
penkis kirgizų kaimus. Tadži
kai paėmę įkaitais ir keturis 
japonus geologus, už kurių 
paleidimą reikalauja didelės 
išpirkos.

įteisinus savižudybę, katalikų 
Bažnyčios Olandijos vado
vas, vyskupų konferencijos 
pirmininkas kardinolas Ad- 
rianus Šimonis iš Utrechto 
(gan lietuviška pavardė) pa
smerkė šį įstatymą, prieš kurį 
Bažnyčia ilgai kovojusi.

• Rugpjūčio 28 d. pasku
tiniai Rusijos kosmonautai 
paliko senąją erdvės stotį 
"Mir." įgulos vadas Viktor 
Afanasjev net apsiverkė, nu
sileidęs Kazachstano stepėje

(Nukelta į 3 p.)
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Prie neišenkančios 
žinių versmės 

(Kovo 11-osios Akto signataro 
Dr. Leono Milčiaus sveikinimas 

Rugsėjo 1-osios proga)

Gyvenime žmogui lemta 
patirti daug troškimų, įgyven
dinamų ir sunkiai įgyvendi
namų svajonių, kurti kasdie
ninius ir tolimus planus. Ir tai 
gerai. Suprantama, kad nerei
kia smerkti tų, kurie trokšta 
būti turtingi, gražūs, pirmau
ti, daryti įtaką kitiems ar kuo 
nors pasižymėti. Tačiau iš vi
sų troškimų bene vertingiau
sias yra žinių troškimas, nes 
tik žinios, jų lygis skiria civi
lizacijas, iškelia žmones, tau
tas ir valstybes, teikia pagrin
dą vaisingai kūrybai, skatina 
norą bei atveria galimybę jo
mis dalintis su kitais. Pasida
linant duona ir pastoge, gali
ma padėti žmogui dieną kitą, 
pasidalijant žinojimu - pade
dama visam gyvenimui.

Ne vienas sau, o ir ki
tiems užduoda painų klausi
mą: “O kiek tų žinių reikia? 
Vis tiek visko nesužinosi, 
žmogaus gyvenimas - toks 
trumpas.” Tai tiesa, žinių 
okeanas - neaprėpiamas. 
Tūkstančius metų prieš mus 
žmonės siekė žinių, tikriau
siai, tūkstančius metų ir po 
mūsų dar bus ko siekti, nes 
žinojimo kelias neturi nei 
pradžios, nei pabaigos. Kuo 
toliau juo einama, tuo vis ve
riasi nauji ir nauji horizontai, 
tuo labiau atsitiesia ir aukš
čiau pakyla žmogus. O argi 
tai ne puiku?

Atsistojant prieš Naujųjų 
Mokslo metų slenkstį, pra
vartu susimąstyti, kur mes ei
name, kokias duris atversime 

ir kas už jų pasitiks. Mokyk
la, kokia ji bebūtų, ar tai uni
versitetas, ar kita aukštoji, ar 
skardžiabalsė ir garbingu var
du besivadinanti gimnazija, 
ar tik tolimo kaimo pradinė, 
yra ta žinių versmė, prie ku
rios gal keleriems metams su
stos mūsų vaikai. Pagaliau ir 
mes patys ar ne per mokyklą 
bandome lemti ir lemiame sa
vo tautos bei valstybės ateitį, 
nes kokia šiandien yra mo
kykla, tokia rytoj bus valsty
bė.

Iš paukščio ar lėktuvo 
skrydžio visais metų laikas 
žemė atrodo labai graži. Bet 
ypač ji graži rudenėjant, kai 
ima maišytis spalvos ir tik 
žydros ežerų akys išlieka vie
nodai vaiskios ir tyros. Gal 
tik tada, rugsėjo 1-ąją, būtų 
galima pamatyti dar didesnių 
spalvų ir vilties gausą, kai 
vienu metu visais vieškeliais, 
keliais ir gatvėmis pasipila 
visa tai, kas gražiausio gali 
būti žemėje - visai maži ir di
desni mūsų vaikai. Ką jie ras 
naujoje ar atnaujintoje mo
kykloje? Ar tikrai neišsen
kančią spaustuvės dažais te
bekvepiančių vadovėlių ir 
mokytojų širdžių audžiamą 
žinių versmę, ar tik šiek tiek 
perdažytas sienas, pernykš
čius suolus ir tomis pačiomis 
pavargusiomis akimis ban
dančią šypsotis, lyg atsipraši- 
nėjančią auklėtoją. Tikrai ne 
ji kalta, kad gal ne kiekvieno 
vaiko širdį sušildys Rugsėjo 
pirmosios šventė, kad ne 
kiekviename kaime ar mies
telyje nuskambės sidabrinio 
varpelio balsas.

Kai valstybėje didėja jos 
skola kitiems ir savo žmo
nėms, galima prilyginti, kad 
iš vargo skinami žali, nepri
nokę obuolėliai. Tuo pačiu 
galima tikėtis, kad medis liks, 
o po metų kitų bus galima su
laukti ir prinokusių, saldesnių 
vaisių. Tačiau kai valstybė,

(Nukelta į 4 p.)

Šiame straipsnyje apta
riamą energetikos planas pri
statė Ūkio ministerijos ener
getikos vystymo departamen
to direktorius Jonas Kazlaus
kas pranešime Lietuvos Res
publikos Seimo ir JAV Lietu
vių Bendruomenės atstovų 
komisijai LR Seime. Nepai
sant to, kad jau ne sykį tą va
dinamą "planą" skaičiau, ta
čiau jame jokio plano įžiūrėti 
negalėjau. Tėra tik palaidų 
minčių kratinys, kuris nieko 
nesprendžia ir nieko nepaaiš
kina. Kad būtų aiškiau, paci
tuosiu nepakeisdamas nė vie
no žodžio:

"Pradėsiu nuo energeti
kos strategijos tikslų, kurie 
įvardyti šiame dokumente, 
kuriame yra pagrindinės stra
tegijos kryptys. Kai bus pri
imtas šitas dokumentas ir 
aiškūs kai kurie momentai, 
kurie dar diskutuotini, bus 
rengiamas veiksmų planas. 
Ten bus išdėstyta, kokios 
investicijos reikalingos, kada 
jos reikalingos, kas už jas at
sakingas, terminai ir panašiai. 
Tai bus konkretus dalykas, 
nusakantis ir numatantis to
lesnes Lietuvos energetikos 
perspektyvas.

Pirmiausia - patikimas, 
saugus (mano išryškinta-J.- 
Ž.) energijos tiekimas su ma
žiausiomis išlaidomis, toliau 

Tarų tautinių įvykių apžvalga
kartu su kitais dviem stotyje 
buvusiais astronautais. Vie
nas iš jų buvo svečias - pran
cūzas. Stotis kurį laiką dar 
skries orbitoje, tačiau pamažu 
leisis žemyn į atmosferą, ten 
sudegs, suskils į mažas dalis, 
kurios nukris į Ramųjį vande
nyną. Mokslininkai pripažįs
ta, kad Rusijos valstybė ne
beturi lėšų tolimesniam sto
ties išlaikymui. Stotis kai
nuodavo apie 250 milijonų 
dolerių kasmet.

• Kosovo provincijoje 
šimtai albanų privežė trakto
rių ir pastatė barikadas prie 
įvažiavimo į Orahovačo 
miestą, kurį iš olandų taik- 
darių turėjo perimti rusų ka
reiviai. Albanai laikė plaka
tus, kuriuose sakoma, kad ru
sais jie nepasitiki, nes jie ser
bams padėjo žudyti albanus, 
o dabar siunčiami juos globo
ti. Tai būsiąs lyg žąsiukų ati
davimas lapei saugoti. Olan
dų kareiviai neleidžia ir ser
bams išvažiuoti iš jiems pa
skirtos zonos, nors jų tarpe 
yra daug serbų, žudžiusių al-

ENERGETIKOS PLANAS, 
KURIAME NIEKO 
NESUPLANUOTA

- energijos vartojimo efekty
vumo didinimas, rinkos eko
nomikos principų diegimas į 
energetiką. Poveikio aplinkai 
mažinimas, regioninis bend
radarbiavimas ir kooperacija, 
Lietuvos energetikos paren
gimas integracijai į Europos 
sąjungą, ir paskutinis - ener
getikos valdymo tobulinimas. 
Kad šituos tikslus laiku įgy
vendintume, mums būtina vi
sų pirma sukurti reikiamą tei
sinę restitucinę infrastruk
tūrą (mano išryškinta-J. Ž.)".

Kas yra ta "restitucinė"? 
Tarptautinių žodžių žodynai 
taip aptaria: restitucija (lot. 
restitutio - at (si) statymas, 
grąžinimas); 1) biologijoje - 
pažeisto organizmo arba or
gano atitaisymas, normalaus 
pavidalo atgavimas, pvz., re
generacija, reparacija; 2) iš
gijimas ir t.t. (Tarpt, žodžių 
žodynas, Vilnius, 1985).

Kuris paaiškinimas galė
tų būti pritaikytas šiuo atve
ju? Manyčiau, kad pažeisto 
organo regeneracija čia netik
tų. Tad turbūt bus išgijimas 
ir grįžimas iš haliucinacijų į 
realų pasaulį. Visa tai tilpo 
straipsnyje: "Patikima energi
ja su mažomis išlaidomis". 
Jame tarp kitko rašoma:

"Jeigu imtume poreikių 
struktūrą pagal energijos rū
šis, tai kieto kuro, naftos pro
duktų suvartojimas, kuris ten
kintų šilumos poreikius, turė
tų mažėti. Gamtinių dujų su
vartojimas turėtų padidėti 
apie porą kartų". Kaip mato

(Atkelta iš 2 p.)

banus. Vyriausias Jungtinių 
Tautų atstovas Kosove pa
reiškė, kad NATO kariuome
nė pasiruošusi saugoti ir ginti 
serbus, kur jie begyventų. Ta
čiau apie 100,000 serbų, gy
venusių Kosove, jau išvažia
vo. Sostinėje Prištinoje jų li
ko vos apie 1,000, bet ir tuos 
apsaugoti būsiąs nelengvas 
uždavinys.

• Balkanuose pasižymė
jęs JAV diplomatas Richard 
Hallbrooke pradėjo pareigas 
Jungtinėse Tautose, kur jis 
dar prieš metus buvo paskir
tas JAV ambasadorium. Kon
gresas ilgai užtruko, svarsty
damas ir tvirtindamas jo kan
didatūrą.

• Prezidentas B. Clinton 
paskelbė, kad jis atitrauks iš 
Haičio Amerikos kariuome
nę, palikdamas ten tik apie 
400 patarėjų tos šalies polici
jai. Vienu metu Haityje buvo 
apie 20 tūkst. amerikiečių ka
reivių.

• Pietų Afrikos respubli

me, dėmesys kreipiamas 
gamtinėms dujoms. Kaip ga
lima tame pačiame rašinyje 
suderinti patikimą energiją 
su ta, kuri gaunama iš Rusi
jos, kurios rankose yra čiau
pai ir kuri mėgsta savo veiks
mais tai parodyti?

Iš straipsnio nebūtų gali
ma suprasti, kad tai būtų 
Energetikos vystymo depar
tamento mintys, nes nėra nė 
žodžio apie vystymą, bet tik 
panaudojimą. Aiškiai matosi, 
kad vadinamieji "planuoto
jai" visai neturi ateities vizi
jos. Pagal juos Lietuva ir po 
20 metų tebebus prie Mask
vos prijuostės prisirišusi, nes 
jiems taip lengviausia. To
kius "planuotojus" būtų gali
ma ir robotais pakeisti.

Tik prieš savaitę grįžau iš 
Centrinės Europos, kurios ke
liais teko 3600 mylių nuva
žiuoti. Ir per autobuso langą 
matėsi pastangos energiją ne 
tik taupyti, bet ir be taršos ją 
gaminti. Dauguma Vokieti
jos, Austrijos ir Čekijos kai
mų namų - dviejų aukštų, 
mūriniai, čerpių stogais. Va
dovas atkreipė mūsų dėmesį, 
kad į čerpes įtaisytos kablių 
eilės. Tai padaryta sniego 
dangos sulaikymui, siekiant 
taupyti šilumą. Akmens anglį 
ir kalnų upelių energiją turin
čiuose kraštuose mačiau virš 
40 vėjo jėgainių, kurios ga
mina gal po 250-300 kW. Bet 
lietuviams tik megavatai te
rūpi!

koje vieną dieną streikavo ne 
tik mokytojai, ligoninių dar
bininkai, bet ir valdžios įstai
gų tarnautojai. Jie reikalavo 
algų pakėlimo.

• Jugoslavijos preziden
tas S. Miloševič rugpjūčio 26 
d. paskelbė pareiškimą, ku
riame kaltina JAV vyriausy
bę, kuri, anot jo, sudariusi są
jungą su žudikais, teroristais, 
narkotikų platintojais iš Ko
sovo Išlaisvinimo armijos. 
Dėl masinių serbų kapų kalta 
esanti ir Amerika, o tie politi
kai, kurie pritaria Amerikai, 
esą Serbijos išdavikai.

• Pietų Korėjos statistikos 
agentūra paskelbė, kad Šiau
rės Korėjoje nuo bado jau 
mirė apie 270,000 žmonių. 
Panašų skaičių skelbia ir pati 
Šiaurės Korėja.

• Konge tebevykstant pi
lietiniam karui, prezidento 
Laurento Kablios valdžia jau 
nuteisė ir sušaudė 250 žmo
nių, "pakėlusių ginklą prieš 
prezidentą". Mirties bausmės 
skiriamos ir kariškiams, ir ci
viliams.

mailto:dirva@ix.netcom.com
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PREZIDENTO ANTANO SMETONOS PASAULIS IR LIETUVA

miesteliuose ir kaimuose kul
tūrinė veikla yra labai sumen
kusi, o kai kur - net apmirusi. 
Kodėl taip atsitiko, gerai ži
noma.

Ar pastebėjote Lietuvos 
žmonių nuotaikų pokyčius, 
išryškėjusius pastaraisiais 
metais?

Žinoma, to audringo pa
kilimo, kurį mačiau, lankyda
masis Lietuvoje 1989-1991 
metais, dabar yra žymiai ma
žiau. Tada žmonės labai do
mėjosi ir savo valstybės isto
rinėmis asmenybėmis. Teko 
ne kartą išgirsti, kad kai kurie 
iš jų sakėsi atvykę į mano 
koncertus ne tiek todėl, kad iš 
tikrųjų būtų dideli klasikinės 
fortepiono muzikos mėgėjai, 
kiek norėdami pamatyti "kaip 
atrodo Prezidento vaikaitis". 
Dabar to jau beveik nepasi
taiko. Žmonės susidūrė su 
gana dideliais ūkiniais sunku
mais. Labai smuko jų pasiti
kėjimas tiek centrine, tiek 
ypač vietine valdžia. Tačiau 
jie jokiu būdu nėra pasidavę 
nevilčiai. Jie vis griežčiau 
reikalauja, kad valdžia nenu
toltų nuo žmogaus kasdieny
bės, būtų pasiruošusi padėti, 
o ne trukdyti. Valdininkų ne
sąžiningumas ir išpuikimas 
labiausiai erzina. Manau, kad 
netrukus galime laukti teigia
mų poslinkių.

Kaip žinoma, Preziden
tas Antanas Smetona buvo 
vienas iš pagrindinių Lietu
vių tautininkų sąjungos kū
rėjų. Ar šį kartą vykusiuose 
minėjimuose dalyvavo da
bartinių tautininkų atstovai? 
Pavyzdžiui, ar teko susitikti 
su kuriamos Tautos sąjun
gos vadovais?

Kiek teko girdėti, tauti
ninkai prisidėjo, rengiant mi
nėjimą Ukmergės rajone. Te
ko susitikti ir bendrauti su 
pusbroliu, dabar Lietuvos 
Seimo nariu Rimantu Smeto
na, ne vienerius metus vado
vavusiu Lietuvių tautininkų 
sąjungai. Manau, kad jo pasi
traukimą labiau lėmė subjek
tyvios priežastys. Naujoji or- 

Prie neišenkančios žinių versmės
kad ir penkiais ar šešiais pro
centais mažina lėšas švieti
mui ir mokslui, kai siaurina
mi žinių versmės krantai, ga
lima prilyginti, kad genimos 
ne tik šakos, bet pakertamos 
pačios šaknys. Iš tokio me
džio gausaus ir gero derliaus 
tikrai nėra ko laukti.

Ne vieną kartą lyg kokį 
priekaištą tenka perskaityti 
laikraštyje arba išgirsti televi
zijos laidoje, kad per daug 
Lietuvoje žmonių, per daug 
ligonių ir gydytojų, per daug

MINĖJIMAS LIETUVOJE
(Atkelta iš 1 p.) 

ganizacija, kuriai jis dabar 
vadovauja, iš tikrųjų yra tau
tini nkiška.

Tiek su naujaisiais Lietu
vių tautininkų sąjungos vado
vais, tiek su kuriamos Tautos 
sąjungos atstovais neteko su
sitikti. Gal ir šios viešnagės 
laikas buvo per trumpas, o 
gal ir mano asmenybė jų ne
domino... Nežinau, gal ir 
klystu, bet man atrodo, kad 
dabartiniai tautininkai - ne 
tokie, kokius įsivaizduojame 
buvusius Nepriklausomoje 
Lietuvoje. Labai susiskaldę, 
susmulkėję, neįsisąmoninę, 
koks turėtų būti tautinės ideo
logijos vaidmuo šių dienų 
Lietuvoje. Atidžiai stebėda
mas Lietuvos gyvenimą, ne
matau jokios žymesnės tauti
ninkų politinės įtakos jame. 
Gal stokojama jėgų, o gal tai 
lemia ir išorinės priežastys? 
Juk jokia paslaptis, kad tauti
ninkų atsigavimo labiausiai 
bijo ir Lietuvai priešiškos jė
gos, ir vis agresyviau besi- 
reiškiantys kosmopolitai. 
Kaip ten bebūtų, bet man la
bai gaila tautinės minties su
menkėjimo. Lietuvos žmo
nėms tautinės idėjos ir dabar 
yra artimos. Tačiau politikai 
nesugeba jomis pasiremti.

Šiemet Amerikos lietu
vių telkiniuose vyks keli 
Prezidento A. Smetonos mi
nėjimai. Ar ruošiatės juose 
dalyvauti?

Jei tik būsiu kviečiamas, 
būtinai dalyvausiu. Tačiau 
vėl grįžtu prie minties apie 
tautininkų veiklą. Štai ir išei
vijoje nutrūko daugelio Tau
tinės sąjungos skyrių veikla. 
Jau daug metų nebėra ALTS 
skyriaus ir Klyvlende. Su
prantama, pagrindiniai senieji 
tautininkų veikėjai jau atsi
sveikino su šiuo pasauliu. Ta
čiau nejaugi visai nebeliko 
žmonių, kuriems artima tau
tinė mintis? Kiek man žino
ma, atkurti Klyvlendo skyrių 
dar įmanoma. Tautininkai ga
lėtų gražiai susiburti apie 
"Dirvos" savaitraštį ir įsi

(Atkelta iš 3 p.)

aukštųjų mokyklų ir studentų, 
per daug mokslininkų ir ins
titutų. Apie žemdirbius ar 
pensininkus lyg ir kalbėti ne
verta. Netgi svarstoma, kad 
tik pusė iš jų turėtų likti. Bet 
už vis nesąžiningiausia, kai 
kalbama, kad per daug ir 
mokyklų, kai kurios iš jų - 
neekonomiškos, tad tenka už
daryti. Dar blogiau, kai tokias 
nuostatas bandoma prakišti į 
valstybinės politikos rėmus ir 

jungti į bendrą šio telkinio 
lietuvių kultūrinę veiklą. Tie
sa, mano paties galimybes 
gerokai riboja sunki finansi
nė padėtis. Be to, atvirai kal
bant, yra ne kartą tekę susi
durti su asmenimis, kurie at
virai reiškė savo priešiškumą 
Smetonoms. Atseit, tada (t.y. 
Lietuvoje) "jums buvo gerai". 
Kai kas nemėgo gana radika
lių mano a. a. Tėvelio pažiū
rų. Esu įsitikinęs, kad Julius 
Smetona yra nepelnytai pa
mirštas.

Ar negaunate pasiūlymų 
grįžti į Lietuvą?

Tokių pasiūlymų esu ga
vęs ne kartą. Ir dabar sako
ma, kad galėčiau dirbti, ug
dydamas jaunuosius pianistus 
Muzikos akademijoje. Tačiau 
šiuo metu neturiu galimybių 
tokius pasiūlymus priimti. 
Svarbiausia priežastis - labai 
silpna mūsų Mamytės - Biru
tės Smetonienės sveikata. Jai 
- 87 metai. Artritas ir kiti ne
galavimai palaužė jos svei
katą. Dabar Mama yra slau
gos namuose, nes jai reikia 
pastovios medikų priežiūros. 
Beje, jos išlaikymas gana 
daug kainuoja. Ačiū broliui 
Vytautui, kuris mus remia. 
Beje, kaip tik šiandien (kal
bėjomės sekmadienį, rug
pjūčio 29 d.) surengiau Ma
mai skirtą savo mokinių kon
certą. Kaip matote, jo progra
moje J. S. Bacho, E. Grieg, F. 
Mendelssohn, F. Schubert, F. 
Chopin ir kitų žymiųjų kom
pozitorių kūriniai. O tarp at
likėjų net šeši turi tą pačią - 
Smetonų - pavardę. Tai ma
no brolio Vytauto vaikai, ku
riuos mokau skambinti forte- 
pionu. Kaip žinote, brolis taip 
pat yra pianistas, tačiau šiuo 
metu dirba verslo srityje, kad 
galėtų išlaikyti savo gausią 
šeimą ir mums padėti.

Neseniai paminėjau savo 
60-metį. Tokiame amžiuje 
nelengva visiškai pakeisti 
aplinką. Tačiau Lietuva - 
amžinai gyva mano širdyje.

Dėkojame už pokalbį.
Kalbėjosi Jonas Jasaitis

atitinkamai pertvarkyti vals
tybės ar savivaldybių biudže
tą, mokymo ar mokslo pro
gramas.

Ir vis tik Rugsėjo pirmoji 
- neeilinė šventė. Galima ne
būti mokytoju, galima neturė
ti mokyklinio amžiaus vaikų 
ar jau pamiršti priešmokyk
linį šurmulį, bet nė vieno ne
gali nejaudinti mažylio ran
koje nešama gėlių puokštė 
savo pirmąjai mokytojai. Ne 
tiek daug tų džiaugsmo aki
mirkų bus jai skirta vėliau.

♦ TVIRTAS SIEKIS. Latvijos užsienio reikalų minist
ras Indulis Berzinis Japonijos laikraštyje "Mainichi" išspaus
dintame interviu pareiškė, kad Latvija stengiasi kuo greičiau 
įstoti į NATO ir norėtų, kad per kitą Aljanso viršūnių susitiki
mą, kuris turėtų įvykti 2002 metais, trys Baltijos šalys - Latvi
ja, Estija ir Lietuva būtų pripažintos naujomis jo narėmis. 
Berzinis pažymėjo, kad didžiausia kliūtis Baltijos šalių kelyje 
į NATO yra Rusija. (ITAR-TASS)

♦ RAGINIMAS. Latvijos URM spaudos centras prane
šė, kad I. Berzinis per susitikimą su JAV Kongreso Atstovų 
Rūmų nariu Loyd Doggett pareiškė, kad NATO šalims reikėtų 
paraginti Rusiją suvokti, jog laikui bėgant Baltijos šalys įstos 
į šią sąjungą ir Europoje nebebus "pilkųjų zonų". (BNS)

♦ KAS VALDO LIETUVOS ENERGETIKĄ? Rusijos 
akcinės bendrovės "Rusijos vieningoji energetikos sistema" 
(RVES) vadovas Anatolij Čiubais žurnalistams pareiškė, kad 
Lietuvos atsisakymas pasirašyti susitarimą dėl lygiagretaus 
energetikos sistemų darbo nekelia grėsmės Kaliningrado sri
ties energetiniam saugumui. Čiubaiso žodžiais, kadangi Lat
vija ir Estija susitarimą pasirašė, RVES vis tiek iš esmės kont
roliuoja visų Baltijos valstybių, įskaitant Lietuvą, energijos 
tiekimą, jos paskirstymo valdymą, energetikos sistemų dažnio 
palaikymą. Pasak jo, šiuo susitarimu buvo siekiama de jure 
pripažinti tai, kas de facto ir taip jau yra. (ITAR-TASS)

♦ SUNKUMAI. Latvijos finansų ministerija pranešė, 
kad liepos mėn. šalies biudžeto deficitas toliau didėjo. Per 
pirmus 7 šių metų mėnesius deficitas sudarė jau 73,89 mln. 
latų. Latvijos finansų ministras Edmundas Kraštinis spaudos 
konferencijoje pasakė, kad pirmieji mokesčių surinkimo pa
gerėjimo požymiai turėtų pasirodyti ne anksčiau kaip spalyje. 
Numatoma, jog šiemet biudžeto deficitas pasieks 3,5proc. 
BVP, nepaisant to, kad neseniai jis buvo sumažintas 27,95 
mln. latų, nors Latvijos centrinis bankas siūlė sumažinti- 
dvigubai didesne suma. Pasaulio banko atstovas Baltijos 
valstybėms ir Lenkijai praeitą savaitę pritarė daugeliui eks
pertų, raginančių dar labiau sumažinti biudžetą. (REUTERS)

♦ AR NUSILEIS SPAUDIMUI? Latvijos įstatymų lei
dėjai nusprendė peržiūrėti įstatymą dėl privalomo latvių kal
bos vartojimo. Latvijos prezidentė Vaira Vike-Freiberga grą
žino jį parlamentui, nes, jos manymu, įstatymas yra pernelyg 
griežtas. Parlamentarai iki spalio 29 d. turi pateikti pataisas, 
kurios bus svarstomos gruodžio 9 d. sesijoje. Liepos mėnesį 
Seime priimtas įstatymas išplečia privalomą latvių kalbos var
tojimą iš visuomeninės į verslo sferą. (REUTERS)

♦ ČEČĖNIJA PRAŠO SUSTABDYTI ŽUDYNES. 
Čečėnijos užsienio reikalų ministras Iljas Achmadov pranešė, 
kad Čečėnija Jungtinių Tautų Saugumo Tarybai nusiuntė pa
reiškimą, kuriame primygtinai raginama atsiųsti tarptautinę 
komisiją, patikrinti, ar Čečėnijos teritorijoje yra teroristų ba
zių. Dokumente teigiama, kad Rusija "teroristų bazių" naiki
nimo dingstimi apšaudo raketomis ir bombarduoja jos gyven
vietes. Jame pabrėžta, kad Maskva rengia naują karą prieš 
Čečėniją, telkdama prie jos sienų didelius kariuomenės dali
nius, vykdo provokacijas, kaltindama ją dalyvaujant įvykiuo
se Dagestane. Čečėnijos URM prašo JT Saugumo Tarybą kuo 
ryžtingiau sustabdyti ginkluotus Rusijos veiksmus. Čečėnų 
lauko vadas Šamil Basajev Rusijos smūgį į Seženjurto vietovę 
pavadino teroristinio karo pradžia ir pagrasino atsakomaisiais 
veiksmais visoje Rusijos teritorijoje. (INTERFAX)

♦ RUSIJA RUOŠIASI RINKIMAMS. Maskvoje įvy
kusioje organizacijų "Tėvynė" ir "Visa Rusija" konferencijoje 
priimtas nutarimas dėl jų susijungimo. Patvirtintas sąrašas rin
kimams į Valstybės Dūmą, kurio pirmasis trejetas - Jevgenij 
Primakov, Maskvos meras Jurij Lužkov, Sankt Peterburgo 
gubernatorius Vladimir Jakovlev. Bloko koordinacinės tary
bos pirmininkas Jevgenij Primakov pareiškė, kad blokas ne
rems tų, kurie ragina grįžti į totalitarinę santvarką ir koman
dinę ekonomiką, bet skiriasi ir nuo tų, kurie norėtų grįžti į 
chaotišką pereinamąjį laikotarpį. (ITAR - TASS)

♦ ĮVERTINIMAS. Vakarų žiniasklaida įvardino Rusiją 
kaip gangsterių ir vagių valstybę. Internete pateikti vertinimai 
iš laikraščių (žr. httpi// www.interfax.ru) (INTERFAX)

♦ BIJO GIMTOSIOS KALBOS IR ISTORIJOS. Ro
ko koncerto "Jaunimas - už laisvą Baltarusiją" 35 dalyviai bu
vo sulaikyti Molodečne, nors jie turėjo leidimą koncertuoti, o 
Breste uždrausta pasirodyti, kadangi jie norėjo dainuoti bal
tarusiškai. Minsko valdžia neleido Baltarusijos liaudies fron
tui paminėti rugsėjo 8-ąją - baltarusių karinės šlovės dieną. 
Tą dienų 1514 metais Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės ka
riuomenė, kuriai vadovavo etmonas Konstantinas Ostrogiškis, 
prie Oršos sumušė Maskvos valstybės kariuomenės pulkus. 
(BELAPAN)

http://www.interfax.ru
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Kauno Dramos teatre 

1973 m., baigęs Vilniaus 
konservatoriją ir gavęs reži
sierės Dalios Tamulevičiūtės 
kvietimą, V. Grigolis suvai
dino pirmąją - muzikanto 
rolę Balio Sruogos spektak
lyje "Dobilėlis penkialapis". 
Tačiau netrukus teko išeiti į 
privalomą tarnybą sovietų 
kariuomenėje.

1976 m. širdį patraukia 
tame pačiame teatre dirbusi 
jauna sekretorė - kadrų sky
riaus vedėja. Iki šiol ji - pati 
geriausia draugė ir visų vaid
menų vertintoja - ponia Nijo
lė. Kaune užaugintos, jau iš 
tėvų lizdo išskristi besitai
kančios dukros Goda ir Rūta.

Niekada giliau neišma
niau teatro reikalų, o ir apie 
aktorius darbą, jo kančias bei 
džiaugsmus daugiau teko tik 
paskaityti laikraščiuose arba 
kažką nugirsti. Net ir aptar
damas spektaklį, dažniausiai 
apsiriboju dviem vertinimais 
- patiko ar nepatiko, jaudina 
ar tik šiaip sau, gerai nemo
kėdamas paaiškinti, kodėl 
taip yra. Dėl to dabartinis po
kalbis prie laužo ne tik ne
prailgo, bet vėrė senų paslap
čių, prisiminimų ir naujų at
radimų duris.

Tradicinio ąžuoliuko sodinimas Prezidento A. Smetonos minėjime prie Užugirio A. Sme
tonos pagrindinės mokyklos. Priekyje (kairėje) - Seimo narys Rimantas Smetona, dešinė
je - pianistas Antanas Smetona. . Jono Ivaškevičiaus nuotr.

Šventinio minėjimo dalyvių eisena į Prezidento Antano Smetonos gimtinę - Užulėnį. 
Jono Ivaškevičiaus nuotr.
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Labanoro girioje, svečiuose 
pas aktorių Vytautų Grigolį

Gal tik pats aktorius ir 
šykščios senų laikraščių re
cenzijos galėtų priminti to
kius vaidmenis, kaip daktaras 
Rankas H. Ibseno "Noroje", 
mokytojas Spielskis S. Šal
tenio "Duokiškio baladėse", 
juokdarys Stančikas J. Grušo 
"Unijoje", misteris Pičemas 
V. Brechto "Trigrašėje ope
roje", kapitonas Bordeliūras 
A. Žari iš "Karaliaus Ubo" ir 
dar daug kitų. Prisiminus I. 
Radičkovo vieno aktoriaus 
spektaklį "Lozoriaus giedoji
mas", tenka tik stebėtis, kiek 
jis pareikalavo ne tik dvasi
nių, bet ir fizinių aktoriaus 
pastangų.

Paskutinis Kaune suvai
dintas buvo Kočkoriovas N. 
Gogolio "Vedybose". O už jų 
- ne tik ilgos repeticijos, 
šventinės premjeros, bet ir vi
sas gyvenimas, dažnai susi
maišęs su personažų išgy
venimais, jų charakteriais. I 
klausimą, kaip juos atskirti, 
kad vieni kitiems netrukdytų, 
aktorius atsakė:

- Kartais būna, kad ko
kią nors citatą ir gyvenime 
panaudoju, o šiaip vadovau

juosi posakiu: "Išeidamas iš 
scenos, nepamiršk išeiti iš 
personažo". Niekad nereikia 
personažo įsileisti į savo vidų 
arba priimti jo moralę. Bet ir 
vaidindamas neigiamą perso
nažą, visada ieškau to, kas jį 
pateisintų, kas padarytų pri
imtinesnių. Niekada nepa
mirštu, kad teatras - vienos 
dienos menas. Toks aktoriaus 
likimas - vaidini ir gyveni 
šiandien ir dabar. Teatras - 
žiaurus gyvenimo būdas. Iš
eini ir ... nereikalingas. Ak
torius kaip ir sportininkas, 
turi pats žinoti, kada išeiti, 
kad kitiems nereiktų išvesti 
nusilenkti.

- O vis tik žmogui nori
si išlikti - savo vaikuose, 
savo darbuose. Aktorius, kaip 
pats geriausias psichologas, 
sugebantis suprasti ne tik sa
vo personažo charakterį, laik
metį, kuriame jis gyveno, su
geba taip pat suprasti ir tikrą 
gyvenimą, tikrus žmones, tik
rąjį laikmetį. Tai gal akto
riaus atsiminimai, kad ir ne
tiesioginis, bet pats geriau
sias jo darbo, jo patirties tik
rai objektyvus įamžinimas? - 

bandžiau įpiršti savo nuomo
nę.

- Jokiu būdu ne. Never
tinu memuarų. Nelabai kam 
įdomu prisiminimai, nes ten 
dažniausia rašoma apie gyve
nimus, kuriuos norėjo nugy
venti, prisimenama tik tai, 
kas norima, bet jokiu būdu ne 
tai, kas vyko iš tikrųjų, - 
griežtai paprieštaravo akto
rius. - Tegul bus taip, kaip 
yra. Kas ir kiek prisimins, 
tiek man ir užteks.

O prisiminti yra apie ką, 
nes ir tarp intelektualų tokios 
įvairialypės ir gilios asmeny
bės, koks yra aktorius Vytau
tas Grigolis, nedažnai pasi
taiko. Nelaukdamas vaidme
nų, lyg kokios laimės, akto
rius gražiai reiškiasi ir kitose 
teatrinio meno sferose. Pagal 
M. Martinaičio poeziją pats 
inscenizavo ir režisavo spek
taklį "Maži žmonių gyveni
mai". Neatsisakė talkinti ir 
kitiems teatrams. Buvusiame 
Kauno politechnikės instituto 
Liaudies teatre režisavo K. 
Borutos "Baltaragio malūną", 
J. Grušo "Meilę, džiazą ir 
velnią", J. Žemaitės "Višins
kio laiškus". Kauno profsą
jungų kultūros rūmų teatre V. 
Grigolis pastatė D. Varser- 
mano "Žmogus iš Lamanšo". 
O kur dar filmavimasis Lie
tuvos kino studijos ir televi
zijos filmuose! Vargu ar rasis 
kaunietis, kuris nebūtų matęs 
ir iki ašarų nesijuokęs iš bene 
15 metų V. Grigolio reži
suotų, dabartinės "Lituani
kos" agitbrigados pasirody
mų, o vėliau, iš garsiosios 
jumoristinės grupės "Šlipsas" 
koncertų. Pradžioje, Teatro 
dienos proga lyg ir nekaltai 
sukurti jo pašmaikštavimai, 
vėliau surinkti į vieną visumą 
ir atliekami tokių muzikuo
jančių, dainuojančių bei šiaip 
pavydėtinai talentingų tuo
metinių Kauno dramos ir 
Jaunimo teatro aktorių, kaip 
Rimanto Bagdzevičiaus, Ro
berto Vaidoto, Algimanto 
Norvilo ir paties Vytauto 
Grigolio Atgimimo metais 
pasižymėjo gana stipriu emo
ciniu poveikiu. Ir net garbės 
reikalas buvo kiekvienam 
miesteliui, net didesnei gy
venvietei juos kviestis ir mo
kytis, kartu dainuoti, kartu 
juoktis, kartu džiaugtis.

Tikriausiai ne mažiau 
prie aktoriaus populiarumo 
prisidėjo ir ryškus Stasio per
sonažas A. Ilginio režisuo
tuose televizijos serialuose 
“Giminės” bei “Atžalos”. Ar 
ne čia V. Grigolis ir galėjo 
geriausiai išreikšti “kaimiš
kąją” dvasią. Tik vėl klausi
mas, iš kur ji pas tikrą vilnietį 
atsirado. Matyt jau tokie tie 
mūsų genai - išties kaimiški.

Nežinau, ar tai duoklė 

populiaresniam žanrui, ar 
savotiškas "Šlipso" tęsinys, 
ar galimybė atsipūsti nuo 
rimtesnių personažų ir šiek 
tiek papramogauti, bet ir da
bartinis kompozitoriaus Miko 
Suraučiaus vadovaujamas 
muzikinis salonas "Brilijanti- 
nas", oficialiai filosofiškai 
vadinamas "Pavargusių inte
ligentų sambrūzdžiu", turi tą 
patį žaismingą lengvumo ir 
betarpiškumo įvaizdį. Ten 
skambančios nostalgiškos A. 
Šabaniausko, D. Dolskio ir 
kitų buvusių istorinių popu
liarių estrados žvaigždžių 
dainos lyg jungtų taip nutolu
sius, bet kartu ir tokius mie
lus bei suprantamus teatrinio 
ir viso kultūrinio gyvenimo 
laikotarpius. Nors salonas 
"Brilijantinas" dažnai kon
certuoja kavinėse, restora
nuose, gastroliavo net Kana
doje, bet Lietuvos mieste
liuose ir kaimuose jau ne 
dažnai sutinkamas. Gaila, bet 
dabartinio kaimo poreikiai 
kultūrai, pramogai vis labiau 
išsiskiria su galimybėmis.

- Gera pramoga taip pat 
neša filosofinę mintį. Jeigu 
anksčiau teatras turėjo ža
dinti, tai dabar turi jaudinti, - 
kalbėjo aktorius. - Esmė tik 
ta, ar bus pataikaujama že
miems instinktams, ar vis tik 
bus sugebėta paliesti giliau, 
žmogiškąją sielą. Vėl gaila, 
bet teatras, kaip ir visa kultū
ra šiandjen - nepelnytai nu
vertintas.

Pro pušų viršūnes paki
lusio mėnulio šviesa užliejo 
per temstantį dangų plau
kiančius smulkius debesis. 
Veltui kėlėme galvas lenkty
niaudami, kas pirmas pama
tys daugiau žvaigždžių. Gri
go ratai ir tie buvo nepilni. 
Tad ir vėl kalbos krypo į 
Kauną, kodėl iš ten išeita, kas 
paviliojo Vilniuje, juo labiau, 
kad ir Kaune nei darbo, nei 
vaidmenų netrūko.

- Režisierius Rimas Tu
minas - puikus režisierius. 
Aktorius eina ten, kur jį kvie
čia, nes aktoriaus gyvenimas
- spektakliai, vaidmenys. Nė
ra vaidmenų - nėra gyveni
mo. Kartais tam reikia aukoti 
ir šeimos interesus, - apie sa
vo apsisprendimą palikti 
Kauną kalbėjo aktorius.

- Dar gyvenant Kaune, 
tekdavo vaidinti ir Vilniuje: 
Šmulę Senderį G. Kanovi
čiaus pjesėje "Nusišypsok 
mums, Viešpatie", Žynį So
foklio pjesėje "Karalius Edi
pas", Kazariną M. Lermonto
vo "Maskarade". Kuris gi ak
torius galėtų atsisakyti herco
go Glosterio arba Ričardo III 
vaidmens V. Šekspyro dra
moje "Ričardas III"?

- Aš ir sakau, aktorių 
žmonos kaip dekabristės: vis
ką meta ir paskui vyrus eina,
- ar tai Kauno gailėdama, ar 
rimtai vyro pasirinkimą pa
laikydama, - pratarė Nijolė.
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Gintaras Binkauskas 
"Jaunosios kartos" 

pirmininkas

Jau antrus metus iš eilės 
Lietuvių tautinio jaunimo or
ganizacija "Jaunoji karta" 
rengia jaunimui vasaros su
karintas stovyklas. Ir šiemet, 
glaudžiai bendradarbiaudami 
su Vilniaus Didžiosios Kovos 
apygardos krašto apsaugos 
savanoriškomis pajėgomis 
(KASP), surengėme dvi sto
vyklas šalia Vilniaus esančia
me mokymo centre.

Vasarai artėjant, per "Ug
nies" laikraštį, skelbimus mo
kyklose ir. per elektroninio 
pašto konferencijas pranešė
me apie stovyklas, tad didelė 
dalis jaunimo galėjo iš anksto 
užsirašyti. Ateidavo mergi
nos ir vaikinai, susipažindavo 
su stovyklos reikalavimais, 
vartydavo praėjusių metų sto
vyklų foto albumus, klausinė
davo. Kai kurie užsirašydavo 
iš karto, kiti prašydavo laiko 
pagalvoti. Dalį jaunimo į sto
vyklą lengvatinėmis sąlygo
mis pakvietėme per Vilniaus 
miesto vaikų teisių apsaugos 
tarnybą. Tai buvo daugiausia 
jaunuoliai iš socialiai remtinų 
šeimų, kai kurie jų - linkę 
nusikalsti.

Pirmoji savaitinė stovyk
la prasidėjo liepos 1 d. Per 30 
jaunuolių ir merginų nuo 14 
iki 23 metų susirinko Vilniu
je, Lukiškių aikštėje. Jiems 
pristačiau stovyklų instrukto
rius - Vilniaus rinktinės sa
vanorius. Po to patraukėme į 
Genocido ir rezistencijos mu
ziejų, įsikūrusį buvusiuose 
KGB rūmuose, kuriame mū
sų jau laukė. Mums įdomiai 
papasakojo apie mūsų tautą 
ištikusias negandas, apie 
tūkstančių Lietuvos patriotų 
partizaninę kovą. Po ekskur
sijos sėdome į autobusą ir iš
vykome į stovyklą.

Pirmasis įspūdis, kurį su
sidarė atvykusieji į stovyklą, 
buvo gana niūrus: aptriušu
sios kareivinės, geležinės lo
vos, jau dešimt metų nere
montuoti pastatai. KASP pa

veldėtos buvusios sovietų ka
reivinės buvo šiek tiek pri
taikytos savanoriams, kurie 
renkasi į apmokymus rudenį 
ir pavasarį. Nors krašto ap
saugai numatytos tikrai ne
menkos lėšos, didžioji dalis 
lėšų atitenka reguliariai ka
riuomenei, o KASP lieka tai, 
...kas lieka. Ne iš vieno sa
vanorio girdėjome apmaudo 
žodžius, kad atsakomybė, ku
ri tenka KASP, nėra tolygi 
lėšoms, kurios tenka savano
riškoms pajėgoms.

Tačiau pirmasis slogus 
stovyklos įvaizdis išgaruoja 
per kelias valandas, nes pra
sidėję užsiėmimai ir pirmieji 
virtuvės tarnybos paskyrimai 
greitai išjudina visus. Stovyk
lautojai, arba, kaip mes juos 
vadiname, kursantai, pradeda 
karišką gyvenimą. Čia viskas 
kitaip: negali eiti kur nori, 
negali daryti to, ko nenumato 
dienotvarkė, turi klausyti ins
truktorių ir vyresniųjų laips
nių. Iš pačių kursantų tarpo 
paskiriami skyrininkai, o vi
siems vadovauja būrininkas 
ir būrio vadas. Abiejose sto
vyklose būrio vadu ir būri- 
ninku buvo paskirtos "Jauno
sios kartos" Vilniaus atsto
vybės narės Jurga ir Vitalija. 
Merginos dalyvavo praeitų 
metų stovyklose, lankė jau
nųjų kariūnų kursus, tad jų 
patirtis ir autoritetas tarp 
bendraamžių buvo ryškus.

Stovykloje viskas vyko 
griežtai pagal dienotvarkę: 
miegas, valgymas, užsiėmi
mai, laisvalaikis. Laisvalaikio 
metu galima buvo ir pamie
goti, ir nusimaudyti, ir knygą 
paskaityti ar pažaisti krepšinį. 
Tiesa, stovykloje krepšinis 
netapo svarbiausiu žaidimu, 
nes pagal "senovišką" KASP 
paprotį naujokai buvo supa
žindinti su tradiciniu KASP 
savanorių žaidimu "skatobo- 
lu" - amerikietiško futbolo ir 
regbio mišiniu. Šis žaidimas 
visiems patiko, tad beveik 
kiekvieną pavakarę vykdavo 
rungtynės.

JAUNIMO STOVYKLA

Lietuvos Respublikos Seimo narys S. Buškevičius (dešinė
je), kursantų būrio vadas J. Čeberiakaitė ir "Jaunosios kar
tos" pirmininkas G. Binkauskas Mokymo centre, kuriame 
veikė sukarinta jaunimo stovykla. V. Kondrašinos nuotr.

Užsiėmimai prasidėdavo 
anksti: kursantai keldavosi 6 
vai., bėgdavo apie 1,5 kilo
metro gražiomis mokymo 
centro apylinkėmis. Silpnesni 
ir merginos galėdavo šį nuo
tolį įveikti eidami. Po pusry
čių, kuriuos ruošdavo iš pa
čių kursantų tarpo paskirta 
virtuvės tarnyba, prasidėdavo 
teoriniai užsiėmimai. Jauni
mas buvo supažindinamas su 
taktikos, topografijos, maska
vimosi pagrindais. Jaunesni 
vaikinai itin žavėdavosi supa
žindinimu su ginkluote. Savo 
rankose palaikyti "kalašniko- 
vą" ar "šmaiserį", prisitaikyti 
iš "uzi" ar Mosino sistemos 
karabino - tokių dalykų civi
liniame gyvenime nepasitai
kys. Po pietų vykdavo prakti
niai užsiėmimai lauke: kur
santai mokėsi kasti apkasus, 
maskuotis vietovėje ir patriu- 
liuoti. Jei dar būdavo laiko 
iki vakarienės - pražygiuoda
vo keletą ratų rikiuotėje su 
daina.

Dienos stovykloje lėkte 
lėkė. Į stovyklą pakviečiau 
atvykti Seimo Nacionalinio 
saugumo komiteto narį, jau- 
nolietuvių sąjungos vadą 
Stanislovą Buškevičių. Sei
mo narys maloniai sutiko at

vykti ir ilgai bendravo su sto- 
vyklautojais. Jis perskaitė 
pranešimą "Lietuvos geopo
litinė padėtis ir NATO", o 
paskui ilgai atsakinėjo į kur
santų ir instruktorių klausi
mus, diskutavo.

Kitais vakarais jaunimas 
žiūrėdavo kariškus filmus ar 
prasimanydavo įvairiausių 
žaidimų. Visos stovyklos 
mokslų ir užsiėmimų "viršū
ne" tapo jau tradicinis nakti
nis pakėlimas "atremti priešo 
ataką". Stovyklų senbuviai 
jau žinodavo, kad naktis bus 
sunki ir pilna išbandymų, ta
čiau ne visi naujokai sugebė
davo viską gerai ir teisingai 
atlikti. Gal būt ir mokymų 
laikas - gana trumpas, nes 
sunku per 7 dienas sužinoti ir 
išmokti tai, ką kiti pusę metų 
mokosi. Deja, ribotos lėšos, 
kurias mūsų organizacija ga
vo iš Valstybinio jaunimo 
fondo, neleido surengti ilges
nių kaip savaitė stovyklų.

Kiekvienos stovyklos pa
baigoje vykdavo pabaigtuvių 
vakaras, kurio metu apdova
nodavome kelis daugiausiai 
nusipelniusius kursantus, pa
sėdėdavome prie laužo, pasi
vaišindavome gira ir saldai
niais. Laisvalaikio metu jau

nimas gyvai domėdavosi 
"Jaunosios kartos" veikla, 
klausinėdavo apie mūsų kitus 
darbus ir projektus. Po kiek
vienos stovyklos keli jaunuo
liai parašydavo prašymus pri
imti juos į organizaciją.

I antrąją stovyklą pareiš
kė norą atvykti 13 pirmosios 
stovyklos dalyvių. Vienas 
vaikinas, studijuojantis Ber
lyne, apie mūsų rengiamą 
stovyklą sužinojo per Inter
netą ir paprašė palikti jam 
vietą, nes atvykęs atostogų į 
Lietuvą, norėtų jas praleisti 
mūsų stovykloje. Kai po sto
vyklos paklausiau, ar nesigai
li, kad 7 dienas buvo "atskir
tas nuo pasaulio", atsakė, kad 
jam čia labai patiko ir vi
siems draugams su pasidi
džiavimu rodys nuotraukas iš 
stovyklos ir pasakos apie ka
reivišką gyvenimą. Kito kur
santo iš Alytaus tėvas, atve
žęs sūnų į stovyklą, klausė, 
kodėl "Ugnis" nėra platinama 
Alytuje, nes jam "Ugnį" ir ži
nių apie mūsų stovyklą atve
žusi Vilniuje studijuojanti 
dukra. Jis sakė, kad daugelis 
jo pažįstamų mielai būtų at
siuntę savo vaikus į tokias 
stovyklas. Vieno kursanto iš 
Tauragės, dalyvavusio pir
moje stovykloje, mama dėko
jo už stovyklą ir sakė, kad 
grįžęs sūnus tiesiog "kliedi" 
stovykla ir vėl nori važiuoti.

Šalia kariškų dalykų jau
nimas išmoko gaminti valgį, 
tvarkingai klotis lovas, laiky
tis dienotvarkės ir klausyti 
vyresniųjų. Stovyklose užsi- 
mezgusios pirmosios pažin
tys virsta tikromis draugys
tėmis. Jaunimui iš socialiai 
remtinų šeimų tai buvo gali
mybė kaip lygūs su lygiais 
pajusti karišką gyvenimą. 
Daugelis dalyvavusių klausė: 
"Ar kitąmet rengsite stovyk
las? Aš noriu dalyvauti ir dar 
draugus pakviesiu."

Šių metų stovyklos bai
gėsi. Jaunimas savo kailiu 
patyrė, kaip gyvena Lietuvos 
kariai, sužinojo įdomių ir ka
rinio konflikto atveju naudin
gų dalykų.

Laiškai "Dirvai"

DE DOMO SUA
(Seinų gimnazijos istorijai)

Tai yra mažas pietų Lie
tuvos žemės lopelis, kurį kas
dien matau savo mintyse jau 
virš penkiasdešimt metų. Tuo 
metu taip vadinosi Seinų ap
skritis. Ten gimiau, augau ir 
mokiausi. Ten gyveno mano 
tėvai ir seneliai.

Kai, prieš keletą metų, 
kun. M. Gustaičio vardo Laz
dijų vidurinė mokykla, kuri 
save kildina iš Seinų "Žibu
rio" gimnazijos, šventė 75 
metų sukaktį, aš pasiunčiau 
jiems rašinėlį ir pasiūliau, 

kad buvusių gimnazijos auk
lėtinių, žuvusių už Lietuvos 
laisvę, vardai būtų pakabinti 
gimnazijos rūmuose ir pri
mintų jaunajai kartai laisvės 
kovotojus. Mano manymu, 
Lietuvos istorijos mokytojai 
turėtų atvesti kiekvieną klasę 
bent vieną kartą per mokslo 
metus ir pravesti pamoką prie 
paminklinės lentos. Pamoka 
galėtų vadintis "De domo 
sua". Pamokoje būtų kalbama 
apie tėvynės meilę, pareigą 
tėvynei, laisvės kovas, išda

vystę, žūtį ir pagarbą laisvės 
kovotojams.

Lazdijuose yra sudarytas 
komitetas paminklinei lentai 
statyti (pirmininkė p. Jadvyga 
Sandienė). Vilniuje padeda 
dzūkų talka. Lietuvos gyven
tojų genocido ir rezistencijos 
tyrimo centre p. Rūta Trimo
nienė baigia rinkti iš archyvų 
žuvusiųjų pavardes.

Paminklinė lenta žada 
būti iš juodo granito ir bus 
pakabinta pagarbioje, tinka
mai apšviestoje vietoje, tik
riausia vidurinės mokyklos 
didžiosios salės šoninėje sie
noje. Lentą suprojektuoti, pa
gaminti ir pakabinti reikės pi

nigų. Vienas asmuo jau pa
skyrė 500 JAV dolerių. Tai 
padengs apie vieną ketvirtį 
išlaidų.

Šiuo metu aukų neprašo
me. Tikimės, kad Genocido 
centras mums pagelbės, pa
gamins ir pakabins lentą savo 
lėšomis. Jeigu tai nepavyktų, 
tada prašysime paramos.

Šio laiško tikslas yra pa
kviesti visus, kurie mokėsi 
Seinų "Žiburio" gimnazijoje 
ir vėliau po jos uždarymo, 
skubiai pranešti man šiuo ad
resu’: Tadas Palionis, 8543 
Elderberry Rd., Madison, WI 
53717-2628) vardus ir pavar
des buvusių gimnazijos auk

lėtinių, žuvusių už Lietuvos 
laisvę.

Norėdamas pasiekti di
desnį skaičių žmonių, šį laiš
ką išsiunčiau keletui lietuvių 
laikraščių. Tadas Palionis

“Dirvos“ skaitytojas ir 
rėmėjas Antanas Valai
tis, liepos 24 d. atšven
tęs savo 95 metų jubilie
jų vaikų, anūkų, proanū- 
kų ir gausaus būrio sve
čių tarpe, dėkoja vi
siems dalyvavusiems jo 
šventėje. Tariu širdingą 
ačiū už sveikinimus, 
linkėjimus ir dovanas.
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Jaunimo puslapis
Skyriaus vedėja - Rita Augienė

Neseniai aivyląisietns j Ameriką
IMIGRANTAI IR PABĖGĖLIAI

»»

Jau kelinti metai iš eilės 
JAV Valstybės departamen
tas (U. S. Department of Sta
tė Bureau of Consular Af- 
fairs) skelbia "žaliųjų korte
lių" loteriją ir tuo būdu įvai
riems pasaulio kraštams išda
lina 55,000 vizų arba vadina
mųjų "žaliųjų kortelių" - t.y. 
leidimų legaliai gyventi 
Amerikoje. Laimingieji, 
įvykdę loterijos taisyklėse iš
vardintus reikalavimus, yra 
išrenkami kompiuteriu. "Ža
liosios kortelės" proporcingai 
išdalinamos visiems šešiems 
pasaulio žemynams. Daugiau 
vizų skiriama tiems kraštams, 
kurių gyventojų mažiau imi
gravę į Ameriką. Kraštai, iš 
kurių per paskutiniuosius 5 
metus į Ameriką imigravo 
50,000 ar daugiau žmonių, 
negali dalyvauti šioje loteri
joje. Nei vienas kraštas ne
gauna daugiau nei 78 proc. 
skirtųjų vizų.

DV-2001 loterijoje nega
li dalyvauti šių kraštų pilie
čiai: Kanados, Kinijos, Ko
lumbijos, Dominikos Res
publikos, Salvadoro, Haičio, 
Indijos, Jamaikos, Meksikos, 
Filipinų, Lenkijos, Pietų Ko
rėjos, Anglijos (išskyrus 
Šiaurės Airiją) ir Vietnamo.

Prašymai - pareiškimai 
dalyvauti šioje DV-2001 vizų 
loterijoje turi atitinkamas 
įstaigas pasiekti tarp 1999 
m. spalio 4 d., pirmadienio, 
vidurdienio ir lapkričio 3 
d., trečiadienio, vidurdie
nio. Prašymai, gauti prieš ir 
po nustatytos datos, nebus 
skaičiuojami. Jie bus išmesti, 
nepaisant pašto antspaudo 
datos. Prašymai, siunčiami 
klaidingu adresu, bus taip pat 
išmesti.

Kas gali loterijoje daly
vauti? Tai tie asmenys, kurie 
yra kraštų, turinčių teisę da
lyvauti loterijoje, piliečiai, jie 
taip pat turi atitikti nustatytus 
mokslo ar darbo pasiruošimo 
reikalavimus.

Loterijos dalyviai turi bū
ti baigę bent gimnaziją - pa
gal JAV reikalavimus - pra

JAV LB Švietimo tarybos konkurso 
dalyvių rašiniai

MANO GERIAUSIAS DRAUGAS
Aš turiu daug draugų. Su 

jais mokykloje ir po pamokų 
praleidžiu daug laiko. Bet la
biausiai pasitikiu savo šunimi 
Grafu. Netoli mūsų teka Ne
munas. Po potvynio lankose 
lieka mažų ežeriukų, kuriuo
se mėgstame maudytis, nes 
ten vanduo - labai šiltas.

ŽALIŲJŲ KORTELIŲ 
LOTERIJA
džios ir aukštesniąją mokyk
lą, t.y. 12 metų mokslą. Arba 
jie turi turėti dvejų metų per 
paskutinius penkerius metus 
įsigyto amato patirtį. Asme
nys, neturintys reikalaujamo 
mokslo ar amato, negaus "ža
lios kortelės"

Galima siųsti tik vieną 
prašymą. Tie, kurie siųs dau
giau prašymų, bus diskvalifi
kuoti. Prašytojas turi pasira
šyti prašymą savo kalbos al
fabetu. Nepasirašyti prašymai 
nebus skaičiuojami. Nėra nu
statyto prašymų siuntimo for
mato. Ant paprasto popie
riaus lapo anglišku šriftu aiš
kiai ranka ar mašinėle užra
šykite tokias žinias:

1. Visą vardą ir pavardę. 
Pavardę reikia pabraukti.

2. Gimimo datą ir vietą. 
Data: diena mėnuo, metai. 
Vieta: miestas/kaimas, apsk
ritis, kraštas.

3. Prašytojo pilietybės 
kraštas (jei jis kitas, negu gi
mimo). Pvz., žmogus gimęs 
Rusijoje ar Vokietijoje, bet 
yra Lietuvos pilietis. Piliety
bė turi atitikti valstybę, pagal 
kurią prašoma dalyvauti vi
zos loterijoje. Lietuvių atve
ju, tai Lietuva.

4. Vardai, pavardės, gi
mimo vietos ir datos sutuok
tinio bei vaikų. Neįrašę su
tuoktinio ir vaikų, galite būti 
diskvalifikuoti.

5. Užrašyti tikslų, visą 
.savo adresą, nes jei laimėsite, 
tuo adresu bus atsiunčiamas 
pranešimas.

6. Fotografija. Reikia pri
dėti nuotrauką, kuri yra ne 
senesnė kaip 6 mėnesių. Fo
tografija turi būti tik prašyto
jo, bet ne jo šeimos ar vaikų. 
Fotografijos dydis - 1.5 colių 
arba 37 mm keturkampis. 
Ant fotografijos turite užra
šyti savo vardą, pavardę ir 
permatomu lipinuku pritvir
tinti prie prašymo.

7. Prašymai-formos turi 
būtinai būti pasirašytos.

Šis lapas turi būti įdėtas į 
voką ir siunčiamas paprastu 
paštu. Voko dydis: yra leisti-

Žukauskaitė Olia
Jasnoje (Kaukėnų) 

vid. mokyklos šeštokė 
(Karaliaučiaus kraštas)

Kartą nuėjau su Grafu 
prie upės. Maudėmės. Aš ne
žinojau, kad po žiemos eže
rėlyje atsirado gili duobė ir į 

ni dviejų rūšių dydžiai: a) di
delis legalus ir b) normalus 
mažas. Voko matmenys: ilgis 
6 ar 10 colių (15 ar 25 cm), 
plotis 3.5 arba 4.5 colio (9 
arba 11 cm). Siunčiant reikia 
kairėje pusėje, viršuje užrašy
ti kraštą (mūsų atveju, Lietu- 
va-Lithuania), po to vardą, 
pavardę ir adresą. Voko vi
duryje užrašyti adresą, kur 
laiškas siunčiamas:

DV-2001 Program 
National Visa Center 
Porthsmouth, NH 
00212, USA
Siuntimo adresas visiems 

tas pats, tik žemynams yra 
naudojami skirtingi pašto in
deksai (zip code). Europos 
kraštams naudojamas 00212 
pašto indeksas.

Laimingiesiems apie lai
mėjimą bus pranešta paštu 
2000 m. balandžio-liepos 
mėn. Tuo pačiu metu jiems 
bus pranešta, kaip ir kur jie 
turi tvarkyti dokumentus. Ne
laimėjusiems loterijoje nebus 
pranešta. Jei laimi vienas su
tuoktinių, "žalias korteles", 
gauna ir kitas sutuoktinis bei 
jo vaikai iki 21 metų, jei ne
vedę. Laimėjusieji turi susi
tvarkyti "žalios kortelės" do
kumentus tarp 2000 m. spalio 
1 d. ir 2001 m. rugsėjo 30 d. 
JAV ambasados ir konsulatai 
nežino, kas laimi "žalias kor
teles”, todėl prašoma į juos 
nesikreipti, ieškant informa
cijos šiuo reikalu.

"Seklyčioje" (Čikagoje) 
galima nemokamai gauti pra
šymų formas, kurias mes pa
ruošėme pagal reikalavimus. 
"Seklyčios" adresas: 2711 
West 71 St., Chicago, IL 
60629. Tel. 773-476-2655, 
Fax 773-436-6906.

Medžiaga paimta iš Uni
ted Statės Department of 
Statė, Bureau o f Consular 
Affairs "Visa Bulletin", No. 
8, Vol. VIII, Washington, 
DC.

Birutė Jasaitienė 
Perspausdinta iš "Draugo" 
1999 m. rugpjūčio 7 d.

ją įkritau. Labai išsigandau ir 
panėriau po vandeniu. Grafas 
panėrė ir palindęs po manimi 
ėmė kelti mane į viršų. Aš 
įsikabinau šunį ir mudu abu 
išsikapanojome iŠ duobės. 
Ilgai sėdėjome ant kranto, o 
aš glosčiau savo Grafą ir dė
kojau jam už pagalbą.

Raimonda Mikatavage
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PASIRŪPINKITE 
SAVO SAUGUMU

Tai naujas sukčiavimo 
būdas, kurį išaiškino Nacio
nalinis informavimo apie ap
gavystes centras. Sukčiai 
stengsis išlaikyti jus kiek ga
lima ilgiau prie telefono rage
lio, o jūs tegausite didelę są
skaitą už telefono naudojimą.

Neįtikėtina, kad egzistuo
ja tiek daug formaliai įteisin
tų bendrovių, kurios siekda
mos pelno, nuolatos stengiasi 
apgauti ar suklaidinti klien
tus, priversti juos mokėti 
daugiau. Skaitykite "Vartoto
jų atsiliepimų" (Consumer 
Rcports) leidinius. Pasitik
rinkite kainas. Pirkdami drau
dimo paslaugas, automobilį, 
lovą, kompiuterį, medicinos 
paslaugas, namo remonto pa
slaugas ar bet kurį kitą stam
besnį pirkinį, visada pasi
stenkite gauti bent tris pasiū
lymus. Kur tik įmanoma, mo
kėkite kreditine kortele. Pa
siimkite sąskaitas (receipts), 
patvirtinančias, jog sumokė
jote pinigus.

Jūsų parašas

Stenkitės nieko nepasira
šinėti, nebent visiškai supran
tate, ką pasirašote ir kokias 
pasekmes gali sukelti jūsų 
parašas. Nurodykite žodžius, 
kurių nesuprantate, ir papra
šykite paaiškinti" (Please 
explain) Paklauskite: "Ką dar 
privalau žinoti?" (What else 
do Inced to know?) ir: "Kada 
galiu atsisakyti ir atgauti pi
nigus" (By when can I can- 
cel and get my money 
back?).

Jeigu pasirašėte antroje 
čekio pusėje, jis jau prilygsta 
gryniems pinigams. Jeigu tu
rite paštu išsiųsti pasirašytą 
(endorsed) čekį, kiekvieno 
čekio antroje pusėje virš savo 
parašo prirašykite žodžius: 
"Tik depozitui” (For Deposit 
Only)

Labai svarbu pasidaryti 
kopijas

Pasidarykite visų doku
mentų kopijas. Privalote turė
ti savo paso, vairuotojo pažy

mėjimo, imigracijos, automo
bilio registracijos, ir bet kurių 
kitų svarbių dokumentų kopi
jas. Prieš išleisdami iš savo 
rankų bet kokį svarbų popie
rių, pasidarykite jo kopiją. 
Kopijas galima pasidaryti 
bibliotekose, parduotuvėse, 
pašte - beveik visur. Taip pat 
verta pasidaryti atsarginius 
buto bei automobilio raktus. 
Daugelyje įrankių parduotu
vių teikiama ši paslauga.

Amerikos įstatymai, kurie 
gali skirtis nuo jūsų 

šalies įstatymų

• Amerikoje daugelyje 
viešų vietų - teatruose, įstai
gose - draudžiama rūkyti. 
Kitose vietose, pavyzdžiui, 
restoranuose, rūkyti galima 
tik tam skirtose vietose.

• Draudžiama pirkti, par
duoti, vartoti narkotikus ar 
kitus panašų poveikį suke
liančius preparatus bei už
draustas vartoti medžiagas.

• Draudžiama vairuoti 
automobilį, jeigu neturite 
JAV vairuotojo pažymėjimo 
arba esate išgėrę alkoholinių 
gėrimų.

• Daugelio valstijų įstaty
mai nusako vaikų saugumą 
automobiliuose. Pavyzdžiui, 
kūdikiams turi būti įrengtos 
specialios sėdynės, o saugos 
diržais privalo prisisegti ir 
vaikai, ir suaugusieji.

• Įstatymai draudžia nau
doti fizinį smurtą prieš savo 
sutuoktinį ar vaiką.

• Įstatymai draudžia lyti
nius santykius su nepilname
čiais (daugelyje valstijų iki 
18 metų amžiaus).

• įstatymų draudžiami 
įžeidžiantys seksualinio po
būdžio komentarai ar elgesys 
darbo vietoje.

• Vyrai nuo 18 iki 25 me
tų amžiaus privalo užsiregist
ruoti šaukimo tarnyboje (Se- 
lectivė Servicė). Tai agentū
ra, šaukianti į karinę tarnybą 
- dažniausia - karo metu. Vi
si 18-25 metų amžiaus vyrai, 
legaliai įgiję nuolatinio JAV 
gyventojo ar pabėgėlio statu
są, paleisti į laisvę pagal pasi
žadėjimą, ieškantys prie
globsčio privalo užsiregist
ruoti per 30 dienų po aštuo
nioliktojo gimtadienio arba 
per 30 dienų nuo to laiko, kai 
atvyko į JAV. Registravimosi 
formą (SSS Form 1 M) daž
niausiai galima gauti pašte. 
Šiuo metu visi JAV karinių 
pajėgų kariai yra savanoriai, 
todėl užsiregistruodami ne
būsite pašaukti į karinę tar
nybą. Bet jeigu laiku neužsi
registruosite, jums gali būti 
nesuteikta teisė nuolatinai 
gyventi ("žalia kortelė") arba 
pilietybė.
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Aurelija M. Balašaitienė

Daugelio romanų novelių 
autorė, literatūrinių premijų 
laureatė Alė Rūta (Nakaitė- 
Arbienė) neseniai pasirodė su 
naujausiu romanu "Skamba 
tolumoj", kurį pernai metais 
išleido "Klaipėdos rytas". Ra
šytojos kūrybinis našumas 
pasireiškia įvairiausiais lite
ratūros žanrais, net ir eiliuo
tomis pjesėmis vaikams. Iš 
autorės įvadinio žodžio leng
va padaryti išvadą, kad ir po 
daugelio metų Amerikoje ji 
prie šio krašto nepritapo ir vi
sa savo dvasia gyvena tėvy
nėje, tarsi iš jos niekada ne
būtų išvykusi. (Apie savo ap
silankymą joje, Alė Rūta iš
samiai ir labai realistiškai bei 
graudžiai aprašė savo knygo
je "Tarp tėviškės ir ilgesio")

Savo naujausiame roma
ne rašytoja analizuoja po sve
timu dangumi gyvenančių 
lietuvių kelių kartų dvasios 
lūžius, jų pastangas susigy
venti su savo tapatybe ir šak
nimis bei ta kryptimi apsi
spręsti. Tačiau jie privalo de
rintis prie Naujosios Žemės 
gundančių vilionių. Toji kny
ga užpildo grožinės literatū
ros spragą, nes paskutiniuoju 
metu tarp visiems nubodusio 
prisiminimų srauto ir kaimo

Kartą stovi Ginas Vorelė 
virtuvės tarpdury ir niūniuo
ja:
Aš verkiau parimus 

tarpvartėj darželio, 
kai paspaudęs ranką, 

tyliai išėjai. 
Ašarom sidabro

verkė rūtos žalios,, 
verkė ūkanose

Lietuvos laukai.
Tėvas ir sako:
- Gerai, gerai! Tu moki 

partizanų dainą...
- A, išmokau Vilniuje. 

Ten Lietuvoj daug jie dainuo
ja...

Ant stalelio Ginas randa 
atverstą laikraštį - "Draugą", 
kur straipsnis "Viena diena 
Vilniuje", pasirašytas Aukš
taičio slapyvardžiu. Straips
nyje cituojami dainos žodžiai 
O jeigu aš negrįšiu, 
o jeigu aš negrįšiu, 
žirgelis parneš...

Ant mano smėlio kapo 
berželis žaliuos...

Galvoja Ginas: tai, ma
tyt, irgi partizanų daina... 
Nusineša laikraštį, pasideda 
ant savo stalo. Dar žvilgteri: 
O tam žaliam beržely 
gegutė kukuos...

Nusprendžia: a, vėliau 
straipsnį paskaitys. Kartais 
įdomu ir lietuvišką spaudą 
pavartyti... Savo mergaitei 
Astai galės daugiau žodžių 
paaiškinti iš tų laiškų jos mo
tinai... Kur ypač gražiai ap
rašoma apie dainuojantį kai
mą. Pavyzdžiui: "Skamba,

VERTINGAS ĮNAŠAS
Į MUSŲ LITERATŪRĄ

idilijų jau jokio patrauklaus 
pasiskaitymo nėra poilsio 
metui. Tai įdomi ir vertinga 
knyga abipus Atlanto gyve
nantiems lietuviams. Lietu
voje gyvenantys susipažins 
su užsienio lietuvių dvasios 
lūžiais ir problemomis, o už
sienio lietuviams ši jų dva
sios analizė bus artima ir ve
danti prie gilaus susimąsty
mo. Romane yra daug psi
chologinių elementų ir anali
zės, kas jį padaro įtikinančiai 
realistišką ir įdomų.

Romano viršelyje po pa
grindinių pavadinimų "Skam
ba tolumoj" parašyta, kad tai 
- "Išstumtųjų dalia”. Roma
nas prasideda nuo Kaliforni
jos didmiesčio aplinkos, ku
rioje autobusu keliauja ir 
mintimis skraido lietuvių kil
mės talentingas ir jau pripa
žintas žurnalistas Ginas Vo
relė - mažamokslių lietuvių 
kaimiečių sūnus. Skaitydami 
įsisąmoniname, kaip po sve
timu dangumi gimusi, išsi
mokslinusi ir brendusi karta 
gyvena tarp dviejų pasaulių. 
Tėvų įkvėpta meilė Lietuvai 
bei išvykos į Lietuvą joje ža
dina patriotiško įsipareigoji
mo ir sentimentalius jausmus, 

skamba laukai. Jaunimas 
dainuojame, reikšdami 
džiaugsmą ir slaptą ilgesį..."

Ginas pasineria į darbą, 
kurio niekada jam nestinga. 
Ir tik vėlai vakare paima vėl 
"Draugą". Permeta akimis tą 
Aukštaičio straipsnį.

Tuo slapyvardžiu rašąs, 
kas jis bebūtų, jautriai pasa
koja apie savo apsilankymą 
prieš Lietuvos atgimimą Vil
niuje - po daugelio tenai ne
buvimo melų. Aprašo, kaip 
lankė bažnyčias, universitetą, 
vaišino jaunus giminaičius... 
Kartą, pavargę ir alkani, jie 
suradę mieste restoraną su di
dele svetaine, pripildyta tą 
vakarą žmonių. Kadangi atėję 
vėlai, ten belikę šalti valgiai 
- duona, kumpis, agurkai... 
Bet jiems buvę visai skanu. 
Pusė tos svetainės buvę pri
pildyta jaunų žmonių, kurie 
ėmę dainuoti...

Čia Ginas su dėmesiu 
skaito anos, straipsnyje ci
tuojamos dainos žodžius: 
"O toj raiboj gegutėj 
širdelė plasdens...
O toj mažoj širdelėj 
dainelė skambės."

Toliau skaito Aukštaičio 
išgyvenimus Vilniuje... Ši 
daina straipsnio autoriui pri
minusi jo pusbrolius ir gerus 
jaunystės draugus, anais toli
mais metais žuvusius Lietu
vos miškuose, kai raudonieji 
rusai užplūdo Lietuvą, ir kai

Rašytoja Alė Rūta 1992 m. Vilniuje. (Iš A. Balašaitienės 
archyvo)

tačiau gyvenimo realybė juos 
verčia daryti reikšmingus at
eities sprendimus, ne visada 
suderinamus su jų gyvenimo 
filosofijos pagrindais. Jauno
sios kartos lietuvių kalboje 
daug svetimžodžių ir ameri
kietiškų posakių, tačiau net 
juokinga, bet kartu ir malonu 
darosi skaitant, kai senutė 
motina sūnui siūlo sutaisyti 
sugedusį "karą", o jis ją per
taria sakydamas, kad tai ne 
"karas", bet "automobilis".

MAŽIJJLI TEMA
Ištrauka iš Alės Rūtos 

romano 
"Skamba tolumoj"

tie jauni berneliai mėgino ją 
apginti. Daina buvusi ilga, 
liūdnai ir gražiai išdainuota, 
taip Aukštaitį sujaudinusi, 
kad jis pravirkęs. -

Ginas dar perskaito pa
skutinį tos dainos posmą: 
O tol skambioj dainelėj, 
o toj skambioj dainelėj - 
visa Lietuva.

Straipsnio autorius kiek 
aprimęs, tada nuėjęs prie dai
nuojančio jaunimo ir jiems 
padėkojęs už dainą... Už tą 
žinią, kad Lietuva - gyva. 
Niekas iš jų neprakalbėjęs. 
Tik vakaro prieblandoj į jį 
žiūrėjusios gilios vyrų ir mer
gaičių akys. "Tose jų akyse 
buvo visa Lietuva", - taip 
Aukštaitis užbaigia savo jau
dinantį pasakojimą. Jį per
skaitęs Ginas sau tvirtai pasa
ko: "Jų daina - irgi politika. - 
Ir mąsto, o kur tada buvo pa
saulio politikų išmintis ir 
jautrumas? Kur Amerikos 
užuojauta Baltijos kraštams? 
Amerikos, kuri skelbiasi, kad 
pasiruošusi visada ginti lais
vę ir teisėtumą asmenims bei 
tautoms, padėti priespaudą 
kenčiantiems. Kur dingo tie 
žadėtojai, kai Lietuvos parti
zanai laikėsi miškuose devy
nias vasaras ir devynias šaltas 
žiemas, tikėdami idealia ame

Kai viena pažįstama pasi
skundžia, kad ją gali iš tarny
bos "iškikinti", jis ją griežtai 
pataiso, kad reikia sakyti "iš
mesti" ar "pašalinti". Ir jis tai 
daro dažnai. Jis mėgsta niū
niuoti graudžias partizanų 
dainas ir kalboje panaudoja iš 
kursų Vilniuje atsivežtus ori
ginalius išsireiškimus.

Romane idiliškai ir net 
sentimentaliai atvaizduoja
mos pagyvenusių, bet beveik 
jaunatviškai vienas kitą dar 

rikiečių konstitucija, laukda
mi jų pagalbos. Jie buvo 
žiauriai apvilti, nes ir žūdami 
miškuose, girdėdavo per lau
ko radiją tuos pažadus. 

TRISDEŠIMT SEPTINTASIS
”Dirvos" novelės konkursas 
Skiriamos DVI PREMIJOS: 

pirmoji - 500 dolerių, 
antroji - 300 dolerių, 

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

vyr. valdyba
Tema: Autoriams suteikiama neribota teisė patiems 
pasirinkti novelės temą, turinį ir pobūdį.
Paskutinė rankraščių įteikimo data - 1999 metų spa
lio 1 d. (pagal pašto antspaudą).
Rankraščius siųsti šiuo adresu:

Dirva, Novelės konkursas,
P.O. Box 19191
Cleveland, Ohio 44119-0191
Konkurse kviečiame dalyvauti visus lietuvių 

rašytojus, gyvenančius Lietuvoje, JAV ar bet kurioje 
kitoje valstybėje.

Paruošimas: Konkursui siunčiami rankraš
čiai būtinai privalo būti perrašyti rašomąja mašinėle 
arba kompiuteriu ir pasirašyti slapyvardžiu. Tą patį 
slapyvardį užrašykite ant pridedamo užklijuoto 
vokelio, kuriame įdėta autoriaus tikroji pavardė, 
adresas ir telefono numeris. Tik laimėjusių vokeliai 
bus atidaryti. Nepremijuoti rankraščiai grąžinami tik 
autoriams prašant, jų nurodytu adresu.

Vertinimo komisija paprasta balsų dauguma 
sprendžia, ką premijuoti.

tebemylinčių Gino tėvų nuo
taikos, kurių įtaka jaučiasi 
pagrindimo veikėjo pasąmo
nėje - nuo lietuvių parapijoje 
Pirmos komunijos iškilmių 
iki lituanistinės mokyklos 
nuotaikų. Autorė giliai ana
lizuoja jauno, išsimokslinusio 
žurnalisto dvasią, taip pat 
realistiškai parodo jo dviejų 
sesučių gyvenimo nukrypi
mus ir tėvų pastangas rasti 
lietuvius žentus ir marčias.

Autorė nėra tendencinga, 
pasirinkdama savo romano 
veikėjus, tad jame randame 
dar ir kitą, mažiau romantišką 
lietuvišką šeimą, kurioje daž
ni nesutarimai, pyktis, alko
holizmas. Šalia lietuviškų 
charakterių, natūraliame 
Amerikos gyvenimo fone 
objektyviai iškyla jo kolegos 
ir draugai. Autorė taip pat la
bai sumaniai į šios dienos gy
venimą įpina prieš daugelį 
dešimtmečių vykusį romaną, 
išryškėjantį senuose laiškuo
se. Tai tikrai labai originalus 
kūrybinis elementas.

Aptariant tą turiningą ro
maną, nedera išduoti jo intri
gos paslapčių, jas paliekant 
grožinės literatūros išsiilgu- 
siems skaitytojams. Tai kny
ga, kurią sunku padėti į šalt 
jos visos neperskaičius.

Anoji partizanų be galo 
didelės aukos dvasia ir apvil
tųjų graudi dalia tebeskamba 
dainose ir dainelėse, kurias 
išmoksta partizanų vaikai, 
anūkai - visa lietuvių tautos 
atžala, tapusi laisva iš dalies

(Nukelta į 9 p.)
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ALVONAI

Vladas Vileikis

Atstačius Lietuvos nepri
klausomybę, vienas pirmųjų 
darbų buvo išgriauti sovieti
nius stabus arba balvonus, 
kaip kažkas pavadino. Bet 
yra žmonių, kurie labai gabūs 
išspausti biznį iš bet kokių 
aplinkybių. Taip atsitiko ir 
šiuo kartu. Vienas pilietis su
uodė, kad tie balvonai dar ga
li patarnauti. Susivežė juos į 
savo kiemą ir pradėjo rengti 
ne tai muziejų, ne tai sovieti
nę šventovę. įkyrūs smalsuo
liai klausia, kaip jis gavo tuos 
balvonus, kiek kainavo ir kas 
jam atidavė ar pardavė tuos 
balvonus. Žinoma, tas smal
suolis - vakar gimęs. Jis turė
tų žinoti, kad politikierių 
veiksmų niekad nesužinosi. 
Komisija paskelbė, kad bal
vonai įgyti legaliai. Reikia at
siminti, kad politikieriai suk
tybes, vagystes sugeba pa
versti legaliais ir net kilniais 
veiksmais.

PREMIJOS
Kartas nuo karto Lietu

vos spaudoje pasirodo prane
šimai apie kūrėjų apdovanoji
mus. Šiais metais premijos 
buvo sumažintos. Mat striuka 
su Lietuvos biudžetu. Vienas 
apdovanotų įsižeidė ir premi
jos nepriėmė. Permažai. Nors 
kiekvienas žemdirbys pašok
tų iš džiaugsmo, tiek pinigų 
gavęs. Pasirodo, kad kūrėjus 
reikia pirkti. Vieni iš jų labai 
brangūs, kiti pigesni, o dar 
kiti - visai pigūs. Kažin kiek 
reikėtų įvertinti Maironį, Tu
mą-Vaižgantą ir kitus, kurie 
niekad jokių premijų negavo? 
Kažin kiek tas gobšuolis ver
tina savo kūrybą? Kur tie 
gražūs laikai, kada didžiau
sias atpildas buvo laurų vai
nikas?

Ta proga prisimena ne

MAŽŲJŲ TEMA
(Atkelta ii 8 p.)

per jų auką - ryžtantis kad ir 
desperatiškai siekti laisvės, ją 
išlaikyti.

Su tais apmąstymais Gi
nas susipranta, kad pavergtoj 
ir besilaisvinančioj šaly dai
nos - irgi politika. Dainos - 
ir viltis išlaikyti laisvojo išdi
dumą ir džiaugsmą.

Ir čia žurnalistas Ginas

Nedidelė dauguma nori 
sunaikinti. Prie jų džiaugs
mingai prisideda skulptoriai, 
kurie tuos balvonus nulipdė. 
Dabar jie lipdo Smetoną, 
Landsbergį. Kiti nori palikti, 
kad jų vaikai ir anūkai žinotų, 
kokius balvonus jie garbino.

Ir kodėl taip atsitiko? To
dėl, kad balvonų globėjas ne
pakankamai suprato, kaip šį 
biznį tvarkyti. Jeigu jis būtų 
paskelbęs, kad steigia "kruvi
nos bolševikų okupacijos 
muziejų", viskas būtų klostę- 
si puikiausiai.

Kalbame apie vario ir ak
mens negyvus balvonus. Bet 
užmirštame apie gyvuosius 
sovietinius balvonus, kurie 
dabar sėdi seime ir vadina 
demokratus.

O vis dėlto reikėtų išpešti 
kokios nors naudos iš tų bal
vonų. Ar nebūtų naudinga iš 
varinių balvonų išlieti varpus 
arba nukalti ordinus ir meda
lius ir apdovanoti kovotojus 
prieš komunizmą? Granitiniai 
galima būtų suskaldyti ir iš
grįsti plentą. Važiuojantieji 
turėtų malonumo pasakyti: 
"Važiuoju per Leniną, o da
bar per Staliną."

O jeigu toks balvonų par
kas būtų įsteigtas, tai būtinai 
pastatyti Lietuvos Komunistų 
partijos generalinio sekreto
riaus A. Brazausko statulą.

priklausomos Lietuvos pre
mijuoti kūrėjai. Štai Salomėja 
Nėris, gavusi valstybinę pre
miją. O nunešę Lietuvą ir pa
dovanojo Stalinui. Petras 
Cvirka rausė Lietuvos valsty
bės pamatus. Dėkinga komu
nistų partija pristatė jam pa
minklų. D. Tarabildienė, la
bai gera vaikų literatūros 
iliustratorė. Buvo pasiųsta į 
užsienį tobulintis. Grįžusi 
slaptai piešė komunistinius 
plakatus. Stepas Žukas turėjo 
neblogą tarnybą Valstybės 
teatre. Nesidrovėjo imti pini
gus iš valdžios, prieš kurią jis 
kovojo. Ir jis buvo komunistų 
pagerbtas.

Taigi, kiek tarp dabarti
nių laureatų yra tokių, kaip 
Salomėja Nėris, Tarabildienė 
ar kiti?

Vorelė apsisprendžia: savo 
politiniuose rašiniuose jis ne
liaupsins Amerikos nei Lie
tuvos prezidentinių kandidatų 
ar valdžios žmonių. Jie ir taip 
per plačiai aprašomi.

Jo reportažų tema bus 
mažųjų, dainuojančių su vil
timi, tema...

Žinios iš Cleveland, OH lietuvių telkinio 
Rašo Aurelija M. Balašaitienė

ŽAVUS MUZIKOS VAKARAS
Paskutiniuoju metu mūsų 

telkinyje padaugėjo kultūri
nių renginių, kurie jų lanky
tojams suteikia progą gėrėtis 
iškiliais žmogiškosios dva
sios kūriniais. Rugpjūčio 19 
d. vakare Dievo Motinos pa
rapijos salėje įvyko Andriaus 
Žlabio klasikinės muzikos 
fortepijono koncertas, su
rengtas Lietuvos Respublikos 
Garbės konsulės Ingridos 
Bublienės iniciatyva. Prieš 
kurį laiką Cleveland, OH vy
ko tarptautinis pianistų kon
kursas, kuriame dalyvavo ir 
vilnietis lietuvis Andrius Žla- 
bys, šiuo metu gyvenantis ir 
studijuojantis Filadelfijoje.

Iš tikro teko stebėtis, kad 
vidury savaitės susirinko gan 
gausus muzikos mylėtojų bū
rys. Apšviestoje scenoje sto
vėjo atdaras rojalis, o Ingrida 
Bublienė publikai pristatė 
jaunąjį pianistą. Andrius Žla- 
bys, taręs trumpą sveikinimo 
žodį, pranešė, kad grosiąs J. 
S. Bacho prancūzišką siutą 
C-moll N2. Šį kūrinį jis pa
skambino subtiliai ir virtuo
ziškai.

Baigęs pirmąją repertua
ro dalį, publikai audringai 
plojant, jis nusilenkimu pa
reiškė savo padėką ir pranešė 
grosiąs Beethoveno sonatą 
Opus 3l. Andrius kiekvieną 
natą palydi judesiais, visa 
savo povyza lydėdamas me
lodiją, linguodamas galvą, 
sukinėdamas pečius. Buvo 
aišku, kad jis meniškai išgy
vena atliekamą kūrinį ir jį be
veik išvaidina. Jo atlikime 
yra ir romantiško, ir senti
mentalaus elemento. Nuo 
subtiliausio pianissimo iki

NUOTAIKINGA GEGUŽINĖ
Rugpjūčio 22 d, Klyvlen

do Amerikos italų gegužinių 
patalpose Lietuvių namų va
dovai vėl surengė tradicinę 
vasaros gegužinę. į ją atvyko 
daugiau kaip keturi šimtai 
Lietuvių klubo narių ir sve
čių. Pasitaikė puiki, saulėta 
diena: nebuvo nei karščio, 
nei lietaus.

Erdviose, gražiose patal
pose ir pievutėje aidėjo mu
zika. Prie įėjimo visus pasiti
ko "Taupos" kooperatyvo ve
dėjas Aleksas Spirikaitis su 
savo tarnautojais - Tadu 
Bartkumi ir Andriumi Bel- 
zinsku. Kiekvieną atvykusį 
jie apdovanojo "Taupos" em
blema ir 15 darbo metų su
kakties skaitline papuoštais 
bokalais. Už ilgų, puikiu 
maistu bei saldumynais ap
krautų stalų stovėjo patyru
sios, viską nupirkusios ir pa- 
ruošusios šeimininkės: Pau

Pianistas Andrius Žlabys su rašytoja Aurelija M. Balašai- 
tiene (kairėje) ir LR Garbės konsule Ingrida Bubliene.

audringo fortissimo, jo nuo
stabiai miklūs pirštai glamo- 
nėte glamonėjo fortepijono 
klaviatūrą. Baigęs antrą re
pertuaro dalį, jis plojančiai 
publikai trumpai padėkojo ir 
pranešė toliau grosiąs Jo- 
hann Brahms Opus 118 pen
kias pjeses. O rečitalį pianis
tas užbaigė F. I.iszt sonata 
H-moll. Publikai audringai 
plojant, žavi Teresė Paškony- 
tė jam įteikė puokštę gėlių.

Plojimams pasibaigus, 
Ingrida Bublienė pakvietė vi
sus į parapijos svetainę. Bu
vome vaišinami nepaprastai 
gražiai paruoštomis vaišėmis, 
kava, originaliu nealkoholi
niu gėrimu ir saldumynais.

Radusi progą su Andriu
mi pasikalbėti patyriau, kad 
jis į Filadelfiją atvyko 1994 
metais, konkurse laimėjęs 
pilną ilgametę stipendiją, kuri 
ne vien padengia mokslo iš
laidas, bet taip pat teikia kuk
lias lėšas pragyvenimui. Dvi
dešimt dviejų metų pianistas 
Andrius Žlabys studijuoja Fi
ladelfijos prestižiniame Cur- 
tis muzikos institute. Kalbė
damas jis paminėjo Morkų 

lina Mašiotienė, Vilija Striū
na ir Jodi Apanavičienė, o 
šalimais miklūs jaunuoliai 
dalino kavą ir gėrimus. Mu
zika rūpinosi Vytauras Sas
nauskas.

Lietuvių namų direkto
rius Algis Penkauskas lietu

"Taupos" darbuotojai Lietuvių klubo gegužinėje su šio 
kredito kooperatyvo veiklos 15-mcčiui pažymėti skiria 
dovana - alaus bokalais. Iš kairės: vedėjas A. Spirikai
tis ir A. Belzinskas. J- Jasaičio nuotr.

Mitrių, jam daug padėjusį Fi
ladelfijos lietuvį.

Andrius pradėjo groti 
pianinu, vos sukakęs šešerių 
metukų. Paūgėjęs jis baigė 
Čiurlionio Meno mokyklą 
Vilniuje ir, skatinamas šei
mos bei ambicijos, dalyvavo 
Amerikoje paskelbtame kon
kurse, kuriam nusiuntė savo 
įgrotas garsines Juostas. Su 
jomis susipažinus, Andrius 
buvo pakviestas dalyvauti 
konkurse ir laimėjo tą nepa
prastai vertingą stipendiją.

A. Žlabio tėvų šeimoje 
vyrauja meilė muzikai, todėl 
ir jo sesutė yra dirigentė. Pa
siilgęs savo Vilniuje gyve
nančių artimųjų, jis kas pus
metį lankosi Lietuvoje ir joje 
koncertuoja.

Klyvlendo lietuviai mu
zikos mylėtojai dėkoja Ingri
dai Bublienei, kad ji surengė 
tokį estetinius jausmus su
žadinusį vakarą ir sudarė 
progą susipažinti su bręstan
čiu, ambicingu ir talentingu 
Lietuvos pianistu. Linkime 
jam sėkmingos muziko karje
ros.

vių ir anglų kalbomis trumpu 
žodžiu pasveikino susirinku
sius, padėkojo vaišes paruo- 
šusioms šeimininkėms ir pa
vedė Vytaurui Sasnauskui 
pravesti loteriją. Joje galima

(Nukelta į 12 p.)
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RŪPESČIAI DĖL LIETUVIŠKOJO 
PANTEONO ČIKAGOJE

Kodėl drįstu kapines va
dinti lietuviškuoju panteonu? 
Pagal senovės graikus ir ro
mėnus panteonu yra vadina
ma visų dievų šventykla. O 
šv. Kazimiero kapinės Čika
goje ir yra kaip tik neabejoti
nai vienintelė amžino poilsio 
vieta pasaulyje kur ilsisi lie
tuviai iš visų etnografinės 
Lietuvos vietovių. Ten ir 
aukštaičiai, ir žemaičiai, dzū
kai ir suvalkiečiai,, Vilniaus 
krašto žmonės ir visi kiti, 
kuriuos likimas išbloškė iš jų 
tėvynės ir pametė kitoje At
lanto pusėje. Apie juos ir tu
rėtume rūpintis.

Neseniai vėl teko daly
vauti šv. Kazimiero lietuvių 
kapinių sklypų savininkų 
draugijos susirinkime Le- 
monte ir išklausyti dabartinės 
valdybos vadovų pranešimų. 
Prisiminė seni laikai, kai 
maždaug prieš 30 metų nau
jasis Čikagos arkivyskupijos 
tuometinis valdytojas, kardi
nolas Cody, bandė įvesti nau
joviškas, diecezijai ekono
miškai naudingesnes, bet lie
tuviams nepriimtinas laidoji
mo apeigas.

Tuomet su apmaudu pa
tyrėme, kad velionį negalė
sime laidoti tuojau, jį atlydė
jusių artimųjų akivaizdoje, 
bet turėsime atiduoti karstą 
kapinių darbininkams, kurie, 
surinkus daugiau tokių karstų 
kitą dieną ar vėliau, juos iš
vežiotų į iš anksto paruoštas 
duobes ir be jokių paskutinių 
religinių apeigų tuos karstus 
įleistų į duobes. Maža to, ka
pinių administracijos nurody
mu, patriotiški lietuviški už
rašai ant kapų paminklų, iš
skyrus paimtuosius iš šv. 
Rašto, turėjo būti uždrausti. 
O žodis "Lithuanian" buvo 
visai išbrauktas iš kapinių 
oficialaus vardo.

Laimei, tiems arkivysku
pijos potvarkiams lietuviai 
pasipriešino. Tačiau atskirų 
asmenų ar nedidelių grupių 
skundai nieko nepasiekė. 
Reikėjo imtis stipresnių žy
gių. Lietuvių bendruomenė 
nutarė sukurti specialų "Ben
druomenės komitetą pasau
liečių teisėms apsaugoti Šv. 
Kazimiero Lietuvių kapinė
se", kurio pagrindiniu varik
liu tapo Algis Regis, plačiai 
žinomas bekompromisinis 
kovotojas už lietuvybę.

Netrukus ryžtingasis A. 
Regis ir pradėjo rimtą veiklą. 
Dar prieš tų metų Vėlines 
(1967 m. spalio 22 d.) įvyko 
masinis kapų sklypų savinin
kų ir šiaip pasauliečių susi
rinkimas, kurio nutarimuose, 
tarp kitų, buvo ir tokie reika
lavimai:

mūsų kapinės turi aptar
nauti lietuviškų parapijų 
žmones, o taip pat ir visus 
lietuvių kilmės mirusiuosius, 
nežiūrint, kur jie gyveno;

laidojamieji įleidžiami į 
duobę tuojau pat šeimos ir 
dalyvių akivaizdoje;

artimieji (o ne administ
racija) parenka užrašus ant 
kapų paminklų;

informaciniai užrašai ka
pinėse turi būti ir lietuvių 
kalba.

Susirinkimas kreipėsi ir į 
lietuviškų parapijų klebonus 
ir visus lietuvius dvasiškius, 
prašydamas paramos šitoje 
kovoje. Laikinasis komitetas 
subūrė kapų savininkus ir 
įsteigė šią šiandien dar vis 
tebegyvuojančią Šv. Kazi
miero Lietuvių kapinių skly
pų savininkų draugiją. Prasi
dėjo gana malonaus nusitei
kimo derybos su diecezijos 
kapinių administracija, bet 
vis tiek buvo jaučiama, kad 
administracija labiau rūpinosi 
savo pozicijos išlaikymu, o 
ne lietuviškų tradicijų puose
lėjimu.

Algis Regis ir šiandien 
prisimena vieną iš adminis
tracijos dvasiškių atstovų ši
taip atkirtus į jo prašymą: 
"Tai kokių tradicijų jūs čia 
reikalaujate?" Jam buvo at
sakyta, kad norime dalyvauti 
mirusiojo laidojime visi jį at- 
lydėjusieji, kartu su kunigu ir 
baigti su kapo pašventinimu. 
Diecezijos kunigas tada atšo
vė: "Kapinės kartą jau buvo 
pašventintos, tai kam čia rei
kia tą patį ir vėl kartoti?" Pa
klaustas, ar pakanka tik kartą 
nueiti į bažnyčią ir ar daugiau 
nėra reikalo tą patį vėl karto
ti, nerado atsakymo.

Diecezijos pareigūnai vis 
kartojo, kad tas visas triukš
mas - tai tik "mažumos" as
piracijos. Tam teiginiui at
remti 1968 m. lapkričio 10 d. 
buvo sušauktas masinis labai 
įspūdingas bei tvarkingas 
susirinkimas, kuriame daly
vavo apie 2,000 žmonių At
vyko ir visų diecezijos kapi
nių direktorius J. Philbin. 
Mūsų teisių gynimo veiksniai 
tada suprato, kad jų laiškai ir 
visokie nutarimai paties kar
dinolo John Cody nepasiekia.

Proga susitikti su kardi
nolu pasitaikė viename vi- 
suomeminiame susirinkime, 
švenčiant prelato Antano 
Deksnio konsekravimą į vys
kupus. Po kelių diplomatiškai 
neutralių pasisakymų, A. Re
gis rado progą pabandyti kar
dinolui paaiškinti lietuviams 
rūpimus kapinių reikalus. Iš 
to pokalbio paaiškėjo, kad 
kapinių administracija sten

Laiškai "Dirvai”

gėsi kardinolą laikyti nuošaly 
nuo tos problemos. Tačiau ir 
kardinolas, nors ir įdėmiai 
klausėsi ir elgėsi labai drau
giškai, bet ir jam svarbiausi 
buvo arkivyskupijos biudžeti
niai reikalai. O pajamos iš 
daugiau negu 30-ies katali
kiškų kapinių buvo svarbus 
akstinas.

Komitetas, supratęs, kad 
jo pastangos grąžinti lietuviš
kai visuomenei krikščionišką 
laidojimo kultūrą, jau išsem
tos, nutarė imtis drastiškesnių 
žygių - viešų demonstracijų 
Čikagos miesto centre. To
kios didingos demonstracijos 
įvyko 1971 m. gegužės 22 d. 
prie diecezijos pagrindinių 
administracinių pastatų Chi
cago Avė., ir pasiekė milijo
nus amerikiečių įvairių žinia- 
sklaidos žinybų pagalba. Re
akcija, bendrai, buvo teigia
ma, ir iš amerikiečių ir iš ka
talikiškos lietuviškos spaudos 
pusės. Nors vyresnioji lietu
vių dvasiškija jautė pareigą 
užtarti kardinolą, komitetas ir 
lietuviškoji visuomenė sulau
kė nemažai padrąsinimų iš 
klebonų ir kunigų, nors tie 
pritarimai negalėjo būti vieši.

Dabar ypatingai malonu 
prisiminti, kad didysis Lietu
vos visuomeninkas, politikas 
ir valstybininkas, kun. Myko
las Krupavičius suprato tos 
kovos reikšmę, ją spaudoje ir 
kitaip įvairiai rėmė ir net 
sutiko pats tapti Šv. Kazimie
ro Lietuvių kapinių draugijos 
ir Bendruomenės komiteto 
"Garbės globėju".

Nepaisant viso to, diece
zija nepajudėjo mūsų norima 
linkme. Komitetas tuomet at
sargiai kreipėsi net į Šv. Sos
to Romoje įstaigas. Čia paga
liau ir pavyko, nes po kelių 
atvirų ir labai nuoširdžių pa
sikalbėjimų ir mūsų reikalo 
supratimo, Roma sugebėjo 
teigiamai paveikti Čikagos 
diecezijos valdytojus. Po kiek 
laiko buvo iškovoti esminiai 
laidojimo potvarkių pakeiti
mai. Jie buvo pritaikyti vi
soms jos valdžioje esančioms 
kapinėms:

atkurtos laidojimo apei
gos ir karsto nuleidimas duo
bėn artimųjų akivaizdoje;

paminklų užrašai neberi- 
bojąmi vien šv. Rašto citato
mis;

kapinių vardas perregist
ruotas į "Šv. Kazimiero Lie
tuvių kapines" arba "St. Ca- 
simir Lithuanian Cemeter/'. 
Deja, tas žodis "Lithuanian", 
vieną kartą nuo kapinių vartų 
prapuolęs, ir šiandien laukia 
savo grįžimo į jam priklau
sančią vietą.

Kiek supratau susirinki

me, ir šiandieninė diecezijos 
kapinių administracija, nors 
jau kita, ir vėl pradeda už
miršti senus pažadus, pamažu 
atitrūkdama nuo senosios lie
tuvių kartos kapinių įsteigi
mo dedikacijos.

Ko mes turime bijoti ir, 
reikalui atsiradus, vėl tęsti 

A.fA.
JULIJA KLIMAITIENĖ

po sunkios ligos mirė 1999 m. rugpjūčio 23 d. 
Velionė buvo gimusi 1924 m. sausio 4 d. 
Kudirkos Naumiestyje, Šakių apskrityje. Bai
gusi gimnaziją Šakiuose, dirbo vaikų darželio 
vedėja, tačiau 1944 m. buvo priversta pasi
traukti į Vokietiją. Būdama gabi ir žingeidi 
mokslui, 1946 m. ji įstojo j medicinos fakultetą 
Hamburgo universitete. Vėliau tris metus tąsė 
medicinos studijas Gotingeno universitete. 
A.a. Julija, 1948 m. sukūrusi šeimą su Feliksu 
- Vytautu Klimaičiu, toliau tąsė studijas.

1950 m. abu su vyru atvyko j JAV. Pra
džioje apsistojo Filadelfijoje, bet netrukus per
sikėlė j Klyvlendą. Čia išgyveno iki paskuti
nių savo gyvenimo dienų. Vyrui pradėjus 
verslą, a.a. Julija daug jam talkino.

1983 m. šeimą ištiko skaudi nelaimė: 
žuvo jų sūnus Vidas.

Nežiūrint visų negandų, velionė buvo 
jautrios širdies, atsidavusi Dievui ir artimui. 
Daug aukojo įvairioms organizacijoms, padėjo 
giminėms ir draugams Lietuvoje. A.a. Julija 
ilgai išliks visų ją pažinojusių atmintyje.

Velionė palaidota Visų sielų kapinėse 
(prie Cleveland, OH) greta sūnaus Vido.

Nuliūdę liko vyras Feliksas-Vytautas, kiti 
giminės ir artimieji.

Išleidus Anapus

A.fA.
DR. JUOZĄ GUDAUSKĄ

nuoširdžią ir gilią užuojautą velionio žmonai, 
kompozitorei GIEDRAI GUDAUSKIENEI ir 
vaikams DAINAI ir SAULIUI su šeimomis reiš
kia Cleveland, OH Nasvyčių gentis ir ainiai:

Birutė Smetonienė
Antanas Smetona 
Vytautas ir Cathy Smetona ir šeima

Jonas ir Regina Nasvyčiai 
Edvardas ir Vilija Klimai ir šeima
Paulius ir Orva Nasvyčiai

Vytautas ir Mylita Nasvyčiai 
Linas Nasvytis 
Ingrida Nasvytytė
Arūnas Nasvytis ir šeima

Donatas ir Rimgailė Nasvyčiai 
Arūnas ir Audra Bieliniai
Rūta McFadden

Mindaugas Nasvytis

Jonas ir Dalia Armonai 
Algirdas ir Joan Nasvyčiai ir šeima 
John ir Julija Kolibab ir šeima

savo pastangas? Ar diecezija 
vėl galvoja parduoti didelius 
dar laisvus kapinių plotus ki
tiems reikalams? Ar norės 
grąžinti seną ekonomiškai 
efektyvią laidojimo tvarką? 
O gal ištrins "Lithuanian" 
vardą net iš registracijos kny
gų?

(Pabaiga - kitame numeryje)



MUSU MIESTE IR JO APYLINKĖSE

RENGINIŲ KALENDORIUS
• RUGSĖJO 11 d. - "Tė

vynės garsų" radijo progra
mos 50 metų jubiliejus: ban
ketas, minėjimas, koncertas.

• RUGSĖJO 11-12 d. - 
metinės Šiaurės Amerikos 
baltijiečių ir lietuvių lengvo
sios atletikos pirmenybės 
Cuyahoga Community Colle- 
ge, Parma, OH. Rengia Klyv
lendo LSK "Žaibas".

• RUGSĖJO 18 d., 9:00 
v. ryto Šv. Kazimiero litua
nistinė mokykla pradeda nau
jus mokslo metus. Vaikų re
gistracija Dievo Motinos pa
rapijos svetainėje. Į priešmo
kyklinį skyrių priimami vai
kai, kuriems iki rugsėjo 30 d. 
sukanka 4 metukai. Pamokos 
vyks nuo 9:00 iki 12:30 vai.

Tėvų susirinkimas (su tė

"TĖVYNĖS GARSŲ" 
AUKSINIS JUBILIEJUS
Rugsėjo 11 d., 6:30 vai. vakaro Klyvlen

do (Cleveland, Ohio) Lietuvių namuose ren
giamas "TĖVYNĖS GARSU" radijo valandėlių 
auksinio jubiliejaus minėjimas. Jo dalyviai bus 
vaišinami skaniais patiekalais. Veiks ne
mokamas baras, bus sveikinimai ir koncertinė 
dalis, skambės pramoginė ir šokių muzika.

Stalus 10 asmenų arba vietas (po 30 dol. 
- asmeniui) užsisakykite pas Danutė 
Dundurieną: 17830 Windward Rd., Cleve
land, OH 44119, tel. (216) 531-0284 arba 
Albiną Bakūnieną: 351 Blissfield Dr., 
Willowick, OH 44094, tel. (440) 943-5948.

Čekius rašykite "Tėvynės garsai" vardu. 
Atsiskaityti iki rugsėjo 1 d.

Komitetas

B o r n To Travel
26949 Chagrin Blvd. #103 (Ohio Savings Building)
CLEVELAND, OH 44122
Tel: (216) 831-5530 & (800) 366-9980
Fax: (216) 831-5028
KELIONĖS 1 LIETUVA - 1999
Visi skrydžiai - geriausiomis kainomis
Atstovaujame FINNAIR, SAS ir kitas oro linijas.
Bendradarbiaujame su “Lietuvos avialinijomis".

L0WEST AIR FARES 
available worldwide

vų komitetu ir mokytojais) 
prasidės 9:15 v. r. svetainėje. 
Dalyvavimas privalomas bent 
vienam šeimos atstovui - tė
vui arba motinai.

• RUGSĖJO 25 d. - "Vo
lungės" moterų choro koncer
tas. Rengia vyresniųjų skau
čių "Židinys".

• SPALIO 9-10 d. - Lie
tuvių dienos, skirtos 100- 
osioms V. Kudirkos mirties 
metinėms. Rengia LB apy
linkės taryba.

• SPALIO 15 d. - Kauno 
mišraus choro "Kamertonas" 
koncertas Dievo Motinos pa
rapijos salėje. Pradžia - 7 v. 
v. Rengia Cleveland, OH 
lietuvių sambūris "Gija".

• SPALIO 16 d. - Balti
jiečių bendravimo vakaras 

Lietuvių namuose. Rengia 
Klyvlendo Baltijiečių komi
tetas.

• SPALIO 30-31 d.d. - 
Ateitininkų metinė šventė.

VERTA APLANKYTI

• Rugsėjo 15 d. 8 v.v. - 
Kelionė Aliaskoje. Travelo- 
gue Alaska. Cleve Metropar- 
kų pietinio foto klubo sueiga. 
Laukiame ir svečių. Broad- 
view Center Bldg. 9543 
Broadview Rd.

• Rugsėjo 16 d. 8:30 v.r.
- 12:30 v.p.p. - Amerikos 
kovos su vėžiu draugijos se
minaras: "Gyvybės apdrau- 
dos naudojimas, tvarkant pa
likimą". American Cancer 
Society: Creative Uses of Li- 
fe Insurance in Estate Plan- 
ning. Windows on the River 
Povverhouse at Nautica, 2000 
Sycamore St. Tel. 216/241- 
1177.

• Rugsėjo 17 d.7:30-10 
v.v. - kino vakaras. Movie 
Night: Doctor Dolittle. North 
Chagrin Nature Ctr. Sunset 
Ln. iš Rt.91 (SOM), May
field Vlg. Tel. 440/473-3370.

• Rugsėjo 18 d. 9 v.r.-3 
v.p.p. - Karolių kelionė. Tour 
de Necklace. Dviračių iškyla 
is South Chagrin Reserv. į 
North Chagrin Nature Ctr. 
Nuo Look About Lodge par
king lot, Milės Rd. į rytus 
nuo Rt. 91 (SOM), Bentley- 
ville. Registr. Tel. 440/248- 
2326.

• Rugsėjo 18 d. 1:30-3:30 
v.p.p. - vėlyvos vasaros gė
lės. Late Summer Wildflo- 
wers. Poros mylių iškyla. 
Brecksville Nature CTR. iš 
Rt. 82 (Chippewa Rd), Brec
ksville. Tel. 440/526-1012.

• Rugsėjo 19 d. 1-3 v.p.p.
- iškyla palei Euclid Creek 
upelį. This Time With a Na- 
turalist. Euclid Creek Re
serv. Highland Picnic Area. 
(važ. iš Highland ar Green 
Rd. Tel. 440/473-3370.

• Rugsėjo 19 d. 2 v.p.p. - 
iškyla dviračiais vilkikų taku. 
Towpath Bike Tour. Ohio &
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VERTA APLANKYTI
Sudarė Gerardas Juškėnas

Erie Canal Reserv. Rockside 
Rd. Trailhead. Registr. Tel. 
216/206-1000.

• Rugsėjo 20 d. 10 v.r. - 
3 mylių iškyla "Vasaros pa
baiga". Field of Flowers. 
South Chagrin Reserv. Jack- 
son Field. Milės Rd. į rytus 
nuo Rt. 91 (SOM), Bentley- 
ville. Tel. 440/247-7075.

• Rugsėjo 21 d. 10 v.r. - 
iškyla stebėti išskrendančias 
"monarch" peteliškes. Senior 
Seekers I. North Chagrin Na
ture Ctr. Sunset Ln. iš Rt. 91 
(Som), Mayfield Vlg. Tel. 
440/473-3370.

• Rugsėjo 22 d. 4:30-8 
v.v. - nemokamas senolių

SVEIKINAME SPORTININKUS!

Rugpjūčio 15 d. įvyku
siose Cleveland National 
City Triathlon varžybose 
sėkmingai pasirodė trys vie
nos lietuvių šeimos nariai: 
Rimas, Dr. Raimundas ir Da
nius Šilkalčiai. Šios varžybos 
susidėjo iš trijų rungčių: 1 
kilometro plaukimas Ene 
ežere, 25 kilometrų lenktynės 

The World is Changing!
Can you afford not to have Internet Access? 

Xcelnet offers you One full Year of Unlimlted Internet 
Access for $125 with this ad. Web Hosting Starta at 
19.95 / month.

Call now 216-382-9033
You will be online today. Guaranteed. Tired of busy signals? 
Excellent Service. Free E-Mail & Web Space.

SUPPORT IN LITHUANIAN AVAILABLE
Don't have a computer? We have new and refurbished 
systems starting from $399.

Monitors and Printers available.

EUROPA TRAVEL 692-1700
a

(nuo 55 m.) vakaras Džiung
lių pavilione. Senior Night in 
the Rain Forest. Cleve zoolo
gijos sodas, 3900 Wildlife 
Way. Tel. 216/661-6500.

• Rugsėjo 24 d. 7-9 v.v. - 
iškyla rudens mėnulio pilna
tyje. Fall Full Moon North 
Chagrin Reserv. Old VVilson 
Mills Rd. Parking Lot. Tel. 
440/473-3370.

• Rugsėjo 25 d. 9-10:30 
v.r. - nemokamas prostatos 
patikrinimas. Free Prostate 
Screening. Lutheran Hospi- 
tal. 1730West25 th St. Clev. 
Registruotis tel. 216/363- 
2001.

dviračiais ir 5 kilometrų bė
gimas. Rimas varžybose už
ėmė ketvirtą vietą savo am
žiaus klasėje ir buvo 20-as 
bendroje įskaitoje, Dr. Rai
mundas buvo šeštas savo am
žiaus klasėje, o Danius - tre
čias tarp savo bendraamžių. 
Jis net paminėtas "The Plain 
Dealer" laikraštyje. R. S.
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MLSMatas Realty r
Rita P. Matierjė • Broker * Savininkė
Statė Certrf ied Real Estate Appraiser - (kainuotoja 
Profesionalus patarpavirpas perkapt-parduodapt parpus ir paipų įkaipavirpas

NORMLS

P. MATAS ^atas ■ Attori)ey-at-Law • Advokatas

Visi teisiniai patarnavimai 17938 Neff Rd. Cleveland, 0H 44119 2412 Cedarvood Rd. Pepper Pike, 0H 44124

(216) 486-2530 (440) 473-2530

r

EXPERTS 0N TRAVELTO EAST EUROPE 
passports * visas * prepaid tickets 

SERVlNG our COMMUNITY 
FOR OVER 35 YEARS
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LEADERS IN L0W COST TRAVEL



P. S. METRO -
Į ODONTOLOGŲ PREZIDENTUS

Buvęs ilgametis Cuya
hoga County Metro bei 
Highland View ligoninių di
rektorius Dr. Lenny Weiss ir 
jo vaišinga žmona Sandy, 
savo erdvioje, istorinėje 
Shaker Heights rezidencijoje

lėšų telkimo vakarą daktarui 
Patrick S. Metro, kandidatuo- 
jančiam į JAV Odontologų 
sąjungos prezidentus. Dr. 
P.S.Metro plačiai žinomas 
Amerikoje kaip puikiai dir
bantis šios sąjungos 7-osios

apygardos patikėtinis. Iš
reikšdamas jam paramą, šia- 
irife vakare dalyvavo ir nauja
sis Ohio Odontologijos są
jungos prezidentas, Cleve
land Case Western' Reserve 
universiteto Odontologijos

mokyklos dekanas dr. Frank 
Williams. Atvyko ir lietu
viams daug padėjęs vienas iš 
"Vilties partnerystės" (Part- 
nership for Hope) pradininkų 
- Dr. Jerry Goldberg bei bu
vęs odontologijos mokyklos 
dekanas DeMarco.

Dr. L. Weiss ta proga 
taip pat sukvietė buvusius 
Highland View ir Metro ligo
ninių odontologus stažuoto

jus (tarp jų ir šio rašinio au
torių) dalyvauti, paremiant 
Dr. P. Metro kandidatūrą.

Tikimės, kad palankūs 
atsiliepimai apie Dr. P. S. 
Metro nuaidės per Ameriką ir 
jis bus išrinktas Amerikos 
Odontologų sąjungos Prezi
dentu. Tai būtų neeilinė gar
bė ir mūsų miestui bei jo apy
linkėms.

Dr. Viktoras Stankus

NUOTAIKINGA GEGUŽINĖ
(Atkelta iŠ 9 p.)

Lėšų telkimo vakaras Dr. P.Metro kandidatūrai paremti Dr. Lenny ir Sandy Weiss namuose. 
Iš kairės: ilgametis odontologijos direktorius Dr. Lenny Weiss, kandidatas į Amerikos Odon
tologijos sąjungos prezidentus Dr. Patrick Metro, Odontologijos mokyklos dekanas ir "Vil
ties partnerystės" narys Dr. J. Goldberg ir išrinktas Ohio odontologijos sąjungos prezidentu 
Dr. Frank Williams. V. Stankaus nuotr.

Buvę Highland View ir Metro ligoninių odontologijos rezidentai su vakaro šeimininkais - 
Dr. Lenny ir Sandy Weiss.

laimėti televizorių, vaizda
juosčių rodymo aparatą ir 
"Taupos" 100 dolerių taupo
mąjį lakštą. Triukšmingais 
plojimais pasveikinus loteri
jos laimėtojus, po trumpos 
pertraukos Vilniaus "Lėlės" 
teatro ilgametė aktorė Onutė 
Pučkoriūtė, neseniai labai 
sėkmingai pasirodžiusi Te- 
xas valstijoje ir "Gijos" ge
gužinėje, suvaidino trumpą 
epizodėlį, pakartodama "Gi
jos" renginy matytą komedi- 
jėlę "Agė melagė".

Susirinkę svečiai ilgokai 
nesiskirstė, sužavėti draugiš

kos ir jaukios nuotaikos, kar
tais net pakildami pašokti.

Džiugu, kad Lietuvių na
mų vadovybė deda pastangas 
kaip galima ilgiau išlaikyti 
tas lietuviams taip reikalingas 
ir vertingas patalpas. Jose ne 
vien gardžiuojamės "Gintaro" 
valgyklos puikiais patiekalais 
ar praleidžiame poilsio vaka
rą bare, bet ir bet kuria proga 
pasinaudojame patogiomis ir 
gražiomis patalpomis, minė
dami gimtadienius, švęsdami 
jubiliejus ar rengdami poky
lius. Ilgai tegyvuoja Lietuvių 
namai!

•DIRVAI” AUKOJO
A.Basiulis, Redondo B., C A 35
A.Marchertas, Down. G., IL 25
V.Džigas, Omaha, NE ........ 15
V.Ripškis, Evergrcen P„ IL 15
C.Rukuiža, Berwyn, IL ....... 15
J.Bironas, Livonia, MI ........ 10
R. Bistrickas, Willowick, OH 10
S. Dubauskas, Clarendon, IL 10
L.Karpavičius, Miami B., FL 10
A.Stungys, Kirtland, OH .... 10
I.Verbyla, Cleveland, OH 10
A.Smelstorius, Euclid, OH 10

A. Masčinskas, Lakew., OH 5
B. Valiukėnas, Dearbom, MI 5

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame

Išnuomojamas butas 
su 2 miegamaisiais 

kambariais 
(apie 1000 kv. pėdų 

ploto). Skambinkite: 
Jurgiui Sembergui 

tel. (216) 486-4429.

TAUPAI
LITHUANIAN CREDIT UNION

19 8 4

YEARS OF EXCELLENCE

SAVI 
PAS SAVUS! 
UJ u? u? O? OStt? 05 u? u? O? 

KVIEČIAME 
VISUS

I 
TAUPĄ!

SS

TELEFONAS 216.481.6677 <> E-MAIL TAUPA@AOL.COM
767 EAST 185,h STREET CLEVELAND OHIO 44119

DARBO VALANDOS: aotradiepj, tretiadieoi
ir ketvirtadieni--------------------9:00v.r. - 4:00p.p.
peoktadiepį----------------- —. 9:00v.r. - 6:00p.p.-
šeštadiepį--------------------------9:00v.r. - 12:00p.p.
sekrpadiepj parapijoje---------11:00vj. - 12:00p.p.

Kiekviena tauporpoji sąskaita,Meraripės valdžios (HC(JA) apdrausta iki$100,000

JAKUBS AND SON
Laidojirpo įstaiga
VViIliam J. Jakubs Sr. 
VViIliam J. Jakubs Jr. 
Kenneth Schmidt 
Barbara Jakubs Schmidt

Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotojai
936 East 185tb Street Cleveland, Obio 44119 
36000 Lakesbore Blvd. Eastiake, Obio 44095 
Telefonas: (216) 531-7770

Laidotuvių koplyčia erdvi, vėsinama, 
telkianti jaukią atmosferą liūdesio valandoje. 
Didelė aikštė automobiliams pastatyti.

mailto:TAUPA@AOL.COM
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