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TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

91% UŽ LAISVĘ
Lietuvoje vykusios 

apklausos rezultatai
Vytautas Meškauskas

Prieš porą metų, Lietuvai 
vos pradėjus laisvėti, paklau
siau tik ką atvykusį disiden
tą, koks lietuvių nuošimtis 
būtų už nepriklausomybę? 
Juk net dvi generacijos išau
go nelaisvėje, kuri nebuvo vi 
siems lygi. Vieniems paken
čiama, kitiems gal naudinga. 
Rusai atrodė jau susigyvenę 
su savo likimu. Disidentas 
atsakė, kad jei staiga, dar 
šiandien, paklaustum, neži
nia kieno pusėje būtų daugu
ma. Leidus tą klausimą kiek 
ilgėliau išsiaiškinti - jis ne
abejojo. Sprendimas būtų, 
aišku, už nepriklausomybę.

Iki pereito šeštadienio 
apklausos praėjo ne pora mė
nesių, bet pora metų. Dar 
prieš tai laisvai išrinkta Aukš 
čiausioji Taryba paskelbė at
statanti nepriklausomybę. Ir 
nors jai iš dalies, dėl jos pa
čios kaltės, bet iš tikro žy
miai daugiau dėl susidėjusių 
aplinkybių, stabdžių iš Krem 
liaus, nelabai sekėsi valdyti. 
Tauta paklausta, ar vis tiek 
norinti nepriklausomybės, 
milžiniška dauguma pasisekė 
taip. Taip pasisakiusių tarpe 
buvo net rusų ir lenkų.

Gorbačiovui nepasisekė 
suorganizuoti jokios opozici
jos. Nė vienas iš Tarybos 
kritikų, nenorėjo pasiskelbti 
nepriklausomybės priešu.

Kremliaus valdovai 1920 
m. buvo gudresni už dabarti
nius. Jie davė Lietuvai tris 
milijonus aukso rublių. 
100.000 hektarų miško išsi- 
kirtimui, kurio taip ir neišsi- 
kirtom.

Gorbačiovas, tiesa, davė 
daug laisvių, bet paliko 
KGB, kuri iš valdžios tarnai
tės virsta ponia. Ir kaip pa
prastai tokiais atvejais, neži
no kaip elgtis. Kaip ji galėjo 
tikėtis, sulaikydama spaudą 
ir puldama tankais televizijos 
stotį, pakeisti lietuvių nuo
monę? Toks elgesys ne tik 
sukėlė pasipiktinimą Lietu
voje, bet ir pačioje Sovieti
joje bei visame pasaulyje, 
nepaisant, kad dėmesį traukė 
į karą Persijos įlankoje.

Nežiūrint padidėjusio 
spaudimo ir supratimo, kad 
iš užsienio pagalbos nėra ko 
laukti, 85 % turėjusių teisę 

pasisakyti, sestaaieni praves
toje apklausoje, ta teise pasi
naudojo ir iš jų 91 % pasisa
kė už nepriklausomybę.

Kas toliau? Gorbačiovas 
aiškina, kad jis tos apklausos 
nepripažįsta. Jis tikisi, kad 
jo kovo 17 d. referendumas 
visoje Sovietijoje grąžins 
jam prestižą. Bet Lietuvos 
apklausa tam nekliudo. Ji 
skelbia, kad tik maža jos im
perijos dalis tikrai nori ne
priklausomybės. Po jos ir 
Valstybės Sekr. Bakeris ne
galėjo pakartoti, kad JAV pa 
geidauja Pabaltei tik apsis
prendimo teisės. Sekmadienį 
per CBS TV jis jau aiškiai 
pasakė, kad Pabaltei pagei
daujama nepriklausomybė ir 
jos nedavimas paveiks USA- 
SSSR santykius.

Kalbant apie juos, reikia 
pastebėti, kad paskutiniuoju 
metu jie gerokai pašlijo. Ne 
dėl Lietuvos kaltės. Tiesa, 
buvo pasklidusios spekulia
cijos, kad sovietai už JAV 
tylą Baltijos nepriklausomy
bės byloje, mainais pasiūlys 
savo vienokią ar kitokią lai
kyseną konflikte su Iraku.

Tas konfliktas eina prie 
galo. JAV gali išeiti iš jo ne 
tik kariniu, bet ir politiniu 
laimėtoju. Tas, žinoma, so
vietams ne prie širdies. 
Jiems rūpėtų išlaikyti Iraką ir 
per jį įtaką tame rajone. Už 
tat Gorbačiovas prabilo apie 
tai, kad JAV peržengė joms 
JT duotą mandatą išstumti 

Iraką iš Kuveito. Gorbačio
vui norėtųsi, kad JAV nebom 
barduotų Iraką iš Kuveito. 
Gorbačiovui norėtųsi, kad 
JAV nebombarduotų Irako, 
bet tik pultų jo geriausią ka
riuomenę sutelktą Kuveite.

Faktinai JAV-SSSR san
tykiai turėjo pablogėti ir dėl 
to, kad sovietų generolai ap
sižiūrėjo, jog Gorbačiovas- 
Ševerdnadzė padarė per di
deles nuolaidas apsiginklavi
mo srityje ir padarytus susi
tarimus aiškina kitaip negu 
amerikiečiai.

Atrodo, kad visų tų klau
simų sprendimas bus atidėtas 
iki karo su Iraku galo. Jei jis 
pasibaigtų JAV laimingai, 
kaip dabar atrodo ir turėtų 
būti, daug ko tikėtis Lietuvai

Laisvės kovų meto karo invalidai, prie Karo Muziejaus ir Žuvusiems dėl laisvės paminklo, 
trimitais šaukdavo susikaupti ateinančio vakaro maldai, kad visiems būtų gera savoje 
tėvynėje Nuot. V. Augustino

vis tiek sunku. Kiek reikėjo 
pastangų, kad JAV parodytų 
savo galią Persijos įlankoje. 
O juk Irakas 15 kartų mažes
nis už Sovietiją ir JAV turi 
beveik viso pasaulio paramą 
toje byloje! Žodžiu, Lietu
vos likimas ir toliau priklau
so daugiau nuo situacijos pa
čioje Sovietijoje, negu jos 
santykių su užsieniu.

■ • •
Viena ar daugiausia dvi 

bonkos šampano buvo atida
rytos Aukščiausios Tarybos 
Rūmuose sekmadienio 3 vai. 
ryto, paaiškėjus balsavimo 
rezultatams - pirmadienį ra
šė NEW YORK TIMES 
Frances X. Clines. Toks jau 
lietuviu būdas: 'Their wea- 
pon against the Kremlin is 
stolidness, not demonstrati- 
veness'. Vėžlio sparta ir už
sispyrimu jie einą į nepriklau 
somybę.

"Tai duos mums stipry
bės ir kantrybės - pareiškė 
Vytautas Landsbergis - tos 
ypatybės mums labai reika
lingos ateityje... Apklausa 
buvo pergalė prieš melą ir 

gąsdinimą. Lietuviai netiki 
melui. Jie nebijo."

Lėtai, bet laikai keičiasi. 
Tą patį sekmadienį per Len
kiją pajudėjo 200 sunkveži
mių vilkstinė su maistu iš 
buv. Rytų Vokietijos vyriau-

LIETUVOS ATSTOVO 
WASHINGTONE 

Stasio Lozoraičio 
pareiškimas

Baltų bendradarbiavimas 
yra naudingas, reikalingas ir 
brangus. Jo rėmuose, kiek
viena tauta apsrendžia savo 
valstybinius reikalus ir nu
stato savo politikos vykdymo 
būdus. Galime džiaugtis, 
kad Lietuva, Latvija ir Estija 
su dideliu pasiryžimu siekia 
visiškos nepriklausomybės. 
Jos nori atstatyti savo suve
renias valstybes nebūtinai 
eidamos tuo pačiu keliu. Tai 
yra normalu.

Šiomis dienomis paskli
dę gandai esą latviai ir estai 
nenori tarptautinio "de jure" 
pripažinomo savo vyriausy
bėms, sujaudino mūsų vi
suomenę. Ir šiuo atveju mes 
neturime spręsti apie mūsų 
kaimynų politikos tikslingu
mą. Pirmoje vietoje turime 
rūpintis savo valstybės inte- 

sybės sandėlių. Susijungusi 
Vokietija jį paskyrė badau
jantiems Sovietijoje. Lenkai 
ilgesnį laiką vilkstinės nepra
leido, nes šoferiai buvo uni
formuoti sovietu kariai, kas 
prieštarauja susitarimams. 
Ar tai buvo galima įsivaiz
duoti prieš ’perestroiką'? 

resais, kurie reikalauja, kad 
Lietuvos vyriausybė būtų 
pripažinta. Šį nusistatymą aš 
šiandien pranešiu Valstybės 
sekretoriaus padėjėjui p. 
Seitz.

Ta pačia proga noriu pa
žymėti, kad Latvijos atstovas 
Vašingtone yra man pareiš
kęs, kad jo nusistatymas pri
pažinomo reikalu yra toks 
pat kaip ir Lietuvos konstitu
cinių organų. Estijos pažiū
ros, dėl susidariusios vidaus 
padėties, yra kiek skirtingos. 
Jos, tačiau, jokiu būdu, netu
ri drumsti baltų tautų nuo
širdaus bendradarbiavimo 
dvasios.
1991 m. vasario mėn. 6 d.

LATVIAI IR ESTAI 
NESIEKIA 

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
PRIPAŽINIMO

Amerikos Latvių Sąjun
ga ir Estijos Amerikos Tary
ba pareiškė, kad jų vyriausy
bės šiuo metu nepriklauso
mybės pripažinimo nesiekia 
(dokumentai 1991. I. 31 ir 
1001. II. 1) ir jie padarė tuo 
reikalu pareiškimus JAV 
Kongrese ir Administracijo
je.

Tas žygis gali apsunkinti 
ir lietuviu pastangas. Pasau
linė Pabaltiečių Sąjunga pri
ėmė nutarimą, kad ji pritaria 
Lietuvos pastangoms.
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Plebescitų ąntplūdis - Kas galėtų turėti pasitikėjimą? 
Suomijos pavyzdys - Vaistai Lietuvai

Gorbačiovas kovo 17 d. 
praves plebescitą visoje So
vietijoje. Balsavimui pasta
tytas tik vienas klausimas: ar 
nori išlaikyti Sovietų Sąjun
gą? Ragindamas pasisakyti 
'taip", Gorbačiovas aiškino 
per televiziją, kad jo visas ti
kėjimas yra paremtas unijos 
išlaikymu, seperatizmas yra 
pasmerktas nepasisekimui.

Pasisakymas 'taip' ves į 
naują federaciją, kuri paten
kins respublikų suverenumo 
reikalavimus, garantuos sau
gumą, plačią rinką, mokslą ir 
kultūrą. Propagandą už tai 
Gorbačiovas ves daugiausiai 
per televiziją, kuri paskuti
niuoju laiku pameta savisto
vumą, virsdama klusnia Gor
bačiovo tarnaite. Tai paaiš
kina ir Vilniaus televizijos 
siųstuvo užėmimą ir jam ne
palankių laikraščių leidimo 
sustabdymą.

Kaip mes žinome iš savo 
liūdnos praktikos, anksčiau 
balsavimo rezultatai būdavo 
žinomi prieš rinkimus, ar da
bar bus kitaip? Lietuva pra
vedė savo atsiklausimą per
eitą šeštadienį. Gal jis ir bu
vo įstatymais nenumatytas, 
tačiau antra vertus, kas gali 
uždrausti demokratinėje vi
suomenėje atsiklausti tautos 
nuomonės.

Atrodo, kad Gorbačiovas 
visą savo likimą paguldė ant 
unijos išlaikymo kortos. Jei
gu dauguma jam ir pritartų, 
tai nereiškia, kad kai kurios 
SSSR dalys nenorės išsiskir
ti, ko siekti yra jų prigimtoji 
teisė.

Prileiskime, kad Gorba
čiovas iš to plebescito išeis 
stipresnis ir norint išgelbėti, 
ką dar galima, bus pradėta 
tartis. Tokiu atveju, reikėtų 
išrinkti delegaciją, kuriai 
Maskva jaustų bent šiek tiek 
respekto. Atsimenu, Kaune

• ae- 
buvo kalbama, kad mūsų pa
siuntinys Baltrušaitis turėjęs 
tokį respektą. Jis tikrai buvo 
žinoma asmenybė rusų kul
tūrininkų tarpe. Ir sovietai 
ilgą laiką nenorėjo jo atšau
kimo. Nūdien atrodo, kad 
nei vienas dabartinių Vil
niaus politikų neturi Krem
liaus respekto.

Taip apie ateitį sukant 
galvą prisimena Suomija. 
Jos politikai kaž kaip suge
bėjo įsigyti Kremliaus pasi
sekimą ir, nors visas kraštas 
daug nukentėjo, Suomija turi 
nepalyginti aukštesnį pra gy
venimo lygį kaip Sovietija.

Deja - čia mūsų laukia 
nusivylimas. Andrei Gromy- 
ko, sovietų užs. reik. min. 

nuo 1957 iki 1985 m., savo 
atsiminimuose rašė, kad 25 
metus išbuvęs Suomijos pre
zidentu ūkininkų partijai pri
klausęs Uiho Kaleva Kekko- 
noen daug prisidėjo prie suo- 
mių-sovietų draugiškumo... 
"Tai buvo jo užsienio politi
ka, kuri sulaukė viso pasau
lio susižavėjimą". Jis 'užmir
šo', kad Kekkonen buvo re
guliarus KGB šnipas, laiks 
nuo laiko susitinkąs su savo 
sovietiniu ’kontrolerium’. 
Apie tai skelbiama pereitų 
metų pabaigoje britų istoriko
C. Andrew ir buv. aukšto 
KGB pareigūno Oleg Gor- 
dievsky knygoje KGB - the 
Inside Story. (Harper-Col- 
lins publishers $29.95)

KGB, aišku, tuo labai 
didžiavosi, nors ji turėjo kon 
taktus ir su kitais suomių po
litikais, bet tuos Kekkonenas 
kaž kaip sugebėdavo išstumti 
iš reikšmingų pozicijų, kaip 
ir susukti galvą sovietų 'kon
troleriui'. Jis mielai į savo 
viešas kalbas įtraukdavo 
KGB jam pasiūlytą frazę. 
Dėl vadovavimo Kekkoncnui 
tarp savęs net susipykdavo 
sovietų ambasadariai Helsin
kyje ir KGB įgaliotiniai. 
Paskutinysis jų Wlodimirov 
buvo pakeltas į KGB gene
rolus.

Tokia buvo Lietuvos delegacija Lenkijos-Lietuvos deryboms Karaliaučiuje 1928 
metais. Iš kairės: U.R.M. valdininkas, sekretorius šumauskas, Dr. D. Zaunius, gen. 
Daukantas, A. Voldemaras, gen. Radus-Zenkevičius, V. Sidzikauskas, Ed. Turauskas ir 
J. Budrys, - gen. konsulas Rytprūsiams. Visi jie yra mirę.

Suomiai tačiau turi prie
žodį: rusas lieka rusu net 
svieste iškeptas. Taip pat ir 
suomiai, bet sovietai tuo ne
norėjo tikėti. Knygos auto
riai rašo:

"Išdidžiai pranešusi po- 
litbiurui, kad Kekkonenas 
yra pilnai užverbuotas agen
tas, nei KGB nei jos reziden
tai Helsinkyje nenorėjo pri
leisti, kad tikrovėje preziden
tas buvo Suomijos patriotas."

Jis kaip daugelis Suomi
jos ūkininkų, turėjusių paty
rimo su rusais caro laikais, 
širdies gilumoje buvo įsitiki
nęs, kad kaip nebūtų biauru 
santykiauti su rusais, su jais 
yra svarbu susitarti.

• • •
Naujus vėjus Valstybės 

D-te liudija prezidento Bu
sho leidimas išleisti penkis 
milijonus dolerių vaistų ir ki
tų gyvybiniai reikalingų reik
menų pristatymui Lietuvai, 
Latvijai, Estijai ir Ukrainos 
Černobylio rajonui. Tie pi
nigai bus panaudoti siuntų 
administracijai, išdalinimui 
ir transportui. Vaistus suau
kos jų gamintojai per labda
ringą HOPE organizaciją, ku 
ri nori jų surinkti bent 10 mi
lijonų dolerių vertės.

• • •

■ Iš kitos pusės
"Užkabinti" DRAUGO "Kelio l Sveikatą" vedėją Dr. 

J. Adomavičių pavojinga. Vienas tai bandęs redakto
rius net l Muencheną išlėkė. Sunku tačiau tylėti kai 
gerb. daktaras stato reikalavimus skaitytojams. Sau
sio 22 d. Nr., rašydamas apie plaštakų dermatito gy
dymą, dataras Įspėja:

"Štai minimu reikalu žinios. Atsiminkime, kad Jos 
prieinamos tik pakankamai išmintingumo turinčiam. 
Visi kiti kitokie nė negaiškime laiko skaitydami, kas 
toliau rašoma."

Atsidūriau kėblioje padėtyje. Neskaitydamas toliau 
pats sau prisipažinsiu esąs kitoks, nepakankamai iš
minties turintis. Jokio bandymo tam nustatyti dakta
ras nesiūlo. Nutariau rizikuoti ir skaitydamas toliau 
patyriau:

"Štai tuo reikalu mediciniški prisakymai, kuriuos 
išmintingasis pajėgia reikiamai įgyvendinti: 1...vengti 
prisiliesti visų Ji įjautrinančių medžiagų, 2...kuo re
čiau plauti rankas. 3...dėvėti pirštines."

Kol kas didelio proto nereikėjo. Juo labiau, kad be 
gydytojo vistiek neapsieisi. Adomavičius toliau rašo:

"Plaštakų dermatitą turinčiam gydytojas nuodug
niai išaiškina, kad plaštakos turi būti visą, laiką gerai 
išteptos."

Nors neturiu plaštakų dermatito, lektūra buvo 
naudinga. Ji perša gal būt nuodėmingą minti, kad ne 
tik skaitytojas prieš skaitydamas turi patikrinti savo 
išmintingumą, bet dėl jo negali būti visai tikras ir rašy
tojas.

(vm)

■ laiškai Dirvai
Siunčiam Jums kopiją 

skelbimo kuris buvo įdėtas į 
Palm Beach Post sausio 18- 
tą dieną, po tratagiškų įvykių 
Lietuvoj. Šis laikraštis turi 
245,000 kasdieninių skaity
tojų.

Skelbimas buvo labai 
greitai paruoštas ir todėl turi 
tam tikrų trūkumų. Inicijato- 
riai buvo keletą vietinių estų 
ir lietuvių, o išlaidas paden
gė privačiom aukom Palm 

Beach apylinkės (Jumo, Ju- 
piter, etc.) lietuviai, latviai ir 
estai. Šis skelbimas buvo 
taip pat atskirai atspausdintas 
ir platinamas pabaltiečių tarp 
pažįstamų, kaimynų, bendra
darbių, ir buvo persiųstas 
įvairioms organizacijoms. 
Virš 800 kopijų buvo išdalin
ta dėka Lietuvos Vyčių prie 
St. Jude katalikų bažnyčios 
Teąuesta, Fla.

Mums atrodo, kad būtų 
labai gerai jei tokie skelbi
mai, parašyti anglų kalba, 
būtų atspausdinti kritiškais 
momentais lietuvių spaudoj, 
kad jais galėtų pasinaudoti 
visuomenė siųsdama laiške
lius prezidentui, senatoriams 
ir kongreso atstovams. Taip 
pat mažesnių miestų ar prie
miesčių lietuviai, latviai ir 
estai galėtų įdėti panašius 
skelbimus į apylinkės spaudą 
prieinamom kainom.

Mes labai mielai suteik
sim papildomų informacijų 
šiuo klausimu. Prašau mums 
parašyti, ar paskambinti šiuo 
numeriu: (407) 694-9537.

Eglė Žilionytė-Dudėnienė
• • • • •

Nežiūrint, kad DIRVA 
nesenai atšventė savo Dei
mantinį jubiliejų tačiau mes 
turime ją ir toliau remti.

Spaudos darbas niekada 
negali sustoti, nes šio meto 
įvykiai Lietuvoje paliečia 
mus visus vienodai.

Dirvos objektyvi infor
macija iš Vilniaus ir politinių 
įvykių apžvalgos yra realios 
dabartinės politinės padėties 
įvertinimas žvelgiant iš lietu
viškos perspektyvos taško.

Sėkmės ir ištvermės!
Jūsų Vytautas Šeštokas

S OZi '/ ».»
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LIETUVOS LAISVĖ - 

NE ŠŪKIS, BET KOVA

Tiek daug dešimtmečių 
svajojome, kalbėjome, dekla
mavome apie laisvų Lietuvai. 
Po pereitų metų kovo 11 die
nos nepriklausomybės dekla
racijos paskelbimo karštigiš- 
kai rinkome aukas, visokiais 
būdais ėjome į talką mūsų 
pavergtai tėvynei. Deja, pa
saulį "sužavėjęs" Sovietų Są
jungos prezidentas Gorbačio
vas, pasinaudodamas Persų 
įlankos karo įvykiais panei
gęs "perestroikos" ir "glas- 
nost" išpropaguotus princi
pus, brutaliai ir staliniškai, su 
tankais ir desantininkais, ban 
dė sugriauti pavergtų Balti
jos tautų laisvės siekius. 
Nors vasario 6 dieną, kad ir 
pavėluotai, Amerikos prezi
dentas Bushas viešai pasmer
kė tokį Gorbačiovo elgesį, 
bet ir pačiam gudriausiam 
politikos žinovui sunku su
rasti Baltijos kraštų proble
mai sprendimą. Argi Ameri
ka skelbs Sovietų Sąjungai 
karą, jei Gorbačiovas nebos 
kritikos ir sankcijų ar iki šiol 
gan švelnių grasinimų? Ne 
alyvos šaltiniais Baltijos 
krantai yra turtingi, tik senos 
kultūros lobiais, kurie nėra 
įkainuojami doleriais, tik se
nos istorijos garbingais pus
lapiais.

Lietuviškoji išeivija, ne
žiūrint patogaus gyvenimo 
laisvėje, visada sielojosi Lie
tuvos likimu, sėkmingai įta
kojo savo gyvenamų kraštų 
vyriausybės, kad bent simbo
liškai Lietuvos įjungimas į 
Sovietų Sąjungą būtų pripa
žintas nelegaliu. Taip vadi
nama "nepripažinimo politi
ka" vistik turi savo reikšmę, 
nors iki šiol neturėjo konkre
čios galios.

Šį mėnesį iškilmingai mi 
nešime tradicinę Vasario 16- 
osios šventę, pagerbdami Lie 
tuvos 1918 metų nepriklau
somybės atstatymo faktą ir 
laisvės kovose žuvusius did
vyrius, giedosime himną ir 
kartosime laisvės reikalau
jančius šūkius.

Kovo 11 yra taip pat ne
paprastai reikšminga data, 

beveik beviltiškose sąlygose 
Lietuvai išdrįsus pareikšti 
Kremliui ir visam pasauliui 
lietuvių tautos nepalaužia
mos valios sprendimą reika
lauti laisvės ir nepriklauso
mybės, penkis dešimtmečius 
iškentėjus nuožmią priespau
dą, vergiją ir gyvenimą žiau
raus kalėjimo sąlygose.

Ne veltui pasaulis sukūrė 
"geležinės uždangos" mitą. 
Tik sutrupėjusi Berlyno sie
na, Čekoslovakijos, Lenkijos 
ir Vengrijos žingsniai į de
mokratiją, tą uždangą sudras
kė į skutelius. Deja, Baltijos 
kraštams dar kelias į laisvę 
ilgas.

Laisvė ne šūkis, ne skam 
bus, gražiai dainose ir demon 
stracijose nuaidintis žodis, 
bet tautos gyvybės realus pa
grindas, be kurio miršta jos 
dvasia. Su džiaugsmu turi
me pripažinti, kad lietuvių 
tautos dvasia dar labai gyva 
ir nerodo tendencijos silpti. 
Net ir jauniausioje, laisvės 
nemačiusioje kartoje, laisvės 
troškimas yra stiprus ir kon
krečiai įrodytas.

Lygiai kaip 1918 metais, 
laisvės siekimas jau pareika
lavo kraujo aukų, visi žino
me, kad tai tragiška, nes jos 
atiduotos ne kovoje, kada ka
rys kovoja prieš karį, bet be
ginklis prieš ginkluotą oku
pantą.

Ne tai svarbu, kad pa
grobta Vilniaus-televizijos 
stotis ir vidus apnaikintas. 
Nesvarbu, kad apnaikinta 
aplinkuma, nes tai materia
linės vertybės, kurias galima 
atstatyti. Bet nebegalima 
prikelti iš karsto Lietuvos 
jaunuolių, kad Vilniaus gat
vės jau apšlakstytos nekaltų 
beginklių krauju, kurie gies
me ir malda lūpose stengėsi 
pastoti tankams kelią. Rei
kia tikėtis, kad tos kraujo dė
mės kris ant Gorbačiovo gal
vos ir kad laisvasis pasaulis 
stipriau reaguos į Lietuvos 
laisvės šauksmą. Tokį pa
vyzdį visam pasauliui rodo 
šiaurės kraštai, ypatingai Is
landija ir Norvegija. Džiau-

PEDAGOGINIO 
LITUANISTIKOS INSTITUTO 
ABSOLVENTAMS DIPLOMŲ

ĮTEIKIMAS
Antanas Juodvalkis

Pedagoginis Lituanisti
kos Institutas išleido vienuo
liktąją absolventų laidą. Dip 
lomų įteikimas įvyko 1991 
m. sausio 19 d. Jaunimo cen
tro didžiojoje salėje. Daly
vavo pilna salė instituto rė
mėjų ir besidominčių litua
nistinio švietimo problemo
mis.

Viktorui Puodžiūnui gro
jant maršą, į salę įžygiavo 
absolventai ir lektoriai, užim 
darni jiems skirtas vietas. 
Lektoriui kun. Jonui Duobai, 
MIC, sukalbėjus invokaciją, 
akademinę dalį pradėjo di
rektorė Stasė Petersonienė ir 
programai vesti pakvietė dr. 
Robertą Vitą, šios instituci
jos absolventą ir iždininką.

Po vieną iškviestiems 
absolventams, diplomus įtei
kė rektorius dr. Jonas Rač
kauskas, asistuojamas direk
torės Stasės Petersonienės ir 
lektorių, tarybos sekretoriaus 
Juozo Masilionio.

Dviejų metų kursą 
išklausė, išlaikė egzaminus ir 
gavo diplomus 15 studentų: 
Raminta Bilutė, Zita Dubaus 
kaitė, Tauras Gaižutis, Gitą 
Gilvydytė, Andrėja Kabliaus 
kaitė, Linda Mikučauskaitė, 
Audra Mockaitytė, Kazys 
Motekaitis, Aldona Norkutė, 
Marius Polikaitis, Rasa Put- 
riūtė, Rita Račkauskaitė, Ele
na Tuskenytė, Marius Tijū
nėlis ir Vaiva Vygantaitė.

Trejų metų kursą išklau
sė, parašė diplominius dar
bus ir gauna teisę mokyto
jauti aukštesniosiose lituanis
tinėse mokyklose šie 8 stu
dentai: Lilija Bilutė (dipl. 
darbas - Lietuvių žurnalisti
kai Dainius Brazaitis (Vys- 

Marquette Funeral Home 
2533 Mest 71 st Street 
Chieago, Illinois 60629 

l-(312)-476-2345

gemės, kad bunda ir Ameri
ka.

Laisvė ne šūkis, ne ab
strakti idėja, bet žūtbūtinė ir 
kruvina kova. Nelikime tik 
stebėjoj ais, bet laisvės kovo
je dalyvaukime kiek tik pajė
giame.

Aurelija M. Balašaitienė

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Hills, Illinois 60465 

708-430-4455

kūpąs Motiejus Valančius - 
tautos herojus), Vida Dami- 
jonaitytė (Antanas Škėma ir 
jo dramos), Bronius Fabijo
nas (Mindaugo karūnavimas

ir jo reikšmė), Jūratė Jankaus 
kaitė (Justinas Marcinkevi
čius ir jo kūryba), Renata 
Naudžiūtė (Juozas Brazaitis 
- literatas ir politikas), Milda 
Rudaitytė (Aktorė Unė Ba- 
bickaitė) ir Edvyna Vaikiū- 
naitė (Prezidentas Antanas 
Smetona).

Be to, diplomus įteikė 
dar šiems studentams: Linui 
Buitinui ir Vidui Pauliui, ne- 

(nukelta į 4 psl.)
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Girdėta iš Vilniaus
Balys Gaidžiūnas

KAD IR NELYGI, BET MUMS GARBĘ 
DARANTI DVIKOVA

Žinias iš Lietuvos sekantieji pastebi, kad į visus 
Sovietų sąjungos išpuolius, o ypatingai i jų norą Lie
tuvą. visaip smaugti, visad dalykiškai atsako Aukščiau 
sios Tarybos pirmininkas Vytautas Landsbergis. At
sako ne propagandiniai, bet remdamasis lietuvių tau
tos šventu siekimu išsilaisvinti ir remdamasis buvu
siais Lietuvos pavergimo įvykiais jog Lietuva niekad t 
Sovietų Sąjungą nebuvo Įstojusi. Tai buvusi nešvari 
sutartis su nacine Vokietija ir brutalus Lietuvos pa
vergimas.

Tą jie gerai žino, bet kartoja ir kartoja seną melą, 
kad Lietuva savanoriškai 1 Sovietų Sąjungą Įstojusi. 
Jie tai daro gudraus Vokietijos propagandos ministerio 
Goebelso pavyzdžiu, kuris yra sakęs: "Jei tavo reika
lams naudinga, meluok ir meluok nuolat, ir naudok 
Įvairius varijantus, vistiek, atsiras tokių, kurie įtikės".

Mes, gyvenantieji išeivijoje, girdėdami tuos sovietų 
kietosios linijos vadų "draudimus, grasinimus, net ir 
pagraudenimus" gerai žinome ko Jie siekia. Mes gerai 
žinome ko šventai siekia ir Auksčlauslos Tarybos pir
mininkas Vytautas Landsbergis. Jo atsakymus seka
me ne tik mes, bet seka ne tik Europos, bet ir kitų 
kraštų diplomatai, valstybininkai, žurnalistai. Jie pri
pažįsta, kad Lietuvos valstybės aukščiausiame poste 
stovintis sargybinis šimtaprocentiniai gerai atlieka sa
vo pareigas.

Dvikova nelygi. Už Gorbačiovo pečių stovi raudo
nieji armija, o už V. Landsbergio pečių tik beginkliai, 
bet už laisvę mirti nebijantieji patrijotai. Ir mes tuo 
didžiuojamės.

• VASARIO 16-toji Lietuvoje bus paminėta Aukš
čiausios Tarybos Iškilmingu posėdžiu vasario 15 d. 
Parlamento rūmuose. O sekmadieni, vasario 17 d. 
bus plataus masto minėjimas Operos rūmuose. Tiki
masi, kad minėjime dalyvaus ir daug svečių iš kitų 
kraštų, kurie dar bus Lietuvoje, suvažiavę stebėti Lie
tuvos apklausos balsavimus, vykusis vasario 9 d.

• LIETUVOS pašto ženklų istorija, kada tuos pašto 
ženklus, parvežamus Iš Vokietijoje esančios spaustu
vės, Lazdijų pereinamam punkte pagrobė sovietiniai 
agentai, baigsis gerai,

Pašto ženklai bus gražinti Lietuvos vyriausybei. 
Jų ypatingai laukia pašto ženklų rinkėjai. Ir jie tuoj 
bus siunčiami l 30 valstybių. Tuoj bus naudojami ir 
susirašinėjant su Latvijoje ir Estijoje gyvenančiais. Ar 
pasiseks susitarti, kad jie galiotų ir kitose sovietinėse 
respublikose, kol kas nežinoma. Bet reikia tikėti, kad 
palengva bus pralaužtos užtvaros ir l kitus kraštus.

• VYTAUTO Landsbergio, Aukščiausios Taiybos 
pirmininko pranešimu, jis dar tikrai nežino, ar sovie
tinės kariuomenės skaičius Lietuvoje nors klek suma
žėjo, ar ne. Vieni daliniai iš Lietuvos išvyksta, o kiti 
daliniai, kitais keliais atsikelia.

• LIETUVOS LENKŲ Sąjunga pasisakė, kad vasa
rio 9 d, vykstančioj balsavimo apklausoj, balsuosią - 
Jog Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė 
respublika.

Lietuvoje buvo bandoma apklausinėti ir didesnėse 
įmonėse dirbančiuosius, kur lietuvių tėra tik apie 20% 
darbininkų, o kiti iš Sovietijos atkeliavusieji. Ten nuo
taikos labai įvairuoja ir labai priklauso nuo tų fabrikų 
vadovybės. Bet bendrai manoma, kad visoje Lietuvoje 
teigiamai pasisakys apie 80% turinčių teisę balsuoti.

Bendrai, įvykius sekantieji pastebi, kad po sovieti
nio siautėjimo, dabar lietuviai daug vieningesni, negu 
buvo parlamentui ir vyriausybei pešiojantis.

• NUO SOVIETŲ kareivių siautėjimo Lietuvoje l gy
dymosi įstaigas kreipėsi 580 nukentėjusių. Jų tarpe 
152 moterys. 312 asmenims buvo pakenkta klausa. 
Kombinuotos žaizdos nustatytos 122 asmenims. 46 
žmonės buvo sužeisti kulkų, 10 apdegė. 110 asmenų 
gydyta ligoninėse. Dar ir dabar tebeslgydo 31. Vieno 
sužeistojo būklė tebėra kritiška.

• MIN. PIRMININKAS Gediminas Vagnerius parla
mento atstovus supažindino su vyriausybės tuoj atlik
simus darbus. Tų darbų dienotvarkėj pirmiausia įra
šyti ekonominiai krašto reikalai, žemės nuosavybės 
įstatymas ir kainų sureguliavimas.

• VILNIUJE vasario 4 d. mirė komunistinių pažiūrų 
rašytojas Juozas Baltušis - Juodėnas. Jis buvo 82 m. 
amžiaus. Palaidotas vasario 6 d. Rasų kapinėse. Pa
gal įprastą tvarką, atsisveikinimo kalbą pasakė Lietu
vos Rašytojų draugijos pirmininkas Vytautas Martin
kus .

Lit. Ped. Instituto dalis absolventų, įteikiant diplomus 1991.1.19 d.
Nuotr. Jono Tamulaičio

PEDAGOGINIS INSTITUTAS
(Atkelta iš 3 psl.) 

parašiusiems dipl. darbų, bet 
išlaikiusiems reikalingus eg
zaminus.

Pagerbti buvo ir ilgame
čiai darbuotojai lietuvių jau
nimo tarpe, skiepijant per 
amžius lietuvių sukrautus 
dvasinius lobius ir puoselė
jant kultūrą išeivijoje. įverti
nimo diplomus gavo: Irena 
Smieliauskienė, lietuvių tau
tinių šokių mokytoja ir muzi
kas Faustas Strolia, ilgametis 
chorų vadovas bei dirigentas.

Naujuosius absolventus 
raštu sveikino gen. konsulas 
Vaclovas Kleiza, dėl kitų įsi

pareigojimų negalėjęs asme
niškai dalyvauti, o žodžiu 
sveikino prof. dr. Jonas Rač
kauskas, Krištanavičiaus 
fondo pirm. dr. Robertas Vi
tas, įteikęs 1000 dol. čekį, lie 
kančių studentų vardu Vytas 
Pabedinskas, Vydūno fondo 
vardu sveikino ir knygas 
įteikė Jūratė Variakojienė, 
JAV LB švietimo tarybos 
pirm. Regina Kučienė, 
Lietvių fondo pirm. Algirdas 
Ostis, Lietuvių tautinio aka- 
demino Sambūrio pirm. Sta
sys Virpša ir įteikė dovaną 
dr. Birutės Kasakaitės, Alek
sandro Dundulio ir Sambūrio

• NORVEGUOS vyriausybė Baltijos kraštams pa
skyrė 9 milijonus kronų paramos. Kronas pakeistas l 
JAV dolerius būtų 1 milijonas ir 600 tūkstančių dole
rių.

• LIETUVOJE VEIKIANČIOS sovietinės komunistų 
partijos ideologiniam vadovui Jarmalavičiui bus ke
liama baudžiamoji byla. Jam primetama, kad buvęs 
vienas iš tų, kurie organizavo tariamą Lietuvos gelbė
jimo centrą ir Jam vadovavo. Esą, Jis nurodinėjo de
santininkams, kokius turi užimti pastatus ir padaryti 
perversmą.

• LIETUVOS Aukščiausios Tarybos pirmininkas 
Vytautas Landsbergis ir vyriausybės pirmininkas Ge
diminas Vagnerius protestavo Sovietų S-gos vadovy
bei, kad Lietuvoje iš karinių malūnsparnų mėtomi 
visokie lapeliai, raginantieji nedalyvauti vasario 9 d. 
balsavimuose, per televiziją ir radiją smerkiamas Lie
tuvos savarankiškumo siekimas, l pašto dėžutes kai
šiojami grasinimo laiškai. Žodžiu, daroma taip, kaip 
pats Gorbačiovas smerkia ir draudžia, kad Lietuvoje 
tos apklausos nebūtų.

• VISOSE Baltijos respublikose nuo vasario 10 iki 
vasario 20 d. bus vykdomi kariniai manevrai. Apie tai 
pranešė Baltijos karinė apygarda. Gyventojai tuo pra
nešimu susirūpinę, kad neprasidėtu vėl nauji, gin
kluoti žmonių persekiojimai.

stalo dalyvių, mecenatas Juo
zas Mačiukevičius ir Zuzana 
Juškevičienė, įteikę po netuš
čią voką. Sveikinimus už
sklendė Salomėja Endrijo- 
nienė.

Absolventų vardu, gražia 
lietuvių tartimi, atsisveikino 
Jūratė Jankauskaitė.

Meninę programą atliko 
Ped. instituto etnografinis 
ansamblis, vadovaujamas 
Dalios Polikaitytės-Lietuv- 
ninkienės.

Pabaigai sugiedota "Lie
tuva brangi", įsijungus ir da
lyviams.

Vaišių rengėjų vardu su
sirinkusius pasveikino Rita 
Valkiūnienė ir pakvietė kun. 
Joną Duobą palaiminti val
gius. Vaišėms baigiantis, 
buvo paskirstytos dovanos, 
suaukotos dosnių instituto 
rėmėjų. Šokiams grojo GIN
TARO orkestyras, vadovau
jamas Viktoro Puodžiūno.

Absolventams diplomų 
įteikimo dalyviai gavo deta
liai paruoštą programą, ku
rioje išvardinti instituto lek
toriai, rėmėjai ir talkininkai, 
o taip pat ir į amžinybę iške
liavusieji.

Lituanistikos pedagogi
nis institutas, įsteigtas 1958 
metais ir prisiglaudęs Jauni
mo centre, globojamas tėvų 
jėzuitų, jau išleido 222 absol 
ventus.

Linkime ir toliau ruošti 
lituanistikos mokytojus.

Pedagoginio Lituanistikos Instituto absolventus sveikina Lietuvių Tautinio Akade- 
minioSambūrio pirm. Stasys Virpša Nuotr. Jono Tamulaičio
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1IKURYBA IR MOKSLAS
TOKS BUVO NEUŽMIRŠTAMAS

TUMAS - VAIŽGANTAS...
Pavyzdžiui, buvo toks 

Romas Striupas, farmacinin
kas, bet labai talentingas ir 
gabus jaunuolis. Buvo jau 
išleidęs bent trejetą rinkinių: 
"Žmogus - žmogui", "Alka
nos mintys" ir "Aforizmai". 
Tai jo filosofiniai trumpinė - 
liai. Tas talentingas žmogus 
- nėr žinios dėl kokių prie
žasčių - net kelis kartus žu
dėsi. Bet vis būdavo išgelbs- 
timas. Apie tai sužinojęs 
Vaižgantas. Aplankė jį, gy
veno anas Šiaulių gatvėj, 
tamsioj pastogėj. Pamatęs 
tamsius ir nešvarius laiptus į 
viršų, į to talentingo jaunuo
lio gyvenamą "grabą", jis bu
vo pritrenktas ir pagalvojo, 
kad tokia aplinka tikrai galė
jo paskatinti nutraukti taip 
brangų gyvenimo siūlą... 
Taurusis Vaižgantas klydo, 
nes Romas Striupas žudėsi 
ne "dėl blogos aplinkos", o 
dėl savo susikurtos įsitikini
mų filosofijos.

Kilnusis Vaižgantas kar
štosiomis pasiūlė Striupui ir 
gerą butą, ir paramą, ir gražią 
aplinką, ir sąlygas kūrybai.

Bet Romas Striupas už visa 
tai tauriam kanauninkui pa
dėkojo ir... pasiliko tame 
"grabe". O po kiek laiko vis 
tiek nusižudė, palikęs labai 
vertingos savo kūrybos rank
raščius.

Apie šią tragediją suži
nojęs Vaižgantas labai grau
žėsi ir sau priekaištavo, ko
dėl jis tuokart jo nepasiėmė 
su savimi. Gal šito nebūtų 
atsitikę, nes R. Striupas buvo 
tikintis žmogus. Vadinasi, ir 
jis padarė kažką ne taip...

Bet samarietiško Vaiž
ganto durys buvo atviros vi
siems: bagotiems ir bied- 
niems, nuskriaustiems ir "nu- 
siskriaudusiems". Ir visiems 
jis padėdavo. Bet tarp jo "iš
laikytinių" buvo ir tokių, ku
rie jam padarydavo daug ne
malonumų, skausmo ir net 
sopulio. Tai visokio plauko 
aferistai, niekšai, girtuokliai 
ir kitas purvas. Šitų katego
rijų tipeliai ateidavo, būdavo 
santūrūs, gražiai šnekėdavo, 
prašydavo, kitas net verkda
vo, įtikinėdavo, kad jį ištiku
si nelaimė, ir Vaiždantas 
"skolindavo". Žinoma, jie 
jam ne tik skolų negrąžinda
vo, ale dar ir skausmo prida
rydavo. Vieni iš tokių sko
lintojų pirkdavo mergoms do 
vanas, o kiti tiesiog prager
davo. Buvo ir tokių, kurie 
šitą dorą žmogų tiesiog šan
tažuodavo. Antai vienos ge

ros jam žinomos šeimos duk
ra prašė paskolinti pinigų ba
linei suknelei, nes ji turinti 
dalyvauti kviestiniame baliu
je. Vaižgantas paskolino, 
nes gerai pažinojo jos tėvus. 
Po kiek laiko atėjo toji merga 
ir, užuot grąžinusi skolą, pa
reikalavo... antrai sukniai pa 
reikšdama: "Jei tu man ne
duosi antrai sukniai, aš pa
skelbsiu, kad esu tavo sugu
lovė ir tu mane nuskriaudei". 
- "Žinoma, aš ją išprašiau už 
durų ir po to tėvams pasis
kundžiau. Bet nuoskaudą ir 
šiandien nešioju", - sakė su
sijaudinęs kanauninkas.

Kiti, ypač iš inteligentų, 
ateidavo jau ne prašyti, o rei
kalauti ir išsėdėdavo kabine
te ištisom valandom, vogda
mi tokį brangų Vaižgantui 
laiką.

Jei reikėtų rašyti apie vi
sus, ypač negeruosius Vaiž
ganto skolininkus, reiktų pri
rašyti ištisus tomus, nes ge
riems jis neskolindavo, o tie
siog duodavo, be "grąžos", 
kaip pašalpą. Tokie būdavo: 
moksleiviai, studentai, kali
niai, gausių šeimų išlaikyto
jai, darbininkai ir kiti nelai
mingi. Bet vieną kartą ant jo 
buto durų atsirado kortelė: 
"Pinigų neskolinu". Bet vis 
tiek "skolino"...

Kaip žinoma, J.Tumas- 
Vaižgantas gyveno Prieplau
kos gatvėj, palei pat Vytauto 
Didžiojo bažnyčią, senamies
tyje, o paskaitų ėjo skaityti į 
Universitetą Donelaičio ir 
Gedimino gatvių kampe. Ke 
lionės keli kilometrai, bet jis 
niekad nesinaudojo nei "kon- 
ke", nei vėliau - autobusais, 
žygiavo pėstute. Prieplaukos 
krantine iki Gaisrininkų rū
mų. Nuo čia įsukdavo į Kau
no gatvę. Iš čia nuo Rašto 
rūmų - į Laisvės alėją. Čia 
jis nusiimdavo skrybėlę ir 
savo saulėta galva šviesdavo 
visiems sutiktiems. O svei
kindavo jį visi: kolegos, 
mokslininkai, studentai, 
moksleiviai, darbininkai, se
ni, jauni, vaikai ir ypač žy
dai, kurių senamiestyje ir 
Laisvės alėjoje buvo daugiau 
šia. Todėl ir skrybėlkė jam 
buvo nereikalinga...

Kaip prisimenu, Vaižgan 
tas gatve neidavo, o kažkaip 
plaukdavo - lyg ispanė mote 
ris. Šiltomis dienomis sutaną 
atsisegdavo, ir tada tie 
plevėsuoją ilgi, ploni skver
nai darydavo jį panašų į Ar
changelą.

Vaižgantas nuostabiai 
buvo gražus visur, bet gatvė

je jis būdavo gražiausias. To 
kia sparta ir tokiu tempu 
"skrisdavo" tik du žmonės: J. 
Tumas-Vaižgantas ir Augus
tinas Janulaitis, profesorius. 
Tik A. Janulaitis kažkaip lyg 
pasišokėdamas, viena koja 
pasispirdamas bėgo, o Vaiž
gantas lygiai, kaip ispanė, 
plaukė.

Prisimenu, rodos, 1923 
metais, anksti pavasarį, buvo 
sodinamas "Aušros" medelis. 
Iškilmės vyko Kaune, Links- 
makalny. Ir čia šviesusis 
Vaižgantas pasakė kalbą, bai 
gęs ją Prano Vaičaičio žo
džiais: "Auki, ąžuole, šako
ki, auki ik pačių dausų. Mū
sų ainiams pasakoki apie var 
gą bočių jų". O savo citade
lėj, Vytautinėj bažnyčioj, ta 
proga per pamokslą pasakė: 
"Medis ir Žmogus minta tos 
pačios Žemės syvais, todėl 
visados būkime jauni ir skais 
tūs, nes esame pavasary, nu
simetę žiemos jungą. O pa
vasaris - tai toks metas, kada 
ir skiedra ant skiedros lipa. 
Tad būkime jauni ir šakoki- 
mės!.."

1991-ieji-PASAULIO 
LIETUVIŲ 
JAUNIMO 

KONGRESO METAI!
MUSŲ VIENYBE -

TAUTOS STIPRYBĖ!
Tai VII-PLJ Kongreso 

šūkis. Jis išreiškia mūsų troš 
kimą ieškoti būdų darniam, 
vieningam darbui, jungiant 
mus visus tarp savęs ir taip 
pat prie mūsų kamieno - 
Lietuvos. Svarbiausia, kad 
šis Kongresas vėl duos gali
mybę - kaip ir ankstyves
nieji - visiems išreikšti savo 
mintis, pristatyti savo planus 
ir pabrėžti svarbiausius mūsų 
veiklos reikalavimus.

Galbūt šiais metais bus 
daug svarbių įvykių. Tarp
tautinėje, ir taip pat Lietuvos 
laisvės siekimo plotmėje. 
Šis, septintas, lietuvių jauni
mo Kongresas, bus vienas iš 
svarbiausių mūsų veiklos 
įvykių. Ypatingai mums, už
sienyje gyvenantiems lietu
viams. Todėl mes ir drįsta
me sakyti, kad 1991-ieji, tai 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongreso Metai!
VII-PLJ Kongreso Spaudos 
ir Informacijos Komisija

Skaitykit ir platinkit
DIRVĄ

Juozas Tumas Vaižgantas

TĖVYNĖ

Tėvynė man -
Tai suartom tiesiom vagom
Gimtinės žemė.
Tai virš dirvonu vyturys,
Laukų ežioj balta ramunė, 
Kapai senolių.

Tėvynė mums -
Legenda po legendos
Sugulusi piliakalnių
Žvyre ir moly.
Ir karžygių ir tremtinių
Nepabaigta daina.

Tėvynė man -
Ir saulėtos ir rūsčios dienos.
Tai rankom ir akim
Įkibę žemdirbiai
l žemę ir į, dangų 
Amžių amžiais.

Tėvynė mums -
Balanos varganoj šviesoj 
Neužbaigti rašyti lapai, 
Lininėj drobėj raštų raštai, 
Tautosakos auksinėj skrynioj 
Šimtmetiniai lobiai.

Tėvynė man -
Tai vieškeliai per gimtą, žemę,
Jų kryžkelėse kryžiai, 
Kad išvaryti ir išėję 
Namo sugrįžtų darbui, 
Poilsiui ir maldai.

Tėvynė mums -
Brangi tautos relikvija, 
Pavasarių ir vasarų 
Žydėjimo ir džiaugsmo dovana.
Tai amžių gyvos šaknys 
Didybėj ir varge.

Balys Gaidžiūnas
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Juozui Čiburui
93 metai

Neolituanai pagerbė 
savo narį

Mečys Valiukėnas

Juozas Čiburas neolitua- 
nas filisteris, dipl. teisinin
kas, Sibiro kankinys, nūnai 
beesąs amžiumi vyriausiųjų 
neolituanų ratelyje, o antra 
vertus savo lietuvišku bran
dumu ir šviesia asmenybe 
yra vienas tauriausių likusių 
lietuvių.

Man įstrigę atmintyje 
B.K. Balučio, Korp! Neo- 
Lithuania garbės nario, žo
džiai girdėti (1937m.), esą jis 
visad norėjęs Lietuvoje gy
venti, o likimas jam lėmęs 
didesnę amžiaus dalį buvoti 
užsieniuose... Šiandie gi ma
tau, kad dauguma mūsų kraš
to žmonių, antrojo pas. karo 
metu palikusių tėvynę, užsie
niuose gyvena(o) ilgiau, ne
gu tėvynėje. Juozas Čiburas 
yra kitoje grupėje. Lietuvoje 
jis praleido vaikystę ir jaunys 
tę iki 42 metų, o likusią dalį 
įskiriant ir šią dieną, jis nešė 
ir neša paniekos, skausmo ir 
vargo naštą įvairiuose kalėji
muose... Čia minimas Juozo 
kalėjimų kelias, dėja, savo 
detalėse šias eilutes rašan
čiam nežinomas, iš kitos pu
sės kiekvieno mūsų daugiau 
ar mažiau suvokiamas... Da
linuosi tais duomenimis, ku
riuos man pavyko sulesioti iš 
įvairių šaltinių.

*****
Juozas Čiburas gimęs 

1898 m. sausio 12 d., lietu
vių ūkininkų, turėjusių 10 ha 
žemės ūkį, augo tėvų ir 
devynių brolių šeimoje, bet 
keli jų mirė maži, o ir tėvas 
pasimirė šiltine 1919 m.. 
Juozas labai veržėsi į mokslą 
ir geriems žmonėms, Vik
torui, Vaclovui Biržiškoms, 
kun. K Čibirui ir kt. pare

miant, baigė Vytauto Di
džiojo gimnaziją Vilniuje. 
Studijavo Lietuvos Univer
sitete Kaune ir 1934 m. gavo 
teisininko diplomą, eum Įau
dė. Studijuodamas pradėjo 
dirbti Lietuvos Valstybės 
Kontrolėje, kur pasiliko ir 
gavęs diplomą.

1940 m. Sovietų Sąjun
gai okupavus Lietuvą, pirmo 
je masinėje areštų bangoje, 
liepos 11-12 naktį, Juozas 
Čiburas buvo čekistų areš
tuotas ir įkalintas. 1941 m. 
birželio 23 d., atseit, pirmąją 
karo dieną iš Lukiškių kalėji
mo Vilniuje, išvežtas į 
NKVD kalėjimus, priv. dar
bų stovyklą. Ten pakėlė kan 
kinio naštą iki 1948 m. vasa
ros. Tą vasarą jis buvo per
keltas į tremties režimo sta
tusą. Šiuo metu jis buvo pri
skirtas darbui prie geologijos 
ekspedicijos ir išbuvo joje 
iki 1960 m..

1960 metais, Juozas, pa
sinaudodamas gauta teise, 
laisvai pasirinkti gyvenamą 
vietovę (išskiriant gimtąjį 
kraštą!), nuvyko pas savo šei 
mą kuri savo ruožtu 1948 m. 
buvo nutremta į Krasnojars
ką... Taip po 20 metų kan
čių, paniekos ir nežinios visa 
šeima susirinko į draugę. Ir 
išgyveno iki 1968 m., iki grį
žimo į Kauną. Kur ir šiuo 
metu gyvena. Beje, susiradę 
Kaune, Juozas ir Genovaitė 
Čiburai, turėjo išgyventi 
vaikštynes, ieškodami buto, 
neturint darbo... ir atvirkš
čiai, kol sutarė prisiglausti 
prie sūnaus su šeima, gau
nant sau vieną mažą kamba
rį... O štai sarkastiškiausia 
akymirka: 1989 m. Juozas 
Čiburas reabilituotas!

Žvilgsnis į Juozo Čiburo 
studijų metus universitete ir 
visuomeniniame darbe. į ne- 
olituanus jis atėjo pirmame 
šios korporacijos veiklos 
penkmetyje. O 1927/28 
mokslo metams buvo išrink
tas korporacijos pirmininku, 
su vicepirm. - L. Vaitiekū
nu, ir skr. V. Šniukšta. Ke- 
letos tos valdybos ėjimų, 
linksniuotų korporacijos lei
dinyje. Iš veiklesnių korpo- 
rantų, kurie linkę į visuome
ninį darbą, sudaromas kultū
rininkų ratelis. Rūpinamąsi 
moksleivių tautininkų ir so
džiaus jaunimo organizavi
mu.

Korporacijos šventės 
1927 m. iškilmingoji dalis 
nutarta nukelti į 1928 m. va
sario 16 d. ir švęsti drauge su 
namų iškilmingu atidarymu. 
Namai buvo jau tiek įruošti, 
kad juose galėjo apsigyventi 
kelios dešimtys korporantų.

1928 II. 16 diena šven
čiama nepaprastu entuziaz
mu. Namai baigti, jie suda
rys židinį, kuriame koncen
truosis visas korporacijos gy
venimas. Be bendrabučio 
įrengta: skaityklos, valdybos, 
filisterių kambariai, salė su
sirinkimams, pasilinksmini
mams.

1928 V. 11 senjorų suei
ga išrenka atgimimo dainių 
poetą prel. Joną Mačiulį- 
Maironį korporacijos garbės 
nariu.

Korporacija suskirstoma 
seniūnijomis. Sudaroma pir
moji sodžiaus tautiško jauni
mo s-gos "Jaunoji Lietuva" 
valdyba.

Neolituanės atsiskiria ir 
sudaro atskirą Filiae Lithua- 
niae korporaciją, palaikančią 
glaudžius santykius su Neo- 
Lithuania.

1928 X. 28 išrenkama 
nauja valdyba 1928/29 m.m.: 
Juozas Čiburas, A. Vokietai
tis ir K. Dausa. Pirmininku - 
J. Čiburas. Šie metai skirti 
surasti ir įvesti korporacijos 
gyveniman gražias tradicijas: 
bendrai sutikti kiekvienus 
naujus metus, pakviečiant ir 
artimųjų korporacijų narius, 
rengti initium semestri, kaip 
ir finis semestri... ir kt.

Šiais m. metais paruoštas 
platus, korporacijos gyveni
mą tvarkantis, vidaus statu
tas. Beje, šio statuto faragra- 
fai nurodė ir pavieniam kor- 
porantui ėjimų kryptį bei so
cialinio bendravimo formas, 
(etiketą).

1929/30 m.m. Korp! val
dyba: Juozas Čiburas - pir
mininkas, Ed. Zabarauskas ir 
P Ulianskas (Ulėnas)

Juozas Čiburas gražiai 
reiškėsi ir už Neo-Lithuania 
ribų, pirmininkavo Studentų 
atstovybei, dirbo SELL są
jungoje ir kt.. Už didelius 
nuopelnus korporacijai jis, 
1930 m. Juozinių dieną, bu
vo pagerbtas įteikiant korpo
rantų nupirktą žiedą su kor
poracijos spalvomis. Vėliau

JUDAME IR ŽIEMOS 

METU
Žiemos metu, kada New 

Yorkas būna retkarčiais snie
gu "papuošiamas" ir šaltis 
ausis pagnaibo, to gigantiško 
miesto lietuviškasis gyveni
mas nesustoja. Tad ir žvilgte 
rėkime į pirmąjį metų mėne
sį-

• PAGERBIAMI VĖ
LIAUSIAI ŽUVUSIEJI. 
Sausio 20 d., sekmadienį, 
Apreiškimo parapijos bažny
čioje, Brooklyne, NY„ buvo 
atlaikytos iškilmingos Mišios 
už kenčiančią Lietuvą ir už, 
paskutiniu laiku, žuvusius 
dėl jos laisvės. Mišias atna
šavo parapijos klebonas kun. 
Vytautas Palubinskas, LRK 
Šalpos ir LIC vedėjas kun. 
Kazimieras Pugevičius, For
dam u-teto prof. emeritas 
kun. Vladas Jaškevičius ir 
kun. Stasys Raila. Pamokslą 
pasakė klebonas kun. V. Palu 
binskas. Tuojau, Mišioms 
pasibaigus, buvo atliktos itin 
jaudinančios apeigos pager
biant tuos didvyrius, kurie bu 
vo nužudyti jiems ginant Lie 
tuvos TV ir radio stotį Vilnių 
je. Šių graudžių apeigų me
tu, daugelio akis vilgė gailes
čio ašaros. Mišiose ir didvy
rių pagerbime dalyvavo ir 
Lietuvos gen. kon. Anicetas 
Simutis.

• KLAIPĖDOS KRAŠ
TO ATVADAVIMO SU
KAKTIES MINĖJIMAS. Tą 
patį sekmadienį, 3:20 vai. 
p.p. Kultūros Židinyje buvo 
paminėta Klaipėdos krašto 
atvadavimo 68-toji sukaktis. 
Minėjimą atidarė NY Šaulių 
kuopos pirm. Kęstutis Mik- 
las. Tylos minute pagerbus 
žuvusius sukilėlius vaduojant 
Klaipėdos kraštą, invokaciją 
sukalbėjo kun. K. Pugevi
čius. Trumpą sveikinimo žo
dį tarė Lietuvos gen. kon. A. 
Simutis. Tenka tik stebėtis 
konsulo judrumu ir pajėgu
mu! Nežiūrint jo brandaus 
amžiaus jis visur suspėja ir 
dalyvauja. Jį matome įvai
riuose minėjimuose, susirin
kimuose, demonstracijose... 
Jis visur atsilankęs taria rū
pestingai paruoštą paskati
nantį ir padrąsinantį žodį. 
Pagrindinę kalbą pasakė, dar 
nevisai pasveikęs, ant ledo 
paslydęs, griuvęs ir susižei-

tokiu Korp! žiedu buvo ap
dovanotas fil. Antanas Dre- 
vinskas. Savąjį credo Juozas 
Čiburas yra išsakęs studijoje: 
- Keli Neo-Lithuanios esmės 
bruožai, (Neo-Lithuania 
1922-1932).

Juozas Čiburas taurus 
lietuvis intelektualas, praėjęs 
sunkiai įsivaizduojamą nu
žmoginto asmens kelią, liko 
fiziniai sumenkęs, bet komu
nistų nenugalėtas ir 1991 m. 
sausio 12 d. artimųjų ratelyje 
minėjo savo 93-jį gimtadienį. 

dęs žurnalo "Karys" admi
nistratorius Alfonsas Samu
sis. Paskaitininkas išryškino, 
kokį milžinišką turtą esame 
gavę iš Prūsų Lietuvos"... Iš 
ten atėjo pirmoji lietuviškoji 
knyga, pirmoji liet, gramati
ka, pirmasis Lietuviškas lai
kraštis, literatūros veikalas 
"Metai"..."Priminė, kaip 
džiaugėmės, kada Klaipėdos 
kraštas tapo prijungtas prie 
Lietuvos ir kada visa Lietuva 
dainavo:"...prie jūros žemai
čiai, prie jūros aukštaičiai, 
prie jūros visa Lietuva..." 
Turtingą kalbą A. Samušis 
užbaigė Zauerveino giesmės 
žodžiais: "Tą garbę gavome 
užgimė, jai ir neturim leist 
pražūt!"

Meninėje dalyje Vida 
Urbonienė paskaitė ištrauką 
iš A. Marcinkevičiaus-Man- 
to "Prisiminimai ir įspūdžiai 
vaduojant Klaipėdos kraštą".

Minėjimo programai va
dovavo šaulė Vida Jankaus
kienė.

Minėjimą rengė NY Šau
liai, Ramovėnai, Birutietės ir 
Maž. Lietuvos Rezistencijos 
sąjūdis ir Bičiulių d-ja.

• DEMONSTRACIJA. 
Brutalus okupanto kareivių 
elgesys Vilniuje šaudant be
ginklius žmones, visuose di
desniuose Amerikos mies
tuose, iššaukė lietuvių de
monstracijas. New Yorke 
demonstracija įvyko sausio 
19 d., šeštadienį, prie Sovie
tų misijos JT. Pagal TV pra
nešimus demonstracijoje da
lyvavo apie 2000. Iš kitų 
pranešimų buvo girdima, kad 
galėjo būti apie 3000. Daug 
demonstrantų buvo atvykę ir 
iš kaimyninių valstijų. Salia 
lietuvių, demonstracijoje, da
lyvavo nemažai ir kitų tautų 
asmenų, kurių atstovai ir kal
bas pasakė. Kalbėtojų tarpe 
buvo šen. D’Amato asistentas
D. Meyers ir mūsų konsulas 
A. Simutis.

Šią, masinę demonstraci
ją, suorganizavo Americans 
for Independent Lithuania, 
JAV LB New Yorko ir New 
Jersey Apygardos.

• SIUNTA - KROVI
NYS LIETUVAI. Per visą 
sausio mėnesį buvo organi
zuojama ir ruošiama siunta - 
krovinys Lietuvai. Krovinį 
organizavo NY LB apygar
da, kurios pirm, yra Vytautas 
Alksninis. Būrys talkininkų, 
susirinkdavo vakarais, suau
kotus drabužius, knygas ir 
dar kitką, rūšiavo, skirstė ir 
pakrovė į dėžes. Šis krovi
nys yra skirtas Kultūros ir 
Švietimo ministerijai, Invali
dų Sąjungai ir Tremtinių or
ganizacijai. Krovinio svoris 
- apie 30.000 svarų. Krovi
nys yra pilnai paruoštas ir tik 
laukiama žinios iš Vilniaus, 
kada jie ten jį galės priimti.

(Nukelta į 7 psl.)



DAR KARTĄ RYTPRŪSIŲ 
KLAUSIMU

Vytautas Skuodis

Perskaičius Algio Regio 
straipsnį "Ar lauksim dar sep 
tynis šimtmečius?" (Draugas, 
Nr. 239, 1990. XII. 8 ), ku
riuo jis atsiliepė į mano 
straipsnį Rytprūsių Lietuvos 
klausimu, pavadintą "Kita 
klausimo pusė" (Draugas, 
Nr. 223-224, 1990. XI. 15- 
16), prisiminė filosofo Jokū
bo Minkevičiaus pastaba: 
"Kai trūksta dalykinių argu
mentų arba nemokama dis
kutuoti iš esmės, tada mani
puliuojama emocijomis. "Ar 
gumentum ad rem" remiasi 
objektyviais faktais, priežas- 
ties-pasekmės ryšių logika. 
"Argumentum ad hominem" 
apeliuoja į jausmus, dažnai 
vulgarius, net tulžingus" (At
gimimas, Nr. 47, 1990. XI. 
28).

A. Regio minėtas straips 
nis nei vulgarus, nei tulžin
gas, tačiau perdėm emocio
nalus, šiek tiek kandus ir ig
noruojantis gyvenimo tikro
vę. Jo metodas - iš konteks
to ištraukti atskiras frazes ir 
jas laisvai interpretuoti, kar
tais net pafantazuojant. To
kiu būdu, jam buvo nesunku 
"įrodyti", kad Skuodis yra 
neva abejingas Rytprūsių 
žemių prijungimui prie Lie
tuvos. Jis priekaištauja: "Ar
gi etiška dabar sunkiose tau
tos prisikėlimo pastangose 
vieną jos dalį skatinti ir mo
rališkai remti, o kitos tokios 
pat, tik dar sunkesnes pas
tangas, slėpti, jų nekelti ir 
tuo pačiu slopinti".

Ką jis tokiu priekaištu 
norėjo pasakyti, visai neaiš
ku. Visi gerai žino, kad Ryt
prūsių krašte jau seniai nebe
liko nė vieno to krašto sen
buvio - lietuvninko. Tie 18 
tūkstančių lietuvių, kurie ten 
dabar gyvena, atsikėlė poka
rio metais ne patriotizmo 
skatinami. Dabar jie patys 
nelietuviškoje aplinkoje yra 
kolonistai, atsidūrę prie nu
tautėjimo ribos. Sąmonin
gesni ej i jau sugrįžo ir tebe
grįžta į Lietuvą. Ten tikrai 
nėra "dar sunkesnių pastan
gų" prisikelti iš okupacijos, 
kaip tai akcentuoja A. Regis.

Jeigu toje replikoje apie 
neetiškumą A. Regis turi gal
voje po visą pasaulį išblašky
tus mažalietuvius, tvirtinu, 
kad svajonę, jog Rytprūsių 
Lietuva kada nors bus pri
jungta prie Lietuvos, nuošir
džiai palaiko dauguma lietu
viškai susipratusių Lietuvos 
piliečių. Tačiau svajonės 
tampa realybe tiktai tada, kai 
ir į mažus dalykus žiūrime 
rimtai. Man neaišku kodėl, 
pavyzdžiui, tie išeiviai, kurie 
dabar retoriškai kitus ragina 
net tarptautiniu mastu kelti 
klausimą dėl Mažosios Lie

tuvos Rytprūsių dalies pri
jungimo prie Lietuvos, paro
dė visišką abejingumą vie
ninteliam išeivijoje gyvenan
čių mažalietuvių laikraštėliui 
"Mūsų pajūris", kuris su 
1988-siais metais baigė savo 
gyvavimą. Tada mano 
straipsnis, parašytas tuo klau 
simu "Dar vienas reąuiem 
mūsų išeivijos spaudai" pasi
liko be atgarsio, nors jį užbai 
giau tokiais žodžiais: "Kol 
dar nevėlu, gal ir mums rei
kėtų bendromis jėgomis iš
gelbėti ir mūsų "Lietuvos pa
jūrį"? Tame pirmiausia tu
rėtų parodyti ryžtingą inicia
tyvą mūsų išeivijos mažalie- 
tuviai" (Draugas, Nr. 246, 
1988. XII. 17). To laikraščio 
praradimas išeivijoje tai lyg 
savotiškas Mažosios Lietu
vos išsižadėjimas.

Reikalaudamas tuojau 
pat prie Lietuvos pradėti 
jungti Rytprūsius, A. Regis 
visai nebijo ten įsikūrusių 
pusės milijono rusų kolonis
tų. Tiktai naivokai atrodo jo 
įsitikinimas, kad, tas žemes 
prijungus prie Lietuvos, visi 
jie, jų antroji ir jau trečioji 
karta išsidangins į Rytus. 
Jis, ten nebuvęs, su žinovo 
tonu tvirtina, jog tie kolonis
tai aptarnauja karinius objek
tus, kuriuos likvidavus jie pa 
siliks be darbo ir bus privers
ti išsikraustyti.

Rusų-kolonistų dabarti
nes nuotaikas kelionės įs
pūdžiuose aprašo išeivijoje 
gyvenantis lietuvninkas Mar
tynas Purvinas straipsnyje 
"Mažoji Lietuva - nuo Laz
dynėlių iki Baigos". Jo žo
džiais "Net ir malonus senu
kas, nuspėjęs atvykėlius, su
pratingai pareiškė: "Žinau, 
jūs čia atvykote savo fašisti
nių reikalų tvarkyti". Straips 
nio autorius ir jį lydėjusieji 
kitoje vietoje buvo išbarti, 
kad tarp savęs kalbėjosi lie
tuviškai. "Atseit, privalome 
tame krašte vien rusiškai 
šnekėti". Keliautojai prie 
senosios prūsų Bangos pilies 
griūvėsiu gavo paaiškinimą, 
"kad čia nuo senovės rusai ir 
vokiečiai kariavę" (Dirva, 
Nr. 46, 1990. XII. 6). Kolo
nistų agresyvumą akyvaiz- 
džiai rodo ir pastarųjų mėne
sių įvykiai pačioje Lietuvoje.

Skaitant A. Regio pole
minį straipsnį susidarė įspū
dis, kad dabar svarbesnė pro
blema yra Mažosios Lietu
vos Rytprūsių žemių prijun
gimas prie Lietuvos, o ne 
pačios Lietuvos ir jos gyven
tojų išsilaisvinimas iš anek
sijos gniaužtų. Jo visai nedo 
mina tai, kad Baltarusijos 
teritorijoje pasilikusioje et
nografinėje Lietuvos dalyje 
ir dabar tebegyvena mano

Vasario 16 gimnazijos Kalėdų eglutėje groja akordeonistų būrelis.
Diriguoja mokyt. A. Paltinas. Nuot. M. Šmitienės

straipsnyje paminėti lietuviai 
senbuviai, kurie nešdami dvi 
gubos okupacijos jungą iki 
šiol atkakliai tebekovoja už 
lietuvybės išsaugojimą ir te
begyvena viltimi kada nors 
prisijungti prie Lietuvos.

Prieš Kalėdas gavau pro
fesoriaus A.P. laišką, kuria
me jis rašo: "...Lietuvių pa
dėtis Gudijoje vis blogėja. 
Jiems reikia pagalbos, propa
gandos, kurią galėtumėte su
teikti jūs - JAV ir kitų pa
saulio kraštų lietuviai. Tai 
štai kokiu reikalu į tamstą 
kreipiuosi, nes tamsta gerai 
pažįsti Gudijos lietuvių rei
kalus ir nemažiau, kaip aš, 
sielojatės dėl jų..."

A. Regis pasistengė ne
pastebėti mano straipsnyje 
pabrėžtos minties, jog Lietu
va ir dabar neabejinga Ryt
prūsių kraštui ir daro viską, 
kiek leidžia sąlygos, kad ta
me, anot Gintauto Iešmanto 
"brangių mirusiųjų krašte", 
nors ir be lietuvninkų, pa
laipsniui sustiprėtų ir atgimtų 
lietuviška dvasia. Prie mano 
straipsnyje pateiktų kelių pa
vyzdžių galima pridurti dar 
kitus pavyzdžius. 1990-jų 
metų vasarą Lietuvoje buvo 
išleistas lietuviškų žemių Prū 
sijoje žemėlapis-Plakatas. 
Jame pažymėtos ne tik lietu
vių gyventos vietos, bet ir 
miestų herbai. Nurodyti vie
tų lietuviški vardai, jų vokiš
ki atitikmenys bei dabartiniai 
rusiški pavadinimai. 1990-jų 
metų spalyje buvo įsteigtas 
Mažosios Lietuvos kultūros 
fondas, kurio steigėjai: reli
ginės bendruomenės, Lietuv
ninkų bendrija, lietuvių jau
nimo bendrija "Lituanica", 
"Ramuvos", "Vydūno", Kraš 
totyros, Vokiečių-lietuvių ir 
Lietuvos-Vokietijos draugi
jos, Knygų rūmai, Naciona
linė M. Mažvydo biblioteka, 
Vilniaus M. Mažvyko kny
gos ir "Prūsos" klubai, Są
jūdžio moterų teisių gynimo 
komitetas, labdaros bendrija 
"Mažoji Lietuva". Pastaroji 
kaupia lėšas M. Mažvydo pa
minklo statybai Ragainėje. 
1990 m. lapkrityje Vilniaus 
universitetas ir Lietuvos-Vo
kietijos draugija Vilniuje su

rengė tarptautinę konieren- 
ciją "Prūsija Lietuvos ir Vo
kietijos istorijoje". Šiais me
tais numatoma Lietuvos kom 
pleksinė kraštotyros ekspedi
cija Rytprūsiuose.

Šie ir daug kitų panašių 
faktų rodo, kad kultūrine 
prasme Rytprūsių prijungi
mas prie Lietuvos jau vyksta 
ir ateityje jis stiprės ir plėsis. 
Tačiau dabar politinėje plot
mėje kelti to krašto žemių 
prijungimo prie Lietuvos 
klausimą yra priešlaikiška. 
Tam turi subręsti atitinkamos 
sąlygos, kurias iš dalies nu
rodžiau savo straipsnyje, de
ja, sukėlusiame Algio Regio 
jausmingą reakciją.

Šiuo metu visų lietuvių 
dėmesys ir pastangos privalo 
būti sutelktos į pagrindinį ir 
svarbiausiąjį tikslą - Lietu
vos faktinės nepriklausomy

DVI KELIONĖS Į LIETUVĄ 
PER RYGĄ

IŠ BOSTONO ir NEW YORKO
- lėktuvo kainos ten ir atgal.

$801.00 PER KOPENHAGĄ:
Sąlygos:Oro bilieto pirkimas 30 dienų 

prieš išskridimą; 
Kelionės ilgis: mažiausiai 7 dienos, 

ilgiausiai 21 diena.
$855.00 PER HELSINKI:

Sąlygos: Oro bilieto pirkimas 21 dieną 
prieš išskrendant; 

Kelionės ilgis: mažiausiai 7 dienos, 
iki 90 dienų.

šiais skrydžiais gali pasinaudoti 
asmenys vykstą į Lietuvą su iškvietimais 

ir tie, kurie nori keliauti privačiai.
1991 

KELIONĖS l LIETUVĄ 
Nuo 7 iki 14 dienų Lietuvoje 

19 įvairių maršrutų 
Dauguma kelionių aplenkia Maskvą. 

Maršrutai (domūs - Šv. Velykos Lietuvoje, 
Šiluvos Atlaidai, kelionė laivu 

Baltijos Jūroj, Lietuva, Kopenhaga, 
Varšuva, Helsinkis

KAINOS nuo $1145.00
Smulkesnėms informacijoms ir lankstinukams, kreipkitės j 

BALTIC TOURS
77 Oak St., Suite 4 NEWTON, MA 02164
Tel. 617-965-8080 Fax 617-332-7781

bės atgavimą. Tiktai ją atga
vus lengviau spręsis ir visos 
kitos mums rūpimos proble
mos, jų tarpe ir teritoriniai 
klausimai.

W| NATIONWIDE 
M Į INSURANCE 

' MHK—« ■> on JOM' ’
APDRAUDOS rei

kalais geriausius patarna
vimus gausite kreipdamie
si į OBELENIO apdraudos 
įstaigą — 6028 Mayfield 
Road, Suite 10, Mayfield 
Hts.. Ohio 44124. Skambinti 
(216) 442-6810.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 

DIRVOS 
PRENUMERATĄ
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PLAČIAI NUSKAMBĖJO
LIETUVOS VARDAS

LosangelieČiai mėgsta 
keliauti. Kiekvienais metais 
vis ką nors naujesnio ir į skir
tingas vietoves.

Havajai, Pietų Amerika, 
Meksikos Riviera ir Alaska 
jau yra aplankyti ankstesnėse 
ekskursijose.

Todėl šį kartą panoro per 
skrosti Atlanto ir Carribų van
denis su jų įdomiomis salo
mis, kuriose pirmą kartą pla
čiai suskambėjo žodis: 
LITHUANIA. Tai buvo lap
kričio mėn. viduryje, 1990 
metais.

Iš losangeliečių grupė at
skridę lėktuvu į Floridą ir pa
siekę Fort Lauderdale uosto 
krantinę jau ten radome mū
sų laukiančius floridiečius 
Eleną Domijonaitienę, Dalilą 
Mackialienę, Marijų Sodonį 
su žmona ir dukra, Dr. Romą 
Gineitį su žmona iš Dayton, 
Ohio. Nuo jų neatsiliko ir 
kanadiečiai Maria Pužauskie 
nė ir Jonas Vilimas su žmo
na.

Po malonaus susipažini
mo ši LA asmenų lietuvių 
grupė su puikia nuotaika ir 
pakilusiu adrelinu tą patį va
karą išplaukė kelionėn su 
Princess Cruise liuksusiniu 
laivu ne vien tik savo malo
numui poilsiauti ar išdykauti 
bet turėjo kitą svarbesnį tiks
lą garsinti Lietuvos vardą.

Jau patį pirmąjį kelionės 
vakarą laive vykstančioje 
muzikinėje programoje ku
rioje dalyvavo keletą šimtų 
amerikiečių, salėje pakilo 24 
lietuvių rankos pranešant pro
gramos vadovui, kad čia yra 
LIETUVA. Žodis LITHUA
NIA buvo kiekviena vakarą 
pranešamas susirinkusiems 
dalyviams.

Sekmadienį visi lietuviai 
dalyvavo laive įvykusiose ka 
talikų pamaldose kuriose mi
šių metu vaidino vyriaujantį 
vaidmenį. Kartu meldėsi ir 
keletą šimtų amerikiečių.

Mišias celebravo jaunas 
katalikų kunigas iš Ispanijos, 
kuris savo turiningame pa
moksle gražiai paminėjo Lie
tuvą.

Aukas prie altoriaus nešė 
gydytojas Zigmas Brinkis ir 
Dana Paškevičienė ir gydy
tojas Romas Gineitis ir Elena 
Damijonai tienė.

Skaitymus atliko Dalila 
Mackialienė ir Vytautas Šeš
tokas.

Kulminacinis punktas 
buvo kada mišių metu Prin
cess Cruise laivo istorijoje 
pirmą kartą suskambėjo lie
tuviškos giesmės.

Floridiečiui Marijui So- 
doniui sodriu balsu vedant 
visi lietuviai sugiedojo: 
PRIEŠ TAVO ALTORIŲ ir
LIETUVA BRANGI.

Šios dvi giesmės pamal

dose dalyvaujančiai ameri
kiečių publikai padarė nepa
prastą įspūdį.

Po pamaldų laive sutikti 
keleiviai mus pažinę priėjo ir 
asmeniškai padėkojo už jaus
mingai išpildytas giesmes, 
sakydami kaip švelniai ir gra
žiai skamba lietuviška melo
dija ir žodžiai.

Sekanti nemažesnė at
rakcija buvo lietuvių grupės 
audiencija pas laivo kapito
ną.

Priėmimo metu kapito
nui AUGUSTO LAGO- 
MARSINI buvo įteikta do
vana gražiom lietuviškom 
juostom papuošta Dr. A. Ge
ručio knygą: LITHUANIA 
700 YEARS.

Šia proga jis buvo supa
žindintas su Lietuva ir jos 
siekiais.

Dovaną įteikė ponios 
Alė Stasienė ir Dana Paške
vičienė.

Laivo kapitonas nuo
širdžiai padėkojo už dovaną 
pažymėdamas, kad jis yra ge
rai susipažinęs su Lietuvos 
problemomis ir mums palin
kėjo greitu laiku atgauti pilną 
nepriklausomybę.

Kapitonas ir laivo kari
ninkai buvo sužavėti, kada 
visi dalyviai jiems lietuviškai 
sudainavo: valio, valio, il
giausių metų jums valio.

Vėliau sekusiuose asme
niškuose pokalbiuose su kapi
tonu jį nustebino lietuvių pa
žinimas pasaulio kraštų pla
tesniu mąstu.

Daug šių dalyvių yra bu
vę Italijoje ir net yra aplankę 
kapitono kilimo vietą - 
AMEGLIA netoli Genoa ir 
Florencijos miestų.

Nuo kelionės pirmos iki 
paskutinės dienos ir scenoje 
ir salėse ir laivo valgykloje 
tarnautojų ir keleivių tarpe 
buvo nuolatos girdimi žo
džiai: LITHUANIA AND 
LITHUANIANS.

Reikia džiaugtis pasiek

tos Angeles Lietuviu Radijo klubo ekskursijos dalyviai priėmime pas PRINCESS CRUISE- 
STAR PRINCESS laivo kapitoną Augusto Logomarsini

tais gerais rezultatais Lietu
vos vardo garsinimui. Visi 
grupės dalyviai pirmoje vie
toje pabrėždavo esą lietuviai 
kurie atstovauja Nepriklauso 
mą Lietuvą.

Tačiau šios kelionės me
tu nebuvo užmirštas ir mūsų 
tarpe savitas kultūrinis ben
dravimas.

Šios ekskursijos dalyvių 
tarpe buvo du medicinos dak
tarai tai Zigmas Brinkis ir 
Romas Gineitis kurie laive 
surengtoje Los Angeles Lie
tuvių Radijo popietėje davė 
daug naudingų patarimų svei
katos palaikymui ir jos išsau
gojimui.

Šioje kultūrinėje popietė 
je nebuvo užmiršta mūsų li
teratūra ir dailiojo žodžio 
menas.

Kartu su mumis keliau
janti teatro režisorė ir dailio
jo žodžio interpretatorė Dalia 
Mackialienė jausmingai pa
deklamavo pora deimančiu
kų, poeto Bernardo Brazdžio 
nio ir Poetės Janinos Deguty
tės eilėraščių.

Šioje dešimties dienų ke
lionėje Carribų jūroje ir At
lanto vandenyne aplankėme 
šešias salas: ST. CROIX, 
BARBADOS, MAYREU, 
MARTINIQUE, ST. THO- 
MASIRNASSAU.

Šios salos yra trijų vals
tybių teritorijos: Amerikie
čių, Britų ir Prancūzų.

Kiekviena sala yra savo
tiškai įdomi su savo ilgamete 
istorija ir gyventojais prade
dant nuo 15 šimtmečio.

Visose salose matosi di
deli socialinio nelygumo kon
trastai.

Čia atrasite gyvenvietę 5 
milijonų dolerių vertės o ne
toli jos vietinių gyventojų 
nuskurusios lūšnos.

Verta paminėti mažiau
sią savo teritorija bet tikrą ro
jaus kampelį tai MARE A U 
salą.

Šios salos dydis yra 1.5 
kvadratinės mylios su 150 
vietinių gyventojų. Galima 
įsivaizduoti tą antplūdį kada 
1500 laivo keleivių ir keli 
šimtai patarnautojų išlipo į

SU EKONOMIJA IR TEISE LIETUVON

Donatas Januta 1949 m. Vokietijoje su motina 
Petronėle Orintaite Janutiene ir tėvu Kaziu

Donatas Januta, korpora
cijų ir nekilnojamojo turto 
teisės advokatas (Berkeley, 

krantą ir tirštai okupavo salą 
vienai dienai.

Čia iš laivo buvo iškrau
ta į krantinę stalai, kėdės, liet
sargiai, kepimo krosnys, jū
roj maudymosi guminės len
tos ir kiti reikmenys.

Auksinis smėlis, šiltas 
jūros vanduo, tropikiniai au
galai ir medžiai su pavėsiu 
davė tikrą atgaivą ir poilsį 
visai dienai kuri buvo praleis
ta iki saulėlydžio.

Sėkmingai baigus šią ke
lionę, kuri buvo suorganizuo
ta Los Angelės Lietuvių Ra
dijo klubo vardu, noriu padė
koti visiems bendrakelei
viams, kurie nuoširdžiai ir 
patrijotiškai pasidarbavo, kad 
Lietuvos vardas taip sėkmin
gai ir plačiu mąstu pirmą 
kartą nuskambėjo PRIN
CESS CRUISE laive.

O Carribų jūra ir Atlanto 
švelniai banguojantieji van
denys dar ilgai primins ir pa
liks neužmirštamus šios ke
lionės įspūdžius.

Vytautas Šeštokas 

Kalifornija), praeito lapkri
čio dvi savaites praleido Lie
tuvoje. Nukeliavo valdžios 
įstaigos kviestas. Kaune ir 
Vilniuje ekonomikos mokyk
lose skaitė paskaitas apie 
JAV verslo įstatymus ir prak 
tiką. Turėjo daug pasitarimų 
ir "simposium" su vyriausy
bės ir ekonominių organiza
cijų nariais. Pokalbiui jį pri
ėmė ir prezidentas V. Lands
bergis.

Apie tą viešnagę keletoj 
numerių rašė Vilniuj leistas 
"Lietuvos Aidas", gi "Res
publika" anksčiau aprašė Do
nato Janutos patarimą nepar
duoti užsienio firmom že
mės, prireikus tik išnuomoti.

Kvietėjai Donatui Janu
tai parūpino viešbutį ir reika
lingą transportaciją. Lėktuvu 
kelionės kaštus, pagal susi
tarimą, jis pats užsimokėjo. 
Žinome, po tos viešnagės Lie 
tuvoj iškilo liūdnų dienų, ta
čiau ta kelionė ir kitų išeivių 
specialistų apsilankymai Lie
tuvoje parodo, kaip ten sten
giamasi suteikti reikalingų 
žinių savai valstybei tvarkyti.

Ne tik lietuviai, bet ir ki
ti Baltijos valstybių išeiviai 
imasi padėti saviškiams. 
Štai Los Angeles Times va
sario 4 d. numeryje plačiai 
rašo apie latvę aavoKatę tne- 
se Birzniece, kuri iš Kalifor
nijos yra nuvažiavusi Latvi
jon ir Rygoje dirba laisvės 
siekiančios vyriausybės tei
sine patarėja, vertėja ir spau
dos informatore.

(k)

PIRKDAMI 
AR PARDUODAMI 

NAMUS FLORIDOJE 
Ft. Lauderdale ir kitose 

Atlanto apylinkėse, kreipki
tės pas EDMUNDĄ CAPĄ, 
Century 21 - Choice Realty. 
Tel. (305) 943-0946 arba 
1-800-462-3028.

Skaitykit ir pkatinkįt
® I Ą.VĄ



9 psl. • DIRVA • 1991 m. vasario 14 d.

AMERIKOS PEDAGOGŲ IR 
VAIKŲ SPECIALISTŲ 

BENDRIJA PADĖTI LIETUVAI
Šį rudenį, Vaivos Vėb- 

raitės-Gustienės ir Jūratės 
Krokytės-Stirbienės iniciaty
va, įsikūrė Amerikos peda
gogų ir vaikų specialistų ben 
drija A.P.P.L.E. (American 
Professional Partnership for 
Lithuanian Education). Šios 
bendrijos veiklos branduoliu 
yra "Amerikos mokytojai - 
Lietuvos mokyklai" progra
ma. Bendrija veikia.įgaliota 
Lietuvos Respublikos Kul
tūros ir Švietimo Ministeri
jos, palaikant tamprius ryšius 
su L.R. Kultūros ir Švietimo 
Ministru D. Kuoliu, ir Minis
tro pavaduotoju A. Juozai
čiu, ir A. Antanaičiu. Ben
drija stengiasi suburti pe
dagogus ir įvairius vaikų au
klėjimo bei lavinimo spe
cialistus, o taip pat asmenis, 
kuriems rūpi Lietuvos švie
timas. Ši bendrija veikia Pa
saulio L.B. ir J.A.V. L.B. ži
nioje ir ketina bendradar
biauti su J.A.V. L.B. krašto 
valdyba bei jos institucijo
mis. Bendrijos veiklai pri
taria L.B. švietimo taryba.

KOKIE GI ŠIOS 
BENDRUOS VEIKIMO 

TIKSLAI?
Galutinis tikslas tai būtų 

padėti Lietuvai sukurti mo
dernią, demokratinę Lietuvos 
mokyklą. O pakeliui į šį tiks 
lą numatoma atlikti daug di
delių ir mažų darbų. Ypatin
gai dideli darbai laukia atsi
likusių vaikų auklėjime bei 
švietime. Šioje srityje tary
biniais metais Lietuvoje, 
kaip ir Sovietų Sąjungoje, trū 
ko specialių programų atsili
kusių vaikų mokymui, bei 
specialistams sąlygų susipa
žinus su pasauline praktika 
tobulintis šioje srityje. O juk 
kiekvienas vaikas, nežiūrint į 
jo gabumus ar sugebėjimus, 
turi turėti teisę į mokslą, 
švietimą. Turi teisę išmokti 
laisvai mąstyti, samprotauti, 
pagal pajėgumą įsigyti profe
siją, išmokti darbo, amato.

Tokiam švietimui reika
linga speciali metodika, nau
jas požiūris į kiekvieną vai
ką, kaip į potencialų moky
mui individą, atsižvelgiant į 
jo asmeninius sugebėjimus. 
Amerikos švietimo lygis, dir
bant su atsilikusiais vaikais, 
yra toli pažengęs. Todėl 
A.P.P.L.E. stengiasi įvairiais 

t RITA MATAS - Broker - G.R.I. - C.R.A.

Matas realtors
2412 CEDARWOOD ROAD 
PEPPER PIKE, OH 44124

(216) 473-2530

18021 MARCELLAROAD 
CLEVELAND, OH 44119 

(216) 486-2530

ADV. VYTAS MATAS - teisinis patarėjas

būdais perduoti Lietuvos pe
dagogams ir vaikų specialis
tams tą sukauptą patirtį viso
se pedagogikos srityse, ir jų 
tarpe - specialaus ugdymo 
srityje. Vykdant šią progra
mą atsiveria didelės galimy
bės, kaip prisidėti prie Lie
tuvos švietimo pertvarkos 
proceso. A.P.P.L.E. veiklos 
programoje yra numatyta:

- skatinti Amerikos pe
dagogus, keliant savo kvali
fikacijas, atlikti mokslo dar
bus Lietuvoje,

- sudaryti sąlygas at
vykstantiems Lietuvos pe
dagogams susipažinti su sa
vo specialybės žmonėmis ir 
metodika Amerikoje,

- rūpintis Amerikos ir 
tarptautinių profsąjungų 
bendradarbiavimu su pana
šiais vienetais Lietuvoje, o 
taip pat pedagoginių insti
tutų bei kitų mokyklų Ame
rikoje ir Lietuvoje ryšiais,

—paruošti Lietuvos mo
kytojams naudingus J.A.V. 
spaudoje išleistus straips
nius, kurie galėtų būti skel
biami Lietuvos spaudos lei
diniuose,

- ruošti medžiagą 
(straipsnius, video juostas ir 
pan.) mokyklinio amžiaus 
vaikų tėvams apie didžiulę 
tėvų įtaką vaiko asmenybės 
ugdyme,

- supažindinti pedago
gus ir kitus specialistus su 
galimybėmis gauti stipendi
jas iš įvairių J.A.V. fondų, 
paremenčius jų profesinį 
darbą Lietuvoje,

- ieškoti įvairių medžia
ginių aukų, tokių kaip mo
kymo priemonės, vadovėlių, 
ir pan., įvairiose leidyklose 
bei mokyklose,

- skleisti žinias apie lie
tuviškos mokyklos padėtį 
Amerikos spaudos leidi
niuose.

Išdėsčius šias pagrindi
nes A.P.P.L.E. veikimo gai
res reikėtų paminėti jau at
liktus šios bendrijos darbus.

Neseniai Amerikoje 
lankėsi vaikų psichiatras iš 
Lietuvos, medicinos mokslų 
kandidatas, Lietuvos psichia
trų asociacijos pirmininkas 
dr. Dainius Pūras.

Dr. D. Pūras yra be galo 
susirūpinęs specialaus vaikų 
ugdymo problema Lietuvoje 

(Special Education). Kol kas 
vaikai, turintįs mokymosi 
sunkumų, protiškai atsilikę 
vaikai yra laikomi antrarū
šiais piliečiais. Vaikai su 
sunkesniais vystymosi sutri
kimais yra visiškai izoliuoti 
nuo visuomenės, jiems nėra 
specialių mokymo programų, 
trūksta specialistų, gebančių 
su vaikais dirbti. Todėl savo 
viešnagės Amerikoje metu, 
dr. D. Pūras labiausiai domė
josi specialaus vaikų lavini
mo sritimi Jungtinių Ameri
kos Valstijose. A.P.P.L.E. 
bendrija labai sėkmingai ko
ordinavo dr. D. Pūro kelio
nės po Ameriką tvarkaraštį.

A.P.P.L.E. bendrija jau 
yra numačiusi eilę veiklos 
projektų ir ateičiai. Vienas iš 
jų yra Lietuvoje organizuoja
mi mokytojų kvalifikacijos 
kėlimo kursai. A.P.P.L.E. 
atsakomybė organizuojant 
šiuos kursus, sustatyti pa
grindinę kursų programą, 
surasti dėstytojus, norinčius 
skaityti paskaitas kursų me
tu, numatyti įvairių paskaitų 
temas.

Tokių kursų suorganiza
vimas praplėstų Lietuvos pe
dagogų žinias, padėtų už- 
megsti glaudžius ryšius tarp 
Amerikos bei Lietuvos vaikų 
mokymo specialistų, atsiver
tų galimybės vieni kitus pa
žinti ir ateityje sėkmingai 
bendradarbiauti, atstatant 
Lietuvos mokyklą. Mokyto
jų kvalifikacijos kėlimo kur
sai Lietuvoje numatomi 1991 
liepos 13 d. - rugpjūčio 14 
dienomis. Kursų programa 
susidarys iš dviejų pamainų 
po dvi savaites. Kursus Lie
tuvoje koordinuos Mokytojų 
kvalifikacijos centro direk
torius Rimantas Želvys.

Mieli tautiečiai, kviečia
mi jus įsirašyti į A.P.P.L.E. 
gretas, prisidėti prie šios 
bendrijos veiklos. Juk mo
kytojo profesija Lietuvoje 
nuo seno buvo laikoma viena 
iš labiausiai gerbtinų profe
sijų. Mokytojų rankose yra 
Laisvos lietuvos vaikų atei
tis. Padėkime Lietuvos mo
kytojams atstatyti Lietuvos 
mokyklą - mokyklą su gra
žiomis senomis tradicijomis 
ir naujais, modemiškais mo
kymo metodais.

A.P.P.L.E. bendrijai gali 
priklausyti įvairus specialis
tai, dirbantys vaikų švietimo 
bei vaikų apsaugos srityse: 
Educators; Special Educa- 
tors; Speech, Occupational 
and Play Therapists; School 
Psychologists and Adminis-

ŠVIETIMO TARYBOS PRANEŠIMAI

JAV LB ŠVIETIMO 
taryba informuoja ir džiau
giasi, kad į neseniai paskelb
tą Lietuvos vaikučiams maiš
to ir mokyklinių reikmenų 
vajų rado išeivijoje nuošir
džius atsiliepimus. Dosnias 
aukas ir gėrybes siunčia ne 
tik lituanistinės mokyklos, 
bet ir geraširdžiai tėvynai
niai. Štai jie: Martynas Bra- 
kas, NY; ALRK Moterų są
jungos 'dvidešimtos kuopos 
narės, Chicaga; Mečys ir Ele 
norą Valiukėnai, Chicaga; 
dr. Bronius ir Genovaitė Mic 
kevičiai, MA; Julius Boty- 
rius, NY; Kazys ir Aga Ri
mai, Chicaga; Algirdas ir 
Viktorija Karaičiai, MI; Ele
na Dovydėnienė, MA; Anta
nina Rejerienė, Oak Lawn; 
Connecticut "Atgimimo" ir 
Čikagos Kr. Donelaičio li
tuanistinės mokyklos.

Kartu primename, kad 
vajus tęsis iki šių metų kovo 
1 dienos.

ELENA KUBILIENĖ, 
dirbanti Lietuvos Švietimo 
ministerijos skyriuje, kuria
me tvarko vaikų namelius ir 
prieglaudas, sausio 23-30 
dienomis lankėsi Chicagoje. 
JAV LB Švietimo tarybos 
pakviesta lankėsi Kr. Done
laičio, Dariaus ir Girėno, Chi 
cagos aukštesniojoje lituanis
tinėje mokykloje, Pedagogi
niame lituanistikos institute 
ir keliose Montessori mokyk 
lėlėse: Kriaučeliūnų vardo 
nameliuose, Lemonto Žibu
rėlio mokykloje ir taip pat 
angliškoje Beverly mokyklo
je.

Šių metų sausio 30 dieną 
lankėsi Hanson Park mokyk
loje Chicagoje, kurioje dirba- 
na su atsilikusiais vaikais. 
Elena Kubilienė pasiryžusi 
pertvarkyti Lietuvos vaikų 
priežiūros ir mokslo namus. 
Jinai yra įkūrusi SOS nelai

mingiems vaikučiams remti 
draugiją.

DALYVAUKIME 
KONKURSUOSE

JAV LB Švietimo taryba 
skelbia pradinės mokyklos 
septinto ir aštunto skyrių bei 
aukštesniosios mokyklos vi
sų keturių klasių mokiniams 
rašinių konkursą šiomis pasi
rinktomis temomis: 

trators; Sočiai Workers, 
Counselors, ir pan. O taip 
pat visi asmenys, kurie nori 
prisidėti prie Lietuvos švie
timo pertvarkos darbų.

Norinčius užsiregistruoti 
prašome atsiusti savo vardą, 
pavardę, adresą, telefoną ir 
specialybę šiuo adresu: 
A. P. P. L. E.
Lithuanian Resource Center 
P.O. Box 1370
West Hartford, CT 06107 
telf. (203) 521-7051

Raimonda Rukšienė

1. ) Ar vien tik lituanisti
nė mokykla gali mane pada
ryti geru lietuviu, gera lietu
vaite;

2. ) Kuo aš skiriuosiu nuo 
savo amerikiečių draugų.

. . . mm ■ -■Rašinio apimtis turėtų 
būti bent dviejų mašinėle ra
šytų puslapių. Rašinį pasira
šyti slapyvardžiu ir pažymėti 
amžių. įdedamas atskiras 
vokas su autoriaus vardu, pa
varde, adresu, telefonu, mo
kykla ir skyriumi.

Skiriamos trys premijos: 
I-$40, II-$35, III-$30.

Rašinius atsiųsti ne vė
liau 1991 metų kovo 15 die
nos šiuo adresu: Rūta Jauto- 
kienė, 5859 South Whipple, 
Chicago, IL 60629 / (312) 
778-0699. Sudaryta vertini
mo komisija.

Lituanistinių mokyklų 
mokytojai prašomi paraginti 
mokinius šiame konkurse 
kuo skaitlingiau dalyvauti.

PIEŠINIŲ KONKURSAS
JAV LB Švietimo taryba 

išeivijos lietuviškajam jauni
mui skelbia piešinių konkur
są:
1. Amžius:

1 grupė - vaikų darželis 
ir pirmas skyrius;

2 grupė - antras, trečias, 
ketvirtas skyrius;

3 grupė - penktas, šeštas 
skyrius (konkurse gali daly
vauti pavieni mokiniai arba 
visa klasė).
2. Temos:

1 grupė - daina "Du 
gaideliai";

2 grupė - "Pele-nė";
3 grupė - sukuria savo 

pasaką ir išpaišo. Prašom 
prie piešinių prisegti pasaką.
3. Dydis: piešti ant 81/2 x 11 
colių dydžio balto popieriaus 
arba kartoninio popieriaus 
(posterboard).
4. Skaičius:

1 ir 3 grupei - 2 pieši
niai;
2 grupei - 4 pie-šiniai.

5. Piešimo technika: paprastu 
pieštuku, spalvotais pieštu
kais, kreida, pastelėmis (eray 
ons), flamesteriais (markers) 
ir akvarelėmis.
6. Premijos (1,2 ir 3 vietos):

1 grupei-$15, $10, $5;
2 grupei - $20, $ 15, 

$10;
3 grupei - $25, $ 20, 

$15.
Piešiniai bus premijuoja

mi pagal išreikštą pasakų gro 
žį ir estetiką. Piešiniai turi 
būti užbaigti ir prisiųsti ko
misijai ne vėliau 1991 metų 
kovo 15 dienos. Komisiją 
sudaro: pirm. Vida Brazaity- 
tė, Rima Polikaitytė ir Daiva 
Skuodytė. Piešinius siųsti: 
Vida Bražaitytė, 9201 South 
Moody, Oak Lawn, IL 60453 
/(708)598-8331.

Prie piešinių pridėti var
dą, pavardę, adresą, telefoną, 
skyrių, mokyklos pavadini
mą.
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• JAV spalio 13 d. išlei
do 25 centų pašto ženklų 
buv. prezidentui generolui 
Eisenhoweriui pagerbti jo 
100 metų gimimo sukakties 
proga.

Dwight David Eisenho- 
wer (1890-1969) gimė Teni- 
son vietovėje, Texas. Jau
nystę praleido Abilene, Kan- 
sas, kur ir mokėsi. Jau I - jo 
karo metu tarnavo JAV ka
riuomenėje, eidamas instruk
toriaus pareigas. II-jo karo 
metu jis, kaip prityręs kari
ninkas, vadovavo alįjantų ka
riuomenei Vakarų fronte 
įvairiuose veiksmuose, išli
pant Normandijoje, ir vėliau 
Viduržemio jūros srityje ir 
šiaurės Afrikoje. 1950 m. 
buvo paskirtas vyr. NATO 
vadu. 1953 m. buvo išrink
tas kaip trisdešimt ketvirtas 
Jungtinių Amerikos Valstijų 
prezidentas ir juo išbuvo iki 
1961 m. Mirė 1969 m. ir pa
laidotas Abilene, Kansas, kur 
vėliau buvo įrengtas ir jo 
momorialinis muziejus.

• KANADA šių metų 
pradžioje vėl pakėlė pašto ta
rifus ir išleido naujus pašto 
ženklus. Tai jau kelinti me
tai iš eilės, kad pašto tarifai 
nuolat keliami.

Dabar buvo išleisti: vi
daus laiškams - du pašto 
ženklai po 40 centų - su Did. 
Britanijos karaliene Elžbieta 
II ir Kanados vėliava (klevo 
lapas), 46 c. jūros gyvuliai - 
laiškams į JAV, 63 c. žuvis - 
laiškams į užsienius ir 80 c. 
briedis - oro pašto laiškams į 
užsienius. Be to, šiems me
tams numatyta išleisti visa 
eilė jubiliejinių pašto ženklų. 
- Čia dedame anksčiau išleis 
tą 44 c. Pašto ženklą, kuria
me parodytas banginis (At- 
lantic Walrus).

• SOV. SĄJUNGA nese
niai tarp kitko išleido ir čia 
dedamą 15 kapeikų pašto 
ženklą, kuriame parodytas 
naminis paukštis kalakutas.

Kalakutas (patelė kala
kutė) originaliai yra kilęs iš 
Vakarų Indijos (Meksikos ir 
kitų kaimynų) ir Europoje 
buvo užveistas tik po Ameri

kos atradimo. Amerikoje ka
lakutas vadinamas "turkey" 
ir plačiai auginamas vidurio 
ir vakarinėse valstijose, labai 
vertinamas dėl jo mėsos, kuri 
ypač Padėkos dienos proga 
yra neišvengiama. Ir Lietu
voje kalakutas žinomas jau 
nuo seno, kaikur vadinamas 
kurkinu ir kurkė, seniau au
gintas tik dvaruose, vėliau 
pažįstamas ir augintas ūkiuo
se su kitais naminiais paukš
čiais.

• ŠVEDIJA išleido pašto 
ženklus su įvairiais sodo vai
siais. Čia dedame tos serijos 
20 oro pašto ženklą, kuriame 
parodyti mėlynieji slyvai.

Sodo medis slyva (kai
kur sakoma ir slyvas) gerai 
pažįstamas medis Europoje, 
Azijoje ir Amerikoje ir jų 
esama daugelio rūšių. Bet 
daugiausia žinomi geltonieji 
ir mėlynieji slyvų vaisiai. 
Pastarieji yra kiek mažesni. 
Ir Lietuvos soduose slyvos 
labai gerai žinomos, bet dau
giausia mėgstami geltonieji 
vaisiai, kurie paprastai yra 
didesni.

• • •

DETROITAS

KLAIPĖDOS KRAŠTO 
IŠVADAVIMO 

MINĖJIMAS
Sausio 15 d. suėjo 68 me 

tai kai Klaipėdos kraštas su
kilėlių buvo išvaduotas ir pri 
jungtas prie Lietuvos. Minė
jimas buvo pravestas Šv. An
tano parapijoje sausio 20 d. 
ir pradėtas 10:30 vai. ryto 
Mišiomis. į bažnyčią įžygia
vo LSST ir Ramonėnų Det
roito skyriaus pirmininkas 
Mykolas Abarius, Nemuno j. 
šaulių rinktinės ir ramovėnų 
centro valdybos pirmininkas 
Edmundas Vengianskas, šau
lys Vincas Zimkus, Švyturio 
j. šaulių kuopos pirmininkas 
Bronius Valiukėnas ir Švy
turio j. šaulių kuopos vicepir 
mininko Juozo Kinčiaus va
dovaujamos 6 vėliavos: Ame 
rikos, Lietuvos, Savanorių - 
Kūrėjų, St. Butkaus ir Švytu
rio j. šaulių, Dariaus - Gire-

Pirmasis Lietuvos valstybės karininkas Antanas 
Juozapavičius, narsiai ginus atsistatančią valstybe, ko
voje su į Lietuvą besiveržiančiais bolševikais, žuvo ant 
Nemuno tilto Alytuje. Jo garbei pastatyti paminklai ko
munistų buvo nugriauti, o dabar vėl atstatyti.

no Kiuoo. Misiąs uz gyvus ir 
žuvusius Klaipėdos krašto da 
lyvius aukojo parapijos kle
bonas kun. Alfonsas Babo
nas, skaitinius skaitė Matas 
Baukys, auką nešė Edmun
das Vengianskas ir Stasys 
Šimoliūnas. Gražiai giedojo 
parapijos choras.

Po Mišių turėjome vai- 
šes-kavutę. Onutė Abarienė 
vaišino iš Lietuvos atvežtais 
saldainiais.

Akademiją pradėjo ramo 
venų Detroito skyriaus pir
mininkas Mykolas Abarius ir 
pakvietė kun. Alfonsą Bato
ną sukalbėti įnvokaciją. Po 
invokacijos pagerbti žuvę 
Klaipėdos krašto vaduotojai 
ir dabar rusų žiauriai nukan
kinti lietuviai Vilniuje. Gy- 
viensiams Vincui Tamošiū
nui ir Stasiui Šimoliūnui pri
segtos gėlės. Mykolas Aba
rius pristatė paskaitininką. 
Paskaitą skaitė atvykęs iš 
Chicagos Ramovėnų centro 
valdytos ir Nemuno Jūrų šau 
lių rinkinės pirmininkas Ed
mundas Vengianskas.

Meninę dalį atliko para
pijos choras ir visi dalyviai 
muz. Stasiui Slidžiui vado
vaujant. Choras ir visi daly
viai padainavo 4 dainas: 
Aras, Giedu dainelę, Pajū
riais, ir Nurimk sesute.

Mykolas Abarius padė
kojo visiems tokį vykusį mi
nėjimą surengus.

Prieš minėjimą buvo ra
šomi Amerikos senatoriams, 
kongresmanams ir kitiems 
pareigūnams Lietuvos reika
lu laiškai. Laiškus rašyti tal
kininkavo jaunimas - Rima 
ir Vitalija Idzelytės. Tai gra
žus mergaičių pasišventimas.

A. Grinius.

Atnaujindami prenumeratą 
ir kitomis progomis Dirvai 
aukojo:

Daškevičius O., Chicago .... 2500 
Kižys A.D. Euclid . . . . . . . . . . . . . . 25.00
Melsbakas, M. Cleveland .... 5.00 
Rack, VI Eastlake, . . . . . . . . . . . . . . . 5.00
Vameckas, V. Waterbury .. 15.00 
Rosanskas, K. Chicago . . . . . . 25.00
Varkala, P. England . . . . . . . . . . .  25.00
Skorupskas,S.W.Bloomfield 5.00 
Jurgelevičius, Dorchester... 10.00 
Augaitis, S. Watertown, . . . . . . 5.00
Bakūnas, E. Ellicott City .... 1500 
Bložė, V., Strongsville. . . . . . . . . 25.00
Gaižutis, U, Euclid . . . . . . . . . . . . . . .  5.00
Idika, A. St. Pete's B. . . . . . . . . . . . . . . 5.00
Jadviršis, P, Chicago . . . . . . . . . . . . . 5.00
Jagutis, M. Daytona B. . . . . . . . .  25.00
Juzėnas, W. Southfield . . . . . . 10.00
Matulionis, A. Cleveland ... 10.00 
Meile, V. Chicago . . . . . . . . . . . . . . . 10.00
Misiūnas, V. Elizabeth .....*. 25.00 
Miškinis, M. Orchard Lake 25.00 
Pangonis, St. Omaha . . . . . . . . . .  15.00
Paprockas, B. Glendale . . . . . . 25.00
Penikas, T. Woodhaven . . . . . . . 10.00
Pipiras, J. Worcester . . . . . . . . . . . . 25.00
Ralysm, K. Cleveland . . . . . . . .  25.00
Rugienius, V. Livonia . . . . . . . . .  5.00
Sadeika, C. Farmington Hills 5.00 
Šeštokas, V. Los Angeles ... 75.00 
Šinkūnas, L. Cherry Hill . . . . . 5.00
Simonaitis, O. Chicago. . . . . . . . . .  5.00
Vilutis, M. StPete. . . . . . . . . . . . . . . . 15.00
Zdanys, V.W. Hartford . . . . . . 25.00
Zebcrtavičius, V. Sunny Hill.. 5.00 
Zickus, P. Dorchester . . . . . . . . . .  5.00
Ardys, J. Fairview . . . . . . . . . . . . . . 10.00
Briedis, B. Chicago . . . . . . . . . . . . 15.00
Bumelis E. Ormond B. . . . . . . . . . .  5.00
Capas E Pompano B. . . . . . . . . . . . . 50.00
Černius E. Jacksonville . . . . . . .  5.00
Diskenas, A. St. Pete. . . . . . . . . . .  10.00
Kapočius J. Cotvit . . . . . . . . . . . . .  10.00
Katinas, V. Richmond Hill, 10.00 
Matic A. Russell. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11.00
Pautienis A. Richmond . . . . . .  10.00
Rūtenis J. Hyannis, . . . . . . . . . . . . . 25.00
Sutkus B. Richmond Hill ... 10.00 
Vaineikis J. Chicago . . . . . . . . . . . . . 15.00
Zdanys A. Newington . . . . . . .  10.00
Žolynas P. Chicago . . . . . . . . . . .  25.00
Apynys, V. Clinton, . . . . . . . . . .  10.00
Strazdas, J. Sunny Hills . . . . . 16.00
Januta, K. LA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20.00
Visiems aukotojams.....

nuoširdžiai ddkojame

LIETUVIŲ FONDO 
PRANEŠIMAS

Pranešame, kad Lietuvių 
Fondo paramai gauti prašy
mai turi būti įteikti L. Fondo 
būstinėje ar išsiųsti paštu 
(pašto spaudas): 
bendrai paramai - iki 1991 
m. kovo 15 d.
stipendijoms - iki balandžio 
15 d.

Vėliau gauti prašymai 
nebus svarstomi.

Prašymų formos ir smul
kesnė informacija gaunama 
Lietuviu Fondo būstinėje: 
3001 West 59th Street, Chi
cago, IL 60629, telef.312- 
471-3900.
Organizacijos prašymų for
mose įrašo Fed. ID numerį, o 
asmenys savo turimą Sočiai 
Security numerį. Tas taiko
ma ir studentams.

RELIGINIS 
KONKURSAS

Anksčiau paskelbta, kad 
prel. Juozas Prunskis skiria 
$5,000 premiją(s) naujam re
liginiam veikalui išleisti ar 
projektui vykdyti.

Jau numatyta konkurso 
premijai paskirti komisija. 
Ją sudaro: Kun. dr. V. Cuku- 
ras, dr. Mirga Gimiuvienė, 
Aldona Lingertaitienė, sesuo 
Igne Marijošiūtė ir Eligijus 
Sužiedėlis.

Norintieji KONKURSE 
dalyvauti turi:

(1) įteikti savo parašytą 
ar išverstą religinį veikalą, 
skirtą vaikams, jaunimui ar 
suaugusiems; arba

(2) paruošti projektą, ug
dantį krikščionybės idealus. 
Toks projektas galėtų būti se 
minaras kateketams ar litur- 
gistams, ar kursas jauniems 
vadovams, ar net stipendija 
religinių kursų studentui(ei), 
įsipareigojusiam vėliau dirbti 
lietuviškoje parapijose, ar pa 
našiai.

Konkurso medžiagą rei
kia prieš 1991 rugsėjo 1 d. 
įteikti Nek. Pr. Marijos Se
serims šiuo adresu:

Sisters of the Immacu- 
late Conception 
Religinis Konkursas 
600 Liberty Highvvay 
Putnam CT 06260 
Veikalas ar projektas pa

sirašomas slapyvardžiu ir įde 
damas atskiras vokelis su tik
rąja autoriaus pavarde, adre
su ir telefonu. Premijų įtei
kimas įvyks 1991 spalio 27 
d. ir bus paskelbtas spaudoje.

APARTMENT FOR RENT 
LAKE SHORE -185 St. Area 
Large, modem, 1 bedroom 
apt. Appliances, air cond., 
Garage incl., Quiet bldg. No 
pets Lease. $325 Per Month.

Telf. 338-3205

APARTMENT FOR RENT
LAKE SHORE BLVD.-EAST 
PARK DR. 1 and 2 bedrooms. 
Apartments very clean and 
quiet, nevv carpeting and 
appliances, Garages - No pets.

Tel. 481-4258
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ŠVENTĖS MINĖJIMO 
TVARKA

1991 vasario 17 d., sek
madienį

9:45 vai. trumpos apei
gos prie paminklo žuvusiems 
už Lietuvos laisvę.

10:00 vai. Šv. Mišios 
Dievo Motinos parapijos 
bažnyčioje.

10:30 Šv. Jurgio parapi
jos bažnyčioje.

4:00 vai. Minėjimas Die
vo Motinos parapijos salėje.

Minėjimo programoje 
trumpa oficialioji dalis, Vik
toro Nako ir Paul A. Goble 
paskaitos, meninė dalis, ku
rią atliks Clevelando vyrų 
choras vadovaujamas muz. 
Raimundo Kavaliausko.

Minėjimo išlaidoms pa
dengti įėjimo mokestis 4.00 
dol.

Minėjimo rengėjai ALT- 
’o Clevelando skyrius ir JAV 
LB Clevelando apylinkė kvie 
čia visus lietuvius gausiai da
lyvauti minėjime. Paro
dykime savo solidarumą su 
tais, kurie, nebodami pavojų 
gyvybei, atsiliepia į Lietuvos 
vyriausybės kvietimą ginti 
lietuvių teises.

• • • • •
• MIRĖ VALERIJA 

AUGINIENĖ, vasario 6 d. 
Clevelande mirė poeto, Dir
vos bendradarbio Balio Au
gino žmona Valerija Kamai- 
tytė - Auginienė.

Valerija Auginienė gimė 
Kybartuose ir ten lankė pra
dinę mokyklą bei gimnaziją, 
o vėliau persikėlė į Kauną. 
Kaune lankė Kauno Konser
vatoriją. Ten ištekėjo už 
Kauno Valstybinio Radiofo
no pranešėjo Balio Augino. 
Emigravo į Ameriką ir apsi
gyveno Clevelande. Užaugi
no sūnų Gintarą Kąstytį. Ei
lę metų dirbo Dr. M. Vaitėno 
kabinete ir vėliau atskaitomy

(Atkelta iš 6 psl.)

• FILMAS IŠ LIETU
VOS. Trijų valandų ilgio fil
mas gautas iš Lietuvos, kuria 
me rodoma kruvinieji rusų 
kareivių siautėjimai ir žudy
nės, jiems užimant TV ir ra
dio stotį Vilniuje. Tą filmą, 
iš trijų valandų, Daiva Kezie 
nė sutrumpino į vienos valan 
dos ir sausio 27 d. Kultūros 
Židinyje parodė. Žiūrovai 
buvo giliai sukrėsti ir labai 
pasipiktino rusų kareiviu 
žiaurumu. p. palys 

bės skyriuje vvnite Motors 
kompanijoj. Ji labai mėgo 
žmones, augino gėles ir me
niškai megzdavo.

Atsisveikinimas įvyko 
vasario 7 d. Jakubauskų ko
plyčioje. Palaidota penkta
dienį, vasario 8 po šv. mišių 
Dievo Motinos parapijos 
šventovėje, Visų Sielų kapi
nėse. Šv. Mišias aukojo kle
bonas Gediminas Kijauskas, 
S.J.

| PARENGIMAI I
• VASARIO 17, Vasario šešio

liktosios minėjimas. Pradžia 4 v.p.p. 
Rengia ALT ir LB.

• KOVO 17, Skautijos rengia
ma Kaziuko Mugė.

• BALANDŽIO 7, Sv. Jurgio 
parapijos Atvelykio Stalas.

• BALANDŽIO 13, Arvydo ir 
Nelės Paltinų koncertas. Rengia 
ateitininkai.

• BALANDŽIO 14, Clevelando 
ateitininkų šventė.

• GEGUŽES 5, Lietuvos Valsty
binės Operos solistų Virgilijaus NO
REIKOS ir Irenos MILKEVIČIŪ
TĖS koncertas Dievo Motinos para
pijos auditorijoje. Rengia Lietuvių 
Fondas, talkinant LB Clevelando 
apylinkės valdybai.

• GEGUŽĖS 27, Amerikos ir lie
tuvių veteranų prisiminimas ir pa
gerbimas. Mišios ir pusryčiai Sv. 
Jurgio parapijoje.

• RUGPI0Č1O 4, tradicinė ra- 
movėnų gegužinė žurnalui “Karys” 
paremti, įvyks prie ežero tarp Land- 
seer ir Canterbury gatvių. Pradžia 
12 vai. pietų metu.

• RUGSĖJO 8, Šiluvos šventė 
Šv. Jurgio parapijoje.

• LAPKRIČIO 10, 11:30 vai. 
Šv. Jurgio parapijos Mini-Festivalis 
parapijos salėje.

• LAPKRIČIO 28, Lietuvos ka
riuomenės atsikūrimo minėjimas Lic 
tuvių Namų viršutinėje salėje. Ren
gia Clevelando ramovėnai.

• GRUODŽIO 24, Bendros Kū
čios 9:30 v.v. Šv. Jurgio parapijos 
salėje.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI
DIRVOS
PRENUMERATĄ

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga

Delio E., William J. Sr.,

William J. Jakubs Jr. ir

Barbara Jakubs Schmidt
Licenzijuoti direktoriai ir balzamuoto/ai

936 East 185th Street. Cleveland. Ohio 44119 
Tel. (216] 531-7770

Laidotuvių koplyčia erdvi, vėsinama 
teikianti jaukią atmosferą liūdesio 
valandoje.- Didelė aikštė automobi

liams pastatyti.

4F

DALIA PUŠKORIENĖ 
LIETUVIŲ FONDO 
ĮGALIOTINĖ OHIO 

VALSTYJOJE
Daug metų Clevelando ir 

Ohio lietuviams Lietuvių fon 
dui atstovavo Milda Lenkaus 
kienė. Jai dėl kitų įsiparei
gojimų iš šių garbingų parei
gų pasitraukus, Lietuvių fon
do atstove Clevelandui ir vi
sai Ohio valstijai buvo pa
kviesta ir sutiko šias pareigas 
perimti, žinoma socialogė- 
psichologė Dalia Puškorienė.

Dalia Puškorienė, tada 
Bartkutė, 1949 m. su tėvais 
atvyko į Clevelandą, čia bai
gė gimnaziją ir įsigijo baka
laurą iš sociologijos, sukūrė 
šeimą su dr. Viktoru Puško- 
rium ir išaugino septynius 
vaikus. Mažiausiąjį išvedusi 
į vaikų darželį, pati grįžo į 
Clevelando valstybinį uni
versitetą ir įsigijo magistrą iš 
klinikinės- visuomeninės 
psichologijos Domėjosi ad
ministracine sritimi ir studi
jas gilino Case Westem Re- 
serve universiteto Mandel 
centre ir gavo ne pelno sie
kiančių organizacijų admi
nistratorės diplomą (Non- 
Profit Management).

Ilgesnį laiką dirbo "Com 
munity mental health srityje 
ir 6 metus buvo klinikos di
rektore. Mirus vyrui dr. Vik
torui, 1989 metais Dalia pe
rėmė direktorės pareigas 
Court Diagnostic and Treat- 

ment centre, Toledo, OH. 
Tai privati organizacija, tei
kianti teismams psichologi- 
nius-psichiatrinius patarna
vimus. Penkias darbo dienas 
dirba ir gyvena Toledo mies
te, o savaitgalius pralesti grįž 
ta į Seven Hills, vieną iš Cle
velando priemiesčių.

Dalia veikia ateitinin
kuose, LB-nėję ir šiuo metu 
yra Lietuvai pagalbai teikti 
moterų komiteto pirmininkė.

Atsipalaidavusi nuo kitų 
įsipareigojimų, Lietuvių 
fondo valdybos kvietimu, 
Dalia Puškorienė sutiko nuo 
šių metų pradžios perimti LF 
atstovės pareigas visai Ohio 
valstijai. Naujajai įgaliotinei 
linkime sėkmingos veiklos, 
verbuojant naujus narius, 
kontaktuojant jau esamus ir 
telkiant įnašus Lietuvių fon
dui. Visos aukos atleidžia
mos nuo federalinių mokes
čių.

Lietuvių fondo įgaliotinė 

H ‘Taupa
Lithuanian Credit “Union 

Lietuvių Kredito Kooperatyvas 

767 Lašt 185th Street

Cfevefand, Ohio 44119

(216) 481-6677

įsikūręs Nuosavuose Namuose

Taupykite ir Skolinkitės vieninteliame lietuvių kredito 
kooperatyve Ohio valstijoje.

Darbo Valandos:
Antradieniais-ketvirtadieniais nuo 9:00—4:00 p.p.
Penktadieniais nuo 9:00-6:00 v.v., Šeštadieniais nuo 9:00—3:00 p.p.
Sekmadieniais nuo 11:00-12:00 p.p. (DMNP parapijos patalpose)

Visi Bankiniai Patarnavimai

Mokame Aukštesnius Nuošimčius Už:
Taupymo Sąskaitas, Certifikatus, IRA, Čekių Sąskaitą, ir 1.1.

Skoliname Geriausiomis Išsimokėjimo Sąlygomis: 
Asmeniniams Reikalams, Automobilių ir Laivų Pirkimui,
Namų Remontui (Home Eųuity), Namų Pirkimui (Mortgages)

Parduodame pinigines perlaidas (Money Orders), Traveler’s Checks, 
Priimame telefono, elektros, šildymo, ir vandens sąskaitas, 
Buckeye Cards, Notaro patarnavimai, U.S. Savings Bonds, ir t.t.

*** Kiekviena taupomoji sąskaita federalinės valdžios *** 
apdrausta Iki $100,000.

Mūsų Tikslas: Ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas.

pasiekiama savaitės dieno
mis Toledo įstaigos telefonu 
419-244-8624, o savaitga
liais namuose, telef. 216-524 
-7126. Namų adresas: Dalia 
Puškorius, 3867 Cindy Lane, 
Seven Hills, OH 44131.

Kartu primename, kad 
Lietuvių fondo paramai gauti 
nustatytos formos prašymai 
LF būstinėn turi būti atsiųsti: 
bendrai paramai iki 1991 m. 
kovo 15 d., o studentų sti
pendijoms - iki balandžio 15 
d. Vėliau gauti prašymai ne
bus svarstomi. Prašymų for
mos gaunamos Lietuvių fon
do būstinėje, telef. 312-471- 
3900.

Naujajai Lietuvių fondo 
įgaliotinei Daliai Puškorienei 
linkime sėkmingo darbo, o 
visus lietuvius prašome su ja 
bendradarbiauti ir remti Lie
tuvių Fondą.

P.S. Per 1990 metus Lie
tuvių Fondas aukomis ir pa
likimais gavo 628.000 dol. ir 
dabar turi 5.180.000 dol. 
pagr. kapitalo. Palikimai su
daro arti 30% - 1.528.600 
dol. Per 1990 m. įstojo 131 
narys ir pasiekė 6377 skai
čių.

A. Juodvalkis

ATSILIEPKITE!
HANAU LIETUVIŲ 

GIMNAZIJOS PIRMOS 
LAIDOS ABITURIENTAI 
ruošiasi susitikti š.m. gegu
žės 24-26 dienomis, Chica
goje, paminėti 45 metų gim
nazijos baigimo sukaktį.

Abiturientai prašomi pra 
nešti savo adresus Anatolijui 
Milūnui 440 Roe Court, 
Downers Grove, IL. 60516 
dėl papildomos informacijos.



DIRVA
APKLAUSOS STEBĖTOJAI 

LIETUVOJE
Apie 75 stebėtojai iš 12 

kraštų ir 4 sovietų respublikų 
buvo suvažiavę į Lietuvą ste
bėti šeštadienio apklausą- 
plebiscitą, praneša Lietuvių 
Informacijos Centras. Turi
momis žiniomis, parlamen
tarai ar diplomatai iš Mas
kvos pasiuntinybių, atstovau
ja šiuos kraštus (stebėtojų 
skaičius pažymėtas skliaus
teliuose): Armėnija (2), Aus
tralija (1), Belgija (5), Bulga- 
rija(2), Baltarusija (1), Kana
da (1), Čekoslovakija (6), Da 
nija (3), Gruzija (2), Vokieti
ja (9), Vengrija (3), Islandija
(I) , Norvegija (14), Lenkija
(II) , Rusija (8), Švedija (7).

JAV Kongreso delegaci
ja lankysis Lietuvoj po ap
klausos, t.y. ateinančios sa
vaitės bėgyje.

Vakar įvyko bendra 
Aukščiausiosios tarybos pir
mininko Vytauto Landsber
gio spaudos konferencijoje 
su Šiaurės tarybos delegaci
ja. Kaip Lietuvių Informaci
jos Centrui praneša Darius 
Sužiedėlis iš Vilniaus, Šiau
rės tarybos atstovai savo pa
sisakymais stipriai parėmė 
Lietuvą.

Pasak Sužiedėlio, buvęs 
Norvegijos premjeras Jan 
Syse pareiškė, kad Šiaurės ta 
rybos atstovai atvyko į Lietu
vą "pademonstruoti mūsų pa
rama ir solidarumą Lietuvos 
laisvei ir nepriklausomybei." 
Islandijos atstovė pridūrė, 
kad "mes lankome savo kole 
gas, Lietuvos žmonių teisėtai 
išrinktus parlamentarus. 
..."Šiaurės taryba ir Šiaurės 
kraštai pripažįsta Baltijos par 
lamentus." Syse dar pareiškė, 
kad šiuo metu Vakarų pasau
lio parama Pabaltijui yra ne
paprastai svarbi, nes Pabal
tijo klausimas "yra tarp

tautinis reikalas."
Ar TSRS daro spaudimą 

nutraukti ryšius tarp Šiaurės 
ir Baltijos šalimis? - klausė 
vienas korespondentas. Da
nijos atstovas teigė, kad spau 
dimas ligšiol buvo nežymus, 
tačiau, TSRS išreiškė nepa
sitenkinimą Šiaurės tarybos 

delegacijos kelione t Baltijos 
valstybes. "TSRS mūsų už
klausė ką mes sakytumėm jei 
jinai pasiųstų nepriklausomą 
delegaciją į Grenlandiją?" - 
aiškino Danijos atstovas. Aš 
pasakiau, sakė Danijos atsto
vas, kad toks žingsnis būtų 
ne aktualus ir vargu ar su
keltų bet kokios reakcijos. 
Syse deklaravo, kad "sovietų 
spaudimas nenusprendžia 
mūsų politikos."

Pasak Laisvosios Euro
pos radijo informacijos, Če
koslovakijos Užsienio reika
lų ministras Jiri Dienstbler 
prieš savaitę pareiškė, kad 
Maskva daro spaudimą į jo 
vyriausybę ir reiškia protestą 
dėl kalbomo diplomatų apsi
keitimo tarp Prahos ir Vil
niaus.

Kanados korespondentui 
užklausus spaudos dalyvių ar 
jie pripažįsta apklausą - ple
biscitą teisėtu, Islandijos at
stovė pasakė: "Jeigu teisėtas 
parlamentas surengia šitokio 
pobūdžio plebiscitą, tai nega
li būti nelagalus.

Demokratiškai išrinktas 
sovietų parlamentas paskelbė 
apklausą nelegalia, tai kodėl 
jūs laikote Lietuvos parla
mento poziciją precedenti
niu? - klausė Los Angeles 
Times korespondentas. "Nes 
Lietuva turi turėti teisę daryti 
savus sprendimus," - tiesiai 
atsakė Islandijos atstovė. 
Daugiau atsakymų į tą klau
simą nebuvo, pastebėjo Su
žiedėlis.

Deputatas Vidmantas 

Povilionis telefonu pranese 
Lietuvių Informacijos Cent
rui, kad yra suorganizuoti 
balsavimo punktai ir už Lie
tuvos ribų, t.y. tose vietovėse 
kur veikia Lietuvos Respub
likos atstovybės, kaip pvz. 
Maskvoje ir Estijoje, bei ten 
kur Lietuvos piliečiai yra or
ganizuotai išvykę dirbti ar 
mokytis, kaip pvz. Armėni
jos Artiko mieste, Komi 
ATSR sostinėje Syktyvkare 
ir Rusijos Tiumenės srities 
Kogalymo mieste.

(LIQ

PATIKSLINIMAS RED. 
PASTABAI

Dirvos 1991 m. sausio 
31 d. 5-me numeryje, pasku
tiniame puslapyje, po Mečio 
Valiukėno straipsniu - "Dir
vos vajaus komitetas baigia 
darbą", yra pridėta Red. Pa
staba: "Dirvos Deimantinio 
Jubiliejaus proga surinktos 
aukos randasi Vyr. Vajaus 
Komiteto žinioje, Chicago
je". Ši Red. pastaba neata- 
tinka tikrenybei ir reikalinga 
paaiškinimo. Būtent:

1. p. V. Gedgaudui pa
prašius, vajaus pradžioje vyr. 
vajaus komitetas pasiuntė 
$32,765 dol.

2. Aukotojai vajaus pro
ga tiesioginiai Dirvai pasiun
tė $7,530 dol.

3. Clevelando pagelbinio 
vajaus komiteto žinioje yra 
$5,320 dol.

Likusieji, vajaus proga 
surinkti pinigai, yra vyr. ko
miteto žinioje iki susitarimo 
su Vilties draugija pinigų per 
davimo reikalu.

Irena Kriaučeliūnienė, 
komiteto pirmininkė

MAURUKŲ AUKA 
TAUTOS FONDUI
Dr. Jonas ir Dalia Mau

rukai iš St. Petersburg, FL. 
1990-tais metais paaukojo 
Tautos Fondui $10,000. Be 
to, jie dar įsteigė Unitrust 
Fondą (Abipusis Naudos 
Labdaringos Aukos Sutartis). 
Laikui atėjus iš šio fondo 
Tautos Fondas gaus geroką 
sumą.

Tautos Fondas dėkoja 
Dr. ir poniai Maurukams. 
Tėvynėje lyja krauju ir aša
roms - ji bunda, mūsų visų 
pagalbos reikalinga. Tiki
mės, kad daugiau tautiečių 
išgirs tėvynės pagalbos šauks 
mą, ir ateis talkon, kaip atėjo 
Dr. ir ponia Maurukai.

Dėl tolimesnių informa
cijų, kaip įsteigti Unitrust 
Fondus ir gauti iš jų palūka
nas, galima kreiptis į vieti
nius Tautos Fondo įgalioti
nius ir Atstovybes, veikian
čias visame pasaulyje.

Romualda Šidlauskienė 
Tautos Fondo

Informacijų Skyrius

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 

DIRVOS
PRENUMERATĄ

VASARIO 16-sios 
RUOŠA

ELIZABETH,VASARIO 16 
MINĖJIMAS

L. B. ruošiamas Vasario 
16-tosios minėjimas įvyks 
sekmadienį, vasario 17 die
ną, Šv. Petro ir Pauliaus lie
tuvių parapijos salėje Eliza- 
bethe. Minėjimas prasidės 
vienuoliktą valandą mišiomis 
už kenčiančią Lietuvą ir oku
panto teroro aukas Vilniuje.

Tuojau po pamaldų, 12 
valandą, prasidės minėjimas. 
Valdybai pasisekė gauti ener 
gingą jaunesnės kartos visuo 
meninkę Vaivą Vėbraitę 
-Gustienę iš New Haven, 
Conn., kuri pasidalins su mu
mis mintimis apie Lietuvos 
padėtį. Ji yra buvusi tris kar
tus L. Bendruomenės Tary
bos vice pirmininkė ir yra at
likusi visą eilę įvairių visuo
meninių darbų. Dirba L. 
Bendruomenėje, VLIK'o ta
ryboje, lietuvių moterų tary
boje. Taigi yra lietuviškos 
šeštadieninės mokyklos ve
dėja, o pastaruoju metu orga
nizuoja Amerikos mokytojų 
talką Lietuvos mokyklom.

Salėje bus Arūno Bitėno 
ir Juliaus Vcblaičio paruošta 
apie Lietuvos įvykius Ameri
kiečių spaudos paroda. Be 
to, bus rodoma neseniai iš 
Lietuvos gauta vaizdajuostė 
apie Kruvinojo sekmadienio 
sovietinių smogikų siautėji
mą ir beginklių žmonių žu
dynes Vilniuje.

Po minėjimo visi daly
viai bus vaišinami kavute ir 
užkandžiais apatinėje salėje. 
Rengėjai prašo visus apylin

Lietuvių grupė Baltų demonstracijoje Cincinnati, O. 
Vasario mėn 1 d.

Iš kairės (su ženklu) Danutė Bieliauskienė, Kornelijus 
Bieliauskas ir Vytautas Bieliauskas (PLB v-bos pir
mininkas)

kių lietuvius dalyvauti šiame 
nepriklausomybės minėjime 
ir paremti Lietuvą jos tragiš
kos padėties akivaizdoje. Ži
nokime, kad vienybėje yra 
galybė. j.p.v.

SEATTLE, WASHINGTON 
VASARIO 16 MINĖJIMAS

Šeštadienį, vasario 16, 
5:30 v.v. Latvių salėje, 
11710 3-rd Avė. N.E., Seattle. 
Programoje:

Ohio Statė Universiteto 
profesoriaus Rimvydo Šilba- 
jorio paskaita: Ginklai ir mū
zos Lietuvių istorijoj.

Danutė Musteikytė Ran- 
kis deklamuos Maironio po
emą: Čičinskas,

Vaikų grupės dainelė, 
"Lietučio" tautiniai šokiai,

Lietuvių ir anglų kalbom 
rašytų knygų paroda ir išpar
davimas: istorija, menas, pa
pročiai, kalba, maistas, vaikų 
literatūra.

Suneštinė vakarienė. 
Šeimininkės prošomos pri
statyti maistą prieš 5:15 v.v. 
(Malonėkit atžymėti indus 
savo pavarde). RSVP iki va
sario 9-tos dienos. Prašome 
pranešti Jūratei Harrison 
(742-4637) kokį ar kokius 
patiekalus žadate atnešti 
(mėsos / žuvies, salotų, 
daržovių, saldumynų ir t.t.).

Labai raginame pasi
puošti tautiniais rūbais!

Surinktos aukos padės 
padengti šio minėjimo išlai
das bei padidins iždą toli
mesniam Bendruomenės 
veiklos tęsimui šiais metais.

TRAVEL • AGENTS • INTERNATIONAL
Van Aken Center, 20320 Farnsleigh Rd., Shaker Hts, OH 44122

Atliekame visus pavienių bei grupinių kelionių patarnavimus
* Lėktuvais * Laivais * Traukiniais * Autobusais

Kelionės j Lietuvį: jeigu ruošiatės kelionei j Lietuvą, ar 
laukiate giminių iš Lietuvos - parūpinant geriausiomis 
sąlygomis lėktuvo bilietus ir padedam sutvarkyti visus 

kitus kelionės reikalavimus.

Visais kelionių reikalais skambinkite agentūros atstovei
RITAI STAŠKUTEI, • telefonas: 991-3321

BALIUI AUGINUI,

ilgamečiam Dirvos bendradarbiui, 
mirus jo mylimai žmonai 
VALERIJAI-KAMAITYTEI, gilią 
užuojautą reiškia

Dirvos redakcija


	1991-02-14-DIRVA 0001
	1991-02-14-DIRVA 0002
	1991-02-14-DIRVA 0003
	1991-02-14-DIRVA 0004
	1991-02-14-DIRVA 0005
	1991-02-14-DIRVA 0006
	1991-02-14-DIRVA 0007
	1991-02-14-DIRVA 0008
	1991-02-14-DIRVA 0009
	1991-02-14-DIRVA 0010
	1991-02-14-DIRVA 0011
	1991-02-14-DIRVA 0012

