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KAS ŠIUO METU 
SVARBIAUSIA LIETUVOJE

Antanas Butkus
Lietuvos Aukščiausioji 

Taryba pasirengė priimti 
Švietimo įstatymą. Vėl iški 
lo ginčas dėl jau patvirtinan 
čio 15-ojo straipsnio, apta- 
rančio tikybos dėstymą mo
kyklose. Jungtinė Sąjūdžio 
frakcija pasiūlė savo varian
tą, kurį priėmus, visuomenę 
nebūtų ištikęs šokas. Jame 
alternatyva, mokytis tikybos 
ar ne, išlieka. Mokslo švie
timo ir kultūros komisijos 
mokslo pakomisijos pirm, 
prof. B. Genzelis sako, kad 
įstatymas yra sueuropintas, 
gali būti prilygstąs pana
šiems teisiniams aktams Va 
karų šalyse. Tačiau visame 
įstatymo projekte prof. Gen 
zelis įžiūri keletą pavojų. 
Pirmiausia ryškėja, kad vi
durinis išsilavinimas Lietu
voje gali būti neprivalomas. 
O juk beveik visoje Euro
poje, netgi Tarybų Sąjungo
je vidurinis lavinimas yra 
privalomas.

* * *
Bus tęsiama "Apskritojo 

stalo" diskusija per TV, ku
rioje pagrindinis dėmesys 
bus skiriamas ekonominėms 
reformoms. Šioje diskusi
joje dalyvaus ministras 
pirmininkas G. Vagnorius, 
pavaduotojas V. Pakalniš
kis, ministrai A. Dobrovols
kis ir A. Šimėnas. LDDP 
pirmininkas A. Brazauskas, 
Žemdirbių S-gos pirminin
kas V. Velikonis, LAF ta
rybos narys K. Jaskelevi- 
Čius.

* * *

Kun. Antanas Saulaitis, S.J., kuris neseniai grįžo iš mėnesį 
laiko užtrukusios viešnagės Lietuvoje, daro pranešimą 
Chicagos lietuviams Jaunimo Centro kavinėje birželio 28 d. 
apie švietimo problemas Lietuvoje. Kalbėtojas pranešė malonią 
žinią, kad nuo ateinančio rudens Vilniuje bus atgaivinta Jėzuitų 
gimnazija, kuri bus pirmoji katalikiška švietimo institucija po 
maždaug 50 metų. Ed. Šulaičio nuotr.

Drąsa ir kova, ir Dra
kono galva vyrams vertesnė 
už viską, sako G.K. Cester- 
tonas. įsijautę į politinę 
kovą (tiek dešinieji, tiek 
kairieji) mes akcentuojame 
tik mūsų pozicijų skirtmus, 
pamirštame, kuo mūsų nuos 
tatos panašios ir kuo sutam
pa. Tas panašumas, ko gero 
galėtų Lietuvos politines 
jėgas susodinti prie "Apskri 
tojo stalo". Juk niekas šian 
dien nesiginčija dėl Lietu
vos nepriklausomybės kaip 
pagrindinio tikslo. Visi su
tinka, kad mum s būtina val
stybingumo atkūrimo pro
grama. Būtent šiuo pagrin
du ir galėtų dirbti "Apskri
tasis stalas", sutelkęs visų 
politinių jėgų intelektualinį 
potencialą. Kita tema - 
sutarties su TSRS projekto 
rengimas. Pateikę tokio 
projekto apmatus viešai, pa
rodysime pasauliui, kad no
rime, susitarti, kad norime, 
matome ir suprantame kai
mynų interesus.

Apskritai po "9+1" preli
minaraus sutaries pasirašy
mo situacija iš esmės kei
čiasi. Atsiranda naujo, vi
siškai kitokio kompromiso 
galimybė, rašo "Tiesa" bir
želio 26 d. Svarbiausieji 
derybų klausimai bus armi
ja, nuosavybė, kitataučių 
teisės, sienos, Kaliningrado 
srities teritorija ir pan. Iš 
esmės derybos vyks ne tiek 
dėl valstybinės nepriklauso
mybės, tiek dėl vienokios ar 
kitokios ekonominės pri-

Edvinas Butkus, Vilniaus Radijo laidų užsieniui vadovas kalba Chicagos Balzeko Lietuvių Kultūros 
muziejuje birželio 29 d. apie problemas, kurios lydi šios programos vadovybę ir darbuotojus. Dešinėje 
sėdi Ilona Rokienė, kuri vadovauja Vilniaus Radijo anglų kalbos skyriui. Ji taip pat padarė pranešimą iš 
savo patyrimų, atliekant svarbios reikšmės darbą. Šie radijo darbuotojai, o taip pat ir grupė Vilniaus 
miesto tarybos narių pasirodė Chicagos visuomenei grįžtant iš Madison miesto (jis yra susigiminiavęs 
su Vilniumi).______ __ bulaičio nuotr.

klausomybės nuo naujosios 
Sąjungos.

Būtina sąlyga sukurti rea 
liūs vienybės pagrindus - 
supratimą, kad visos politi
nės jėgos turi savo interesus 
ir kad būtina juos pripažinti. 
Ten, kur jie kertasi, reikia 
ieškoti įmanomų kompro
misų.

Siūloma Parlamentui su
mažinti nutarimų gausą, per 
duoti smulkesnius dalykus 
Vyriausybei, savivaldy
bėms, apibrėžti prioritetus. 
Aiškėja, jog opozicija - bū
tinas demokratijos ir pliura
listinės vienybės kompo- 
nentas. Pozicija ir opozicija 
demokratinėje sistemoje yra 
formos dalykai. Jų turinys 
- įvairios, nuolat besikei
čiančios, politinės jėgos. 
Tie, kurie šiandien yra pozi
cija, dauguma Parlamente, 
rytoj gali atsidurti opozici
joje ir demokratinėje visuo
menėje niekam tai nebus 
tragedija ir tai nebus visos 
valstybės žlugimas. Opozi
cija - dar viena politinio gy
venimo stabilumo būtina są
lyga.

* * *
Gera žinia poilsiaujan

tiems prie Baltijos jūros, 
Palangos higienos centro 
direktorius A. Sabaliauskas 
pareiškė, kad vasarotojai ga 
Ii džiaugtis maudynėmis vi
suose Palangos ir Švento
sios paplūdimiuose - jūros 
vanduo čia atitinka visas hi
gienos normas

* * *
” - Šaudysim ar ne?"- 

klausia AT deputatas R. 
Ozolas. Iššauti gali kiekvie 
nas kvailys, o kariauti - tik 

(Nukelta į 6 pusi.)-

KOKIA BUS SOVIETU 
SĄJUNGOS ATEITIS

Manto Zurbos reportažas

Liepos 9 d. trys sovieto- 
logai darė pranešimus JAV 
Atstovų Rūmų Užsienio rei
kalų komiteto Europos ir Vi 
dūrio Rytų pakomisijai apie 
Sovietų Sąjungos ateitį.

Diskusijos tema buvo 
SSSR-JAV santykiai. Dau
giausia dėmesio skirta So
vietų Sąjungos ateities per
spektyvoms ir JAV paramos 
formoms.

Pranešimus padarė Mi- 
chael Mandelbaum (Johns 
Hopkins universiteto profe
sorius), Jerry Hough (Broo- 
kings instituto mokslinis 
bendradarbis) ir Walter Con 
nor (Bostono universiteto 
profesorius). Apklausai pir
mininkavo kongresmenas 
Lee Hamilton, minėtosios 
pakomisijos pirmininkas.

Kalbėjusių nuomonės 
dėl ekonominės ir finansi
nės pagalbos SSSR buvo ga 
na vieningos. Kalbėtojai su 
tiko, kad, nepaisant prezi
dento Gorbačiovo optimis
tiškų pareiškimų, Sovietų 
Sąjungai dar toli iki rinkos 
ekonomikos. Todėl buvo 
nepritarta milijardinių kre
ditų bei subsidijų suteiki
mui artimiausiu metu. Kal
bėtojai aptarė kelias gali
mos pagalbos Sovietų Są
jungai formas. Palankiau
siai atsiliepta apie techninę 
pagalbą, kuri daugiausia pa
sireikštų švietimo srityje, 
pasikviečiant sovietų studen 
tus mokytis Vakaruose, ap

mokant pramonės ir žemės 
ūkio specialistus, aiškinant 
rinkos ekonomikos esmę ir 
mechanizmus.

M. Mandelbaum, nese
niai viešėjęs Baltijos šalyse, 
Ukrainoje ir kitose SSSR 
vietose, išreiškė abejonę ar 
Gorbačiovas pilnai supranta 
rinkos ekonomikos esmę. 
O jei kažkiek ir supranta, tai 
dar nereiškia, kad jis SSSR 
prezidento tikrai pasiryžęs 
jos siekti. Jo ir jo vyriausy
bės veiksmai leidžia tuo 
suabejoti. Be to dar labai 
neaišku, kaip ateity pasi
skirstys jėgos SSSR. 
Auganti Rusijos ir Ukrainos 
galybė - politinės realijos, 
kurių JAV neturėtų igno
ruoti.

W. Connor pritarė šioms 
mintims pridurdamas, kad 
remdamos taikias permai
nas SSSR, JAV turėtų remti 
ir Baltijos šalis, Moldovą, 
Gruziją ir Armėniją, siekian 
čias taikiai atgauti savo vals 
tybingumą. Jis atmetė Mas
kvos pretenzijas, esą, tai yra 
Sovietų Sąjungos vidaus rei 
kalas, ir Vakarai savo kiši
musi tyčia kursto neramu
mus. "Ne JAV, o istorija ve 
da prie sovietų imperijos 
subyrėjimo," - pareiškė W. 
Connor.

J. Hough išreiškė cen
tristines, t.y. Kremlių palai
kančias idėjas. Anot jo, 
Gorbačiovui reikėtų susti- 

(Nukelta į 2 psl.)
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Girdėta iš Vilniaus
Balys Gaidžiūnas

. LIEPOS 13 D. SUĖJO LYGIAI PUSĖ METU kai Lietu
vos žinių - spaudos rūmuose ir televizjoje šeimininkauja So
vietų sąjungos komunistų partijos statytiniai. Visos dėtos 
pastangos, kad iš užimtų vietų pasitrauktų sovietinė kariuo
menė kol kas nedavė vaisių.

• LIETUVOS ŽURNALISTU GRUPĖ, jų tarpe ir trys iš
Vilniaus radijo, kurie žinias transliuoja i užsienius, beveik 
mėnesi lankėsi JAV ir pora dienų Canados Montrealyje. Jie 
liepos 11 d. jau buvo Vilniuje ir E. Butkus kalbėjo apie gerą 
viešnage ir net patirti, ką ateityje reikia kiek kitaip tvarkyti, 
kad žinių perdavimas būtų geresnis. ‘—’• *

• AUKSČIAUSIOS TARYBOS PIRM. V. LANDSBER
GIS, buvęs Europos Tarybos posėdžiuose Strasbourge, se
kės posėdžius ir taręsis su Tarybos atstovais bei juos infor
mavęs ko Lietuvai artimiausiu laiku reikėtų, liepos 10 d. grį
žo į Vilnių. Grįžęs tuoj tarėsi su įvairių grupių atstovais, kaip 
paspartinti Aukščiausios Tarybos darbą.

• VOKIETIJOS BUNDESTAGO NARIU GRUPĖ lankosi 
Lietuvoje. Jie, bodami Maskvoje, pirmiausia aplankė Lietu
vos atstovą E. Bičkauską. Atvykę į Vilnių jie dalyvavo Aukš 
čiausios Tarybos posėdyje, o vakare jų garbei buvo suruoš
tas priėmimas. Lietuvoje tikima, kad per tą Bundestago na
rių grupe bus galima išjudinti Lietuvos - Vokietijos santykių 
gerinimą.

• LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJE TARYBOJE, kurią mes 
dažnai vadiname Lietuvos parlamentu, atsirado nauji svars- 
tybų ir įstatymų priėmimo trukdymai. Kada mato, kada žo
džiais nieko nebeįtikins ir balsavime gali pralaimėti, tokie at
sistoja ir iš posėdžio išeina. Tada nebėra reikalingos daugu
mos ir balsavimas atidedamas kitai dienai.

• MINDAUGO KARŪNAVIMO DIENA, išpuolusi liepos 6 
d., Lietuvoje buvo iškilmingai švenčiama kaip valstybinė 
šventė. Toji diena, buvusi prieš 738-rius metus, turėtų būti 
visad minima, kada tik kalbame ar rašoma apie Lietuvos 
nepriklausomybe. Tada prapultų nuolatinis svetimkalbių 
laikraštininkų rašymai ir kalbėjimai, kad Lietuva buvusi 
nepriklausoma valstybė tik tarp dviejų pasaulinių karų.

• LIETUVOJE, KAIP PAPILDOMAI PRANEŠAMA, jau 
4000 būsimų ūkininkų gavo žemės ir pradėjo ūkininkauti. 
Daugiausia tokių ūkininkų yra Mažeikių, Plungės ir Telšių 
rajonuose. Ir daugiausia iš jų kuriasi buvusiose tėvų žemė
se. Tuose rajonuose nauji ūkininkai gavo tarp 25-27 ha. 
Kitur kiek mažiau. Jei pradžioje, dėl darbo jėgos, ypač 
mašinų neturėjimo, prašė mažesnių sklypų, tai dabar jau 
prašo didesnių.

• VISI ĮŽVALGŪS EKONOMISTAI PRIPAŽĮSTA, kad šių 
metų Sovietų Sąjungos biudžetas turės 11% pajamų ma
žiau, negu buvo numatyta. Tai bus 40 milijardų trūkumas. 
Derlius šiais metais taip pat mažesnis ir iš kitų kraštų turės 
pirkti dvigubai daugiau pašarinių grudų, negu pirko praėju
siais metais. Lietuvoje labai nugastaujama, kad išplėsta gy
vulininkystė gali skaudžiai nukentėti, jei negalės iš užsienių 

-gauti pašarinių grūdų ar kitų pašarų. Tuo reikalu jau dabar 
rūpinamasi.

• LIŪDNOKOS ŽINIOS ATEINA Iš LIETUVOS dėl žmo
nių sveikatingumo. Medikai sako, kad Lietuvos žmonių svei
katingumas kasmet krinta 10 %. Tas atsitinka dėl tvarkingo 
skiepijimosi nebuvimo, dėl vaistų trūkumo ir, bendrai, dėl 
daug vargingesnių gyvenimo sąlygų, negu buvo.

’ • LIEPOS 12 D. VILNIUJE buvo išsprogdintas kryžius ir 
nusiaubtas badautojų namelis prie televizijos bokšto.

Kryžių Lenino aikštėje, 50 metų sukakčiai paminėti nuo 
Lietuvoje įvykdyto sukilimo ir atnaujinto nepriklausomybės 
paskelbimo, buvo pastate jaunalietuviai. Kryžius buvo me
dinis, 4 metrų aukščio, jis tuoj bus atstatytas.

• DAŽNAI KLAUSIAMA, o kaip dabar Lietuvoje su sa
vais naftos griežiniais? Mes turime tik tokias žinias, kad naf
ta gaunama iš 4 gręžinių - Kretingos, Klaipėdos ir Šilutės 
rajonuose. Ji vežama į Mažeikių valymo įmones perdirbti.

Lietuviškoji nafta yra daug geresnė už sovietine. Joje 
mažiau sieros junginių, todėl iš jos perdirbama geriausios 
rūšies tepelei

••KUN. ANTANAS MILIUKAS, gimęs 1871 m. birželio 13 
d. Šeštokuose, Lazdijų rajone, turįs nepaprastai daug nuo
pelnų Amerikos lietuvių gyvenime, kaip organizatorius, kny
gų leidėjas ir redaktorius. 1962 m. Detroite buvo išleista V. 
Mingėlos parašyta monografija "Kunigas Antanas Miliukas".

Šių metų birželio mėn kun. Antano Miliuko 120 metų 
gimtadienio proga Lazdijų rajone, Rudaminos bažnyčios 
šventoriuje pašventintas jo garbei pastatytas paminklas, o 
gimtoje sodyboje Šeštokuose, atidengta memorialinė lenta.

• VILNIAUS Žydų Konferencijoje, iskiius euei nesutari
mų, susirinkusieji be tvarkos pradėjo skirstytis, nesugebėjo 
išrinkti ir naujos vadovybės.

Žydų nesutarimus ten sunku išlyginti, nes dabar Vilniuje 
gyvenančių žydų nemažas skaičius yra į Vilnių atsikėlė iš 
kitų sovietijos vietų ir turi savo specialius reikalavimus. Tuo 
tarpu tikrieji Vilniaus žydai turi daug sentimentų tiems 
laikams, kada Vilnius buvo pasaulinio masto žydų centru ir 
taip pat turi daug skirtingų reikalų.

Ilgamečiai Chicagos lietuvių sporto darbuotojai... iš kairės, 
Z. Degutis, Ed. Sulaitis ir Z. Žiupsnys. Paskutinieji du dalyvaus 
IV Pasaulio liet, sporto žaidynėse Lietuvoje, kurios prasidės 
liepos 27 d. Daugumas Chicagos sportininkų ir sporto 
darbuotojų išvyksta liepos 20 ir 22 dienomis.

KOKIA BUS SOVIETU 
SĄJUNGOS ATEITIS

printi savo vyriausybę no
rint, kad SSSR taptų patiki
mu kreditorium. Daugiau 
laisvės reikia ne respubli
kom, o privačiom įmonėm.

Užsimindamas apie Ju
goslaviją, J. Hough pasakė, 
kad ten skilimo priežastis 
kaip tik ir buvo per didelis 
respublikų savarankišku
mas, neesant pakankamos 
įmonių laisvės. Vėliau, kal
bėdamas apie SSSR ateities 
perspektyvas, jis teigė, kad 
pokariniame pasaulyje tau
tos, kontroliavusios kitas 
tautas už valstybės ribų kaip 
kolonijas, jas neišvengiamai 
prarado, tačiau be užsienio 
įsikišimo nė viena etninė 
grupė neišsivadavo iš kitos 
tautos kontrolės, būdama 
bendrose valstybinėse ribo
se. Be Vakarų įsikišimo 
Slovėnija ir Kroatija būtų 
pasmerktos. Todėl Baltijos 
valstybės vargu ar galės pa
čios išsivaduoti, o Vakarai 
tikrai nesileis į ginkluotą 
konfliktą su sovietų armija.

Gorbačiovas, anot J. 
Hougho, siekia atsikratyti 

Algimantas Kezys, meno žinovas ir fotografas, atidaro 
neseniai Australijoje mirusios jaunos dailininkės - Akvilės 
Zavišaitės meno parodą Chicagos "Čiurlionio" vardo galerijoje 
birželio .21 d. ši Lietuvoje gimusi ir augusi kūrėja, Lietuvą 
apleido 1983 m., o mirė 1991 m. birželio 2 d. Parodose pradėjo 
dalyvauti nuo 1986 m. Ed. Šulaičio nuotr.

nereikalingos atsakomybės, 
kaip mokesčių, vietinės eko 
nomikos vystymo, tačiau 
bando sukoncentruoti savo 
rankose esminę ekonomikos 
ir politikos kontrolę. Hou
gho nuomone, Gorbačiovas 
siekia savo šalyje JAV ar 
Kanados valstybinės struk
tūros. Toj struktūroj atski
ros provincijos kontroliuoja 
vietinę ekonomiką, mokes
čius ir įstatymus, išvaduo- 
damos federalinę vyriausy
bę nuo atsakomybės už kai 
kuriuos nepopuliarius spren 
dimus, kur firmos ir kompa
nijos turi ekonominę laisvę, 
tačiau esminius sprendimus 
ir kontrolę federalinė vyriau 
sybė pasilieka sau. Jis ma
no, kad po kokių 30 metų 
SSSR valsybinė struktūra 
bus panaši į JAV.

Kiti du kalbėtojai nepri
tarė tokiai Sovietų Sąjungos 
ateities perspektyvai. Jų 
nuomone, netrukus Sovietų 
Sąjunga bus kiek mažęsnė, 
bent jau dėl Baltijos kraštų 
pasitraukimo. Tai neišven
giama, nes Vakarai suinte

resuoti šiomis iš esmės va
karietiško tipo valstybėmis, 
šių šalių inkorporavimas į 
SSSR niekada nebuvo pri
pažintas, ir turtinga, gerai or 
ganizuota Europos Bendrija 
jaučia joms natūralią užuo
jautą. Kiek neaiški Gruzi
jos ir Armėnijos ateitis, nors 
ir šios respublikos tvirtai pa 
siryžo atsiskirti nuo sąjun
gos ir, M. Mandelbaumo įsi 
tikinimu, joms kaip ir Mol
dovai, tas pavyks.

Labai daug ką nulems 
Ukrainos pozicija, nes be 
jos sąjunga turbūt išvis ne
reali. Pirmininkaujantis pa
minėjo, kad Ukrainos dele
gacija, su kuria jis buvo su
sitikęs, SSSR ateity įsivaiz
duoja panašią į Britų Kon
federaciją. W. Connor pa
sakė, kad tai reikštų SSSR, 
kaip valstybės, galą. Keis
tokai atrodytų naujoji sąjun
ga, jungianti slavų ir Vidi
nės Azijos respublikas. M. 
Mandelbaumo nuomone, ne 
būtų nieko nuostabaus, jei 
pati Rusija nuspręstų atsi
kratyti atsilikusių Azijos res 
publikų,' kurios jai būtų tik 
našta. Tai neturėtų kelti rū
pesčių JAV. Kaip ten be
įvyktų, ryšiai tarp respubli
kų turėtų būti daug laisves
ni. O pastaruoju metu, at
rodo, skaidymosi procesai 
vyksta kur kas sparčiau ne
gu kūrimo.

Svarstydamas SSSR pre
zidento perspektyvas, Man- 
delbaum pasakė, kad labai 
daug priklausys nuo naujos 
sąjunginės sutarties turinio. 
Jei ir bus renkamas naujas 
prezidentas, vargu ar jis bus 
komunistas, net jei tai būtų 
pats Gorbačiovas. Tačiau 
sutarties pasirašymas gali 
užtrukti, mano - profesorius 
Mandelbaum.

Pagaliau diskutuota dėl 
kariškių vaidmens Sovietų 
Sąjungoje ir jos politikoje. 
Kalbėtojai iš esmės sutiko, 
kad, nors įtampa egzistuoja, 
karinio perversmo ar pilie
tinio karo grėsmė nelabai 
reali. Daugelis problemų 
yra ekonominio pobūdžio.

Atsakymas į kongresme
no Hamiltono klausimą, ko
kia sovietų armijos ateitis 
palankiausia JAV intere
sams, J. Hough pasisakė už 
vieningą ir centralizuotą ar
miją. Anot jo, atskiros res
publikos su savo kariuome
nėm sukeltų grėsmę ir ne
stabilumą, ypač kiek tai lie
čia branduolinį sovietų po
tencialą ir galimų naujų 
branduolinų valstybių atsi
radimą. SSSR armiją jis 
pavadino sąjungininke prieš 
naujus sadaamus ir pasiūlė 
padėti ją modernizuoti.

Jo kolegos nebuvo tokie 
entuziastiški šiuo klausimu. 
Pasak M. Mandelbaumo, ne 
vertėtų taip greitai priskirti 
sovietų prie sąjungininkų, o 
juo labiau, modernizuoti jų 
armiją. (LIC)
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VAŽIUOJA TALKINTI 
LIETUVOS MOKYTOJAMS
Šeštadienį, liepos 13 die

ną A.P.P.L.E. grupės nariai 
išvyksta į Vilnių pravesti 
Mokytojų kvalifikacijos kė
limo kursus, kurie įvyks 
nuo liepos 15 dienos iki rug 
pjūėio 9 dienos, dviem pa
mainom. Yra numatoma, 
kad šiuose kursuose daly
vaus netoli keturių šimtų 
mokytojų iš įvairių Lietuvos 
miestų ir apylinkių. Dėka 
Clevelando lietuvių duosnu- 
mo kiekvienas kursantas 
gaus aplanką, bloknotą ir 
rašymo priemones. Iki šiol 
buvo surinkta 721,00 dol. 
Supirkta daug mokslo reik
menų, viso apie 200 svarų. 
Už pervežimą teks dar pri
mokėti. Jūratė Krokytė, 
A.P.P.L.E. direktorė, laišku 
dėkojo clevelandiečiams už 
šią didelę materialinę pagal
bą.

Iš Clevelando vyksta Ri
ta Balytė, Dr. Greg Boehm, 
Dr. Nancy Duff-Boehm, 
Irena Gedrienė, Algis Ged- 
ris, Jim Lane, Gloria Lane, 
Danguolė Vodopalienė ir iš 
Toronto prie šios grupės pri 
sijungė Vida Ožinskaitė. 
Dr. Boehm, sužinojęs apie 
A.P.P.L.E. ruošiamus kur
sus kreipėsi į centrą ir pasi
siūlė važiuoti į Lietuvą, kar
tu su savo žmona Dr. Nancy 
Duff -Boehm, kuri yra psi
chologė. Jis Lietuvos reika
lus gerai supranta, nes gerai 
pažįsta Dr. Bieliauską ir jo 
šeimą.

Dienos darbas prasidės 
9:00 valandą su bendra vie
nos valandos sesija ir ben
dra tema visiems kursan
tams. Nuo 10:30 iki 12:30 
ir nuo 14:30 iki 16:00 valan 
dos bus atskirų pedagogikos 
šakų paskaitos. Temos yra 
suskirstytos į penkias te
mas, tad dalyviai pagal savo 
specialybę, privalės lankyti 
tas paskaitas. Nuo 16:30 iki 
17:30 valandos laisvas pasi
rinkimas vienos iš trijų skai 
tomų paskaitų. Nuo 20:00 
iki 21:00 vai. bus bendros 
diskusijos mažose grupėse.

Clevelando grupės nariai 
kalbės įvairiomis temomis: 
Rita Balytė - Kalbų dėstymo 
metodai ir patarimai mokyto

jams kaip taupyti laiką.
Dr. Greg Boehm - Dėmesio 
deficitas (A.D.D.)
Dr. Nancy Duff-Boehm - Te
ma nepaskelbta.
Irena Gedrienė - įvairių vaikų 
mokymas pradžios mokyklose. 
Algis Gedris - Kompiuterių 
pritaikymas mokykloms.
Jim Lane - Įvairūs metodai is
torijos dėstymui ir pritakymas 
demokratinei technikai.
Gloria Lane - Pasikeitimų ga
limybės Lietuvos ir Amerikos 
gimnazistams.
Vida Ožinskaitė - Montessori 
dėstymo metodai.
Danguolė Vodopalienė - Ame 
rikos mokyklų sistema ir nepil
namečių teisės.

Iš visos Amerikos į Vil
nių važiuoja apie trisdešimt 
profesionalų, pasiruošusių 
pasidalinti savo žiniomis ir 
susipažinti su Lietuvos mo
kytojais. Važiuoja daug ir 
amerikiečių, kurie pažins 
Lietuvą iš arti - jiems bus 
aiškiau, kodėl Lietuva taip 
atkakliai kovoja už savaran
kiškumą ir nepriklausomu
mą nuo Maskvos. Galima 
tikėtis, kad bus užmegsti 
glaudūs ryšiai ir statomi til
tai per platųjį Atlantą, ku
riais abiejų kraštų mokiniai 
ir mokytojai ilgai galės nau
dotis.

POSTAL JOBS 
START $11.41 PR HR 

CARR1ERS, SORTERS, CLERKS. 
EXCELLENT PAY & BENEFITS. FOR 
EXAMINATION AND APPLICATION 

INFORMATION CALL
1 -206-736-7000 FXT. 7804T38 

6AM-10PM/7 DAYS

Dr. J. Vengrio memuarai 
MANO KELIAS

270 psl., kaina 12 dol. 
gaunama:

J. Vengris, P.O. Box 104 
Osterville, MA 02655

DOOR TO DOOR^j

INTERPCiSTMIR CO.

UKRAINE - LITHUANIA - LATVIA - E5TONIA 
EYELORUSSLA- MOLDAVIA- CRIMEA 

Money LENINGRAD, MOSCOW
Car sales *We senė pabels wlih used and new clothlng 

minimum 5kg or 126)3. NO MAXIMUM LIMIT 
Ftower delivery • Standaro food oarcels • regular aixl express

PARCEL SERVICE TO

NE EILINIS ĮVYKIS 
WASHINGTONE

Antanas Dundzila

Pereitos savaitės DIRVA 
pranešė apie amerikiečių mies 
tų administratorių kelionę į 
Vilnių, kur birželio 16-19 
d.d. įvyko plačios apimties 
miestų administracijos semi
naras Pabaltijo valstybių pa
reigūnams. Šio kūrybingai 
įvykdyto projekto rėmuose 
birželio 12 d. buvo priėmimas 
Lietuvos Pasiuntinybėje. Vi
są seminaro projektą suorga
nizavo ir pravedė U.S. - Bal
tic Foundation. Siame straips 
nyje dėmesį skirsime priėmi
mui Pasiuntinybėje ir savo 
pastangomis gražiai pasireiš
kusiai Fondacijai. Tikimės, 
kad kitą savaitę jau galėsime 
skaitytojus informuoti, kas 
vyko Vilniuje.

Tiek turiniu, tiek forma 
priėmimas Lietuvos Pasiun
tinybėje praėjo pakiliai ir 
tinkamai. Vykstantiems į 
Lietuvą seminaro progra
mos dalyviams (o jų buvo 
19, ir juos kelionėje lydėjo 
žmonos) Čia buvo puiki pro
ga dar kartą užakcentuoti 
Lietuvos laisvinimo reikalą 
JAV-se ir Lietuvos Atstovo 
vaidmenį bei padėtį Wash- 
ingtone.

Pagal užimamas pareigas 
žymiausiu dalyviu buvo Lie 
tuvai palankus U.S. Hou- 
sing and Urban Develop- 
ment (HUD) sekretorius 
Jack Kemp. Tai JAV prezi
dento kabineto narys ir į Lie 
tuvą su delegacija vykstan
čios HUD vicesekretores S. 
Kondratienės tiesioginis vir
šininkas. Teigiama, kad po
nas Kemp kada tai pats no
rėjęs nuvykti į Pabaltijo 
valstybes, tačiau Baltieji 
Rūm ai j am uždraudę...

Sekretoriaus Kemp daly
vavimas priėmime buvo la
bai logiškas, nes miestų ad
ministracija yra jo vadovau
jamos ministerijos duona ir 
druska. Pasiuntinybėje jis 
pasakė kalbą, kaip visada 
remiančią mūsų pastangas, 
kurioms miestų burmistrai 
turėjo būti ypač dėmesingi. 
Kalbėjo, tiesa, bendrybė
mis, anekdotėliais ir labai 
asmeniškai (-"Aš taip di
džiuojuosi...", - kelis kar
tus pabrėžė tą savąjį "aš" ir 
didžiavimąsi), bet ne oficia
liai. Reikia manyti, kad 
Busho kabineto narys kitaip
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negali kalbėti. Buvo keista, 
kai viešame, Pasiuntinybėje 
vykstančiame priėmime, 
Lietuvos Atstovą jis kelis 
kartus pavadino paprasčiau
siai "Stasiu". Ar tai buvo 
sąmoningai daroma, Busho 
politiką proteguojant, ar iš 
tokio jau didelio bičiulišku- 
mo? Kitokiose aplinkybėse 
gal būtų buvę galima spė
lioti, ar dėl to aiškiai trūksta 
mo mandagumo kalboje Bal 
tieji Rūmai nenorėjo, kad jis 
užsienin važiuotų. Deja, 
lengva spėlioti apie visai ki
tas priežąstis... Nežiūrint 
šių pastabų, jo dalyvavimas 
mums labai teigiamas tes
tas.

Blizgančiu, šoferio vai
ruojamu, su diplomatams 
išduodamais specialiais 
Washingtono numeriais, 
Lincoln limuzinu atvyko 
Latvijos Atstovas. Latvių 
diplomatinės tarnybos finan 
siniai ištekliai yra neišsekę: 
WALL STREET JOUR- 
NAL rašė - jie siekią kelio- 
liką milijonų dolerių. Tad 
ir Latvijos Pasiuntinybėje 
šiuo metu darbuojasi net 
penki asmenys, matomai 
leidžia sau ir apčiuopiamą 
liuksą - net limuzinas su 
vairuotoju. (Kaip žinia, 
anksčiau Lietuvos diploma
tinei tarnybai iš baltų fondų 
teikta piniginė parama yra 
nutraukta, tad Lietuvos Pa
siuntinybė bei visa mūsų 
diplomatinė tarnyba likusi 
be nuolatinių pastovių ištek
lių. Čia truputį nukrypsime 
nuo temos, bet kada mūsų 
veikėjai atsisuks į šį rimtą 
reikalą?).

Priėmime kalbėjo Fon- 
dacijos pirmininkas Linas 
Kojelis, o delegacijos vardu 
- didžiausio miesto, India- 
napolis, IN burmistras W. 
Hudnut.

L. Kojelis paminėjo šį 
projektą rėmusias instituci
jas, padėkojo Lietuvos At
stovui už sutikimą naudotis 
Pasiuntinybe, pasveikino 
vykstančius į Lietuvą. Taip 
pat trumpai apibūdino savo 
įkurtos ir vadovaujamos 
Fondacijos veiklą, prie ku
rios dar sugrįšime atskirai.

Ponas Hudnut padėkojo 
Lietuvos Atstovui ir Fonda
cijos vadovams už galimybę 
čia vaišintis bei vykti į Lie
tuvą. Jis pastebėjo, kad de
legacija vyksta į Lietuvą ne 
tik pamokyti 300 pabaltie
čių valdininkų, bet taip sie
kia užmegzti ryšius ateičiai, 
o taip pat tikisi ir patys pa
simokyti iš laisvės ir demo
kratijos siekiančių žmonių. 
Burmistro Hudnut kalba bu
vo talentingai pritaikyta tiek 
vykstantiems, tiek kitiems

3 psl. 

svečiams. Susidarė įspūt , 
kad ši delegacija taps su - 
teresuotais, savo akimis n - 
čiusiais padėtį Pabaltijo i 
kalų rėmėjais ateityje.

Priėmimo metu svečiai 
buvo vaišinami užkandžiais 
ir gėrimais. Fondacijos rū
pesčiu veišes parūpino Fin 
Air. Iš viso dalyvavo apie 
70 svečių.

*****
The U.S. - Baltic Foun

dation (USBF) įkūrė Wasli- 
ingtone L. Kojelis 1990 va
sario mėn., pabaigęs savo 
pareigas Reagano Baltuose 
Rūmuose ir Valstybės De
partamente. Fondacija vei
kia pelno nesiekiančių orga
nizacijų įstatymo ribose. 
Jos tikslas yra diegti admi
nistravimo, prekybos, svei
katingumo ir anglų kalbos 
programas Lietuvoje, Latvi
joje ir Estijoje. Panašių or
ganizacijų, bent lietuvių vi
suomenėje, nėra. Čia ir sly
pi talentingai atidaryta nau
ja veiklos dirva.

Pabaltijo valstybėms to
kios pagalbos labai reikia. 
Pusę šimtmečio iš Krem
liaus centrų Šokdintiems 
kraštams, norint integruotis 
į Vakarų aplinką, reikia per
siorientuoti ir persitvarkyti. 
Fondacija jau pajėgė įrody
ti, tokius tikslus konkrečiai 
ištekliais remia privačios ir 
viešojo gyvenimo Amerikos 
institucijos, o savo dėmesiu 
bei aktyviu dalyvavimu - 
Amerikos visuomeninio, po 
litinio gyvenimo asmenybės.

Prieš kelias savaites 
DIRVOJE rašėme, kad, ne
randant prideramo (tiksliau 
kalbant, reikėtų sakyti "pa
doraus") atgarsio JAV val
džios viršūnėse, t.y. - Bal
tuose Rūmuose, Lietuvos 
reikalus reikia bandyti puo
selėti "iš apačios". Šis Ame 
rikos burmistrų, akademikų 
bei konsultantų subūrimas į 
seminarą Vilniuje yra ne tik 
puikus, bet ir naujas būdas 
eiti šia kryptimi. L. Kojelis 
drauge su savo Fondacija 
apie tai pradėjo galvoti jau 
prieš metus laiko, kai mes ir 
mūsų institucijos dar tebesi
rūpino demonstracijomis 
pustuštėse Washingtono 
gatvėse.

Šiame įvykyje glūdi dar 
ir kita pamoka mūsų visuo
menei: Lietuvos reikalais 
besirūpinant, vaizduotei ir 
iniciatyvai ribų nėra.

55 sv. MAISTO PRODUKTŲ 
pristatome į namus 

LIETUVOJE: 
cukrus, ryžiai, mėsa, miltai, 
kondensuotas pienas, olandiš
kas sūris, šprotai, aliejus, 
razinos, riešutai, kava, arbata, 
prieskoniai ir Lt $95- 
ŠVENTINIS SIUNTINYS: 
kava, razinos, riešutai, šprotai, 
mėsa, šampanas, šokoladas 
dėžutėse, gėlės, $65.-
TRANSPAK, 2638 W. 69th St, 

Chicago, IL 60629 
1-312-436-7772
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LIETUVOS KOLŪKIAI IŠ 

TOLO
Kolūkyje būti man nete

ko, bet važinėdama po Lie
tuvą stebėjau juos iš tolo. 
Pakelėse yra kolūkių pava
dinimai ir nurodytas kelias į 
juos. Užrašai lietuvių ir ru
sų kalbomis. "Rusų kalba 
pavadinimų neatsikratysime 
tol, kol Lietuvoje bus rusų 
kariuomenės: jie lietuviškai 
nesupranta, o nori žinoti kur 
jie esą ir kur važiuoja." — pa 
aiškina mūsų palydovai. 
Kolūkių centrai matosi to
liau nuo kelio. Man jie la
bai primena mažus mieste
lius, matytus pietų Prancū
zijoje ar Italijoje. Iš tolo 
matosi keletą ilgų didelių 
pastatų.

Aplink šiuos pagrindi
nius pastatus sustatyti dau
giausia vienodo stiliaus ne
dideli namukai - vienaaukš
čiai, tik vienur kitur dviaukš 
čiai. Namukai daugiausia 
mūriniai, raudonais čerpių 
stogais, greta jų nedideli so
deliai ir daržai. Jeigu maty
čiau bažnyčios bokštą, sa
kyčiau, kad tai mažas mies
telis ar bažnytkaimis.

Lietuviško stiliaus sody
bos neliko nei ženklo, nebė
ra žirgelių ant stogų, tulpė
mis išpuoštų langinių. Tie
są sakė, kad tik Rumšiškėse 
gali pamatyti lietuvišką so

dybą. Gal toks laikas pasi
taikė, bet niekur nemačiau 
laukuose dirbančių žmonių. 
Viskas tylu, ramu lyg nie
kas čia ir negyventų. Net ir 
šiam geram kely sutinkame 
tik vieną kitą automobilį.

Pravažiuojame Kėdai
nius, kiek ilgėliau sustoja
me prie žemės ūkio akade
mijos pastato Dotnuvoje. 
Dabar Žemės Ūkio Aka
demija Kauno priemiestyje. 
Dotnuvoje selekcijos stotis 
ir Žemdirbystės centras. 
Dotnuvėlės upelis, kaip ir 
kitur maži upeliai užtvenkti. 
Mūsų kelias suka Šiaulių 
link.

KRYŽIŲ KALNAS
Apie 12 km. už Šiaulių, 

žvyriuotas kelias sukasi į 
kairę ir rodyklė į garsųjį 
kryžių kalną. Visai prie ke
lio lygiame lauke iš tolo ma 
tosi lyg dvi kuprianugario 
kupros, nusagstytos įvairių 
įvairiausiais kryžiais. Kry
žiai mediniai, metaliniai, 
akmeniniai, visokių dydžių 
ir spalvų, akmeniniai pasta
tyti kaip paminklai kapuose. 
Ant didesniųjų kryžių prikal 
ti ar kitaip pritvirtinti mažės 
ni kryželiai apkabinti roži
niais, šventųjų paveikslais, 
relikvijomis.

Kiekvienas žmogus, ku
ris čia apsilanko, nori palik
ti ką nors, nori pasimelsti, 

susimastyti. Kryžiai susta
tyti labai tankiai, tad į kalną 
įlipti padaryti takai, sutvir
tinti mediniais rąstais. Be
veik pirmojo kalno viršūnė
je įtaisytas altorėlis šv. Ma
rijos garbei. Ant žemės pa
tiestas nedidelis kilimėlis, 
kad žmonės galėtų atsiklaup 
ti, išsakyti savo vargus, pra
šymus, intencijas ir pasi
melsti. Padedu ir aš mūsų 
abiejų vardu medinį pasta
tomą kryželį, vakar nupirktą 
Kauno senamiestyje.

Antroji "kupra" lyg ir re
tesnė kryžiais. Galvoju, 
kad kiekvienas statydamas 
savo kryžių ieško geresnės 
vietos. Dabar kryžiais ap
statytas plotas pradeda 
spausti automobiliams pa
statytą aikštelę. Pačiame 
priešakyje mano dėmesį pa
traukia naujutėlis didelis me 
dinis kryžius. Atrodo, kad 
jis dar nepaliestas lietaus ar 
saulės. Tai buvusio Kapsu
ko miesto gyventojų padėka 
už Marijampolės vardo grą
žinimą. Prie kryžiaus pri
kalta palaimintojo Vysk. J. 
Matulevičiaus įrėminta fo
tografija. Ir kokių gražių 
intencijų, padėkų neprirašy
ta! Galėtum ten visą dieną 
praleisti.

Kryžių kalnas yra unika
lus visame pasaulyje. XIV 
šimtmetyje čia buvo tvirto
vė apsigynimui nuo kalavi
juočių. Tad jis kartais buvo 
vadinamas pilies kalnu. Kai 
nas yra lygioje gražioje vie
toje. Iš vienos pusės teka 
Kulpės upelis, o aplink - 
derlingos lankos. Kada pa
statytas pirmas kryžius, ži
nių nėra. 1831 - 1863 metų 
rusų žiauriai numalšintų su
kilimų aukoms, žuvusiems 
arba ištremtiems pagerbti, 
buvo pastatyta daugiau kry
žių. 19 šimtmečio pabaigo
je kalne buvo apie 150 kry
žių. 1940 metais didelių 
kryžių buvo apie 300, o ma
žųjų labai daug. Tada man 
teko Kryžių kalną aplanky
ti. Kryžiais nusmaigstyta 
buvo tik viršūnė ir jis nebu
vo toks įspūdingas, koks yra 
dabar. Tada jis pramintas 
"Šventkalniu". Čia vykda
vo atlaidai, laikomos pa
maldos. į juos atvykdavo 
ištisomis parapijomis, palik
davo savo kryžius. Lietu
viai suvažiuodavo ne pasi
svečiuoti ar linksmintis, bet 
melstis.

1961 metų pavasarį Sta
lino pasekėjų įsakymu buvo 
sunaikinta 5000 kryžių. Me 
diniai kryžiai sudeginti, me
taliniai nuvežti į metalo lau
žą, prie kalno esantis šalti
nėlis, laikomas šventu, buvo 
užverstas. Bet po nakties 
vėl pasirodydavo nauji kry
žiai. Tokių antpuolių buvo 
ir daugiau. Paskutinis su
naikinimas buvo 1975. Ta
da sunaikinti apie 400 nau
jai atstatytų kryžių. 1977 
m. buvo suplanuota Kryžių

kalną paskandinti, bet pla
nas vėliau atšauktas. Gal 
dėl to, kad žmonės pradėjo 
kalbėti jog visi tie, kurie da
lyvavo kryžių naikinime, 
vienaip ar kitaip nukentėjo. 
Jei ne jiems patiems, tai jų 
šeimą ištikdavo kokia nors 
nelaimė. Apie Kryžių kalną 
yra daug įvairiausių padavi
mų. Gal ir tai yra vienas iš 
jų. Kaip 1894 m. Kražių 
skerdynės, taip ir dabar Kry 
žiu kalno sunaikinimas, ne
įstengė palaužti lietuvio že
maičio. Kalnelis vis atgim
davo.

Kalnas dar vadinamas 
"Maldavimų kalnu", nes 
žmonės čia ateina išlieti sa
vo skausmą, pasimelsti. 
Yra speciali malda, skam
banti taip: "Maldavimų kal
ne, Tu esi šventa žemės 
vietelė. Jau ilgi metai kaip 
ašaros Tave drėkina. Tu esi 
senas, kaip patys žmonės ir 
amžinai negęstanti viltis. Ir 
aš savo širdyje atsinešiau 
paslėptą prašymą. Dedu jį 
su nuoširdumu ir viltimi 
Maldavimų kalno papėdė
je."

Kiekvienas palikdamas 
Kryžių kalną susimąsto. Šis 
kalnas stovintis viduryje der 
lingu Žemaitijos laukų liūdi 
ja atkaklią lietuvių kovą už 
savo teises, už sąžinės lais
vę, religiją, už savo krašto 
laisvę. Tai lietuvio religin
gumo, drąsos ir laisvės sim
bolis.

ŠIAULIAI IR SAULĖS 
MŪŠIO PAMINKLAS 
Palikę Kryžių kalną, va

žiuojame Šiaulių miesto 
link. Prieš akis derlingų ap
sodintų laukų plotai. Pa
kelėse rodyklės į įvairias 
vardais pavadintus kolū
kius. Visai netoli Šiaulių 

kelias veda į Ginkūnų kolū
kį. Čia nepriklausomybės 
laikais buvo pavyzdinis ūkis 
ir mano draugų Fledžinskų 
tėviškė. Privažiavus Šiau
lius, iš tolo matosi ant aukš
to pjedestalo iškilusi grakšti 
auksinio berniuko statula. 
Tai paminklas Saulės mū
šiui paminėti, įvykusio 
1236 metais ir tai buvusi pir 
moji didelė lietuvių pergalė 
prieš kalavijuočių ordiną.

Kronikininkų ir metrašti
ninkų žiniomis, kalavijuo
čiai, nusiaubę Žemaitiją, grį 
žo atgal ir prie vieno upelio 
juos pasitiko lietuvių kariuo 
menė. Tikrų žinių apie tą 
mūšį nėra, bet iš kronikų 
sužinome, kad lietuviai kala 
vijuočius mušė "medžiais" 
t.y. medinėmis kuokomis. 
Ten žuvę 50 ordino riterių ir 
pats magistras Volkevinas. 
Po šio mūšio kalavijuočiai 
ilgą laiką nekėlė kojos į Že
maitiją.

Šiaulių miestas per karą 
buvo gerokai apniokotas. 
Dabar atstatytas iš naujo. 
Graži pėsčiųjų alėja. Mies
tas jaukus ir švarus. Neno
rime čia daug laiko gaišti, 
tad pavalgę pietus restora
ne, jau kitais keliais išvyks
tam atgal į Kauną.

PAKELIUI l VYRO 
TĖVIŠKĘ PAGO JŲ.
Jau iš ryto buvome su

planavę, iš Šiaulių grįžti per 
Grinkiškį ir sustoti vyro tė
viškėje - Pagojaus kaime. 
Išsukę iš pagrindinio kelio, 
važiavome per miestelius ir 
bažnytkaimius, vis sustoda
mi, vis apsidairydami. Su
tinkame vyresnio amžiaus 
moterėlę, galvą apsigaubu
sią skarele, smarkiai minan
čią dviračio pedalus. Ant 

(Nukelta į 6 psl.)
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APIE SALOMĖJOS NĖRIES LIKIMĄ
(Atviras laiškas Jurgai Bačinskaitei)

Viktoras Alekna
"Siaurės Atėnų" laikrašty

je - 1991. IV 17 d., leidžia
mam Vilniuje, buvo atspaus
tas Viktoro Aleknos rašinys 
"Grįžtant prie Salomėjos Ne
ries likimo". Kadangi pasku
tinieji Salomėjos metai, jai 
karo metu gyvenant Sovieti
joje ir vėliau vėl grįžus į Lie
tuvą, mums labai mažai žino
mi, tą straipsnį spausdiname 
ir Dirvoje. Redakcija.

Gerbiamoji Jurga 
Bačinskaite,

Iš pavardės matyti, kad 
Tamsta būsi tos plačios Ba- 
činskų giminės, kuri 1987 
metų rugpjūčio 15-16 d. bu
vo susirinkusi Alvito para
pijos Patunkiškių kaime, at
stovė. Ir aš ten buvau, alų 
midų gėriau, per barzdą var
vėjo, burnoj neturėjau...

Važiavau tada su poetės 
sūnaus Sauliaus šeima, no
rėdamas arčiau pažinti tuos 
žmones, kurie gerai prisi
mena poetę ir galėtų ką nors 
negirdėta papasakoti. Deja, 
tik viena Ona Bačinskaite, 
kurios prisiminimų nuotru
pas Tamsta ne kartą žarstai 
savo apybraižoje "Likimo 
vingiai ir kilpos", turėjo dar 
aiškų poetės vaizdą ir galėjo 
pasakoti savo įspūdžius iš 
paskutiniųjų susitikimų su 
poete prieš pat karą.

O, tai buvo tokie seni lai 
kai - jau penkiasdešimt me
tų. Ir visa išlaikyti atminty
je ligi šiol retas tesugebė
tų...

Apie Salomėją jau daug 
rašyta, dar daugiau prisimi
nimų guli archyvuose, o 
žmonės pasakoja nemažai ir 
tokių dalykų, kurie nieko 
bendra neturėjo su tikrove. 
Tik kažkodėl, prisimenant 
pagarsėjusius žmones, tik
roji tiesa neretai stengiama
si pamiršti, o visokios pasa
kėlės eina iš lūpų į lūpas, iš- 
augdamos į neįtikėtinas, bet 

Dideliam name maži našlai
čiai,

Dalia Overaitė ir Kostas Smoriginas atlieka pagrindinius Jis ir Ji vaidmenis "Kvadrate", Nevv Yorko 
Tarptautiniam Teatro Festivalyje V. Maželio nuotr

žmonių kaip tik tikimas, pa
sakas...

Viena kita tokia pasaka 
pakliuvo ir į Tamstos rašinį. 
Tebūnie leista man jas pa
tikslinti.

Štai Tamsta kartoji Onos 
Bačinskaitės žodžius, kad 
Nėris draugavo su J. Keliuo 
čiu, buvo jį įsimylėjusi. 
Paskui jis išvažiavo į Pary
žių mokytis. Ji labai nusi
minė, vėliau sužinojo, kad 
jis draugauja su kita. Todėl 
Salomėja ir stojo į "Trečią 
Frontą". Keliuotis buvo ka
talikas, o ji tuom jam atker
šijo.

Šiuose žodžiuose yra da
lis tiesos: Keliuotis tikrai 
išvažiavo į Paryžių studi
juoti 1926 metų rudenį, bū
tent tada, kada Salomėja ra
šė laiškus į Paryžių Juozui 
Tysliavai... Pirmą kartą 
skaitau, kad Salomėja buvo 
įsimylėjusi Keliuotį ir t.t. 
Visi šie teiginiai nieko bend 
ra neturi su tikrove. Tiesa, 
pats J. Keliuotis savo dieno
raštyje 1925 m. birželio 2 d. 
yra parašęs, kad jam atrodą 
jog Salomėja mylinti jį ir 
kad tai prisipažinusi kai ku
riais tuo metu parašytais ei
lėraščiais. Bet tai buvo gry
na J. Keliuočio išmonė, o 
tie eilėraščiai kalba apie Sa
lomėjos jausmus Jonui Gri
niui...

Taip pat pirmą kartą skai 
tau, kad už komunistine 
veiklą norėjo Salomėją pa
sodinti į kalėjimą ir kad tė
vo trys tūkstančiai litų iš
gelbėję ją nuo arešto. To 
niekad niekur nerašė nė vie
nas jos bendražygis, o ir Sa
lomėjos veikla nebuvo to
kia, už kurią anais laikais 
būtu sodinama.

Nežinia kodėl Tamsta 
rašai, kad gimęs sūnelis bu
vęs "dar vienas kartybės la

šas..." Nelengva buvo Salo
mėjai auginti nuolat sirgu
liuojantį sūnelį, bet turbūt 
reta kuri motina taip atside- 
da sūneliui auginti, kaip rū
pestingai, su didele meile 
augino savo Balandėlį Salo
mėja. O kada motinos mei
lė virto kartybės lašu?

Ką reiškia A. Staškevi- 
čiūtės žodžiai "Nėris kartais 
prablaivėdavo, lyg užsi
miršdavo..."? Ar tai, kad ji 
beveik visą laiką skendėjo 
kažkokiuose kliedesiuose? 
Atvirkščiai, Neris Maskvoje 
į padėtį žiūrėjo labai blai
viai, netgi daug blaiviau už 
daugelį kitų tuo metu Mask
voje gyvenusių rašytojų: A. 
Venclovą, P. Cvirką, J. Bal
tušį ir visus kitus, vyresniuo 
sius ir pačius jaunuosius. 
Niekad tiek daug eilėraščių 
neparašė Salomėja, kaip per 
tuos trejus metus, gyventus 
Pcnzoje, Ufoje ir Maskvoje. 
Nebent 1927 metų antrą pus 
mėtį, kada sukūrė šimtą ei
lėraščių. Bet juk visi jos 
1940 -1941 metais parašyti 
kūriniai buvo užsakyti. Ir 
didžioji dalis Maskvoje 
spausdintų eilėraščių buvo 
užsakytų. Bet šalia tų eilė
raščių, kuriuose "Šliuksi 
kraujas po batais fašistų...", 
ji sukūrė ir daug neužsaky
tų: "Dagilėtį", "Maironiui", 
"Tolimas sapnas", "Didelia
me name", "Prie didelio ke
lio"... Juos draskė iš rinki
nių redaktoriai. Ir kaip ne
draskys, jei Salomėja rašė:

Dagilėli, nebturiu namelių, 
Svetima padangė mane den
gia.
Ir nenoriu sau geresnio nieko, 
Tik prie žemės prisiglaust bran 
gios,
Būti tėviškės arimų slieku, 
Mėlyna rugiagėle rugiuos.

Vilniaus Jaunimo Teatro aktoriai atlieka sceną iš 
"Kvadrato" Nevv Yorke Tarptautiniame Teatro Festivalyje - 
Remigijus Vilkaitis ir Dalia Overaitė V. Maželio nuotr.

Svetimose gatvėse paklydę, 
O namelis mūsų prie pašlaičių, 
Kur pro sniegą palazdžiukai 
žydi.
Ir gluosniais mes virtom prie 
didelio kelio,
Beržais vyturėliais prie stepės 
plačios...

O ar netiktų į šiandian 
leidžiamus tremtinių poe
zijos rinkinius tokie S. Nė
ries posmai:

Ak, pusnys, pusnys! Įkyri jos. 
Bet kam gi, kam čia guostis? 
Uralo saulė - Baškirijos 
Tau ašarų nešluostys.

Arba:
Kur tėviškė, kur Lietuva? 
Ten žvaigždės - ir tos pačios. 
Ir žemė ten šilta - sava...
O, kad ją dar pamačius!

Arba:
Oi, seneli, seneli, 
Ar sapnavos kada 
Ilgas tremtinio kelias 
Ir bedalio lazda?
Savo tėviškę brangią 
Beregėsi sapne. -

Kodėl cituoju šiuos pos
mus?

Pirma, šitokius eilėraš
čius ir posmus galėjo kurti 
ne kartais prablaivėjanti, lyg 
užsimirštanti, o blaiviai gy
venimą supratusi, iki pat šir 
dies gelmių sužeista poetė.

Antra. Jau 1940 metais 
nežinomi asmenys siuntė 
poetei laiškus, kuriuose ei
lėmis šaukė:

Sudeginsim tave kaip ra
ganą!

Dabar vėl galima išgirsti 
karčių poetę smerkiančių 
žodžių. Taip, klydo. Bet 
juk ji pati prisipažino, kad į 

raudoną bažnytėlę

.. .kojos žengt nedrįsta- 
Tiek daug, tiek daugel klydę.

Beje, Tamstos "Likimo 
vingiuos..." išspausdintas ir 
"Tolimas sapnas". Tik jis 

, ne tas, kurį Salomėja para
šė. Kiekvienas posmelis, 
beveik kiekviena eilutė pa
keista. Man suprantama. 
Dalis Salomėjos eilėraščių, 
dažniausiai tų, kuriuos re
daktoriai išmetė iš poetės 
parengto rinkinio "Didelia
me name" ir įdėjo visai ki
tus, sudarydami naują rinki
nį "Lakštingala negali ne
čiulbėti", kurį Salomėja ga
vusi jau ligoninėje sušukusi 
"Ką jie padarė?!", po Salo
mėjos mirties pradėjo klajo
ti iš lūpų į lūpas. Jie pasi
darė lyg ir tautosakiniai ir 
savaime, eidami iš lūpų į 
lūpas, kito. Gal toks pakitęs 
"Tolimo sapno" variantas ir 
čia pateiktas?

O ją smerkti? Kas be 
kaltės, meskite pirmas į ją 
akmenį!.. Kas pasvers tas 
ašaras, kurias poetė išliejo 
jau po kelių dienų, kai visą 
Lietuvą sujaudino išspaus
dinta "Poema apie Stali
ną"?..

Rašai, kad "dabar sklan
do gandas apie Nėries antrą
sias vedybas Rusijoje, apie 
vyrą karininką". Tai ne gan 
das, o tikrai taip buvo. Tik 
tas vyras buvo socialinio 
aprūpinimo ministerijos pa
reigūnas.,

(Bus daugiau)
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ŠVIETIMO PROBLEMOS 
LIETUVOS MIESTE 

Pavyzdžiu imamas Panevėžio miestas
Olia Mikulskienė

Panevėžio švietimo komisijos pirmininkė.

Mastymas apie Lietuvos 
ateitį būtų tuščias be minties 
apie jauną žmogų. Už da
bartinio jaunimo klystkelius 
kaltinami visi: ir mokykla, 
ir šeima, ir visuomenę. No
rėtųsi, kad dabar, kai Lietu
va tampa valstybe, nebūtų 
užmiršta mokykla.

Lietuvos ateitis bus to
kia, koks bus jos jaunimas. 
Daug tikimąsi is mūsų mies 
te kuriamų naujų mokyklų: 
gimnazijos, katalikiškos mo 
kyklos, koledžo, universite
to. Jų visų tikslas-puoselėti 
žmogaus prigimtį, sudaryti 
sąlygas skleistis jauno žmo
gaus individualybei, ugdyti 
tvirtos dorovės pamatus.

Šiose mokyklose turėtų 
būti geresni tarpusavio mo
kytojų santykiai su moki
niais, geriau dėstomi daly
kai, geresnė drausmė ir in
tensyvesnis darbas. Šiems 
mokytojams planuojama 
padidinti ir atlyginimą. Da
bar mieste yra 19 vidurinių 
mokyklų, 10 užmokyklinių 
įstaigų. Yra du techniku
mai, kurie jau šiais metais 
perorganizuojami į aukštes
niąsias mokyklas. Miestą 
humanizacijos keliu veda 
trys skyriai... švietimo, kul
tūros ir civilinės metrikaci
jos.

Nepriklausomos Lietu
vos senoje gimnazijoje bu
vo daugiau dirbama-moks- 
lo savaitė buvo 6 darbo die
nų ir baigus po kiekvienos 
klasės reikėjo laikyti egza
minus. Lietuvos abiturien
tai sėkmingai studijavo Eu
ropos universitetuose. To
dėl mūsų švietimo ir kultū
ros ministerija nusprendė, 
kad reikia sustiprinti moky
mą ir įveikti žinių stokas 
barjerą. Mūsų Lietuvos 
švietimo sistema nėra gera, 
tą mes gerai jaučiame, bet 
nelabai aišku kaip ją page
rinti. Dar nėra gerai paruoš
tų programų, vadovėliai se
ni, trūksta popieriaus.

Dabar mūsų mokyklos 
dirba 5 dienų darbo savaitę. 

1991 KELIONĖS l LIETUVĄ
Nuo 7 iki 14 dienų Lietuvoje
19 įvairių maršrutų

Dauguma kelionių aplenkia Maskvą. Maršrutai įdomūs - 
Šiluvos Atlaidai, kelionė laivu Baltijos jūroj, Lietuva, 

Kopenhaga, Varšuva, Helsinkis

Smulkesnėms informacijoms ir lankstinukams, kreipkitės j

BALTIC TOURS
77 Oak St., Suite 4 Newton, MA 02164

Tel. 617-965-8080 Fax 617-332-7781

O dėl 6 dienų darbo savaitės 
dar, manau, bus ilgų disku
sijų. Svarstoma ir nauja 
mokslo metų trukmė-nuo 
rugpjūčio 26 d. iki birželio 
12 d., nes dirbant tik 5 die
nas savaitėje, mokymosi lai 
kas sutrumpėja, o darbo in
tensyvumas išauga. Pritrū
ko laiko žinių įtvirtinimui, 
geram mokymo programos 
įsisavinimui. Mano nuomo
ne, reikia mažinti disciplinų 
apimtis, keisti dėstymo me
todiką, paruošti naujas mo
kymo programas mums ne 
taip patrasta ir lengva. Rei
kia gerai kvalifikuotų prak
tikų- pedagogų, reikia lai
ko, riekia, kaip jau minėjau, 
popieriaus.

Mūsų mokytojai šian
dien dar ne visai žino kaip 
dirbs ateinančiais metais. 
Mes mokomės iš Europos, 
iš kitų užsienio šalių. Lietu
vos inteligentija atsidūrusi 
vos ne krizėje. Biudžetinės 
valstybinės įstaigos tai pa
čios mažiausiai apmoka
mos. Mokytojai iki šiol ne
žino kokį atlyginimą gaus 
pradėdami darbą naujais 
mokslo metais.

Miesto biudžetas tebe- 
svarstomas. Mokytojai pri
versti ieškotis papildomo 
darbo, kad galėtų pragyven
ti, išmaityti šeimą.

Seni mokslo metai greit 
baigsis, o švietimo darbuo
tojų ateitis turi dar daug pro 
blemų ir klaustukų.

Lietuvos švietimo dar
buotojų profesinės sąjungos 
programoje, priimtoje per
nai metais įvykusiame suva
žiavime, pažymima, kad 
naujo tipo profesinė sąjunga 
yra savarankiška organiza
cija, visiškai nepriklausoma 
nuo bet kokios partijos, val
stybinių organų ir adminis
tracijos. Savo veiklą ji ski
ria tokiam ekonominiam - 
socialiniam švietimui ir tau- 
tinės-lietuviškos mokyklos 
vystymui, kuris užtikrintų 
dirbančiųjų socialines reik
mes bei garantijas ir sudary

tų optimalias sąlygas jų pro
fesinėms- kūrybinėms ga
lioms bei sugebėjimams vi
sapusiškai atsiskleisti ir rea
lizuotis. Be abejo, daug ne
aiškumų ką tik pradėjus 
dirbti. Atsikūrusios Nepri
klausomos Lietuvos Respub 
likos Aukščiausioji Taryba 
ir Vyriausybė priima nema
ža naujų įstatymų ir po įsta
tyminių aktų, kurie liečia 
kiekvieno žmogaus teises ir 
interesus. Tačiau dabar ne 
lengva susigaudyti tarp dau
gybės įstatymų. Todėl prof
sąjungos tikslas padėti žmo
gui šioje maišatyje, kuria
mos juridinės tarnybos, ga
linčios nemokamai konsul
tuoti. Sukurta centro koor
dinacinė tarnyba, derinanti 
veiksmus su kitų miestų, 
rajonų mokytojų profesinė
mis sąjungomis.

Žmonių darbo klausimai, 
poilsis, sveikata, kvalifika
cijos kėlimas, lengvatų su
teikimas, būtų klausimai, 
šalpa, pagaliau bedarbystė ir 
eilė kitų problemų-visa tai 
naujos sąjungos rūpestis.

Prieš keletą metų Lietu
voje nebuvo tokios proble
mos, kaip bedarbystė. Visi 
ramiai sėdėjo savo darbo 
vietose ir vienodai gaudavo 
už darbą, pagal užimamą 
etatą. O dabar, priimant 
naujus įstatymus, perorga
nizuojant įmones, įstaigas, 
keičiant struktūriškai maži- 

narni etatai-lieka bedarbių. 
Tai labai opus klausimas. 
Ypač rusų kalbos mokyto
jams, nes mažinamas pamo
kų skaičius.

Besikurentys kooperaty
vai suviliojo daug žmonių 
nes ten didesni atlyginimai. 
Lietuvos Vyriausybė netru
kus priims kolektyvinių su
tarčių įstatymą, kurios bus 
sudaromos visose įmonėse 
ir įstaigose.

Dabar veikia dvi profsą- 
jungos-tebeklesti senoji, ku 
ri pasiskelbė laisvąja konfe
deracijos profsąjunga ir ką 
tik atsikūrusios, naujos inži
nierių, žurnalistų, mokytojų, 
darbininkų, gydytojų ir kt. 
Vyksta kova dėl turto pasi
dalinimo ir, be abejo, kuri 
geriau dirbs, ir kuri bus la
biau naudinga žmogui, to
dėl daugelis dar nepriklauso 
jokiai sąjungai-laukia kas 
bus toliau. Papraščiausiai 
nebenori tuščiai mokėti įna
šų. įstaigų vadovams tai ne 
labai paranku ir jie nenoriai 
pritaria tokioms naujoms 
profsąjungoms, nes visą lai
ką bus stebimas jų darbas. 
Negalės būti autokratinio 
valdymo iš viršaus.

Mūsų gyvenimas vertas 
tiek, kiek po savęs palieka
me jį protingesnį ir mažiau 
piktą. Šiandieną tiek mes, 
tiek ir laisvasis pasaulis tu
rime galimybę sulaikyti to
talinį blogį, kurį vykdo ta
rybinė armija Baltijos šaly
se. Toks brutalus okupantų

KAS ŠIUO METU SVARBIAUSIA
(Atkelta iš 1 psl.) 

kareivis. Deja, mūsų krašto 
apsaugos būrių vyrai kol 
kas negali būti nei kareiviai, 
nei kvailiai. Jie neturi gin
klų. Jie negali nei šaudyti, 
nei kariauti. R. Ozolas pa
sisako prieš bet kokį žudy
mą. Taika, o ne karas - yra 
valstybės savisaugos nuo iš
orės tikslas. Tai terodo, kad 
valstybė protinga ir turi atei 
tį. Bet kad taip galėtų būti, 
turėtų egzistuoti laisva va
lia pasirenkama galimybė 
nešauti.

* * *
Žemės užteks visiems, 

tvirtina Parlamento deputa
tas, Agrarinės komisijos pir
mininkas Eimantas Grakaus 
kas. Parlamentas priėmė 
sprendimą atstatyti Lietuvos 
piliečių nuosavybės teises į 
išlikusį nekilnojamą turtą. 
Kitas žingsnis - kolūkių ir 
valstybinių ūkių privatizavi
mas. Tam būtina ir žemės 
reforma. Ji - pagrindas nau 
jiems ūkiams atsirasti ir nau 
jiems santykiams kaime for
muotis. įstatymo projektas 
buvo paskelbtas sausio 
mėn. Per penkis mėnesius 
išanalizuoti ir įvertinti visų 
politinių jėgų pasiūlymai ir 
pastabos.

Sunkiai sekėsi nugalėti 
sovietinių struktūrų pasi
priešinimą, bet reforma iš 
tikrųjų prasidėjo. Bandoma 
sužinoti kiek žmonių turėjo 
nuosavybę ir kiek nori ją 

veržimąsis į Lietuvos gyve
nimą labai įaudrino žmones, 
sugadino daugeliui sveikatą, 
pakirto jėgas ir energiją.

Mokykla kelia šiandien 
visiems rūpestį, nes morali
nis ir tautinis jaunimo savi
monės ugdymas per pusšim 
tį metų buvo gerokai prige
sintas, todėl negalima per
tvarkyti mokyklos, neper
tvarkius visuomenės, reikia 
ginti šeimos teisę auklėti 
vaiką šeimoje.

Švietimas labai priklau
so nuo visuomenės pokyčių, 
todėl Lietuvos Respublikos 
naujasis švietimo įstatymas 
bus tautos, visų žmonių- 
svarstomas ir tobulinamas. 
Turime laisvės minčiai, ieš
kojimams ir atradimams. 
Dabar pedagogui svarbiau
sia socialinių-buitinių sąly
gų pagerinimas, nes šian
dieninis mokytojo atlygini
mas yra 2 kartus mažesnis 
už vidutinį nekvalifikuoto 
darbininko.

Manau, einant laikui, at
siras konkurencija, ir moki
nys turės teisę pats pasirink
ti ir mokytoją, atsiras gali
mybė kurti privačias mo
kyklas. Pagaliau tikimės, 
kad mūsų nauja Vyriausy
bė, daugiau skirs dėmesio 
švietimui bei kultūrai puo
selėti ir tobulinti. 

atgauti, pradėtas ūkių priva
tizavimo eksperimentas, su
daryta agrarinės reformos 
komisija.

įstatymas numato dvi 
nuosavybės rūšis: privačią 
ir valstybinę. Turėdamas 
savo žemės, žmogus gali 
laisvai jungtis į bendrovę 
arba dirbti individualiai.

Parlamente atstovaujan
čios kairiosios jėgos siekia, 
kad žemė nebūtų gražinama 
jos savininkams. Baimė, 
kad sugrąžinus žemę buvu
siems savininkams pritruks 
jos naujiems ūkiniams tikrai 
yra niekuo nepagrįstas. Iki 
karo buvo 350 tūkst. ūkių 
dabar dėl genocido, okupa
cinės politikos beliko apie 
150 tūkst. pretendentų į gra
žinamą žemę. Todėl nau
jiems savininkams atsirasti 
yra realios galimybės. Že
mės tikrai užteks visiems, 
jos norintiems. Rimtesnė 
problema priešingai - atsi
ras plotų, kurių nebus kam 
įdirbti.

Žemdirbių sąjūdis, Ūki
ninkų sąjunga, Žemės savi
ninkų sąjunga remia žemės 
reformas, o Žemdirbių są
junga, jos šerdis - dabartinė 
LDDP, nariai priešinasi 
reformai.

UETUVA
PO 45 METŲ

vairo kabo skardinis indas 
pienui. Kol mes dairomės 
po Grinkiškio aikštę, ta pati 
moterėlė vėl pravažiuoja, 
grįždama atgal. Mėgstame 
retame maišelyje kabančia
me ant dviračio vairo - duo
nos kepaliukas, o ant kitos 
rankenos skardiniame inde 
skalanduoja pienas.

Grinkiškio aikštėje prie
šais šventorių naujai atstaty
tas paminklas žuvusiems už 
Lietuvos laisvę kariams. 
Atstatymo data 1988 m. 
Baisiogaloje prie švento
riaus pastatytas medinis 
kryžius, apipintas rūtų vai
nikais ir papuoštas gėlėmis. 
"Stebuklas, kad likai gyva: 
šakele rūtų, Lietuva!" - už
rašas ant kryžiaus. Kiek to
liau pavažiavę, pakelėje vėl 
randame naują medinį kry
žių papuoštą gėlėmis ir api
pintą rūtų vainikais. "Tie 
visi paminklai ir kryžiai at
sirado tik praėjusiais metais, 
vos prasidėjus sąjūdžio veik 
lai. Niekas neragino, never
tė statyti. Žmonės patys su
siorganizavo, pastatė, pa
šventino ir dabar kasdien 
puošia gėlėmis. Tai mūsų 
laisvės troškimo simboliai. 
Visi koplytstulpiai, kryžiai, 
rūpintojėliai, buvę pakelėse, 
Stalino pakalikų nugriauti ir 
sunaikinti. Dabar jie pir
mieji turi grįžti." - aiškina 
mūsų palydovai.

(Bus daugiau)



IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS 
LOS ANGELES MIESTE

Rūta Šakienė
Birželio 16-tąją, sekma

dienį, pietinės Califomijos 
lietuviai, latviai ir estai susi
rinko Šv. Kazimiero para
pijos didžiojon salėn iškil
mingai ir susikaupus pami
nėti penkiasdešimtąją skau
džiąją Birželio išvežimą su
kaktį. Šiuos išvežimą mi
nėjimus rengia Jungtinis Pa- 
baltiečią Komitetas - kas
met vis kita Pabaltijo Salią 
grupė. Šiemet ją rengė lie
tuviai.

Inž. Antanas Mažeika,Los Angeles ALTo skyriaus ir Jungti
nio Pabaltiečių komiteto pirmininkas, minėjimo vyriausias ren
gėjas, taria atidaromąjį žodj., Vlado Gylio nuotr.

Vadovaujant Vytautui 
Šeštokui buvo pagerbtos vė
liavos, solistas Antanas Po
likaitis sugiedojo Amerikos 
himną, kun. dr. Vincentas 
Bartuška sukalbėjo invoka- 
ciją. Įvadine kalbą pasakė 
Jungrtinio Pabaltiečią Ko
miteto pirmininkas, Los An 
gėlės ALTo skyriaus pirmi
ninkas ir šio minėjimo vy
riausias rengėjas inž. Anta
nas Mažeika. Programą pa
sigėrėtinai vedė Daiva Če
kanauskaitė. Trumpą žodį 
tarė ir AT pirmininko Vytau 
to Landsbergio kreipimąsi į 
pasaulio parlamentarus per
skaitė generalinis garbės 
konsulas .Vytautas Čeka
nauskas, latvių konsulas Ai
vare Jarumanis paskaitė jaut 
rų senosios kartos testamen
tą jauniesiems, o po jo trum 
pą žodį tarė estų atstovas 
Bernare Nurmsen.

Pagrindinis minėjimo 
kalbėtojas - Tadas Dabšys, 
mūsų kolonijoje gimęs, už
augęs ir mokslus išėjęs jau
nuolis, jau iš mažų dienų 
tvirtai įsijungęs į lietuvišką 
veiklą ir niekuomet jos ne
apleidęs. Vėl turėjome gerą 
progą išgirsti apgalvotas ir 
taiklias jo mintis.

Prelegentas, trumpai ap
žvelgęs įvykius buvusius 
prieš penkiasdešimt metą, 
palietė šią dieną politine ir 
smulkiai išgvildeno Baltijos 
kraštą (ir tuo pačiu Sovietą) 
ekonomine padėtį. "Ne
bent daug naftos bus atrasta 
Baltijos Respublikose" - 
dėstė Tadas Dabšys, jo
kios reikšmingos ekonomi
nės sąveikos negalime tikė
tis, tol kol jos nepasieks sa
varankiško ekonominio sta

bilumo". Vyresniosios, kar
tos atstovams juos vadina 
"over age 50" pasiūlė įtrauk 
ti ir savo vietas užleisti jau
niems, 15- 40 metą Ameri
koje gimusiems lietuviams, 
turintiems daugiau poten
cialo būti stipresniais ne tik 
finansiškais, bet ir tvirtes
niais politinėje arenoje. Se
nieji turėtą padėti jaunie
siems savo patyrimu ir, kur 
reikia, finansiškai. Kadangi 
jaunimą dabar sunku suvi
lioti vien neapčiuopiamais 
idealais, reikia bandyti juos

Minėjimo dalyviai Vlado Gylio nuotr.

Tadas Dabšys

sudominti ekonominią suin
teresuotumu, siūlyti asme
nišką ir profesinį pasiseki
mą, susietą su didžiuoju Bal 
tijos kraštą nepriklausomy
bės siekiu. "Gana tarpusa
vyje kalbėti, - ragino jauna
sis prelegentas, -"atėjo lai
kas dirbti". Jis čia patiekė 
penkis teiginius. Štai jie, 
trumpai:

Technologija: Įvesti 
Baltijos kraštus į dvidešimt 
pirmą šimtmetį;

Teisė - svarbiausia - 
tarptautinė teisė, t.y. gyvy
binis valstybią pamatas;

Lavinimas - pirmiausia 
siunčiant JAV studentus va
saros atostogų metu padėti 
mokyti tarptautinės anglą 
kalbos;

Tarptautinė komercija - 
įtvirtinti gyvybiškai reika
lingą importą - eksportą, be 
kurio pabaltiečiai nepajėgs 

išsilaikyti;
Media: kadangi pirmasis 

įspūdis yra lemiantis, reikia 
daug daugiau profesionalą į 
televizijos žurnalistų ir čia - 
Amerikoje, ir Baltijos kraš
tuose. Ir jeigu dabartiniai 
Baltijos kraštų vadovai nėra 
efektyvūs delegatai-atsto- 
vai, jie turi būti atitinkamai 
paruošti. Labai svarbu yra 
pasitikėjimas. Jei kiti kraš
tai nepasitiki Baltijos Res
publikų potencialu - sunku 
tikėtis jų paramos.

Kalbą prelegentas užbai-

• DIRVA -1991 
gė pažadu savo profesines * 
jėgas panaudoti Baltijos 
kraštų gerbūviui ir nepri
klausomybės atgavimui.

Programos vedėja Daiva 
Čekanauskaitė perskaitė re
zoliuciją, kuriai pritarta plo
jimais. Pristatytos Califor- 
nijos gubernatoriaus Pete 
Wilson, Los Angeles mero 
Tom Bradley ir 5-tojo rajo
no Tarybos pirmininko Mi
chael Antonovich prokla
macijos.

Minjimo meninėje daly
je solistė Stasė Pautienienė 
padainavo harmonizuotų 
liaudies dainų: Stasio Šim
kaus, Vlado Jakūbėno, Ka
zio Banaičio bei Aleksandro 
Kačanausko kūrinių. Jai 
akompanavo Viktoras Ra
lys. Visus sužavėjo jaunas 
estas pianistas Rein Ran- 
nap, patiekęs publikai savo 
sukurtą stilizuotą lietuvių, 
latvių ir estų melodijų pynę.

Minėjimas baigtas susi
rinkusiems sugiedojus estų, 
latvių, ir lietuvių valstybi
nius himnus.

LOS ANGELES ŠV. 
KAZIMIERO PARAPIJOS 
DIENA birželio 23-Čią ir 
šiemet praėjo su dideliu pa

Minėjime dalyvavę: Alb. Markevičius - Tautos Fondo atsto
vas, inž. A. Mažeika, pranešėja Daiva Čekanauskaitė, konsulas 
Vytautas Čekanauskas ir Janina čekanauskienė, Dirvos 
bendradarbis Vytautas Šeštokas. Vlado Gylio nuotr.

sisekimu.
Po iškilmingų Mišių mi

nia žmonių, aplankiusi mo

kyklos klasėse eksponuoja-

m. liepos 18 d.- 7 psl.
" mą vietinių menininkų kū

rybą,,sklidinai pripildė šyen 
tiškai išpuoštą salę, kurioje 
susėdę prie stalų gurkšnojo 
vyną ir užkandžiavo. Dalilė 
Polikaitienė vedė programą, 
kun. Antanas Vahuška su
kalbėjo invokaciją, gen. gar 
bės konsulas Vytautas Če
kanauskas pasakė sveikini
mo žodį. Pabrėžė didelę pa 
rapijos jėgą ir įtaką lietuviš
kame gyvenime, pagerbė 
varduvininkus: Janinas, Jo
nus, Vladės ir Vladus, kurių 
salėje buvo nemažai. Jiems 
darniai sugiedota "Valio, 
valio". Solistui Antanui Po- 
likaičiui sugiedojus Ameri
kos himną sceną užpildė pa
rapijos choras, vadovauja
mas Viktoro Ralio, kuris pa 
dainavo keletą dainų, dai
nuotų Muziko šventėje Chi- 
cagoj. Po to visiems sugie
dojus Tautos Himną jauni
mas sunešė ant stalų gausius 
ir skanius karštus pietus. 
Po jų įvyko loterija. Pabai
goje - parapijos klebono 
kun. dr. Algirdo Olšausko 
padėkos žodis ir praneši
mas, kad parapijos 50-tąjį 
jubiliejų švęsime net du spa 
lio mėnesio savaitgalius: 
devynioliktą dieną bus su- 

rer.gtas didelis koncertas ir 
dvidešimt septintą - įvyks 
iškilmingas banketas.

Rūta Šakienė

JAV LB KRAŠTO 
VALDYBA 

NUOŠIRDŽIAI DĖKOJA 
Vyriausiai Rinkimų Komi
sijai pravedusiai JAV LB 
XIII Tarybos rinkimus. Ko
misiją sudarė: Pranas Joga, 
pirmininkas, Juozas Biliū
nas ir Jonas Kazlauskas, 
visi iš Ohio valstijos.

MĖSOS PRODUKTAI 
aukščiausios kokybės 

pristatomi į namus 
LIETUVOJE: medžioklinės 

dešrelės, palengvica, dešros 
irkt $95- 

Mažesnis siuntinys $68.- 
TRANSPAK, 2638 W. 69th 

Chicago, II60629. 
1-312-436-7772
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PASKUTINĖ MOKSLO 
METŲ DIENA

Chicagoje, Kristijono Donelaičio lituanistinėje 
mokykloje

ventai buvo pasipuošę gra
žiu žiedu. Sugiedojus Ame
rikos ir Lietuvos himnus 
koncertui vadovavo jaunos 
mokytojos, šaunios lietuvai
tės. Vida Brazaitytė ir Ri
ma Polikaitytė. Jos pasakė, 
kad meilė lietuvių kalbai ir 
Tėvynei Lietuvai kas šešta
dienį visus suveda į šią mo
kyklą.

Kiekvieno skyriaus ir 
klasių mokytojos geriau-

Kai mūsų vaikai ar jau
nuoliai baigia šio krašto 
mokyklas juos sveikiname, 
džiaugiamės ir apdovanoja
me. Mokykloje ruošiamos 
iškilmingos mokslo metų 
pabaigtuvės.

Kiek sąlygos leidžia li
tuanistinė mokykla taip pat 
stengiasi mokslo metų bai- 

. gimo dieną atžymėti kartu 
su tėveliais ir svečiais, pa
sveikinti abiturientus, pasi

Kr. Donelaičio lit. mokyklų svečiai mokslo metų užbaigimo 
iškilmėse: dir. J. širka, vysk. V. Brizgys, konsulas V. Kleiza ir 
Švietimo tarybos pirm. R. Kučienė. J. Tamulaičio nuotr.

džiaugti jais.
Gegužės 18 dieną įvyko 

abiturientų išleistuvės, ir 
mokslo metų pabaigtuvės 
Kr. Donelaičio mokykloje 
Chicagoje.

Grojant maršą, į salę įžy
giavo abiturientai ir šeštojo 
skyriaus mokiniai.

Visus pasitiko susirinku
sių tėvų, svečių, mokinių ir 
mokytojų plojimai. Absol- 

Tėvas IR SŪNUS

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Av.enue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003

Petkus Funeral Hom<* 
1410 South 50th Avenuė

Cicero, Illinois 60650
708-863-2108

Kr. Donelaičio aukštesniosios lit. mokyklos mokiniai sausio 26 d. su "S.O.S. Vaikai" Įsteigėja Elena 
Kubiliene, l-je eilėje mokytojos N. Nausėdienė, viešnia E. K.,R. Kučiene, A Brazaitienė ir G. Sturonienė. 

J. Tamulaičio nuotr.

Marquette Funeral Home
2533 VVest 71st Street

Chicago, Illinois 60629
i-(312)-476-2345

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

708-430-4455

Visus laidotuvių namus galite pasiekti 
skambindami l-(312)-476-2345

ANTHONY B. PETKUS DONALD M, PETKUS
DONALD A. PETKUS LAVVRENCE C. GASUNAS

siems mokiniams įteikė pa
gyrimo raštus. Šeštą skyrių 
baigę 9 mokiniai: Rana Briz 
gyte, Edmundas Brooks su 
pagyrimu, Rytis Dumbrys 
su pagyrimu, Alisa Kosmo- 
puolos su pagyrimu, Vincas 
Paulius, Nina Padalino Eri
kas Radiek su pagyrimu, Al 
dis Rašytinis ir Lina Sidrytė 
su pagyrimu. Pažymėjimų 
įteikti į sceną pakvietė mo-

Kr. Donelaičio aukštesniosios lit. mokyklos mokiniai su dėstytojais. Iš k.: D. Brazaitis. N. 
Nausėdienė, A. Brazaitienė, Ir. Smieliauskienė, dir. J. Širka, insp. R. Kučienė, J. Polikaitis, G. 
Sturonienė.

kyklos direktorių Julių Šir- 
ką, Šviet. T. pirm. Reginą 
KuČicnę Tėvų Kom. pirm. 
Jurgį Augių ir skyriaus mo
kytoją Bronę Prapuolcnie- 
nę. Visi baigusieji gavo do
vanų po knygą "Trys Saka
lai". Skyriaus mokinių var
du atsisveikino Lina Sidry
tė, o mokytojų vardu Br. 
Prapuolenienė. Ji dėkojo 
mokiniams už pastangas 
ruošiantis egzaminams, lin
kėjo nesustoti, o rudenį atei
ti į aukštesniąją mokyklą, o 
abiturientus skatino stoti į 
Pedagoginį Lituanistikos 
institutą.

Aštuntos klasės auklėto
ja Regina Kučienė pristatė 
šių metų aukštesniosios mo
kyklos metraštį "Bendru ke
liu". Abiturientės Lina Au- 
giūtė, Lina Gaižutytė, Vilija 
Gražulytė ir Renata Kvan- 
taitė skaitė savo pasisaky
mus kodėl pasirinko metraš
čiui pavadinimą "Bendru ke 
liu". Ir Lietuvoje, ir išeivi
joje visų lietuvių bendras 
tikslas - laisvė Lietuvai.

Šių metų abiturientai: 
Lina Augiūtė baigė su pa
gyrimo raštu, Larana von 
Braun, Vilija Bogutaitė, Li
na Gaižutytė, Vilija Gražu
lytė su pagyrimu, Renata 
Kvantaitė su pagyrimu, Pau 
liūs Marchertas, Venta Nor- 
vilaitė su pagyrimu, Linas 
Paulius, Audrius Prialgaus- 
kas, Vite PūdymrTytė ir Jo
nas Valkiūnas su pagyrimu.

Atestatus įteikti pakvietė 
klasės auklėtoją Reginą Ku- 

čienę, mokyklų direktorių 
Julių Širką, gen. Konsulą 
Vaclovą Kleizą ir Tėvų Ko
miteto pirm. Jurgį Augių.

Abiturientų vardu nuo
širdžiais ir šiltais žodžiais 
atsisveikino Vilija Bogutai
tė ir Jonas Valkiūnas. Jie 
dėkojo mokytojams už įgy
tas žinias ir išugdytą meilę 
Tėvynei Lietuvai, už kan
trybę ir į poezijos pasaulį 
atsklęstas duris, Direktoriui 
už puikų administravimą 
mokykloje, Tėvų Komitetui 
už finansavimą, o savo tė
veliams už ilgametę ištver
mę.

Abiturientus sveikino 
Tėviškės liuteronų parapijos 
klebonas Hansas Dumpys, 
skatinęs jaunimą aplankyti 
Lietuvą, pajusti savąją žemę 
po kojoms, pagyventi.

Sveikindamas Generali
nis konsulas Vaclovas Klei
za pažymėjo, kad mokslo 
metų užbaigtuvės vyksta 
dviejų svarbių įvykių san
kryžoje, būtent: Lietuvos 
prezidento V. Landsbergio 
apsilankymas Chicagoje ir 
Dainų Šventė. Pažymėjo, 
kad būti geru lietuviu yra 
sunku, bet garbinga.

Mokyklos Direktorius Ju 
liūs Širka džiaugėsi sėkmin
gai užbaigtais mokslo me
tais, skatino tėvelius nepa
vargti, nors ir labai sunku 
svetimoje aplinkoje auginti 
sąmoningą lietuvį. "Šeima 
v tvirtovė ir lietuvybės išlai-

J. Tamulaičio nuotr.

kymo šaltinis", baigė Direk
torius, linkėdamas gero poil 
šio ir laimingų atostogų.

Tėvų komiteto pirminin
kas Jurgis Augius kvietė abi 
turientus ir visus mokinius 
nesustoti, būti lietuvybės 
"ambasadoriais" amerikie
tiškose mokyklose, rašyti 
laiškus ir rašinėlius mokyk
lų laikraštėliams, dirbti vi
siems, nes Tėvynė dar ne
laisva.

Kr. Donelaičio mokykla 
gyvuoja 32-uosius metus ir 
šiemet išleidžia dvidešimt 
penktąją abiturientų laidą.

Per mokslo metus tris 
kartus išleidžiamas laikraš
tėlis "Žingsniai". Tai visų 
mokinių, pradedant darže
liu, piešinių ir rašinėlių laik
raštėlis, kurį šiemet redaga
vo mokytoja Nijolė Nausė
dienė. Šių metų aukštesnio
sios mokyklos metraštį re
dagavo mokyt. Regina Ku
čienė.

Mokiniai, susipratę ir są
moningi lietuviukai, plačiai 
informuoti ir patys gyvai 
domėjosi visais įvykiais Lie 
tuvoje. Dalyvavo viešose 
demonstracijose miesto cen 
tre, atliko dainų programą 
Vasario 16-tos minėjime 
Marijos aukštesnioje mokyk 
loję. Programą paruošė Da
rius ir Audrius Polikaičiai.

Laimingų, smagių, užtar 
nautų atostogų mokytojams, 
mokiniams ir jų tėveliams.!

O.J.

MARQUETTE 
FUNERAL HOME
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Scrantone įvykusiame Birželio dienų minėjime. Iš kairės: Ed. Berzins.prof. R. Kritkausky, Regina 
Petrauskienė, Elena Genytė-Moran, Dr. R. Dovydaitis

SCRANTON BALTIECIAI 
PAGERBĖ ŽUVUSIUS

Birželio 15 d. pirmą kar
tą susirinko iš visų Baltijos 
kraštų kilų žmonės drauge 
pagerbti komunistų nukan
kintus tautiečius.

Iškilmingos Mišios buvo 
laikomos Msgr. Peter Ma- 
dus Marywood College Re
gina Hali koplyčioje. Pa
moksle kalbėta apie prasi
žengimus prieš žmonišku
mą, kuriuos Baltijos šalių 
piliečiai jaučia jau penkias
dešimt metų. Tai ir žmo
gaus teisių nepaisymas, pas
tangos naikinti jo orumą, są 
žiningumą, teisingumą ir vii 
tį. Su pasididžiavimu buvo 
tvirtinama, kad vis tik žmo
gaus dvasinė stiprybė, išlai
kiusi šį išbandymų laikotar
pį, liko nepalaužta.

Tuoj po Mišių, didelis 
pulkas žmonių susibūrė į 
puikią Multi Media Center 
salų. Su dideliu susidomėji
mu dalyviai ir klausė trijų 
kalbėtojų.

Dr. Romas Dovydaitis 
prisiminė užpuolimo dienas, 
pirmąjį birželio mėnesio trė 
mimą į Sibirą, pagal jau iš 
anksto paruoštus planus. 
Buvo patiekta laikotarpių 
bei vietovių statistika, infor
macija apie neteisingą aukų 
skaičiavimą ir baudimą Si
biro tremtim be teismo. Kai 
kurių klausytojų šeimos as
meniškai pergyveno šį siau
bą. Dr. Dovydaitis iškėlė 
mūsų tautiečių pastangas ko 
voti prieš tą beteisinį stovį.

Antrasis kalbėtojas buvo 
socialinių mokslų prof. Ran 
dy Kritkauski iš Keystone 
College. Bendradarbiauda
mas su Pabaltijo valdžios 
bei gamtosaugininkais jis 
nemažai ten keliavo ir atve
žė skaidrių, aiškino apie mū 
sų tautiečių šiuometines re
zistencijos pastangas, hero- 
iškumą ir nepalaužiamą ryž
tą atgauti laisvų. Jis pabrė
žė būtinumą Amerikos pi

liečių atkaklumo, padedant 
laisvėjančioms tautoms.

Latvių vardu trumpai kai 
bėjo inž Ed. Berzins iš Phi
ladelphijos apylinkės. Jis 
pasakojo apie šių dienų pa
baltiečių pastangas lankant 
Amerikos senato bei kon
greso narius Washingtone.

įspūdingai lietuviškas ir

amerikoniškas giesmes pa
grojo vargonininkė Elena 
Genytė Moran.

Minėjimą pravedė Re
gina Petrauskienė, Liet. 
Bendr. sekr. ir programos 
vadovė. Jai talkino šiam 
parengimui Seselė Virginia 
Vyteli, Scrantono Vyčių 
pres. Helen Kravath ir Fo- 
rest City Vyčių pres. Mike 
Jovarauskas.

Regina Malcanaitė
- Petrauskienė

LIAUDIES MENO ŠVENTĖ
Lovvell, Mass.

Liepos 26, 27, 28 dieno
mis Lovvell, Mass. vyks liau 
dies meno šventė - festiva
lis. įdomu tuo, kad šioje 
liaudies meno šventėje bus 
reprezentuojamos ir lietuvių 
į liaudies dainos. Tai atliks 
Philadelfij.os Lietuvių Liau 
dies Dainų Kvartetas. Kon
certai: Penktadienį, vakare 
liepos 26 d. 7:30. 25 minu
čių trukmės koncertas. Lie
pos 27 d. 2 vai. p.p. (trukmė 
45-50 min.) ir 4 vai. p.p. 
(trukmė - 45-50 min.) kon
certai.

Sekmadienį, liepos 28 d. 
12 vai. ir 2 vai. 30 min. pa
sikalbėjimas su daininkais ir 
jų dainos. Tokia yra sutar
tis su programos sudaryto
jais.

Šiame mieste liaudies 
meno šventė tapo tradicinė. 
Pagal statistinius duomenis 
joje apsilanko apie 150,000 
žmonių. Šventėje bus įvai
riausios liaudies meno ša
kos: muzika, dainos, šokiai, 
rankdarbiai... Šventė glo
boja Lowell National Histo- 
rical Park ir National Coun
cil for Traditional Arts.

Praeitais metais, rugpjū
čio mėn. JAV Liaudies Me
no Festivalis, tris dienas vy
ko Johnsovvn, PA., ten taip 
pat Philadelfijos kvartetas 
atliko programas todėl šiais 
metais Smithsonian Insti
tuto atstovas pakvietė kvar-

tetą ir sudarė sutartį dainuo
ti 5 kartus Lovvell liaudies 
meno šventėje.

Kvartetą sudaro Brigita 
ir Juozas Kasinskai, solistė 
Rasa Krokytė ir Bronius 
Krokys, Kasinskams pade
dant smuiku ir gitara.

Šiuo metu kvartetas re
petuoja ir yra paruošus virš 
30 lietuviškų liaudies dainų, 
senų ir šiandieninių, dainuo 
jamų Lietuvoje.

Anglų kalba pranešėja 
Rasa Krokytė, prieš progra
mą dažnai paklausia "Ar 
tarp žiūrovų yra lietuvių? 
(jų visuomet būna daug).

Tokio plataus masto 
šventėje tikrai yra ko pasi
žiūrėti ir pažinti žmones per 
jų meną. Kor.

• Perėjusį rudenį Šiau
liuose lankėsi poetas K. 
Bradūnas su šeima. Po su
sitikimo svečiai pastatė 
Kryžių kalne jiems pado
vanotą kryžių.

Poetas, sugrįžus į JAV, 
šiam kryžiui paskyrė ketur
eilį, kuris, jo pageidavimu, 
dabar išrašytas ir pritvirtin
tas prie to kryžiaus:

'Tavo rūbas, Tėvyne, 
Apšlakstytas krauju.
Ir tu sėdi ant Kryžių kalno 
Karališkam soste kančios.

K. Bradūnas
"Lietuvos aidas"

Nwj©$ sipannta ii Utetaos 
MARGUMYNAI

• Lionginas Vasiliauskas, E. Bičkausko, Lietuvos atsto
vo TSRS, įgaliotasis spaudai, straipsnyje "Taip bus" rašo: 
"... O kaip Lietuva, kaip - draugausime ar pyksimės su 
SSSR? Sovietai ir toliau dezinformuoja pasaulio visuomene 
kaltindami Lietuvą nenorint derybų. O tuo tarpu paaiškėja, 
jog V. Dugožijevo paskirtas darbo grupės vadovas šneka 
nieko apie tą paskyrimą nežinąs. Praėjus trims dienoms po 
mūsų telegramos, kurioje įtikinamai siūloma sėsti prie stalo, 
nuduodama, lyg jos nė nebuvo, ir siūloma kita vieta ir kita 
data. Nemyli Michailas Gorbačiovas Lietuvos, oi nemyli. O 
procesai Kremliuje visiškai nieko doro mums nežada. Aki
vaizdu, jog artėja laikas, kada Maskva dar kartą pamėgins 
nuversti mūsų visų išrinktą valdžią. Nežinia, ar tai bus daro
ma su tankų pagalba, ar ne, bet taip bus."

"Atgimimas” Nr. 25.
• Iš Latvijos sostinės Rygos j Hamburgą pradėjo kur

suoti lėktuvas TU-134, - praneša "Kauno tiesa". I Hambur
gą ir atgal j Rygą lėktuvai su 80 keleivių skraidys du kartus 
per savaite. Kelionės trukmė - pusantros valandos. 
Vokiečių turistų prašymu dalj keleivių lėktuvu ta pati firma 
nuskraidins iki Palangos. "Kauno tiesa"

• Kaune, Ramybės parke, birželio 26 dieną buvo pa
šventintas paminklas "Kryžius - medis“ 1941 metų birželio 
sukilimo dalyviams atminti; projektą sukūrė skulptorius Ro- 
bertras Antinis ir architektas Eugenijus Miliūnas.

"Respublika"
• įsteigtas Lietuvos įkaitų, kalintų Štuthofe 1943 -1945 

m. rankraščių fondas. Kreipiamasi j visus ten kalėjusius, jų 
gimines, artimuosius, jų draugus, turinčius apie tai archyvi 
nės medžiagos, nuotraukų, atsiminimų, laiškų siosti juos 
adresu: 232632 Vilnius, Žygimantų 2 / 8, Lietuvos Mokslų 
Akademijos biblioteka, Rankraščių skyrius.

"Gimtasis kraštas”
• Kaip jau buvo pranešta Lietuvos gyventojai turėjo 

progos susitikti su Popiežiumi, tuo metu viešėjusiu netoli 
Lietuvos - Lenkijos pasienio. "Kauno tiesos" koresponden
tei Ramunei Vaitiekūnaitei pasakoja Krašto apsaugos depar
tamento Lazdijų užkardos viršininkas Romas Zavadskas: 
"...Toks išbandymas, kokj patyrėme per sieną palydėdami 
maldininkų srautą, teko pirmą kartą. Tačiau ji ilgai minėsime 
ne dėl patirto nuovargio ar jtampos, o todėl, kad nemažai 
vykstančiųjų pasirodė esą prasti Lietuvos piliečiai. Pagalvo
kite, ką reiškia tokie faktai: bemaž per 12 valandų surašėme 
daugiau kaip 200 protokolų. Surinkome 40 tūkstančių rublių 
muito, daug prekių konfiskuota iš žmonių, neturėjusių kuo 
sumokėti. Daugiausia buvo vežama degtinės, daug televi- 
zorių"šilelis", maisto prekių.

Iš pradžių mums buvo priekaištaujama, kad trukdome 
vykstančiųjų rimti, tačiau kai priekaištautojai pamatė, kas ir 
kokiais kiekiais vežama, patys liūdnai atsiduso...

"Kauno tiesa"
• Raseinių rajono tarybos deputatai, sutvarką būtiniau

sius reikalus išėjo atostogauti. Liko dirbti tik prezidiumas, 
kuris turės nuspręsti ką daryti su Kryžkalnio memorialu, su 
milžiniška skulptūra jau kuris laikas guli vienos komunalinės 
įmonės kieme. "Lietuvos aidas"

• 1928 m. už visuomenės pinigus Alytuje buvo pastaty
ta skulptūra "Laisvė". Šeštojo dešimtmečio pradžioje sovie
tų valdžia ją nugriovė. Neseniai šią skulptūrą atkūrė vilnietis 
skulptorius Juozas Meškevičius, o atliejo "Centrolitas". Ta
čiau ją atstatyti trukdo desantininkai, nes ten stovi obeliskas 
Sovietų kariams. "Gimtasis kraštas"

• Gegužės 31 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė nu
statė, kad Lietuvos Respublikos piliečio pasas Vilniaus, Kau
no, Klaipėdos, Panevėžio, Marijampolės ir Alytaus miestuo
se bus išduodamas nuo spalio 1 d., o kituose miestuose ir 
rajonuose - nuo 1992 m. sausio 1 dienos. ELTA

• Lietuvos Respublikos AT Prezidiumo įsaku suteikta
Lietuvos Respublikos pilietybė: 1. Bernardui Brazdžioniui, 
Aldonai Brazdžionienei, Juozui Kojeliui, Nidai Žibutei Brinkis, 
Elenai Bradūnaitei Aglinskienei, Beatričei Kleizaitei Vasaris, 
Karlai Gruodytei ir Dariui Čuplinskui. ELTA

• Birželio 19 dieną Vilniuje, Lietuvos Mokslų akademijos
salėje prasidėjo mokslinė konferencija, skirta 1941 m. birže
lio sukilimui. "Lietuvos aidas"

• 1991 VI 12 d. Vyriausybės nutarimu nustatyta doku
mentų išdavimo tvarka Lietuvos gyventojams apie jų dalyva
vimą pasipriešinimo būriuose ir išvežimą priverstiniams dar
bams Antrojo pasaulinio karo metais. Vidaus reikalų minis
terijai pavesta ir rekomenduota Aukščiausiajam teismui bei 
Generalinei prokuratūrai pagal šių ir kitų žinybų archyvuose 
esančius dokumentus išduoti pažymėjimus. Jei archyvinių 
dokumentų nėra, dalyvavimo pasipriešinimo būriuose ar 
buvimo priverstiniuose darbuose trukme nustato teismai 
pagal suinteresuotų asmenų ieškiminius pareiškimus.

"Lietuvos aidas"

Parengė vz
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DR. KAZIMIERĄ PAUTIENIĮ 
ANAPILI IŠLYDINT

Povilas Mikšys

A. a. Medicinos daktarą 
Kazimierą Pautienį pažino
jau dar Nepriklausomoje 
Lietuvoje.

Dr. K. Pautienis buvo 
Nepriklausomybės kovų 
fronto karys, su ginklu ran
koje kovojąs prieš Lietuvos 
priešus.

Jis baigė nepriklausomos 
Lietuvos Karo mokyklos 4- 
tąją laidą. Už narsą fronte 
apdovanotas aukštu žyme
niu. Karui pasibaigus, K. 
Pautienis padėjo karininko 
uniformą ir tąsė mokslą gim 
nazijoje, o ją baigąs įstojo į 
V.D. universiteto medicinos 
fakultetą. Buvo darbštus ir 
gabus studentas. Baigąs uni 
versitetą vertėsi medicinine 
praktika. Dirbo gydytoju 
Utenoje, mano gimtajame 
Vabalininke. Netrukus pa
garsėjo, kaip geras gydyto
jas - turėjo tiek daug pacien 
tų, kad neretai priseidavo 
juos priiminėti net iki išnak
tų. Jaunas daktaras važiuo
davo pas ligonį net ir į toli
mus kaimus, nepaisant blo
go oro ar vargingo ūkininko 
vežimėlio ar duobėto kelio.

Vytauto Didžiojo uni
versiteto vadovybė gabų gy
dytoją greit pastebėjo, ir pa
kvietė į profesūrą, pradžioje 
lektoriaus, vėliau docento 
pareigoms. Yra parašąs ne
mažai medicinine tematika 
mokslo straipsnių.

Sovietų sąjungai okupa
vus Lietuvą, 1940 m., dr. K. 
Pautienis su šeima pasitrau
kė į Vokietiją, kur, greta 

KARGO | LIETUVĄ!
Drabužiai, maistas, vaistai

MUITO NĖRA, KIEKIS NERIBOTAS 
Pristatome į namus pigiausiomis kainomis. 
Siuntinius mums siųskite paštu arba UPS.

RŪKYTOS MĖSOS GAMINIAI 
su pristatymu i namus 22 svarai - tik $ 80 

ATLANTA IMPORT - EXPORT 
2719 W. 71 th St. Chicago II. 60629 

(312)434-2121 (24.32

praktikos darbo ligoninėje, 
gilinosi medicinos mokslo 
Karaliaučiaus universitete ir 
įsigijo medicinos daktaro 
chirurgo laipsnį. Vokiečių 
frontui traukiantis, pasitrau
kė į Vokietijos gilumą. Dir
bo įvairiose ligoninėse dak
taru chirurgu, o Rote (prie 
Miuncheno) buvo ligoninės 
vedėju.

1947 m. su šeima emi
gravo į JAV. Gydytojo eg
zaminus išlaikė Ohio vals
tybėje. Apsigyveno ir gy
dytoju dirbo Clevelande, 
kur greit įsijungė į čia esan
čias lietuvių bendruomenės 
visuomeniną ir organizacinę 

- veiklą. Clevelando visuo- 
meninkai daktarą mielai su
tiko. Jo visuomeninės veik
los pagrindas - tai tautinė 
ištikimybė ir tautinis ypač 
jaunimo išlikimas. Iš Vo
kietijos stovyklų atvykus 
lietuvių skautams ir pradė
jus jiems jungtis su ameri
kiečių skautais, dr. K. Pau
tienis greitai pajuto pavojų 
lietuvybei ir griežtai tam pa
sipriešino - vienprasmiškai 
pasisakė prieš lietuvių jun
gimąsi į kitataučių skautų 
gretas. Lietuvių skautų va
dovams nepaklusus šio pa
trioto tautinio pavojaus 
šauksmui, daktaras K. Pau
tienis, savo žmonos moky
tojos padedamas, įsteigė 
naują lietuvių jaunimo or
ganizaciją Jūros būdžius. 
Jiems nupirko didžiulį lai
vą, išmokė jaunimą irkluoti, 
buriuoti, prižiūrėti laivą.

A t n a u j i n d a m i 
prenumeratą ir kitomis 
progomis Dirvai aukojo:
Gudėnas J., Euclid . . . . . . . . . . . . . 20.00
Vaičius M. Santa Monica ... 10.00 
Kuolas A., Oakville . . . . . . . . . . . . 15.00
Vileniškis I. Wayland . . . . . . . .  75.00
Jasėnas M. Oąuaga 1. . . . . . . . . . . . . 20.00
Tuskenis K., W. Palm B. .. 10.00 
Juozaitis J., Juno B. . . . . . . . . . . . . . . 25.00
Apanius V., Chesterland ... 25.00 
Gedvilienė B., Willowick. ... 5.00 
Ausiura P., New Buffalo ... 25.00 
Juodelis B. Willowbrook .. 10.00 
Lenkius K. Sun City . . . . . . . . . .  10.00
Juškevičienė Z. Chicago .... 25.00 
Grigas C., Šalinas . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.00
Dargis V. Madison . . . . . . . . . . . .  20.00
Paulius S., Chicago . . . . . . . . . . .  25.00
Samušis A. Richmond Hill.. 10.00 
Žygas O., Cleveland . . . . . . . . . . . .  5.00
Peseckas V. Beverly S. . . . . . . . 15.00
Raudonis G., Palos Hills ... 10.00 
Glodenis J., Los Angeles . . . . . 5.00
Korius Z., Santa Monica ... 25.00 
Nagevičius L. Paima . . . . . . . . .  10.00
Kremeris A. Palos Hts. . . . . . . . .  10.00
Mikonis J., Richmond Hts. .. 5.00 
Sulas Pr., Portage . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.00
Šimkus V., Chicago . . . . . . . . . . .  20.00
Ramanauskas J., Metuchen ..15.00 
Barmus L., Chicago . . . . . . . . . . .  10.00

Visiems aukotojams., 
nuoširdžiai dėkojame

Rengė ekskursijas gražio
mis Erie ežero pakrantėmis, 
kuriose visada skambėjo tik 
lietuviškas žodis ir lietuviš
ka daina. Daktaras pats va
dovavo, pats finansavo šios 
lietuviškos organizacijos 
veiklą. Šiose budžių greto
se išaugo ir jo paties atžalos
- sūnūs Algis ir Mindaugas. 
Vėliau dr. K Pautienis likvi
davo budžių veiklą, jauni
mas įsijungė į lietuvių skau
tų gretas.

Dr. Kazimieras Pautienis 
pasižymėjo ir kaip šaulys, 
jis organizavo, steigė šaulių 
kuopas. Clevelande įsteigė 

pirmojo žuvusio Lietuvos 
karininko Juozapavičiaus 
vardo šaulių būrį, vėliau iš
augusį į gausią šaulių kuo
pą, Floridoje įkūrė Aušros 
šaulių kuopą. Iki pat mir
ties ėjo LŠST Sąjungos gy
dytojo pareigas. Už nuopel
nus Sąjungai buvo apdova
notas aukščiausiu žymeniu
- Šaulių žvaigžde. Dakta
ras, kaip būvąs karininkas, 
pravesdavo šauliams šaudy
mo pratimus, skirdavo pre
mijas, neretai savo lėšomis 
apmokėdavo išvykų išlai
das. Jis buvo šventai įsitiki
nąs, kad ateis laikas kai Lie
tuva kelsis laisvei ir šauliai 
bus reikalingi ginti savo 
tautą.

Geros valios žmonės dr.
K. Pautienį vadino lietuvy
bės apaštalu.

Dr. K. Pautienis drauge 
su žmona mokytoja Ona už
augino, išmokslino tris vai
kus. Vyriausias sūnus Algis
- inžinierius ir jau dvide
šimt metų vadovauja Cleve
lando ALTos skyriui, sūnus 
Mindaugas yra medicinos 
daktaras turi savo du kabi
netus Cape Code, duktė - 
dr. Birutė yra biznio admi
nistracijos profesorė. Jie vi

si trys puikiai šneka lietu
viškai ir rūpinasi Lietuvos 
laisvės atgavimo reikalu, re
mia Lietuvos žmones. Dr. 
Mindaugas yra pasirengąs 
vykti į Lietuvą, vežti moder 
niąją dantisterijos aparatūrą 
ir naująją dantų gydymo 
techniką ten ir demonstruoti 
universiteto studentams - 
taip rengiasi atiduoti savo 
profesinę duoklę okupanto 
nualintai ir atsikuriančiai

Žinios iš Detroito
Balto 76 skyriaus meti

nis nari susirinkimas įvyko 
liepos 7 d. Šv. Antano para
pijos patalpose. Susirinki
mą pradėjo ir darbotvarkę 
paskaitė skyriaus pirminin
kas Alfonsas Juška. Atsi
stojimu ir tylos minute pa
gerbti 1990 m. mirė 15 sky
riaus narių. I skyrių 1990 
m. įstojo H naujų narių. 
Skyriaus veiklos praneši
mus padare: pirmininkas Al 
fonsas Juška, sekretorius - 
iždininkas Vladas Staškus, 
finansų sekretorius Cėsys 
Šadeika. Revizijos komisi
jos aktą paskaitė revizijos 
komiteto pirmininkė Euge
nija Bulotienė, Balfo reika
lais kalbėjo jo direktyorius 
Stasys Garliauskas.

Skyrius su praėjusių me
tų likučiu (1,935.19 dol.), 
turėjo pajamų 9,942.58 dol., 
išlaidų 8,004.00 dol. ir 1991 
m. sausio 1 d. kasoje turėjo 
1,938.58 dol. Skyrius nario 
mokesčių 1990 m. surinko 
iš 365 narių ir 6 organizaci
jų 442.00 dol. ir bendrojoje 
rinkliavoje 6,822.00 dol.

Mažajai Godai, kuriai 
Michigano universiteto Ii

,«^DOOR TO DOOR
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PAKULE SHRVICE TO

BYJr
INTCRPOSTMIR CO.
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tel. (71(0 894 9880

Lietuvai.
Dėl dr. K. Pautieniui mir 

ties reiškiu nuoširdžią užuo
jautą savo ir visų patriotiš
kai nusiteikusių clevelan- 
diečių vardu velionio vai
kams, seseriai Zuzanai Juš
kevičienei ir kitiems gimi
nėms.

Mielas Kazimierai, Lie
tuvos laisvės kovotojau, lie
tuviško reikalo gynėjau - il
sėkis Viešpaties ramybėje.

goninėje buvo padaryta ope 
racija, ir jos mamytei apmo
kėtos kelionės iš Lietuvos į 
New Yorką išlaidos, prie tų 
išlaidų prisidėjo skyriaus 
sekretorius - iždininkas VIa 
das Staškus surinkąs aukų 
250.00 dol. ir Balfo direk
torius Stasys Garliauskas 
surinkąs aukų 402.00 dol.

Skyriaus valdyba mažai 
pasikeitusi 1991 m. yra to
kia: Kun. Alfonsas Babonas 
- pirmininkas, Alfonsas Juš 
ka, Stasys Garliauskas, Li
dija Mingėlienė ir Romas 
Macionis - vicepirmininkai, 
Vladas Staškus - sekreto
rius. Ona Šadeikienė - pa
rengimų vadovė ir Antanina 
Jonynienė-narė. Revizijos 
komisija: Eugenija Bulotie
nė - pirmininkė, Antanas 
Sukauskas ir Antanas Vaitė- 
nas - nariai.

Balfo išvyka- gegužinė 
įvyks liepos 28 d. Jūrų Šau
lių Švyturio stovykloje "Pilė 
nai". Išvyka rūpinasi ir fan
tus priiminėja parengimų va 
dovė Ona Šadeikienė.

Visi kviečiami ir laukia
mi. A. Grinius.

I
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• DIRVA RUGPJŪČIO 
1 IR 8 DIENOMIS NEIŠ
EIS. Tuo laiku Dirva dvi 
savaites atostogaus.

Po atostogų Dirva, jei 
kas nesutrukdys, išeis rug
pjūčio 15-sios dienos data.

Atostogų metu, nuo pir
madienio iki penktadienio 
Dirva kasdien bus atidaryta 
nuo 8 vai ryto iki 3 vai. po 
pietų.

• DIRVOS IR VILTIES 
DRAUGUOS, leidžiančios 
Dirvą, metinė gegužinė 
įvyks rugpjūčio 11d., sek
madienį, Vytauto ir Aldo
nos Mauručiu sodyboje - 
8450 Bridlehurst Trail, Kirt 
land, Ohio Telef. 1-216- 
256-1383. Ten ir pernai bu
vo Dirvos jubiliejinė gegu
žinė. Bus vaišės, loterija ir 
kitos įvairenybės.

Laukiami svečiai iš Los 
Angeles, Chicagos ir iš ki
tur.

įėjimas auka. Visi kvie
čiami dalyvauti.

• 25 ŽAIBIEČIAI Į ŽAI
DYNES LIETUVOJE IV- 
sios Pasaulio Lietuvių spor
to žaidynės Lietuvoje jau 
čia pat. Keletas šimtų spor
tininkų iš Š. Amerikos vyks 
ta jose dalyvauti.

Clevelando LSK Žaibų 
atstovaus 25 asmenys, iš ku 
rių 21 aktyvus sportininkas 
ir 4 vadovai-palydovai.

Didžiausią Žaibo atstovų 

Lietuvių Kultūrinio darželio pirm. Vincas Apanius pristato programos atlikėjas V. Bacevičiaus nuotr.

grupę sudaro 9 žaidėju,vyru 
tinklinio komanda, kurios 
vadovas ir kartu žaidėjas 
yra Leonardas Kedys. Ko
mandos kapitonai yra Vytas 
Apanavičius ir Paulius 
Kijauskas. Kiti žaidėjai - 
Simas Kijauskas, Maris 
Kampe, Ken Borris, Petras 
Stungys, Tadas Žiedonis ir 
Vytas Kliorys. Komandos 
menedžerė - Audrė Apana- 
vičiūtė.

Trys Žaibo krepšininkės
- Zita Varnelytė, Krystyna 
Biliūnaitė ir Deborah Yats- 
ka - vyksta kaip žaidėjos 
jungtinės Š. Amerikos 
lietuvių moterų krepšinio 
komandos, kurios vadovas 
yra LSK Žaibo pirmininkas 
Juozas Kijauskas.

Plaukime žaibą atstovaus 
net 7 plaukikai (visi Taraš- 
kų šeimos): Antanas, Vin
cas, Petras, Motiejus, Vikto 
ras, Veronika (12m.) ir Pily 
pas (1 lm.). Plaukikų vado
vė - Barbara Taraškienė.

Slidinėjime - Žaibo spal 
vas atstovaus Petras ir Mo
tiejus Taraškos, lauko tenise
- Vytas Kliorys, šachma
tuose - Vytautas Nasvytis ir 
stalo tenise - Juozas Kijaus
kas.

Taipogi žaibietis Vikto
ras Taraška žais futbolą 
(soccer) už Chicagos LFK 
LITUANICĄ.

LSK ŽAIBO išvykai va
dovauja klubo pirmininkas 
Juozas Kijauskas ir iždi

ninkas Romas Apanavičius, 
o palydovės - Ona Jokūbai- 
tienė, Barbara Taraškienė ir 
Audrė Apanavičiūtė.

I žaidynes vyksta taip 
pat ŠALFASS-gos Revizi
jos Komisijos pirmininkas, 
žaibietis Vytautas Jokūbai
tis.

Kadangi ši išvyka reika
lauja didelių finansinių iš
laidų, Clevelando LSK Žai
bo valdyba stengiasi sukelti 
lėšų šiam užmojui ir kreipia 
si į Clevelando lietuvių vi
suomenę prašydama jiems 
paramos.

Aukas galima siųsti LSK 
Žaibo iždininkui Romui 
Apanavičiui adresu:

Žaibas - Lietuva, 
c/o Romas Apanavičius 

23750 Chardon Rd., 
Euclid, OH 44117. 
Telef. (216)-531-6995.

Aukas galima įteikti ir 
bet kuriam LSK Žaibo 
valdybos nariui ar įgaliotam 
aukų rinkėjui. Čekis rašo
mas: Žaibas - Lietuva.

Suinteresuotieji auką 
nurašyti nuo pajamų mokes
čių (Tax deductible), prašo
mi susisiekti su Romu Apa
navičium.

• DVIDEŠIMT ŠEŠTO
SIOS ŠALFASS golfo pir
menybės įvyks 1991 m. rug 
pjūčio 30 d. - rugsėjo 1 d. 
Quail Hollow vasarvietės 
golfo laukuose.

Jas rengia Clevelando 
Lietuvių Golfo klubas.

• ŠV. JURGIO PARAPI
JOS pirmasis piknikas - su
grįžimas namo - bus ren
giamas šventoriuje, sekma
dienį š.m. liepos 21 d., po 
10:30 vai. Sumos. Cleve- 
landiečiai kviečiami tą po
pietę pra leisti piknike 
drauge su bičiuliais ir drau
gais.

• DIRVA • 1991 m. liepos 18 d. •

• REGISTRUOJAMI 
VAIKAI. Šv. Jurgio para
pijos tėvai yra kviečiami pa
informuoti kleboniją apie 
mokyklinio amžiaus vaikus 
jų šeimose - žinios reikalin
gos sudaryti sakramentinių 
programų planus. Be to, gal 
bus įmanoma padėti para- 
piečių šeimoms mokslapi- 
nigiais, kurių vaikai lanko 
katalikiškas mokyklas.

• NEPAMIRŠKITE PA
RAPIJOS. Šv. Jurgio para
pija linki saugių ir malonių 
atostogų keliautojams ir ra
gina nepamiršti kas savait
galį dalyvauti Mišiose. Va
saros metu nepamirškite

JEIGU RUOŠIATĖS KELIONEI...
kreipkitės pas Ritą STAŠKUTĘ (216) 991 -3321 

TRAVEL AGENTS INTERNATIONAL. 
Van Aken Center, 20320 Farnsleigh Rd.,

# 1, Cleveland, Ohio 44122
Atliekame visus pavienių bei grupinių kelionių patarnavimus

Turistams vykstantiems j LIETUVĄ sutvarkom visus 
išvykimo dokumentus, partuošiam palankiausią maršrutą ir 
parūpinam geriausiomis sąlygomis lėktuvo bilietus

'Taupa
Litftuanian Credit Union

Lietuvių 'Kredito Kooperatyvas 

767 Lašt 185tfi Street

Cleveland, Ohio 44119

(216) 481-6677

II

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 Sąskaita, ir t.t.

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

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga

Delta E., William J. Sr.,

11 psl.

remti savo parapiją, kuri pa
sikliauja Jūsų aukomis - net 
ir tuo atveju, jei nedalyvau
jate savo parapijos Mišiose.

• 1992 METŲ MIŠIOS.
Šv. Jurgio parapija pradėjo 
ruošti 1992 m. Mišių kalen
dorių. Visos organizacijos 
kviečiamos kreiptis į klebo
niją ir išreikšti pageidavimą, 
kad Mišios būtų atnašauja
mos jų pasirinktomis dato
mis. Pavieniai asmenys ar 
šeimos taip pat kviečiamos 
rezervuoti 1992 m. Mišias. 
Anksčiau užsirašiusiems 
bus suteikta pasirinkimo pir 
menybė.

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

Matas r e alto rs
2412 CEDARWOOD ROAD 
PEPPER PIKE, OH 44124 

(216) 473-2530

18021 MARCELLA ROAD
CLEVELAND, OH 44119 

(216) 486-2530

ADV. VYTAS MATAS -teisinispatarėjas

William J. Jakubs Jr. ir

Barbara Jakubs Schmidt
Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

936 East 185th Street. Cleveland, Ohio 44119
Tel. 1216) 531 7770

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

liams pastatyti.



DIRVA
ĮVYKIŲ kronika

DIRVA RUGPJŪČIO 1 IR 
8 DIENOMIS NEIŠEIS.
Tuo laiku Dirva dvi sa

vaites atostogaus.
Po atostogų Dirva, jei 

kas nesutrukdys, išeis rug
pjūčio 15 data.

Atostogų metu, nuo pir
madienio iki penktadienio 
Dirva kasdien bus atidaryta 
nuo 8 vai ryto iki 3 vai. po 
pietų.

♦ * *

DIRVOS IR VILTIES 
DRAUGUOS, 

leidžiančios Dirvą, metinė 
gegužinė įvyks rugpjūčio 11 
d., sekmadienį, Vytauto ir 
Aldonos Mauručiu sodybo
je - 8450 Bridlehurst Trail,

DR. TOMAS REMEIKIS JAV 
DELEGACIJOS NARYS

Dr. Tomas Remeikis bu
vo pakviestas Valstybės De
partamento būti JAV dele
gacijos nariu š.m. liepos 1- 
19 dienomis Ženevoje vyks
tančioje Tautinių Mažumų 
Ekspertu Konferencijoje, ku 
rios tikslas yra aptarti esamą 
mažumų padėtį ir būdus 
kontroliuoti kylančius tarp 
etninius konfliktus. Tai ak
tualios problemos, kurios 
ypač išryškėjo Rytų Euro
poje ir Sovietų Sąjungoje 
sužlugus ar žlungant komu
nizmui. Demokratija, paša
linusi priespaudą, suteikia 
galimybes kelti tautinių ma
žumų interesus, sprąsti pro
blemas ir, žinoma, duoda 
progos konfliktams išsivys
tyti. Konferencija būtinai 
turės liesti Jugoslavijos, 
Vengrijos, Rumunijos, Lie
tuvos ir kitų Baltijos valsty
bių, visos Sovietų Sąjungos 
ir eilės kitų Europos kraštų 
potenčialių etninių konflik
tų klausimus.

Kirtland, Ohio Telef. 1-216- 
256-1383. Ten ir pernai bu
vo Dirvos jubiliejinė gegu
žinė. Bus vaišės, loterija il
ki tos įvairenybės.

Laukiami svečiai iš Los 
Angeles, Chicagos ir iš ki
tur.

įėjimas auka. Visi kvie
čiami dalyvauti.

j|c ijc

DIRVOS REDAKTORIUS 
BALYS GAIDŽIŪNAS 

liepos 24 d., dviem savai
tėm išvyksta į Lietuvą. Tai 
pirmoji jo tokia kelionė į 
tėvynę.

Lietuvoje tvarkys šeimos 
reikalus, padės palaidoti 
JAV mirusių ir iš Sibiro par

Dr. Tomas Remeikis, po 
litinių mokslų profesorius 
Calumet College of St. Jo- 
seph ir JAV Lietuvių Ben
druomenės Visuomeninių 
Reikalų Tarybos pirminin
kas, buvo pakviestas daly
vauti JAV delegacijoje kaip 
akredituotas atstovas. Am
basadorius Max Kampel
man, Helsinkio proceso 
JAV komisijos pirmininkas, 
neseniai lankąs Vilnių, 
įvertino mažumų problemas 
Baltijos valstybėse ir tai, be 
abejo, buvo svarbus moty
vas turėti delegatą, gerai su
sipažinusį su Baltijos ir So
vietų Sąjungos mažumų pro 
blemomis. Šis pakvietimas 
taip pat yra gražus įvertini
mas Dr. Remeikio profesi
nio pasiruošimo ir JAV Lie
tuvių Bendruomenės pastan 
gų Lietuvos nepri

klausomybės klausimu. Ti
kimasi, kad Dr. Remeikis, 
tiesioginiai dirbdamas JAV 
delegacijoje, galės daugiau 

vežtų giminių kaulus, lan
kys tėvų, brolių ir seserų ka 
pus, pažiūrės kas likę iš mi
rusios žmonos ir savo tėviš
kių. į Clevelandą, pagal 
gautą vizą, turėtų grįžti rug
pjūčio 8 d. vėlyvą naktį.

♦ * *

1991 LIEPOS 3 D., 
KENTO VALSTYBINIO 

IR VILNIAUS 
UNIVERSITETŲ 

profesorių pasikeitimo pro
gramos rėmuose, Liepos 3 
d. atvyko į Kentą Berta 
Bute - Vilniaus universiteto 
Tarptautinių ryšių skyriaus 
referentė, Vitalijus Gricius 
filologijos fakulteto anglų 
kalbos katedros dėstytojas, 
Kristina Kačkuvienė ekono
mikos ir teisės fakultetų ang 
lų kalbos katedros dėstytoja 
ir Nijolė Maskaliūniene hu
manitarinių fakultetų anglų 
kalbos katedros vyresnioji 
dėstytoja.

Vilniečiai Kento valsty
biniame universitete susi
pažins su metodais dėstyti 
anglų kalbą kaip antrąją. 
Kiek galimybės leis, ap
lankys Clevelandą ir susi
tiks su lietuviais.

Svečiai išvyks į Vilnių 
1991 rugpiūčio 1 d.

* ♦ *

LIETUVOS VYČIŲ 
CENTRO VALDYBA, 

birželio 15 susirinkusi Šv. 
Antano parapijoje, Detroit, 
MI, išrinko tarptautinės tei
sės advokatą William J. H. 
Hough, III - Lietuvos Bi
čiulio žymeniui, kuris bus 
jam įteiktas per Vyčių sei
mą, įvyksiantį rugpjūčio 1 - 
4 dienomis, St. Petersburg 
Beach, Fl.

W. Hough gimęs lapkri
čio 16, 1956, Philadelphia, 
PA. Europos istorijos studi
jas baigė bakalauro laipsniu 
Colby College Waterville, 
MA. Cum Įaudė baigė New 
York Law school; redagavo 
New York Law School Jour 
nal of International and 
Comparative Law. Interna
tūrą atliko pas teisėją Da- 
vid Hacket Souter, kurį pre
zidentas George Bush nese
niai paskyrė į Aukščiausią 
Amerikos teismą, Washing- 
ton, DC. Parašąs daugybą 
straipsnių Rytų Europos 
klausimais. Ypatingai jį do
mino Baltijos kraštų klausi
mas. Pavyzdžiui: "The Bal
tic Statės: A Case for Defac 
to Recognition", "Intema-

Dagelbėti į konferenciją at
vykstančioms Lietuvos, Lat 
vijos ir Estijos delegacijoms 
bei reaguoti Lietuvą lie
čiančius pareiškimus.

Pasibaigus Helsinkio 
konferencijai Dr. Tomas 
Remeikis dalyvaus Lietuvių 
Bendruomenės kraštų pir
mininkų suvažiavime Vasa
rio 16-tosios gimnazijoje, 
svarstant politinius reikalus 
atstovaudamas dr. Antanui 
Razmai. JAV LB Inf.

tional Law and the Baltic 
Statės: The Case for Nonre- 
cognition", "The Annexa- 
tion or the Baltic Statės and 
its Effect on the Develop- 
ment of Law Prohibiting 
Forcible Seizure of Territo- 
ry" bei daugybe kitų. Jis iki 
šiol yra Lietuvos Respubli
kos Aukščiausiosios Tary
bos pirmininko Vytauto 

Kitaip aš gyvas čia esu nei žemėj 
šviesūs, lengvi sparnai ištiesti laimės, 
Nes Viešpaties uždegtas sieloj žibintas gėrio 
Ir meilės žiedas kūno širdy pražydąs- 
Gyvi paliks per amžius

J. Mikulionis

PADĖKA

Netekus mylimo vyro, tėvelio ir senelio, 
a.a. Vytauto Giedraičio, nuoširdžiai dėkojame 
kun. G. Kijauskui už lankymą ligonio, maldas 
koplyčioje ir tartą jautrų žodj, atnašautas šv. 
Mišias ir palydėjimą į kapines. Dėkingi prelatui 
A. Goldikovskiui už bendrą šv. Mišių atnaša
vimą.

Gili padėka velionio Vytauto pusbroliui J. 
Špakevičiui už vaizdžius ir jautrius prisiminimų 
momentus, taip greitai prabėgusiam gyvenime. 
Ačiū J. Mikulioniui už "Vytauto Žodis iš Ana
pus" prasmingus poetinius posmus.

Giliausia padėka brangiems giminėms, 
draugams ir prieteliams už gėles, kuriose 
skendo Vytauto karstas, už gausias aukas 
Religinei šalpai - Lietuvos reikalams ir lietuvy
bės išlaikymui Amerikoje, nes toks buvo velio
nio Vytauto pageidavimas; už jautrius užuojau
tos žodžius spaudoje, laiškuose ar asmeniškai. 
Dėkojame visiems aukotojams šv. Mišioms 
Vytauto atminimui. Anų gražių Dettingeno lai
kų seniems draugams plačioje Amerikoje ir 
Australijoje esam dėkingi už gėles ir prasmin
gus užuojautos žodžius.

Nuoširdus ačiū muz. R. Kliorienei ir jos 
vadovaujamam chorui už giesmes koplyčioje. 
Gili padėka V. Neverauskui ir jo sesutei R. 
Giedraitienei už jautrų giedojimą ir Vidui vargo
nais palydimą muzika.

Dėkui Visiems, kurie lankėte velionį Vytau
tą koplyčioje, bažnyčioje ir palydėjote ji pasku
tinėje šios žemės kelionėje i kapines. Ačiū N. 
Kersnauskaitei už visokeriopą pagalbą. Dė
kingi karsto nešėjams, palydėjusiems velionį į 
amžiną poilsio vietą.

Padėka laidotuvių direktoriui W. Jakubs ir 
jo asistentui K. Schmidt už ypationgą rūpestin
gumą ir paslaugumą laidotuvių-apeigose.

Jūs Visi palengvinote mūsų skaudžią dalią 
ir parodėte meile mūsų mylimam Vytautui ir 
mums.

Liekame dėkingk 
Žmona ir visa šeima

Lietuvos kariuomenės kūrėjui savanoriui

DR. KAZIMIERUI PAUTIENIUI

mirus, jo liūdintiems vaikams ALGIMANTUI, 
MINDAUGUI, BIRUTEI ir Jų šeimoms bei 
visiems giminėms gilią užuojautą reiškia

Smetonų šeima

ANTANUI STANKEVIČIUI

Kanadoje mirus, jo broliui mūsų mielam nariui 
IGNUI STANKEVIČIUI ir visiems giminėms 
gilią užuojautą reiškia

Amerikos Lietuvių Tautinės sąjungos 
Clevelando skyrius

Landsbergio, Alto, Batuno 
bei kitų Rytų Europos kraš- 
tų tarptautinės teisės patarė
jas. Norėdamas iš arčiau 
pažinti Lietuvos problemas, 
jis aplankė Lietuvą, taip pat 
daugelį Jungtinių Tautų mi
sijų, įteikdamas knygą Vil
nius - a Terrible Beauty is 
Bom. Dalia Bulvičiūtė

* * *
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