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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

AMERIKOS STRATEGAI 
RUOŠIA PLANUS PRIEŠ 

GALIMUS PRIEŠUS
Antanas Butkus

Pasibaigus "Šaltajam ka
rui" Pentagonas svarsto, ko
kie galėtų būti Amerikos 
priešai. Specialistai numato 
septynias galimybes, kurios 
galėtų įtraukti Jungtines 
Amerikos Valstybes į karą 
ateinančių dešimties metų 
laikotarpyje. Tam tikslui 
reikia išlaikyti kariuomenę, 
kuri sugebėtų kovoti ir lai
mėti vieną ar kelis iš numa
tytų konfliktų. Tam reikės 
didelio biudžeto.

Gynybos departamento 
klasifikuotuose dokumen
tuose rasta, kad gynybos de
partamentas pavedė kariuo
menės vadams parengti ir 
apginkluoti pakankamą skai 
čių karių, kurie pajėgtų sėk
mingai kariauti bent dvejuo
se regijoniniuose konflik
tuose lygiagrečiai - pavyz
džiui, viena prieš Iraką, kitą 
prieš Šiaurės Korėją, ir taip 
pat būti pasirengusiems ko
voti Europoje, kad neleistų 
Rusijai išsiplėsti kaimyninių 
tautų sąskaiton.
SUKILIMAI IR KARINIAI 

PERVERSMAI
Minėtas dokumentas taip 

pat nurodo, kad JAV turi 
būti pasirengusios numal
šinti karinius perversmus,
k.a. Pilipinuose, kurie ren
giamo pučo metu stato į pa
vojų 5000 ten gyvenančių 
Amerikos piliečių, arba būti 
pasirengus kovoti prieš nar
kotikų agentus, ginti Pana
mos vyriausybę prieš narko
tikų pirklių terorą ir tuo ap
saugoti laivyno kelią Pana
mos kanalu. Šie apsaugos 
veiksmai numato jūros ir 
oro laivynų invaziją.

Šalia to numatyti, supla
nuoti ir pasirengti prieš 
eventualių priešiškų pajėgų 
koaliciją prieš JAV. Tam 
išvengti JAV turi būti gerai 
technologiškai pasiruošu
sios ir apsiginklavusios. 
JAV Kongresas, kuris galu
tinai apsprendžia Gynybos 
departamento biudžetą gali 
nepriimti ar reikalauti patai
sų tuose departamento pla
nuose. Toks reikalavimas 
gali atsitikti dar šiais me
tais, nes dalis numatytų iš
laidų turi atsispindėti sekan
čiame valstybės biudžete.

Ankstyvesniais metais 
kiekviena JAV administra
cija savo gynybos strategiją 
suplanuodavo jos valdžios 
terminui - ketveriems me

tams. Dabartinis planas nu
matytas dešimčiai metų.

Praėjusiais dešimtme
čiais Amerikos gynybos pla 
nas sukosi apie Sovietų są
jungos grėsmę ir numatė tai 
grėsmei pasipriešinti atatin
kamas karines pajėgas, ku
rios galėtų sėkmingai kariau 
ti Europoje ir taip pat Arti
mojoj ir Tolimojoj Azijoj. 
Tas planas, su Sovietų grės
mės augimu, išaugo į didžiu 
lį Pentagono biudžetą, sie
kiantį šimtus milijardų do
lerių vien tik naujų ginklų 
gamybai.

PLANAS SUMAŽINTI 
JAV KARIUOMENĖS 
SKAIČIŲ EUROPOJE 
Sovietų Imperijai sužlu

gus, labai sumažėjo karo 
grėsmė Europoje. JAV nu
tarė sumažinti savo ten lai
komos kariuomenės skaičių 
nuo 350000 iki 150000. 
Tuo bus sumažintas Penta
gono biudžetas. Iš viso Pen 
tagonas numato sumažinti 
JAV karines pajėgas nuo 
Šaltojo karo lygio -2.1 mili
jonų iki 1.6 milijono vyrų ir 
moterų. Tuo pačiu bus drąs 
tiškai sumažintos ir brangių 
ginklų išlaidos. Iš viso per. 
ateinančius penkis metus 
numatoma pentagono biu
džetą sumažinti 50 bilijonų 
dolerių. Kaip žinome, tas 
Pentagono biudžeto sumaži
nimas šiuo metu Amerikoje 
sukėlė dideles diskusijas ką 
daryti su tuo "Taikos divi- 
dentu".
SEPTYNI HYPOTETINIAI 

KONFLIKTAI
JAV gynybos sekreto

rius Diek Chaney's prašy
mu, Apsaugos apžvalgos ta
ryba parengė septynis hypo- 
tetinius konfliktų atvejus, į 
kuriuos galėtų būti įveltos 
JAV:

1. Tarptautinis pritari
mas dėl sankcijų Bagdadui 
ilgainiui išblės. Irakui eko
nominiai artsigavus (galės 
pardavinėti savo alyvą) Jis 
atsistatys ir militariniai ir 
tuomet staigiu puolimu jis 
galėtų užimti Kuvveito ir 
Saudi Arabijos alyvos ga
myklas. JAV būtų privers
tos sulaikyti Irako puolimą.

2. Panamos dešiniųjų ir 
Columbijos narkotikų pirk
lių sąjunga galėtų paruošti 
pučą prieš Panamos civilinę

(Nukelta į 3 psl.)

Šiame Dirvos numeryje, (žiūrėk 5 psl.) pradedame spaus
dinti istoriko Dr. Vinco Kryževičiaus ilgesnį rašinį "Moterys 
Vytauto Didžiojo gyvenime". Tai mūsų didybės ir didžiųjų 
skaudulių drama. Ją reikia žinoti.

ATSISVEIKINANT SU 
GREIMU

Bronys Raila
Algirdas Julius Greimas 

(gimęs 1917.III.7). pastarai
siais mėnesiais emfizemos 
ir kitų negalių varginamas, 
1992 m. vasario 27 d. pasi
mirė Paryžiuje. Tai buvo 
Prancūzijoje ir daug plačiau 
Vakarų pasaulyje pasireiš
kęs literatūros ir kalbotyros 
sričių įžymus mokslininkas, 
kritikas, žodynininkas, lie
tuvių folkloro tyrinėtojas, 
daugelio knygų autorius 
prancūzų ir kitomis kalbo
mis, vėliausiai ir lietuvių 
kalba.

Tie jo profesoriaus- 
mokslininko darbai, kaip at
rodė, ilgainiui veik visiškai 
aptemdė ar užtrynė specia
liai lietuviškus jo talentus ir 
įnašus bei veiklą lietuvių 
kultūrinės žurnalistikos ir, 
pabrėžčiau, ypač lietuvių 
tautinės rezistencijos srity
se. Jei jo plati mokslinės kū 
rybos sritis ir filosofija ga
lėtų būti išsamiau aptarta 

galbūt tik specialiuose žur
naluose ar atskirose knygo
se, lai čia man tuo tarpu no
rėtųsi, jungiantis į Greimo 
darbuotės ir asmenybės ap
tarimų pynę, nors keliais 
brūkšniais priminti kaip tik 
nepamirštinus jo įnašus mū
sų politinės ir dvasinės rėžis 
tcncijos ūgiuose rudosios ir 
raudonosios okupacijų me
tais ir jau dabar praeitin 
grimstančiais dešimtme
čiais.

• • •
Susipažinau su Algirdu 

Greimu tik 1942 metų pra
džioje, kai grįžau iš užsie
nio į Šiaulius, kur jis tada 
mokytojavo gimnazijoje. 
Kadangi mudu buvom kaip 
ir "prancūzininkai", tai iš
kart suartėjom kultūrinio 
darbo dirvoje, bet gal la
biausiai dėl to, kad jis tada 
buvo itin judrus pogrindžio 
rezistencinės organizacijos 
- Lietuvos Laisvės Kovoto-

RUOŠIASI
NAUJAI 

KONFERENCIJAI
Artėjant pasaulinės reikš 

mės konferencijai aplinkos 
apsaugos klausimais, kuri 
įvyks š.m. birželio mėn. 
Rio de Janeiro, Brazilijoje, į 
konferencijos ruošos darbus 
aktyviai įsijungs ir Lietuva 
- praneša Lietuvos Misija 
Jungtinėse Tautose. Pasi
ruošti tai konferencijai šau
kiamas pasitarimas š.m. ko
vo mėnesį Nevv Yorke Jung 
tinėse Tautose, kuriame da
lyvaus atstovas iš Lietuvos 
Rimvydas Andrikis.

Prieš keturis metus Jung
tinių Tautų Generalinė 
Asamblėja priėmė rezoliuci
ją sušaukti 1992 m. vasarą 
pasaulinio masto konferen
cija aptarti bendras akcijas 
išsaugoti jautrią žemės ap
linką nuo kenksmingo indus 
trinio vystymosi ir pavojin
gų medžiagų teršimo. Atsi
žvelgiant į didėjantį pavojų 
žemės ozono sluoksnio liki
mui ir vadinamo žemės "šilt 
namio efekto" galimas pa
sekmes, iš konferencijos ti
kimasi didelio impulso nau
jiems tarptautiniams susita
rimams, kurie reglamentuo
tų nesaikingą prekybinį vys
tymąsi. Konferencijoje lau
kiama delegacijų iš beveik 
visų Jungtinių Tautų narių.

Š.m. kovo mėnesį dele
gacijų ekspertai suvažiuos į 
Nevv Yorką užbaigti ruošos 
darbus pačiai konferencijai. 
Nuo 1990 m. jau įvyko trys 
pasiruošimo pasitarimai Že
nevoje, Kenijoje, ir Nevv 
Yorke. Paskutiniame pasi
tarime ekspertai turės per
žiūrėti 700-ų puslapių dar
botvarkę ir daugelį rezoliu
cijų projektų, kuriuos sude
rins iki birželio mėnesio. 
Dėka Europos Bendrijos ir 
pačios konferencijos rengė
jų paramos, šiame sudėtin
game darbe pirmą kartą da
lyvaus ir Lietuvos aplinkos 
apsaugos ekspertai.

Po pasitarimo Nevv Yor
ke, kuris tęsis visą mėnesį, 
Lietuvos ekspertas grįž į Vii 
nių ruoštis pačiai konferen
cijai, kurioje dalyvaus ofi
ciali Lietuvos delegacija. 
Delegacijos sudėtis bus nu
statyta ekspertui grįžus iš 
Nevv Yorko pasitarimų.

jų Sąjungos - narys. Tai 
grupei aš irgi simpatizavau 
ir vėliau pats įsijungiau.

Greimas betgi, ieškoda
mas kitokio darbo, netrukus 

(Nukelta į 6 psl.)
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Girdėta iš Vilniaus
Balys Gaidžiūnas

• ARCHIVYSKUPAS JUOZAS AUDRIUS BAČKIS ko
vo. 3 d., įžengė j Vilniaus archivyskupijos sostą dalyvaujant 
net 27 vyskupams. Tai atverstas naujas Lietuvos katalikų 
bažnyčios lapas, kurio jau senai buvo laukiama.

Iki šiol mes dar negavome oficialaus tos didingos šven
tės aprašymo, pasakytų pamokslų ir sveikinimo kalbų. Iš 
perduotų žinių per Vilniaus radiją, sutrauktai galima pasakyti, 
kad iškilmės ir šventė buvo didinga, ilgai atsimintina, Lietu
vos katalikų bažnyčiai nepaprastai svarbi.

• LIETUVOS AMBASADORIUS WASHINGTONE STA
SYS LOZORAITIS IR PONIA, beveik po mėnesio viešnagės 
Lietuvoje, grjžo j savo darbą. Lietuvoje, kaip minėjo, lankėsi 
Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Ukmergėje ir kitur.

Išvykdamas iš Lietuvos per "Lietuvos Aidą" pasakė įsi
dėmėtiną kalbą, kad ateityje, svarstant Mažosios Lietuvos 
(Kaliningrado srities) likimą, ji turi atitekti Lietuvai. Toji kal
ba, aišku, apramino Mažosios Lietuvos veikėjus, kurie daž
nai pasisako, kad kovoje už to krašto lietuviškumą, jie daž
nai lieka vieni. Bet toji drąsi kalba, švelninant įsidegančią 
įtampą, buvo pavadinta, kaip Ambasadoriaus Stasio Lozo
raičio asmeninė nuomonė.

Per tą patį "Lietuvos Aidą" jis pasisakė ir kitais aktualiais 
klausimais. Tik gaila, kad dabar mūsų žinių perdavimo įstai
gos ar agentūros, po persitvarkymo, dar nesusigaudo, ką 
reikia tuoj ir gerai padaryti - pranešimus tuoj išsiuntinėti.

• VILNIUJE IR KITUR BUVO PAKELTOS BUTU NUO
MOS. Pasipylė protestai šaukiant, kad tai dar vienas žmo
nių skurdinimas. Butų naujos nuomos buvo sulaikytos vie
nam mėnesiui - iki kovo 1 d. Kada rašome apie šį įvykį, jau 
pasibaigė kovo mėnesio pirma savaitė, bet dar nesigirdi 
naujo pranešimo, ar kainos už butų nuomas pertvarkytos ar 
tebegalioja senos. Gyventojai naujas kainas, moka tik už 
elektrą, šilumą, vandenį ir telefoną.

• l§ KALININGRADO (KARALIAUČIAUS) SRITIES 
BUVO PRANEŠTA, kad įvažiavimas į tą sritį apmokamas. 
Bet tai buvo tik to potvarkio pradžioje - gyventojai iš Lietu
vos to mokesčio nemoka. Taip pat keliaujant iš Lietuvos į 
dabartines Sandraugos šalis (sovietiją) vizų nereikia.

• | KANADĄ KOVO 20 D. ATVYKSTA KAlSlADORIU 
VYSKUPAS JUOZAS MATULAITIS. Jį lydės kun. Vytas 
Sabaliauskas, Užugusčio klebonas. Vyskupas j Kaišiadorius 
grįž dar prieš Velykas - balandžio 14 d. Vyskupo atvykimu ir 
jo kelione po Kanados lietuviškas parapijas rūpinasi Kana
dos lietuvių katalikų Kunigų Vienybė.

• NAUJOJE VILNIOJE, kada iš Švedo rajono Aukš
čiausios Tarybos nario, už dalyvavime rengtame puče, buvo 
atimtas mandatas, kovo pradžioje buvo nauji rinkimai. Buvo 
4 kandidatai, bet rinkimai buvo boikutuojami ir juose balsa
vo tik 30% turinčių teisė balsuoti. Dėl mažo balsavimo rin
kimai laikomi neįvyko.

• AUKSČIAUSIOS TARYBOS PIRM. VYTAUTO LANDS 
BERGIO KELIONĖ į JAPONIJĄ kaip jis yra pasisakąs, pa
judins Japonijos pramoninkus ir prekybininkus rodyti didesnį 
dėmesį Lietuvai - sudaryti prekybines sutartis ir investuoti 
daugiau kapitalo.

• NATO DAUGIAU IR DAUGIAU ŽENKLU RODO, kąd 
pradeda rimčiau rūpintis Baltijos demokratinių respublikų 
saugumu. Lietuvą lanko mažesni ir didesni tos organizacijos 
pareigūnai, įskaitant NATO generalinį sekretorių.

• ALYVA IS RUSIJOS, KAD IR PO NAUJU PASITARI
MU IR PAŽADU,! Mažeikius siunčiama su dideliais trūkčioji
mais ir mažesniu kiekiu, negu sutarta ir pasirašyta. Pradėta 
rūpestingai dairytis iš kurių kraštų ir pigesne kaina, žinoma, 
už tvirtą valiutą, alyvos galėtų pristatyti į Klaipėdos uostą. 
Teigiama, kad žemės ūkio pavasariniams darbams kuro turi 
sudarą reikalingas atsargas.

• MINISTERIS PIRMININKAS G. VAGNORIUS įsakė 
patikrinti Lietuvos Banką ar jis nespekuliuoja valiuta. Rublio 
brangimas ir kelis kartus per dieną kurso kaitaliojimas - blo
gi ženklai. Ir kaip tyčia, po tokio įsakymo, doleris iš 60 rublių 
kainos, vėl pakilo iki 100 rublių už vieną dolerį.

• IKI ŠIOL, NORS JAU KELIS KARTUS PRANEŠTA IR 
PAKARTOTA sovietinės kariuomenės išvedimas nevyksta, 
kaip buvo sutarta. Iš Mickūnų vietovės, netoli Vilniaus, prieš 
lėktuvinis dalinys su ginklais buvo nukeltas į Vilnių, o po to, 
35 karinių mašinų vilkstinė pro Zarasus iškeliavo į Rusiją. Ir 
Mickūnuose ir vietovėje Vilniaus pakrašty tebestovi sargy
bos, kaip seniau stovėjusios. Kada ir kokia tvarka Lietuvai 
tos vietovės bus atiduotos - nežinoma. Lietuvai - nepra
nešama. Todėl Lietuvoje ir tvirtinama, kad kariuomenės 
išvedimas dar nepradėtas. Iš rusiškų lūpų net sklinda 
gandai, kad kariuomenės išvedimą reikia galimai ilgiau 
nudelsti. Esą, gal po metų ar daugiau, Baltijos kraštai 
"apsigalvosią" sugrįžti j Rusijos globą. Dėl tokio "apsigalvoji
mo" turbūt žemesniųjų laipsnių kariškiai, užklausti ko delsia
ma, jie teisinasi, kad iš aukščiau neturi reikalingų įsakymų...

• iki Šiol dar niekas neregistravo, kiek Sibi
re TEBEGYVENA LIETUVIU- Dabar, sąlygom pasikeitus, 
norima pravesti registraciją ir rūpintis, kad jie išliktų 
prisiglaudė prie savo tautos kamieno.

PRIEŠ DVEJUS METUS: 
1990 KOVO 11

Antanas Dundzila
(Pabaiga)

Tęsiame Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios 
Tarybos (AT) pirmosios sesijos aprašymą. Pereitos 
savaitės DIRVOJE istorinį kovo 11d. posėdį pave
dėme prie 4 vai. p.p., kuomet buvo paskelbtas V. 
Landsbergio išrinkimas A.T-os Pirmininku.

Užėmęs pirmininko vie
tą prezidiume, V. Landsber
gis kreipėsi šiais žodžiais: 
"... Neišrinkote manęs į gar
bės vietą - išrinkote į darbo 
vietą. Todėl leiskite tęsti 
mūsų darbą, bet pirmiausia 
aš norėčiau nuoširdžiai pa
dėkoti Respublikos rinkimi
nei komisijai, ypač gerbia
mam akademui Juozui Bula 
vui, kuris taip gražiai ir iš
tvermingai iki šiol vadova
vo mūsų sesijai. (Plojimai.)"

Toliau V. Landsbergis 
buvo apdovanotas tautiška 
juosta su įrašu "Telydi jus 
sėkmė ir saugo Dievas", gi 
visą ceremoniją vėl palydė
jo plojimai. Naujasis Pirmi
ninkas tuojau ėmėsi darbo - 
pravesti Pirmininko pava
duotojų ir AT-os sekreto
riaus rinkimus. Labai galan 
tiškai V. Landsbergis pats 
pasiūlė A. Brazauską Pirmi
ninko pavaduotojo postui ir 
tuoj pat paprašė dar dviejų 
pavaduotojų. Dėl pavaduo
tojų skaičiaus iškilo debatai, 
prieita prie balsavimo: 109 
balsais buvo nutarta rinkti 
tris pavaduotojus. A. Bra
zauskas savo kandidatūrą 
tuoj pat atsiėmė: "...Nese
niai paskelbti balsavimo re
zultatai, kurie yra ne mano 
naudai, aš tai gerai supran
tu. Todėl manau, kad jeigu 
dauguma mūsų parlamento 
narių pasisakė prieš mane, 
tai man visiškai netiktų būti 
vadovybėje..." Dar po kelių 
pasisakymų, pavaduotojais 
buvo išrinkti B. Kuzmickas,
K. Motieka ir Č. Stankevi
čius, o sekretorium - L. Sa
butis.

Sekė darbotvarkės tvirti
nimas, jos projektas buvo iš 
anksto ir deputatams išda
lintas:
- Ministrų Tarybos pareiš
kimas dėl įgaliojimų grąži
nimo
- Deklaracija "Dėl Lietuvos 
TSR AT-os deputatų įgalio
jimų"
- (statymo "Dėl valstybės 
pavadinimo ir herbo" projek 
tas
- Aktas dėl Lietuvos valsty
bės atstatymo
- Klausimas dėl TSRS liau
dies deputatų, išrinktų Lietu 
voje, teisinio statuso
- Du konstituciniai projek
tai
- Kreipimasis į Lietuvos 
žmones, pasaulio tautas.

Visų pirma AT-a vien- 
balsisi priėmė iki šiol buvu
sios Ministrų Tarybos atsi
statydinimą ir įgaliojimų 

grąžinimą. G. Vagnorius 
pasiūlė Ministrų Tarybos 
pirmininko pareigas pavesti 
laikinai eiti buvusiai Minis
trų Tarybos Pirmininko pa
vaduotojai K. Prunskienei. 
K. Prunskienė patvirtinta 
127 balsais, 3 susilaikius.

Sekantis darbotvarkės 
punktas, deklaracija dėl de
putatų įgaliojimo, buvo pro
cedūrinis pareiškimas, ku
riuo AT-a pasiskelbė turinti 
teisę daryti toli siekiančius 
sprendimus. Štai, tos dekla
racijos projekto esminė iš
trauka: "...Lietuvos gyven
tojai... suteikę... depupa- 
tams tautos atstovų mandatą 
ir prievolę atstatyti Lietuvos 
valstybę ir reikšti tautos su
vereninę galią (suprema po- 
testas) per šia AT-a, kuri 
nuo 1990 metų kovo 11 die
nos 17 valandos 15 minučių 
bus vadinama Lietuvos 
Aukščiausiąja Taryba." Po 
diskusijų ir 15 minučių per
traukos, deklaracija priimta 
126 balsais už, 6 susilai
kius.- *•

Valstybės pavadinimo ir 
herbo projektas beveik be 
diskusijų priimtas 133 bal
sais.

AT-os Pirmininkas V. 
Landsbergis šiais žodžiais 
dabar kreipėsi į AT-os na
rius: "...Gerbiamieji deputa 
tai! Įvyko simbolinis netei
sybės paneigimo aktas. Da
bar įvyks teigimo aktas..." 
Suteikęs žodį buvusiai poli
tinei kalinei, visuomenės 
veikėjai J. Bieliauskienei, 
pirmininkas pradėjo "Dėl 
Lietuvos valstybės atstaty
mo" ir kitų dviejų, su juo 
susiejusių dokumentų svars
tymą.

Lietuvos valstybės atsta
tymo projekto esminis saki
nys buvo toks: "Lietuvos 
Respublikos AT-a, reikšda
ma Tautos valią, nutaria ir 
iškilmingai skelbia, kad yra 
atstatomas 1940 metais sve
timos jėgos suvaržytas Lie
tuvos suvereninių galių vyk 
dymas." Kiti du dokumen
tai - "Dėl 1938 metų gegu
žės 12 dienos Lietuvos Kon 
stitucijos galiojimo atstaty
mo" ir "Dėl Lietuvos Res
publikos Laikinojo Pagrin
dinio įstatymo". Šie trys 
dokumentų projektai Sąjū
dyje buvo ruošti kaipo visu
ma, nes norėta pabrėžti atku 
riamos valstybės tęstinumą 
su iki 1940 metų gyvavusia 
valstybe, bet taip pat bent 
laikinai, iki naujos konsti
tucijos, palikti dabartinį val

džios aparatą.
Sekė diskusijos, projek

tai buvo atiduoti taisyti spe
cialiai sudarytai redakcinei 
komisijai gi po pertraukos, 
laukiant paskutinių projektų 
redakcijų, išklausyti sveiki
nimai bei diskusiniai pasi
sakymai.

Pirmasis sveikino depu
tatas C. Okinčinas: "...Aš, 
kaip deputatas ir kaip len
kas, esu laimingas, galėda
mas dalyvauti Lietuvos is
torinio parlamento darbe... 
Aš kviečiu visus deputatus 
balsuoti už pateiktus mums 
nutarimus, už Lietuvos lais
vę ir Lietuvos valstybės at
statymą... Su pasididžiavi
mu primenu, jog 1918 metų 
vasario 16 dienos Lietuvos 
nepriklausomybės deklara
ciją tarp kitų pasirašė ir len
kas. Šį kartą lenkiškų balsų 
taip pat nepritruks. (Ploji
mai.)" Deputatas L. Janke- 
levičius, kalbėdamas irgi 
lenkų vardu, jau buvo san
tūresnis - jis skatino palai
kyti A. Brazausko nuomo
nę, sprendimus daryti pa
laipsniui... "... tokiais pat 
motyvais mes vadovauja
mės ir susilaikydami balsuo 
jant už dekalaraciją..." 
Tarp kitų sveikinusių, salėje 
kalbą pasakė Lenkijos Re
spublikos seimo narys Z. 
Vujec, telegrama - Juozas 
Urbšys ir keli kiti, įskaitant 
rusus. Iš išeivijai žinomes- 

/. nių asmenybių paminėtini 
vysk. J. Žemaičio, Kanados 
Lietuvių Bendruomenės A. 
Pacevičiaus, Europos parla
mento ir baltų integrinės 
grupės A. Klimaičio sveiki
nimai. Įdomu, kad JAV-se 
veikiančių išeivijos veiks
nių sveikinimų šio posėdžio 
stenogramose nėra.

Vėl, padarius 10 minučių 
pertrauką, AT-os nariai su
sirinko didžiajam momen
tui. Dabar buvo pateiktos 
naujausios projektų redakci
jos ir, po diskusijų, prieita 
prie balsavimo. AT-os Pir
mininkas paskelbė: "Už šį 
aktą balsavo 124, prieš ne
balsavo niekas, susilaikę 
šeši. Aktas priimtas. Svei
kinu Aukščiausiąją Tarybą, 
sveikinu Lietuvą. (Gieda
mas Lietuvos Respublikos 
valstybinis himnas. Audrin 
gi plojimai.) Gerbiamieji 
deputatai, Lietuva jau lais
va. Dvasioje, teisėje laisva. 
Galėtume sušukti: Latvija 
bus laisva! (Deputatai skan 
duoja šiuos žodžius.) Dabar 
- Estija bus laisva (skanduo 
jami ir šie žodžiai), ir visos 
kitos, kurios dar nelaisvos. 
(Plojimai.)"

Mūsų skaitytojams gali 
būti įdomu, kurie deputatai 
susilaikė, t.y. nebalsavo už 
nepriklausomybės atstatymą 
(niekas nedrįso balsuoti 
prieš!): Akonovičius, Janke- 
levičius, Maceikianecas,

(Nukelta į 9 psl.)
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Lietuvos Nepriklausomybės šventės minėjimas - priėmimas Jungtinėse Tautose. Ambasadorius A. 
Simutis ir Ponia pasitinka Olandijos ambasadorių Robert J. Van Schaik. Iš kairės dar matyti 
ambasados pareigūnai A. Gureckas ir G. Damušytė. L. Tamošaičio nuotr.Antanas Butkus

Vasario 16-tosios minė
jimo metu Lietuvos genera
linis konsulas Chicagoje, 
trumpoj, bet reikšmingoj 
kalboje iškėlė keletą labai 
svarbių minčių. Cituoda
mas buvusį Vilniaus univer
siteto rektorių profesorių 
Kubilių pareiškė, kad dabar 
svarbiausias uždavinys mū
sų tautai atgimti dvasiškai. 
Mūsų tauta yra dvasiniai pa 
žeista ir sužalota. Gi išeivi
ja per mažai yra žinoma Lie 
tuvoje. Užtat ir jų nusista
tymas mūsų atžvilgiu pas 
kai kuriuos nėra teigiamas. 
Tai per 50 metų okupacijos 
palikimas. Ir dėl to Licluvo 
je gyvenantieji žmonės nėra 
kalti, todėl mes turime tam 
tikrą pareigą ir atsakomybę 
tėvynėje tinkamai prisista
tyti. Mes turime juos supa
žindinti su tuo, kuo esame, 
dėl ko kovojome ir ką per tą 
ilgą laiką išeivijoje išlaikė
me. Mums reikia turėti bal 
są Lietuvoje. Mūsų atstovai 
Lietuvoje turėtų kalbėti ne 
tik už mus, bet ir apie mus. 
Reikia kalbėti apie įstaty
mus, kurie yra padaryti mū
sų nenaudai. Gal padaryti 
ne iš blogos valios, bet dėl 
skubotumo ir nepakankamo 
išmąstymo.

Pilietybės ir privačios 
nuosavybės įstatymai mu
myse sukėlė daug nepasiten 
kinimo ir triukšmo ir lai, 
atrodo, padėjo, nes tie įsta
tymai dabar yra peržiūrimi 
ir iš naujo perredaguojami. 
Dėl šių netikslumų mes ne
galime prarasti pasitikėjimo 
tauta.

Išeivijos lietuviams rei
kia griebtis konkretaus dar
bo padėti prisikeliančiai mū 
sų protėvių žemei, mūsų tė
vynei. Ankstesniuose "Dir
vos" numeriuose rašiau apie 
Lietuvoje priimtą investicijų 
įstatymą, kuris labai apsun
kintų užsienio lietuvių ir ki
tų kraštų gyventojų investa
vimą į Lietuvos biznį ir pra
monę. Tas mus, išeivijos 
lietuvius, labai stebina, net 
užgauna, kad norėdami pa

dėti, esame savo kraujo gi
minių atstumiami. Juo la
biau, kad viso pasaulio val
stybės yra labai suinteresuo
tos prisitraukti svetimą ka
pitalą savo krašto ekonomi
jai sustiprinti. Net toks tur
tingas kraštas, kaip Jungti
nės Amerikos Valstybės lau 
kia užsienio valstybių kapi
talo investavimo į JAV biz
nį, pramonę ar net į turizmą 
ir tam kapitalo investavimui 
suteikia kuo palankiausias 
sąlygas. Pavyzdžiui, Japoni 
jos kapitalas yra plačiai in
vestuotas į daugelį Ameri
kos įmonių. Net ir į garsią
ją Rockefelerio plazą. Gi 
dabartiniai Lietuvos inves
tavimo įstatymai tą užsienio 
kapitalo įplauką labai trug- 
do bereikalingais suvaržy
mais ir aukštai akcizo mo
kesčiais.

Kad išeivijos lietuviai 
tinkamai Lietuvoje save pri
sistatytų ir Lietuvos žmo
nėms geriau padėtų privati
zacijos ir laisvos rinkos įve
dime, konsulas Kleiza siūlo 
suorganizuoti išeivijos lie
tuvių Taikos Korpusą Lietu
vai. Tokio korpuso apimty
je į Lietuvą galėtų nuvažiuo 
ti šimtai ar net tūkstančiai 
jaunesnių ir vyresnių žmo
nių, įvairių sričių specialis
tai ir ncspecialistai ir savo 
buvimu bei savo pavyzdžiu 
parodytų kaip Vakarų pa
saulyje žmonės bendrauja, 
kaip tvarkomas politinis ir 
valstybinis gyvenimas, įvai
rios įstaigos bei įmonės, 
kaip kuriamas ekonominės 
institucijos, kokia darbo eti
ka, kaip žmogus rūpinasi ir 
gerbia savo aplinka. Tokia 
pagalba gali būti stambesnė 
net už finansinę pagalbą.

Prieš paskutinį Pasaulio 
lietuvių jaunimo kongresą 
Pietų Amerikoje rašiau "Pa
saulio Lietuvyje", kad dabar 
laikai pasikeitė. Vietoj 
įprastų Jaunimo kongresų 
rengimo išeivijoje, kurie la
bai daug kainuoja, mūsų 
jaunimas turėtų vykti į Lie
tuvą. Ten jis rastų ir gerą 
aplinką ir gyvą žodį ir visa

Ateinančią savaite Dirvoje spausdinsime Jono P. Lenktaičio intriguojančiai parašytus įspūdžius iš 
Jungtinių Tautų steigimo metų, daugeliui iš mūsų dar būnant Europoje, ir pagaliau - dabartinės Lietuvos 
šventės jau didingam Jungtinių Tautų pastate.

AMERIKOS STRATEGAI 
RUOŠIA PLANUS...

(Atkelta iš 1 psl.)

valdžią, kas grėstų Panamos 
kanalo laivininkystei.

3. Rusijos konservatoriai 
ir buvę aparačikai gali nu
versti Jelcino vyriausybę ir 
užimti Lietuvą. Prieš tai pa
sipriešintų Baltgudija, bet 
Ukraina liktų neutrali. Prieš 
tą ataką išeitų Jungtinės 
Tautos, o su jomis ir JAV.

4. Šiaurės Korėja, prisi
dengusi taikos iniciatyva, 
užpultų Pietų Korėją su 

tai, kas jį uždegtų pamilti 
gimtąjį kraštą ir per tai gim
tąjį žodį.

Šias mintis pratęsdamas 
nuoširdžiai pritariu ir pare- 
miu konsulo Kleizos siūly
mui - Lietuviškojo Taikos 
Korpuso organizavimą.

Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenė ir JAV Lietuvių 
Bendruomenės Krašto Val
dyba turi didelę patirtį jauni 
mo organizavime. Dabarti
nėj Krašto valdyboj, yra 
veiklių žmonių (Gečys,'Bu
blienė, neskaitant pačio pir
mininko). Šie asmenys tu
rėtų imtis iniciatyvos to kor 
puso organizavimo iš užsie
nio lietuvių pusės. Lietuvo
je turėtų būti suorganizuotas 
tokio Korpuso priėmimas ir 
jo į darbo sritis paskirsty
mas, atvykstančiųjų priežiū
ra.

Atvykstamiesiems sava
noriams turėtų būti nurodo
ma ko Lietuva konkrečiai iš 
mūsų laukia. Jau dabar rei
kia išmąstyti tolimesnį dar
bo planą. Esu tikras, kad 
bendrame darbe išnyktų 
vieno kitais nepasitikėjimas, 
abejonės, neaiškumai, ar 
įtarinėjimai, apie kuriuos 
kalbėjo konsulas Kleiza Cle 
velando Vasario 16-tosios 
minėjimo proga.

300000 karių ir 5000 tankų, 
siekdama užimti Pietų Ko
rėjos sostinę Seaul.

5. Philipinai. Pučas 
prieš vyriausybę galėtų iš
sivystyti į atvirą konfliktą, 
kurio metu būtų paimami į 
belaisvę ten gyvenantieji 
Amerikos piliečiai ir užima
mos Amerikos karinės ba
zės, su ten esančiais 5000 
amerikiečių.

6. Naujas pasaulinis prie 
šas. 2001 metais gali iškilti 
viena tauta, ar susidaryti 
nauja tautų koalicija, kuri 
priimtų priešišką - adversa- 
rinę politiką ir išsiaugintų 
tokią karinę galybę, kuri gra 
sintų pasauliniams JAV in
teresams per pasaulinę kari
nę kompeticiją. Tokiam 
eventualumui užkirsti kelią 
JAV strategai mano, kad jau 
dabar reikia paruošti ir nu
statyti darbotvarkę, pagal 
kurią būtų numatyti ir pa
ruošti visi galimi ėjimai.

Mums malonu, kad jau ir 
Amerika pradėjo rimtai rū
pintis Lietuvos likimu gre
siančio pavojaus atveju. 
Toks pavojus galėtų ateiti iš 
buvusios Sovietų sąjungos 
jeigu būtų nuversta Rusijos 
teisėtai išrinkta valdžia. 
Mes nuoširdžiai pritariame 
Lietuvos Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininko nuomo
nei, kad Amerikai būtų efek 
tyviau, jeigu ji jau dabar 
stipriai ekonomiškai parem
tų prezidento Jelcino vyriau 
sybę ir šalia to paremtų ir 
Lietuvą bei kitas Baltijos 
respublikas. Būdami eko
nominiai stiprūs mes visi 
sugebėsime išvengti vidinių 
ir išorinių priešų. Tokiai 
JAV finansinei pagalbai ga
lėtų gerai pasitarnauti ir 
JAV "Taikos dividentas". į 

tą dividentą Lietuva turi ir 
moralinę teisę, nes ji pirmo
ji pradėjo triuškinti komu
nizmą iš vidaus. Tas davė 
pradžią Sovietų sąjungos 
grėsmei išnykti ir tuo pačiu 
atpalaiduoti milijardines 
JAV sumas eventualiam ka
rui besiruošiant.

Šią mintį pratęsiant gali
me tvirtinti, kad Lietuva yra 
"kalta" dėl "Taikos dividen- 
to" atsiradimo. Kita vertus, 
Lietuva neprašo išmaldos o 
tik investavimo, kurio dėka 
ir JAV sulauks pelningo di- 
vidento ir galės ramiau mie
goti, nes nuo pavojaus lais
vei ir demokratijai prisikė
lusios tautos pačios save ap
sigins.

Atnaujindami 
prenumeratą ir kitomis 
progomis Dirvai aukojo:
Beleckis L., Raven .............. 5.00
Gilvydis A., Evergreen Pk... 10.00 
Jakonis V., Canada ............ 10.00
Kriščiūnas J., Canton ........... 3.00
Maurukas J., St. Pete......... 100.00
Račkauskas P., Dorchestcr . 10.00 
Sakalas R., Vero B.............. 15.00
Stelmokas J., Landsdowne . 25.00 
Stukas A., Jackson ............. 30.00
Švažas E., Downeres Gr. ... 10.00 
Varnelis A., Dowagiac .....  20.00
Veitas V., Cardiff .............. 20.00
Jarašūnas E. Santa Monica . 10.00 
Repcys A... Canada ........... 11.21
Šliupas V.J. So. Lake Tahoe . 5.00 
Stankaitis J. Chesterland ... 45.00 
Detroito Lietuvių Organizacijų 
Centras Oak Park ................. 25.00
Ccičys E., Parma ................ 20.00
Daugirdas A., Willowick .. 10.00 
Lakačauskas R., Cleveland .. 5.00 
Latvys J., Chicago ............... 5.00
Marcinkevičius K., Clev. ... 10.00 
Mažeikienė V., Singer Is. .. 50.00 
Mikšys P., Juno Beach ....... 10.00
Pipiras J., Southampton....... 10.00
Sidliauskas K., St. Pete.......... 5.00
Žukauskas K. Sunny Hills .. 20.00 
Plečkaitis VI., Richd. Hts ... 15.00 
Kun. Babonas A., Detroit .. 10.00

Atitaisymas
Elena Varankienė aukojo 25 dol. 
Mykolo Gurecko mirimo sukakties 
proga (buvo paskelbta T. Varanka 
-25dol sausio 30, 1992 Nr. 4.) 
Atsiprašom.

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame
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Aš sakau tau tik tą, ką savo 
akim mačiau ir man visai 
nesvarbu ar tu jam atsakysi 
ar ne.

- Tu geriau tylėk, - pra
šė Ieva, - kad kas nors kitas 
nesužinotų.

Senė sumurmėjo:
Tu manęs nemokyk, aš 

žinau, ką turiu daryti.
Tai pasakius apsisuko ir 
įšliaužė į savo kambarį

Dabar Ievai buvo aišku 
kur liemenė dingo. Geriau 
būtų nesužinojusi, nes dabar 
ją kankino mintis, kaip Mi
keliui iškrėsti šposą. Ji, ži
noma, nenorėjo iš jo vekselį 
atimti, tik jį nugąsdinti, kai 
vekselio neras. Tai būtų ir 
bausmė ir priemonė atgauti 
jai pasitikėjimą. Bet kas ga
li žinoti, ar senė nebus tik 
išplepėjus ir toliau? Tada 
gal kas nors kitas liemenę 
ištrauks iš po šieno. Ji net 
negalėjo dabar įsivaizduoti, 
kad vekselis su jos parašu 
papultų į svetimas rankas. 
Tad jau vien dėl to jai reikė
jo ką nors daryti. Po kelių 
valandų, kai Endrulis buvo 
išėjęs, ji nešina kibiru nuėjo 
į tvartą lyg norėtų karves 
pamelžti. Bernas Toleikis 
tuo metu dirbo kieme ir ma
tė ją einant. įėjus į tvartą, ji 
atidarė šėryklos duris, kurio 
je buvo visai tamsu. Atkė
lus! šiaudų kūlį, įkišo ranką 
į šieną, kiek tik pasiekti ga
lėjo. Staiga pačiupo kažką 
minkšto ir ištraukė liemenę. 
Liemenė nebuvo susukta, 
bet netvarkingai įkišta į šie
ną. Vieta, kur vekselis turė
jo būti įsiūtas, buvo atardy
ta. Tada Ieva atsidarė tvarto 
duris, kad galėtų šviesoj pa
tikrinti. Stovėdama ant 
slenksčio su liemenę ranko
je, pastebėjo, kad vieta kur 
vekselis buvo įsiūtas, dabar 
buvo iškirpta su visu pamu
šalu. Ir kas tai galėjo pada
ryti, pagalvojo Ieva. Kibirą, 
kurį ji buvo palikusi tvarte, 
dabar jau buvo paėmusi tar
naitė Erdmė ir jau buvo pra
dėjus melžti karvę. Si taip 
pat atkreipė dėmesį į Ievą. 
Ieva tuo tarpu susuko lie
menę ir įmetė į pašarinę. 
Žinoma, tarnaitė ją pastebė
jo ir todėl nebuvo ko nuo 
jos slėpti. Ieva tada ir pa
klausė jos:

- Ar tu, Erdme, matei ką 
aš rankoj turėjau?

- Tai buvo Endrulio lie
menė, - patvirtino tarnaitė.

- Tad ar tau čia buvo kas 
įtartino?

- O je, ten buvo gabalas 
iš liemenės lyg žirklėm iš
kirptas.

- Teisingai, aš tokią čia 
radau. Bet kas galėjo lieme 
nės pamušalą iškirpti?

Erdmė į tai nieko neatsa
kė. Bet kai Ieva nuėjo, ji 
tuoj iš kiemo pasišaukė ber
ną Toleikį.

- Įsitikink dabar, kad čia 
pašalinėj guli Endrulio lie
menė, is kurios iškirptas ga
balas pamušalo. Seiminin
kei išėjus, aš įėjau į tvartą. 
Ir manau, jog verta tai įsi
dėmėti, kad paskui kas nors 
manęs nekaltintų.

- Seimininkė pirma įėjo 
į tvartą, - tvirtino Jonas To
leikis.

- Ar daug anksčiau ji įė
jo?

- Manau, kad mažiau 
ketvirčio valandos.

- Tai gana ilgai, - pagal
vojo tarnaitė.
Bet ji toliau ir neaiškino 
kam šio laiko pakakti galė
jo. Toleikis to ir neklausė.

Kai tarnaitė su Toleikiu 
stovinėjo dar prie tvarto, iš 
savo kamaros išlindo senoji 
Gaidulienė.

- Ar tu pastebėjai, - pa
klausė Erdmė, - kad kas pa
šalinėj buvo?

- Girdėjau, kad šiaudai 
čežėjo, - atsakė senė, o pas
kui girdėjau ir Ievos balsą.

- Ar ji su tavim kalbėjo?
- Taip, kai iš pašarinės 

išėjo.
- Galų gale, kas man rū

pi, - sumurmėjo senoji Gai
dulienė, - ir pamojus ranka 
pasišalino iš kiemo.

- Aš remsiuos tavim, - 

1992 GRUPINĖS KELIONĖS IR
LĖKTUVO BILIETAI I LIETUVĄ

BOSTONAS/JFK į VILNIŲ 
$801.00 

Per Vieną

Mfe/come to
AUSTRMN A/RL/NES JT

DIDŽIOJI SAVAITĖ LIETUVOJE VERBŲ SEKMADIENIS 
DIDYSIS PENKTADIENIS IR SV. VELYKOS

Kelionė #410 - kelionės ilgis 13 dienų -10 dienų Lietuvoje, 
1 diena Kopenhagoje

Balandžio 10-22 $1,209.00

Grupinėse kelionėse įskaityta lėktuvo bilietas į abi puses, 
viešbutis ir pusryčiai.

BALTIC TOURS suinteresuotiems gali parūpinti viešbutį su 
pusryčiais: Vilniuj, Kaune, Panevėžyj, Šiauliuose, Klaipėdoj ir 

Palangoj.
Dėl daugiau informacijos apie skrydžius, .viešbučius ar 

grupines keliones kreipkitės į: 
Albiną Rudžiūnieną 

Kristiną Mitkute

BALTIC TOURS
77 OAK ST., SUITE 4 
Newton, MA 02164

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

šaukė iš paskos Erdmė, - jei 
bus reikalinga.

Greit po to sugrįžo En
drulis ir įvedė arklį į tvartą. 
Tačiau prieš jam susitinkant 
su Ieva, priėjo prie jo ber
nas Toleikis.

- Kad tu žinotum, ant 
šieno guli tavo liemenė ir 
geras lopas iš jos iškirptas. 
Erdmė galvoja, kad tai buvo 
galima padaryti tik su žirk
lėm.
Mikelis išbalo ir staiga vėl 
išraudo.

- Kas tai galėjo padary
ti? - rėkavo jis.
Atplėšęs šėryklos duris ir 
puolė į vidų. Iš ten puolė 
pas Ievą, laikydamas rankoj 
liemenę.

- Kas tai galėjo man pa
daryti? - šaukė jis visu ba
lsu.
Jo kraujo indai galvoje pul
savo.

- Mane apvogė, mane 
apvogė!
Atsirėmęs į sieną ir stipriai 
suspaudęs galvą rėkė. Pra
sidėjo aršus tardymas. Jis 
viską sužinojo iš senės ir 
darbininkų. Grįžęs atgal į 
trobą ir baisiai įsiutęs, grie
bė Ievai už pečių reikalau
damas:

- Atiduok mano vekselį, 
jei nori likti gyva. Tu jį iš 
liemenės išėmei.

Ieva stengėsi iš jo rankų 
išsivaduoti.

- Tu pasiutai, - šaukė ji. 
Ko tu is manęs nori? Aš ta
vo vekselio neturiu.

- Melage, baisi melagė, 

- šaukė jis iš naujo suspau
dęs jos kaklą.

- Ar tu nori išsiginti, kad 
buvai pašalinėj ir iš šieno 
ištraukei liemenę? Dar ma
tyti, kaip ten šienas išknis
tas!

- Paleisk mane, tu be
proti, - rėkė ji, - arba aš gin 
siuos nagais. Aš liemenę 
radau, bet gabalas medžia
gos buvo jau iškirptas.

Mikelis nusijuokė:
- Buvo jau iškirptas? O 

kas kitas galėjo iškirpti, jei 
ne tu? Kas kitas galėjo ži
noti, kad ten vekselis įsiū
tas? Ar tu man negrąsei? 
Ar nori to išsižadėti? Aš 
viską žinau. Tu mane sekei 
ir matei, kur aš liemenę pa
slėpiau.

- Ne, - pertraukė ji, - vis 
norėdama iš jo išsivaduoti.

- Ne, tai ne tiesa.
- Kaip tu sužinojei?...
- Iš Gaidulienės. Pa

klausk jos iš kur ji viską ži
no?

- Man nereikia klausti. 
Galų gale tai ir visai nesvar
bu.

- Bet tu gi liemenę iš šie 
no ištraukei. Kodėl tai da
rei? Atsakyk!. Kodėl?... 
Ieva į visa tai atsakė piktai:

- Aš tokia liemenę ra
dau.
Jis vėl sugniaužęs kumš
čius, puolė ją. Ji jį atstūmė 
ir sušuko:

- Atsimink, aš prieš Die
vą ir žmones prisiekiu, kad 
tai netiesa.

- Ir vis dėlto tiesa! Tu 
mane apgavai, - rėkė jis vi
sa gerkle.
Ieva stovėjo valandėlę neju
dėdama ir nesugalvojo ką 
daryti. Jos lūpos virpėjo, 
akys buvo nukreiptos į že
mę. Retkarčiais pažvelgda
vo į viršų ir sudėjus rankas 
spaudė jas prie kūno.

- Gerai, - dusliu balsu 
atsiliepė po valandėlės, - 
tegul būna tiesa, bet jeigu aš 
tokia bloga, kaip tu manai, 
tai ko tu čia tūnoji? Juk su 
melage ir vagilka neturėtum 
turėti nieko bendro. Eik, ir 
būsime išsiskyrę. Tarp mu
dviejų bus viskas baigta. 
Eik!

- Jūs girdėjote, - kreipė
si Endrulis į ten esančius 
darbininkus.

- Ji viską užbaigė ir ma
ne išvaro. To ji, matyt, ir 
norėjo. Taip, aš išeisiu. 
Bet tarp mudviejų toli gražu 
dar ne viskas baigta. Nesiti
kėk, Ieva, iš manęs nieko ge 
ro. Aš sieksiu savo teisių ir 
žinau, kaip tave priversti, 
kad prisipažintum.
Taip pasakęs išėjo. Išsivedė 
savo artelį iš tvarto, užmetė 
savo sukarpytą liemenę ant 
balno, užšoko ant arklio ir 
išjojo.

VIII
Dabar Urtės pranašystė 

kaip ir išsipildė. Ne daug 
trūko, kad atsidurtų kaimo 
gatvėje, išmaldos prašyda

mas. Endrulio širdis buvo 
pilna kartumo. Kiek Ievą 
anksčiau mylėjo, tiek dabar 
jos nekentė. Ir jei ji siekė jį 
suniekinti, tai ko pagaliau ir 
gailėtis jos. Tačiau vekselį 
jis užsispyrė atgauti nežiū
rint kokia kaina. Tad nieko 
negaišdamas jojo į miestą 
pas raštininką, kuris taip pat 
buvo lietuvis ir advokato įs
taigoje dirbantis jau kelioli- 
ką metų. I jį paprastai kreip 
davosi visi tautiečiai, norė
dami patarimo ar ko nors iš
siaiškinti.

- Aš noriu padaryti tam 
. tikrą pareiškimą, - į įstaigą

įėjęs sakė Endrulis.
- Bet įspėju, - atsakė 

raštininkas, - nieko nepakal 
tink, nes reikia būti labai at
sargiam. Ir ką čia pareikši, 
nieko nesakyk kitiems. Te
gul teismo ponai praveda 
tardymą. Užteks, kad mes 
tik viską čia surašysim. Liū 
dininkai vėliau galės duoti 
savo parodymus. O jei nie
ko iš to neišeis, tai niekas 
negalės tavęs ir kaltinti. 
Mikelis su viskuo sutiko.

- Visa kita man visai ne
rūpi, - galvojo jis, - kad aš 
tik savo vekselį atgaučiau.

Dabar Mikelis vėl apsi
gyveno pas savo svainį ir 
vertėsi kontrabanda, nes pi
nigai jam buvo dabar labiau 
reikalingi, negu bet kada.

Praėjo keletą savaičių, 
bet iš raštininko apie užves
tą bylą nieko negirdėjo. 
Ypač pasidarė nekantrus, 
kai sužinojo, kad į teismą 
apklausinėjimui buvo pa
kviesti: Ieva, Gaidulienė, 
Jonas Toleikis ir tarnaitė 
Erdmė. Antru kartu minė
tus asmenis kviečiant ap
klausinėjimui, tokį pat raštą 
gavo ir Mikelis. Jis tik ne
galėjo suprasti, apie ką čia 
reikalas sukasi. Bet kai jį 
pakvietė į teismo salę, jis 
pamatė kairėj teisėjo ati- 
tvertoj aikštelėj stovinčią 
Ievą. O priešais vietą buvo 
užėmęs valstybės prokuro
ras. Dabar Mikeliui atsivė
rė akys.

- To aš nenorėjau! - su
riko jis garsiai.

- Tai ko tu norėjai? - pa 
klausė jo teismo pirminin
kas.

- Ne kad Ieva už vagystę 
būtų nuteista.

- Bet tu tokį parodymą 
esi davęs savo pareiškime.

- Taip, nes norėjau savo 
vekselį atgauti.

- Ar vekselį, kurį Ieva 
Purvinytė iš tavęs atėmė? 
Endrulis dabar nesiskubino 
atsakyti. Jis pažvelgė į Ie
vą, kuri savo akis buvo 
įsmeigusi į jį.

- Aš nežinau, kas iš ma
nęs vekselį pavogė, - atsakė 
jis pagalvojęs.

- Paaiškės, kas jį paėmė, 
- įsikišo valstybės prokuro
ras.
Prašau toliau tęsti teismo ei
gą- (Bus daugiau)
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MOTERYS VYTAUTO 
DIDŽIOJO GYVENIME

Dr. Vincas Kryževičius

Pati tragiškiausia Min
daugo sukurtos ir Gedimino 
išugdytos Lietuvos valsty
bės diena buvo ta, kai 1382
m. prie Trakų pilies sienų 
stojo brolis prieš brolį - dvi 
lietuvių kariuomenės ir bu
vo sprendžiamas ginčas: 
kam - Jogailai ar Kęstučiui 
- turės priklausyti Didžiojo 
kunigaikščio sostas, kieno 
rankose liks Lietuvos liki
mas. Mat Lietuvai grėsė pa 
vojus, kad po savitarpio žu
dynių jai savo valią primesti 
ir vergijos pančius uždėti ga 
Ii Jogailos užnugaryje sto
vėjęs ir jo paties prisikvies
tas Ordinas. Viena buvo 
aišku: Jogailai sutriuškinus 
Kęstučio ir Vytauto kariuo
menę, Lietuva prieš vokie
čių ordiną liktų bejėgė ir Jo
gaila tuo pačiu paskelbtų 
mirties nuosprendį ne tik 
Lietuvai, bet ir sau pačiam, 
kaip Lietuvos didžiajam ku
nigaikščiui.

Tai gerai suvokdamas ir 
todėl siekdamas vienvaldys
tės visoje Lietuvos Didžio-, u. ta
joje Kunigaikštystėje, Jogai 
la ryžtasi nušluoti nuo kelio 
savo asmeninius priešinin
kus, o pirmiausiai - dėdę 
Kęstutį. Tam Jogaila naudo 
ja visas priemones, neveng
damas klastos ir apgaulės.

Istorikas A. Šapoka kal
bėdamas apie liūdną švie
siausios pagoniškosios Lie
tuvos asmenybės - Kęstučio 
žuvimą, pasakė, kad "Po jo 
atėjo jaunesnioji karta, kuri 
pakreipė Lietuvos valstybės 
likimą kita vaga - prisidėjo 
prie krikščioniškosios Vaka 
rų kultūros". Taip istorija 
vystėsi iškilus Jogailai ir 
Vytautui, bet niekaip nega
lima sutikti su kai kurių šio 
meto istorikų kaltinimu Vy
tautui Didžiajam, esą jis 
rengęs sąmokslą prieš savo 
tėvą Kęstutį. Tai niekuo 
nepateisinama, tokia mintis 
tiesiog šventvagiška. Tuo 
įsitikini, kai susipažįsti su 
Vytauto asmeniniu gyveni
mu, peržvelgi jo šeimą, jau
nystę, o ypač jo gyvenimui 
didžiulį poveikį turėjusias 
moteris: motiną, žmonas ir 
dukrą.

Vytautas Didysis - epo
chos asmenybė, politinis 
ge-nijus. Bet tai dar ne 
viskas. Vytautas Lietuvai - 
ne tik Žalgirio mūšio 
didvyris, ne tik epochos 
karvedys, apgy-nęs Lietuvą 
nuo priešų iš Vakarų ir 
Rytų, nors forma-liai ir 
negavęs Karaliaus vai niko, 
jis lietuvių tautos bu-vo 

vainikuotas amžiams ir 
neatsitiktinai tapo sakraline 
asmenybe. Jo karsto bus 
ieškoma amžių amžiais ir 
nuolat bus laukiama jo dva
sinio sugrįžimo, kuris Lietu 
vai tolygus Mesijaus atėji
mui į Žemę.

Didelės asmenybės į isto 
riją ateina retai. Vytauto 
Didžiojo asmenybės ištakų 
reikia ieškoti šeimoje, kurio 
je jis gimė, aplinkoje, kurio
je jis augo. Nėra autentiškų 
šaltinių (o gal dar jie nesu
rasti), kurie aiškiai pagrįstų 
Vytauto motinos - Birutės 
kilmę ir vardą. Tačiau aiš
ku, kad šita legendinė as
menybė - Kęstučio antroji 
žmona Birutė (o gal ji dar 
kaip nors kitaip vadinosi?) 
užima ryškią vietą Kęstučio 
ir, be abejonės, jo sūnaus 
Vytauto gyvenime. Visi.ku 
rie gerai žino Lietuvos Di
džiojo Kunigaikščio Kęstu
čio asmenybės bruožus, su
vokia, kad šalia jo turėjo bū 
ti didžios dvasios moteris, 
galėjusi pagimdyti Lietuvai 
sūrių' kuris taptų Vytautu 
Didžiuoju. Galima tikėti Te 
odom Narbutu, pasak kurio, 
Vytautą Trakuose auklėjo 
mokytas Ordino riteris - be
laisvis, kuris davė Vytautui 
mokslo žinių, išmokė užsie
nio kalbų.

Jeigu fizinę jėgą, reika
lingą ginklui valdyti, Vytau 
tui, galima sakyti, davė Die
vas ir gamta, tai dvasios ga
lybę - motina Birutė. Tiek 
moteris ir Motina galėjo bū
ti Vytauto dvasinės jėgos 
šaltinis. O ar buvo vaidilu
tė, ar kunigaikštytė, ar didi
ko, ar paprasto lietuvio pa
gonio dukra, nėra prasmės 
ginčytis. Svarbiausia - Mo
tina padovanojo Lietuvai 
Vytautą Didįjį - dvasios ga
liūną.

Kokios moterys lydėjo

DĖMESIO 

Tai savaitinis Lietuvių tautininkų sąjungos 
laikraštis leidžiamas Lietuvoje, redaguojamas 
Rimanto Smetonos. VILTIS ieško paramos ir 
prenumetatorių JAV valstybėse.

Prenumerata metams oro paštu 45 doleriai.
VILTI galima užsisakyti pas Vaclovą Mažeiką 

519 N. Halien Terr. Park Ridge, IL. 60068 
Tel. 708-823-3607

tolimesnį Vytauto gyveni
mą, kuriame apstu tragedi
jų, kaip ir visoje Lietuvos 
istorijoje? Prūsų kronika 
rašė: "Kęstutis pasmaugtas, 
motina paskandinta..." Pats 
Vytautas buvo įkalintas. 
Tiesa, Vytauto kalėjimo są
lygos aiškiai lengvesnės ne
gu Kęstučio, bet anot istori
ko Igno Jonyno, "Vytautas 
sėdėjo ten pat, belaukdamas 
savo likimo išsprendimo. 
Kas jam grėsė - mirtis ar il
gametis kalėjimas - liks pa
slaptis tik bent jau ne lais
vė". Iš šio pragaro jam var
tus į laisvę atveria moteris - 
žmona Ona. Gal tai jos, o 
gal ir jos priprašytos tarnai
tės auka. Bet tai visvien 
Moters auka Lietuvai.

Kas-ne-kas, o kartu su 
Vytautu augęs Jogaila gerai 
pažinojo Vytautą, jo sugebė 
jimą valdyti ginklą, stiprią 
valią, ištvermę ir begalinę 
ištikimybę Lietuvai. Kęs
tučio proto ir dvasios jėga 
dabar glūdėjo jo sūnuje Vy
taute. Tai ypač išryškėjo po 
Kęstučio tragiškos mirties. 
Tokia stipri asmenybė buvo 
labai pavojinga įsiviešpa
taujančiam Lietuvoje Jogai

lai. Pašalinęs Kęstutį, jis 
negalėjo palikti kitą sieną - 
Vytautą, užtvėrusį jam kelią 
į visapusišką Lietuvos Di
džiosios Kunigaikštystės 
valdymą. Todėl Jogaila Vy 
tauto atžvilgiu buvo neper
maldaujamas. Todėl taip 
reikšmingas Vytauto išva
davimas iŠ nelaisvės Krėvos 
pilyje. Tai, sakyčiau, pa
čios Lietuvos išgelbėjimas. 
Mat vidaus kovos, ypač Vy
tauto žūtis, galėjo būti Lie
tuvai lemtingos.

Vokiečių ordino skunde 
prieš Vytautą, pasiųstame 
Konstancos visuotiniam baž 
nyčios susirinkimui, aiškiai 
nurodoma, kad Vytauto iš
vadavimo iš kalėjimo garbė 
priklauso jo žmonai, nors 
nežinia kada ir kokiomis ap 
linkybėmis ji patekusi į Krė 
vos pilį. Vytautienė, net ir 
tuo atveju, jeigu ji nebuvo 

įkalinta kartu su vyru, visiš
kos laisvės tikrai neturėjo. 
O Lietuvos metraštis sako, 
kad "kambarį, kur buvo lai
komas Vytautas su žmona, 
saugojusi stipri sargyba". 
Kambaryje besilankančios 
tarnaitės tikriausiai buvo Vy 
tautienės ryšininkės su pa
sauliu, o Vytauto pabėgimo 
planas, matyt, gimė jo žmo
nos Onos galvoje. Ji ne tik 
nujautė, bet gerai suvokė 
Vytauto likimą. Todėl bū
dama laisvesnė negu Vytau
tas, ji nedvejodama ėmėsi 
žygių gelbėti vyrą. Tikria
usiai ji turėjo ir daugelį gerų 
pagalbininkų.

Seniausias Lietuvos met
raštis aiškina, kad Vytautie
nė vieną iš savo tarnaičių 
prikalbėjusi apsivilkti kuni
gaikščio rūbais ir pasilikti 
kambary, o Vytautas, persi
rengęs tos pasilikusios tar

MOKSLO STIPENDIJOS 
STUDENTAMS LIETUVOJE
Atgavus Lietuvai nepri

klausomybę vyksta Lietu
vos aukštųjų mokyklų per
tvarkymas. Ten paruošti 
specialistai, mokslininkai ir 
diplomatai su aukšto lygio 
išsilavinimu sudarys pagrin
dinį branduolį Lietuvos in
telekto, kuris suvaidins svar 
bų vaidmenį atkuriant de
mokratiją ir išvedant Lietu
vą iš dabartinės ekonominės 
krizės.

Lietuvos aukštųjų mo
kyklų vienas iš svarbių tiks
lų yra pritraukti gabiausius 
Lietuvos studentus siekti 
aukštesnių mokslo laipsnių. 
Šių laikinės studentų stipen
dijos yra gan mažos ir iš jų 
nėra galimybės pragyventi. 
Tai daugiausia sudaro sun
kumų vyresnio amžiaus stu
dentams, siekentiems ma
gistro ar doktorato laipsnių 
- daugumas yra vedę ir iš
laiko šeimas. Versluose, 
prekyboje ir įvairiuose juo
dosios rinkos posūkiuose da 
baltinis uždarbis yra aukštas 
ir daug gabiausių jaunuolių 
pasuka šia laikina linkme.

Lietuviai, gyvenantys už 
Lietuvos ribų, gali suteikti 
reikiamą finansinę paramą 
studentams ir tuo pačiu pri
sidėti prie aukštojo mokslo 
vystymo Lietuvoje. Pagrin
dinis tikslas tai įkurti savo 
ar kitoje mėgiamoje mokslo 
srityje tiesioginę stipendiją 
aspirantams, siekiant magis
tro ar doktorato laipsnio. 
Piniginė suma šios stipendi
jos vieniems metams turėtų 
būti apie 150-200 dolerių. 
Tai yra gan maža suma, bet 
ji vienerius metus pilnai pa
dengtų visas studento dabar 

naitės rūbais, turėjo išeiti iš 
pilies su tika tarnaite. Kro- 
nikininikas Vygandas Mar- 
burgietis sako, kad "Vytau
tas apsivilkęs savo žmonos 
rūbais ir išėjęs iš kalėji
mo..." Teodoras Narbutas 
rašė, kad "Vytautas buvo 
pintinėje nuleistas pro lan
gą". Tai veikiau spėliojimai 
apie įvairius pabėgimo va
riantus. Neginčytina, kad 
Vytauto žmona Ona, pasi
likdama kalėjime, leido Vy
tautui iš jo pabėgti. Niekas 
aiškiai nepasako, kaip išsi
gelbėjo pati kunigaikštienė. 
Šaltiniuose rašoma, kad Jo
gailos įsakymu ji Vilniaus 
aikštėje buvusi viešai išplak 
ta rykštėmis. Aišku viena, 
Vytautui, o ir Lietuvai tra
giškoje situacijoje Vytautie- 
nės žygdarbio sumenkinti 
niekas negali.

(Bus daugiau)

tinio pragyvenimo ir moks
lo išlaidas. Stipendija įku
riama pagal jūsų pateiktą pa 
vadinimą, mokslo sritį ar 
specialybę. Universiteto iš
rinktas komitetas paskirs 
jūsų stipendiją vienam iš 
gabiausių studentų, norinčių 
siekti magistro ar doktorato 
laipsnį. Jums bus duota stu- 
dento/ės pavardė ir kiti duo
menys liečiant jūsų stipen
diją.

Tokių stipendijų įsteigi
mas yra numatytas keturiuo 
se universitetuose:

Kauno Technologijos 
Universitete

Vilniaus Universitete
Vilniaus Technikos Uni

versitete
Vytauto Didžiojo Univer 

sitete
Lietuvos studentams tie

sioginių stipendijų koordi
naciją ir finansų pervedimą 
į Lietuvos universitetus at
liks prof. Rimas Vaičaitis. 
Dėl detalinės informacijos, 
rašyti ar skambinti:

Prof. Rimas Vaičaitis
14 Mallard Dr.
West Nyack, N.Y. 10994 
Tel. D: 212-854-2396

N: 914-634-8923

ROMAS PŪKŠTYS 
vyksta i Lietuvą kovo 
gale. Pinigai pervedami 
doleriais prieš Šv. 
Velykas. Atsiskaitymas 
iki kovo 23 d.

TRANSPAK,
2638 W. 69th St., 

Chicago, IL 60629, 
312-436-7772.
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ATSISVEIKINANT SU 
GREIMU

(Atkelta iš 1 psl.) 
išsikėlė į Kauną, kur dar uo
liau talkininkavo laisvės ko
votojų veiklai, ypač spau
dos srity ir netrukus lei
džiant pogrindžio laikraštį, 
"Laisvės kovotoją", vieną iš 
stipriausių antinacinės rezis
tencijos spaudos organų.

Kai 1944 metų pavasarį 
nacių Gestapas areštavo 
daugelį laisvės kovotojų gru 
pės pirmūnų ir visiškai už
gniaužė laikraščio leidimą 
Kaune, Greimas atskubėjo į 
Šiaulius ir prikalbino mane 
padėti organizuoti tolesnį 
laikraščio leidimą, idant lie
tuviai ir patys naciai maty
tų, kad priešinimosi veikla 
vis tiek eina toliau ir kad jie 
negalėjo rezistencinės spau
dos užgniaužti. Mums tai 
pavyko padaryti su gera žur 
nalisto Simo Miglino pagal
ba ir surasti patikimą spaus
tuvininką. Kiek prisimenu, 
tada prirašėm, slapta atspau- 
dėm ir išleidom dar du 
"Laisvės kovotojo" nume
rius - nedaug puslapėlių ir 
ne kažin kaip atrodžiusius, 
- bet išleidom.

Tik Raudonoji armija iš 
rytų jau artėjo, mums teko 
trauktis į Vakarus. Tie karo 
pabaigos mėnesiai visiem 
buvo labai sunkūs asmeniš
kai. Kartu tai buvo visiškas 
nutrūkimas ryšiu su Lietuva 
ir mūsų blaškymasis, kol 
vėl su Greimu ir keliais ki
tais draugais susitikom ne
teki Šveicarijos, Elzase, Mi- 
liūzos mieste. Iš čia vėliau 
įvairiais keliais vėl susibė
gom jau keleris metus gy
venti ir šį tą veikti Paryžiu
je, Prancūzijoje.

• • •
Per tuos pirmuosius po

kario metus Paryžiuje Algir 
das Greimas vėl buvo vie
nas iš pačių judriausių nau
jos, dabar prieškomunisti- 
nės rezistencijos dalyvis, 
ypač organizacijos, spaudos 
ir kultūros barų sektoriuose. 
1946 metų gale su juo kartu 
vykom iš Paryžiaus į Vaka
rų Vokietijos prancūzų ir 
amerikiečių zonas arčiau 
susipažinti su mūsų "išvie- 
tintais" rezistentais, pasitarti 
kas darytina toliau. Grei
mas po to buvo uoliausias 
ryšininkas su mūsų rezis
tentais vakarų Vokietijoje ir 
Švedijoje, vykdavo į diskre
čius susitikimus, nes iš ten 
ir per juos turėjom tiesiogi
nių ryšių ir santykių su lais
vės kovotojais sovietų oku
puotoje Lietuvoje.

Lietuvos pogrindžio cent 
ro nurodymu Greimas buvo 
pakviestas į Bendrojo Demo 
kratinio Pasipriešinimo Są
jūdžio (BDPS) užsienio de- 
legatūrą, kur man teko su 

juo glaudžiai dirbti ir atliki
nėti daugelį tos organizaci
jos tvarkymosi, jos ryšių plė 
timo ir ypač politinės infor
macijos ir propagandos pa
reigų. Aplinkybėm keičian
tis ir kitaip tariantis su Vil
ku, tos delegatūros veikla 
1948 metų rudenį buvo su
tarta sustabdyti, tačiau netru 
kus kitais pagrindais užsie
nyje susitelkė Lietuvių Re
zistencinė Santarvė, kurios 
vienu iš steigėjų buvo ir 
A.J. Greimas, vėliau to pat 
vardo Londone leidžiamo 
žurnalo redakcijos bendra
darbis.

Po to, užbaigęs Sorbono- 
je mokslus ir įgijęs filologi
jos daktaratą, jis netrukus 
išvyko jau prancūzų kultū
ros skleidimo labui profeso
riauti į Egiptą, vėliau į Tur
kiją, ir tik dar vėliau jau il
gam sugrįžo į Paryžių, kur 
ilgainiui savo darbais pelny
tai atsiskleidė kaip plataus 
masto filologas, folosofas ir 
modeminių pakraipų litera
tūros mokslininkas.

O štai kaip jis savo inte
lektualinės autobiografijos 
apybraižoje labai trumpai 
pasisakė apie save kaip re
zistentą. Girdi, tariant jo žo 
džiais, jis tik "t r u p u t į 
prisidėjęs" prie trijų svar
besnių akcijų: pirma, kad 
per "Laisvės kovotoją" ra
ginęs lietuvius priešintis na
cių steigiamam SS legionui; 
antra, kad vėliau skatinęs 
palaipsniui likviduoti "be
prasmę antisovietinę rezis
tenciją pokario miškuose" 
(t.y. atvirą karinę partizanų 
kovą) ir trečia - kad jis įti
kinėjęs lietuvius išeivius 
glaudžiai bendrauti su tauta, 
atsigręžus "veidu į Lietu
vą". Ir prideda: "Tuo mano 
lietuviška politika ir pasi
baigė".

Pažinę Algirdą draugai 
paliudys, kad tuščiai girtis 
jis nemėgdavo, bet šitoks 
kuklus jo pasisakymas čia 
buvo pernelyg per kuklus. 
Tiesiog neteisingas, nes jo 
tikroji lietuviška po
litika niekados nepasibaigė, 
ligi dabar, ligi pat mirties.

Ne tik jo jaunystės metų 
dalyvavimas priešnacinėje, 
po to pricšbolševikinėje re
zistencijoje visur buvo pažy 
mėtinai aktyvus, drąsus, kai 
kada netgi bravūriškai rizi
kingas, bet jis lygiai gerai 
suprato ir pokarinę rezisten
ciją Lietuvoje, rėme ją poli
tiškai ir dvasiškai ir talkino 
siekti įvykdyti josios naudin 
gesnę transformaciją. Kaip 
Lietuvos Diplomatinės tar
nybos užsienyje vadovybė, 
kaip ir kiti artimieji bendra
minčiai, ir Greimas netru
kus įsitikino, kad aną atvirą 
ir ginkluotą kovą iš miškų 

reikėtų nedelsiant stabdyti ir 
pereiti į politiškai (netgi fi
ziškai) tikslingesnę - kultū
rinės ir dvasinės rezistenci
jos linkmę bei metodus.

Labai sunkiai ir su di
džiuliais tautai nuostoliais 
tatai turėjo būti įvykdyta.

• • •
Ši kitokia rezistencijos 

kryptis Greimui ir jo drau
gam buvo aiškiai supranta
ma, iškart nujausta jau ne
trukus po karo. To sampro- 
čio pirmasis etapas, pvz. 
prasidėjo jau tada, kai Vaka 
rų Vokietijoje kūrėsi akade
minės jaunuomenės "Švie
sos" sambūris, kurio vienas 
iš steigėjų, taip pat ir Pary
žiaus padalinio steigėjų bu
vo Algirdas Greimas. Jis 
taip pat buvo dalyvis ir rė
mėjas vėliau Amerikoje įsi
kūrusios studentų "Santa
ros", kuri lygiai kaip ir 
"Šviesa, aiškiai skelbė už
mojį ir ryžtą kaip tik stip
rinti dvasinę rezistenciją ir 
teikti talką Lietuvos laisvės 
bylai užsienyje ir tėvynėje.

Lietuvoje prieš karą, pra
dėdamas studijas VD univer 
sitete, Algirdas simpatizavo 
tautinei srovei ir įstojo į 
Neo-Lituania korporaciją, 
su kuria ir vėliau nenutrau
kė ryšių, nors, kaip pastebė
davau, pokario laikais jis, 
sakytume, žymiai sulibcra- 
lėjo ir su kokia nors senąją 
Lietuvos politine partija sa
vęs neidentifikuodavo. Sa
vo dvasinį kelią ir sugestijas 
ne sykį jis vėliau skelbė, at
vykęs Amerikon, paskaitose 
santariečių-šviesiečių są
skrydžiuose ir protarpiais 
vienu kitu straipsniu išeivi
jos spaudoje. Bet daugiau
sia tatai vykdė savo kelio
nėmis į Lietuvą, kur jis ge
bėjo sumegzti pozityvius 
ryšius su Vilniaus ir Kauno 
intelektualais (dar anais "ta
rybiniais" laikais), iš arti pa
žino bolševizmo prislėgtos 
tautos problemas, iš kur ir 
man atveždavo anuomet itin 
svarbių bei konfidencialių 
informacijų apie padėtį kraš 
te ir dargi surašydavo nema 
ža labai vertingų sugestijų, 
ką, kaip ir apie ką reikėtų ir 
labiausiai derėtų kalbėti ra
dijo bangomis į Lietuvą 
(kas man daug padėdavo 
anuomet dirbant komenta
toriumi Laisvės, vėliau Lais 
vosios Europos radijuje).

Vagos leidykla Vilniuje 
pernai atliko tikrai naudingą 
ir įdomų darbą, Sauliui Žu
kui padedant, išleidusi dau
gelio neilgų A. J. Greimo 
straipsnių užsienio lietuvių 
periodikoje rinkinį, pava
dintą "Iš arti ir iš toli". 
Gaila, kad tas leidinys dar 
nespėjo plačiau pasklisti po 
užsienio lietuviškąsias sa
las. Kiekvienas, paskaitęs 
šią stambią penkių šimtų 
puslapių knygą, įsitikintų, 
koks yra gyvas, originalus ir 
savo temom bei idėjom dau

A.a. Algirdas Julius Greimas paskaitos metu

giašalis Algirdo Juliaus 
Greimo literatūrinis, kultūri 
nis, politinis rezistencinės 
dvasios žumalizmas - ir ko
kia plati, kūrybiška, univer
sali buvojo asmenybė.

• • •
Apie tai Čia rašau, deja, 

ne tik su mum lietuviam tei
giamu pasididžiavimu dėl 
tokio gabaus lietuvio įžy
mios mokslinės veiklos Eu
ropos Vakaruose ir šiame 
žemyne, ne tik atkasdamas 
jo vertingus įnašus lietuvių 
rezistencijos ūgiuose, bet 
kartu ir su didžiausiu liūde
siu, nes netekau dar vieno iš 
pačių artimiausių ir ištiki
miausių draugų.

Prieš dešimtmetį pasku
tinį kartą susitikę pabendra-

VIRGO CHORAS IŠ VILNIAUS
Vilniaus Universiteto 

moterų choras Virgo š.m. 
vasario mėn. 13 dieną at
skrido į Madison, Wiscon- 
sin. Chorą sutiko didelis 
būrys žmonių su Lietuvos 
trispalve.

Chorą sudarė 32 daini
ninkės, dirigentė Rasa Gel- 
gotienė, smuikininkas, vio
lončelistas ir 14 metų am
žiaus fleitistas, dirigentės 
sūnus. Keletas choro kelio
nės mecenatų lydėjo chorą.

Madisone Virgo choras 
davė tris koncertus, kuriuo
se atsilankė apie 1000 žmo
nių, be to, padalintas į dvi 
dalis, choras giedojo keliose 
bažnyčiose ir ten turėjo ant
rą tiek klausytojų.

Choras dalyvavo Vasa
rio 16 dienos minėjime, kurį 
paruošė ir pravedė Madison 
- Vilnius seserija. Madiso- 
no Kivanis klubas ir keletas 
privačių šeimų buvo suruo
šę chorui priėmimus. Kiva
nis klubas chorą pavaišino 
priešpiečiais ir padovanojo 
keletą šimtų dolerių.

įėjimas į koncertus buvo 
nemokamas, bet buvo ren
kamos aukos, pardavinėja
mos plokštelės ir gintaro 
dirbiniai išlaidoms padeng
ti.

Šis yra antras choro ap
silankymas Madisone. Pir
mą kartą Virgo choras buvo 

vom, ir kalbėjomės, ir sva
jojom kai ką atlikti, kai lan
kiausi Paryžiuje, o štai vos 
prieš keletą mėnesių mudu 
vėl laiškais tarėmės (Algir
das tam itin karštai agitavo), 
kaip stipriau išvystyti ben
dradarbiavimą Vilniaus "Li
teratūros ir meno" savait
raštyje ir "Baltų lankų" žur
nale, kurio pirmajame nu
meryje jis įrašytas kaip re
dakcijos narys ir kur pats 
taip šauniai net su dviem 
straipsniais pasirodė - ir štai 
jo jau nebėr mūsų tarpe...

Tikėkim tačiau, kad iš
liks visi jo gerieji įnašai mū 
sų kultūrai, ir kad ta jo ne
ramioji rezistencinė dvasia 
neliaus mūsų stiprinti su ne
gęstančiu įkvėpimu.

čia 1990 metais liepos mė
nesį.

Vasario 19 dienos rytą 
choras išvyko į Milvvaukee, 
o iš ten žadėjo važiuoti į 
Chicagą, Birmingham, Ala- 
bama, Atlanta, Georgia, 
Washington, D.C. ir iš ten į 
Vilnių.

James Sykes (Šukys) va
dovavo choro pakvietimui ir 
priėmimui. Jis pasitiko 
chorą Washington, D.C. oro 
uoste ir atskrido su choru į 
Madison.

Per paskutinius 3 metus 
iš Vilniaus Madisoną yra 
aplankę netoli 250 žmonių. 
Visiems reikėjo užmokėti 
kelionę nuo New York ar 
Washington į Madison ir at
gal. Visi buvo apgyvendin
ti, globojami, vežiojami. 
Daugelis pradžioje dar gavo 
pinigų iki 75 dolerių smul
kioms išlaidoms. Visa tai 
organizavo James Sykes, pa 
dedamas keletos žmonių.

T. Palionis

ADO P T 10 N:
LOVING CATHOLIC COUPLE VVISHES 
TO ADOPT YOUR NEV/BORN, INTO A 
HOME FILLED WITH SECURITY 
HAPPINESS ANO LOVE.

CONHDENTIAl (LEGAL) EXPENSES 
PAID. CALL KATHY ANO MICHAEL

COLLECT 914-763-6033
(4-14)

Sfaityląt ir platinėti
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NESUTARIMUS 
LYGINANT

Spausdiname du straipsnius, kurie liečia Lietu
vių Bendruomene. Vienas - rengiamą Šokių Šven
te, o antras rengiamą pasaulio Lietuvių Bendruome
nės seimą.

Dirvai būtų smagiau, kad Lietuvių Bendruome
nės vadovybės tais reikalais pačios susitartų ir lai
kraščio puslapius atpalaiduotų kitiems reikalams. 
Tat tam reikalui duodame vietos tik vienam kartui ir 
abiem suinteresuotom pusėm tame pačiame Dirvos 
numeryje. Redakcija

LĖŠOS VISIEMS 
REIKALINGOS

Bronius Juodelis

Žymus ir gerbiamas ben- 
druomeninkas ir nepailstan
tis "Pasaulio Lietuvio" re
daktorius Bronius Nainys, 
šio žurnalo 1992 m. vasario 
mėn. numeryje 16-19 pusla
piuose su labai kietomis pa
stabomis ir abejotinos ver
tės išvedžiojimais užpuola 
Devintos išeivijos lietuvių 
tautinių šokių šventės ren
gimo komitetą, jį net neva
dindamas komitetu bet "tau
tinių šokių šventės techniš
kiems darbams atlikti su
kviestais talkininkais". La
bai keista, jog straipsnyje 
prisipažįsta, kad nežino jog 
yra šios tautinių šokių šven
tės komitetas, apie kurį jau 
buvo nemažai rašyta mūsų 
spaudoje. Dar keisčiau, kad 
pamiršo, jog antrą lietuvių 
tautinių šokių šventą suren
gė šventės komitetas, ku
riam jis pats vadovavo, ku
ris savarankiškai šventės 
rengimo darbus atliko. Te
ko ir man vadovauti penk
tos tautinių šokių šventės 
komitetui, pakvietus JAV 
LB k.v. pirmininkui Juozui 
Gailai. Man, kaip pirminin
kui buvo pavestas šventės 
rengimo komiteto sudary
mas, ir visi šventės riekalai, 
lygiai kaip dabar dr. Petrui 
Kisieliui, be jokių LB kraš
to valdybos palaiminimų, 
nurodymų ar įsakymų.

Kai š.m. sausio mėn 25 
dienos šventės rengimo ko
miteto posėdyyje dalyvavęs 
JAV LB krašto valdybos 
pirmininkas Vytas Maciū
nas tarė žodį, jo pareiškimas 
buvo konkretus: "Aš labai 
džiaugiuos matydamas taip 
gausų ir tvirtą šventės rengi
mo komitetą, kuris tikrai 
gerai darbą atliks. Džiau
giuos, kad dėl šventės man 
nebereikia rūpintis". Kana
dos LB viccpirm. Vytautas 
Bireta, dalyvavęs posėdyje, 
irgi pasidžiaugė pajėgiu ir 
patyrusiu šventės rengimo 
komitetu.

Nežinau, kuo B. Nainys 
laikė Il-sios tautinių šokių 
šventės komiteto narius. Ar 
įsakymus vykdančiais "tech 
niškais talkininkais", ar de
mokratiškai šventės reikalus 

sprendžiančiu komitetu. 
Mano vadovauta penktoji 
šventė turėjo ir dabartinė, 
vadovaujama dr. Petro Ki
sieliaus, turi rengimo komi
tetus ne tik techniškiems 
darbams, bet ir visų šventės 
reikalų aptarimui ir sprendi
mui.

Br. Nainiui atrodo nelo
giška, kad šventės rengėjų 
tarpe yra Lietuvių tautinių 
šokių institutas. Jis su savo 
tautinių šokių grupėmis va
karų pasaulio įvairiuose 
kraštuose, yra labai svarbus 
tautinių šokių švenčių ren
gėjas. Institutas nėra tik jo 
valdyba. Jis yra visų tauti
nių šokių grupių junginys. 
Ar be jų galėtų būti sureng
ta tautinių šokių šventė? Ar 
be Instituto galėtų būti suda 
romos ir atliekamos tautinių 
šokių programos? Jei yra 
plačiai veikiantis Lietuvių 
tautinių šokių institutas su 
sukalbama ir maloniai ben
dradarbiaujančia vadovybe, 
kodėl Bendruomenė turi ieš 
koti kaž kur programos ko
misijos? Kodėl tas peršama 
devintajai šokių šventei, kai 
to nedarė pats Br. Nainys, 
vadovavęs antrajai šokių 
šventei?

Keista, kad Br. Nainys 
nežino 1967 m. pačios JAV 
LB kraštyo valdybos prašy
mo įkurti "Lithuanian Folk 
Dance Festivals, Ine.", kaip 
pilnai JAV LB krašto valdy 
bai priklausančiuos institu
cijos tautinių šokių švenčių, 
kursų, seminarų rengimui. 
Būdama inkorporuota Illi- 
nois valstijoje ir turėdama 
federalinį "Tax Exempt" sta 
tušą, LFDF kvalifikavo nuo 
jos įsteigimo jau keturioms 
tautinių šokių šventėms gau 
ti iš Illinois bei Ohio valsti
jų po kelis tūkstančius dole
rių paramos. Dainų ir tauti
nių šokių šventei, kuri buvo 
numatyta 1990 metais, 
LFDF prašymu Illinois Art 
Council buvo paskyręs 
$15,500. Per LFDF Ine. nu 
merį keturių ir šios šventės 
mecenatai gali nurašyti šven 
tei aukas nuo federalinių pa 
jamų mokesčių. Gal svar
biausia, kad LFDF Ine. su

jungia Liet. Tautinių Šokių 
Institutą su JAV Lietuvių 
Bendruomene tautinių šokių 
išeivijoje puoselėjimui ir iš
laikymui vietovėse ir beren
giant šokių šventes. Taip, 
kaip JAV LB atskirai inkor
poruota Švietimo taryba rū
pinasi lituanistinėmis mo
kyklomis.

Jei Br. Nainiui rūpi de
vintos šokių šventės pelnas, 
ar nuostolis, tai jam turėtų 
būti suprantamos šventės 
komiteto pastangos sutelkti 
reikalingas lėšas aukų rinki
mo būdu. Vicepirmininkės 
Birutės Jasaitienės pastango 
mis, kartu su šventės lėšų 
telkimo komisijos pirminin
ku dr Antanu Razma, dar 
sausio mėn. pradžioje buvo 
atspausdinta šventės au
koms rinkti reikalinga lite
ratūra, vokai ir sausio mėn. 
20 dieną, B. Jasaitienei su
šaukus jos nuolatinius 27 
talkininkus, buvo išsiųsta 
11,450 laiškų. Sausio 25 
dienos posėdyje Br. Nainys 
pasiūlė, kad tautinių šokių 
šventės aukų rinkimas būtų 
sujungtas su aukų rinkimu 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės seimui. Nėra abejo
nės šventės komiteto narių 
tarpe, kad Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Seimui rei
kia aukų. Tik kodėl jas ne
renka PLB seimo rengimo 
komitetas? Gal ir patogu 
PLB seimo rengimo komi
teto pirmininkui Br. Nainiui 
dabar "Pasaulio Lietuvoje" 
ar sausio 25 dienos posė
džiuose "spausti", kad šokių 
šventės rengimo komitetas 
surinktų aukas ir PLB sei
mui.

Labai gaila, kad PLB sei 
mo rengėjai atsibudo su sa
vo nutarimais tik sausio 25 
dieną, kai prieš penkias die
nas jau buvo išsiųsta 11.450 
laiškų prašant aukų tautinių 
šokių šventei. Manau, kad -į 
tuos vokus lengvai galėjo 
būti įdėtas ir PLB seimo au
kų prašymas, jei jis būtų bu-

Dėmesio
TAUPA - LIETUVIU FEDERALINĖ KREDITO 

UNIJA IEŠKO REIKALU VEDĖJO-OS
Sis darbas reikalauja patirties bankų tarnyboje, kredito 

unijose arba kitose bankinėse institucijose
Vedėjui-ai reikalinga laisvai mokėti lietuvių bei anglų 

kalbas, ir reikėtų apsigyventi Bostono apylinkėse.
Prašome interesuotųjų atsiųsti resume ir algos pageida

vimo pasiūlymus, šiuo adresu:
Taupa Lithuanian FCU

P.O. Box 95 
So. Boston, MA. 02127

N o t i c e
TAUPA LITHUANIAN FED. CREDIT UNION 

IS SEARCHING, OFFICE MANAGER
This position reęuires previuos banking, Credit Union 

and / or financial background. Mušt be fluent in English and 
Lithuanian. Mušt relocate to Boston. Please send resume 
and salary requirements to:

Search Committee 
Taupa Lithuanian FCU 

PO Box 95 
So. Boston, MA 02127 
No phone calls, please.

RŪPESČIAI PASAULIO 
LIETUVIU BENDRUOMENĖS 

SEIMĄ RUOŠIANT
Jurgis Janušaitis

Dar rodos neseniai To
ronte, Kanadoje, vyko Sep
tintasis Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės seimas, o 
štai prabėgo ketveri metai ir 
jau ruošiamasi Aštuntajam 
PLB seimui, kuris vyks Chi 
cagoje, š.m. birželio 30 - 
liepos 4 d.d.

Seimą suruošti ne juokai. 
Reikia daug darbo rankų, 
nemaža išminties, ryžto. 
Tad seimui buvo pradėta 
ruoštis jau praėjusiais me
tais. Seimui suruošti buvo 
sudarytas Chicagoje specia
lus komitetas, kuriam vado
vauti PLB valdyba pakvietė 
tikrai energingą, tvirto cha
rakterio, neatlaidų darbinin
ką, Pasaulio Lietuvio redak- 

vęs paruoštas ir laiku atiduo 
tas šokių šventės komiteto 
išsiuntimui. Pašto išlaidos 
tikrai būtų buvę sutaupytos. 
Bet kai šokių šventės rengi
mo komitetui laiku nebuvo 
žinoma, kad jis turi rinkti ir 
PLB seimui reikalingas au
kas, ar Br. Nainys nori, kad 
šokių šventės rengimo ko
mitetas vasario mėn. posė
dyje nutartų vėl išsiųsti 
11,450 laiškų su aukų prašy 
mu PLB seimui?

Neatrodo, kad JAV LB 
ir Kanados LB iždams rei
kės mokėti devintos išeivi
jos lietuvių tautinių šokių 
šventės nuostolius. Nebent 
daugiau atsiras tokių šokių 
šventės rengimo komitetą 
diskredituojančių straipsnių, 
kaip Br. Nainio "Rengėjų 
pasitarimas" Pasaulio Lietu
vio š.m. vasario numeryje. 
Per vėlai atsibudus, nereikė
tų kaltinti ir žeminti tuos, 
kurie darbus laiku ir sėkmin 
gai atlieka. 

torių inž. Bronių Nainį. Sis 
savo ruoštu talkon pasikvie
tė LB Vidurio apygardos ir 
Lemonto LB apylinkės val
dybas.

Šiam sudėtingam, neleng 
vam darbui vadovauja pats 
komiteto pirmininkas Bro
nius Nainys ir ant jo pečių 
sukraunama visa už seimo 
suruošimą atsakomybė.

Seimui pradėta ruoštis 
nedelsiant. Komiteto pirmi
ninkas su savo valdyba ėmė 
ruošti seimo rengimo pla
nus, sudarė specialias komi
sijas, kurios rūpinasi techniš 
kaisiais seimo darbais. Sei
mas vyks Čikagos priemies
tyje, Lietuvių centre, Le- 
monte.

Jau užsakytos reikiamos 
patalpos: pagrindiniems po
sėdžiams, kambariai įvairių 
komisijų posėdžiams, kam
bariai poilsiui, patalpos kon 
ferencijom, užkandžiams ir 
mažesniems pobūviams. 
Žodžiu, seimas turės geras 
sąlygas darbams ir tuo jau 
rūpintis nebetenka.

Seime laukiama 130 iki 
140 LB Kraštų valdybų pir
mininkų, valdybų narių ir 
rinktų atstovų. Šiame seime, 
kaip ir dera PLB Seimui, da 
lyvaus jau iš viso pasaulio 
lietuviai atstovai, jų tarpe iš 
Latvijos, Estijos, Lietuvos, 
Moldavijos, iš Europos, 
Australijos ir Pietų Ameri
kos.

Šis seimas vyksta jau 
Lietuvai pilną nepriklauso
mybę atgavus, todėl ir sei
mo pobūdis bei svarstymai 
daug kuo skirsis nuo anks
tyvesniųjų seimų. Čia sei
mo rengėjams, pirmininkui 
Broniui Nainiui, PLB pirmi 
ninkui dr. Vytautui Bie
liauskui, jų valdyboms ten
ka nelengvas uždavinys pa
ruošti svarstytinų, svarbiau
sių problemų programą.

Iškyla vienas ir gana di
delis rūpestis. Kaip žinia 
liepos mėn. 5 d. Chicagoje, 
tuoj po PLB seimo, vyksta 
didinga Devintoji Tautinių 
šokių šventė. Taigi du di
deli renginiai vienas šalia 
kito.

Seimo rengimo komiteto 
pirmininkas Bronius Nai
nys, dalyvavęs Tautinių šo
kių šventės komiteto posė
dyje iškėlė gana rimtą klau
simą: abiem renginiam rei
kia lėšų. Jis siūlė lėšas telk
ti vienu kartu ir abiem ren
giniam drauge. Bet paaiškė 
jo, kad kaikurie T. Š. Šven
tės komiteto nariai ėmė tam 
prieštarauti. Tuo tarpu lėšas 
telkti seimui ir šventei atski
rai būtų netikslu, beprasmis 
kas aukotojų varginimas, be 

(Nukelta į 8 psl.)
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APIE LIETUVOS PARTIZANŲ 
VADO ATSIMINIMUS - 3

Antanas Dundzila
(Pabaiga)

Paskutiniuose dviejuose numeriuose peržvelge pa
skutinio Lietuvos partizanų vado Adolfo Ramanaus
ko - Vanago biografiją, atsiminimų išleidimo istoriją 
bei stabtelėję prie knygos apimties, šiuo kartu pa
sistengsime sužymėti, kas knygoje yra reikšmingo ir 
jdomaus. Gi reikšmingo ir įdomaus knygoje apstu.

Knyga detalizuoja Dzū
kijos partizanų kovų istoriją 
2-1/2 metų bėgyje, prade
dant 1945 m. pavasariu. 
Kaip ir Daumanto 1950 m. 
išleisti "Partizanai", ši kny
ga skaitosi lengvai, yra ta
lentingai parašyta. Tačiau 
šioje knygoje, gal dėl to, 
kad ji daug vėliau rašyta, 
yra daugiau konkrečių duo
menų. Įsigilinus į knygos 
detales ir tuo būdu susipaži
nus su pačiu autorium, ap
rašomų įvykių autentišku
mu netenka abejoti. Gal 
tenka tik stebėtis, kad kai 
kurios kovų ar partizaninės 
buities scenos taip giliai įsi
rėžė į autoriaus atmintį, kad 
jis pajėgė net po 4-5 metų 
jas atkurti savo rankraštyje. 
Spėtina, kad rankraštį ruoš
damas, autorius naudojosi 
kokiais nors savo užrašais.

Štai, visiems lietuviams 
bus nepaprastai brangus Pie 
tų Lietuvos Partizanų vado, 
pik. Juozo Vitkaus - Kazi
mieraičio platokas apibudi
nimas. Iki šiol apie Kazi
mieraičio asmenybę bei par
tizaninę veiklą žinios buvo 
labai šykščios. Dabar, per
skaitę Ramanauską, turime 
kur kas pilnesnį šio rezis
tencijos vado vaizdą. Tai 
širdį šildanti dovana.

Knygoje sutinkame ir ki
tų, jau kituose leidiniuose 
dokumentuotų partizanų var 
dų bei įvykių. Šiuo būdu at 
siminimai labai reikšmingai 
kolaboruoja anksčiau skelb
tus duomenis, puiku! Taip 
Ramanausko atsiminimuose 
sutinkame Skirmuntą - Skra 
jūną -Juozą Lukšą, trumpai 
pasirodo Hektoras, Meškys, 
Mykolas - Jonas, Rimvydas 
ir dažnai minimi Daktaras 
su Jūrininku. Labai įdomu, 
kad dvejose vietose (p. 300, 
308) autorius mini Lakštin
galą - gal būt tą patį Lakš
tingalą - kuris dabar Cleve- 
land'e gyvena ir prieš porą 
metų DIRVOJE paskelbė, 
kaip žuvo Lukša. Gal Lakš
tingala dabar ką nors pla
čiau apie Ramanauską 

JEI JUMS REIKIA U2DENGTI STOGĄ, PATAISYTI
AR PAŠALINTI VARVĖJIMĄ, KREIPKITĖS 1 

LATVIAN ROOFING 
Cleveland telef. (216) 521-2182 

DARBAS ATLIEKAMAS GREITAI IR SĄŽININGAI.

Dengiame stogus apartamentams, Hot roofs. Tvarkome 
kaminus ir vandens nutekėjimo vamzdžius, dedame po 
stogu kablius kontroliavimui ledo užsikimšimo. Taip pat 

atliekam dailidės darbus.

MARTINS ir GUNARS KAULINS Lakevvood, Ohio

mums DIRVOJE parašytų?
Knygoje yra dar bent vie 

nas, nepaprastai įdomus ra
dinys. Šiuose atsiminimuo
se (p. 241) užtikau epizodą, 
kurį VI. Ramojus, paėmęs iš 
bolševikų spaudos, citavo 
(supraskite - citavo, bet ne 
kitais žodžiais atpasakojo!) 
savo Čikagoje 1967 m. iš
leistos knygos "Kritusieji už 
laisvę" p. 160. Taigi, 1952 
m. parašytų ir nuo 1953 iki 
1989 m. slepiamų Rama
nausko atsiminimų ištrauka 
apie autoriaus ir Jūrininko 
(-A. Permino) slapstymąsi 
pas Elytę (Nedzingės klebo
ną, kun. Z Nečiunską) su
tinka su Lietuvoje apie 
1960 metus bolševikų at
spausdinta, partizanus juodi 
nančia medžiaga. Tai reiš
kia, kad bolševikai turėjo su 
čiupę Ramanausko rankraš
čio bent ištraukas. Tai irgi 
reiškia, kad Ramanausko 
atsiminimų rankraščio turė
jo būti keli egzemplioriai.

Atsiminimuose rasime 
partizaninių kovų sintezės, 
kuri paremta, savaime aiš
ku, asmenine autoriaus pa
tirtimi ir veikla partizanų 
vadovybėje. Štai, partizani
nio karo pradžioje buvo to
kių kovotojų, kurie partiza
naudavo tik naktimis - die
nomis jie dar pajėgė "lega
liai" gyventi ir dirbti. Auto
rius taip pat teigia, kad 
1945-46 m. žiema partiza
nams dar nebuvo sunki.

Ypač trečioje dalyje ski
riama daug vietos slėptuvių 
- bunkerių temai. Jų buvo 
bent trejetas skirtingų rūšių: 
miškuose ir arčiau prie so
dybų - prie gyvenamųjų na
mų (arba po jais) ir prie kitų 
ūkio pastatų. Keli partiza
nai sau slėptuvę išsikasdavo 
kad ir per dieną. Kai kurie 
turėdavo ir atsargines slėp
tuves. Slėptuvė nuolati
niam gyvenimui talpindavo 
nuo 2 iki 5 kovotojų. Gyve
nimas jose vis dėl to buvo 
žiaurus: angos atidaromos 
tik nakties metu, naktimis 
būdavo ir dirbama - atlieka

mi įvairūs vadovybės rašti
nės darbai, ruošiama spau
da, valomi ginklai ir t.t. Su 
ribota ventiliacija dienos me 
tu slėptuvėse trūkdavo net 
deguonies - žvakės menkai 
degdavo. Tik tamsoje iš 
slėptuvių būdavo išeinama, 
nes slapukų, šnipų buvo vi
sur. Slėptuvėse tūnantieji 
paprastai girdėdavo virš jų 
ar netoliese siaučiančius 
stribus. Naujai iškasta ar 
kad ir ilgiau negyventa slėp 
tuvė būdavo šalta ir drėgna
- savo kūno šiluma gyven
tojai turėdavo ją pradžiovin
ti. Slėptuvės vietovė buvo 
laikoma didele paslaptimi - 
tiksliai ją žinodavo tik jos 
gyventojai ir dar gal keli 
partizanai. Nežiūrint to, čia 
pažymėtinas ir jumoras: p. 
295 autorius mini slėptu
vėms sugalvotus vardus - 
"Komendantūra", "Šaulių 
salė"...

Nusprendęs įsijungti į 
partizanų eiles, tam žings
niui autorius labai rimtai 
ruošėsi, net keitė savo asme 
ninius polinkius. Jis metė 
rūkyti, visiškai atsisakė al
koholinių gėrimų. Gi gėri
mas, bent pradžioje, kai ku
riems partizanams pasibaig
davo net aukomis.

Sužeistųjų gydymas bu
vo rizikingas ir tik išimti
nais atsitikimais galimas, gi 
bet kokia platesnės apimties 
sveikatos priežiūra - visiš
kai neįmanoma. Teko pa
sikliauti savo pačių sveika
tos ištekliais ir ištverme. 
Peršalimai, kosuliai, raume
nų ar kaulų skausmai, dantų 
gėlimas dažną lydėjo. Be 
vietinių gyventojų talkos 
maisto aprūpinime bei ryšių 
palaikyme, partizanai iš tik
rųjų buvo, kaip tos N.E. Sū
duvio knygos pavadinimas, 
"Vienų vienį". Vienų vieni
- ir tai dar gaudomi, perse
kiojami.

Autorius plačiai nušvie
čia atskirų kautynių epizo
dus. Čia Ramanausko kny
ga yra panaši į Daumanto 
"Partizanus". Iš Ramanaus
ko atsiminimų susidaro pla

Marquette Funeral Home 
2533 VVest 71 st Street 
Chicago, Illinois 60629 

l-(312)-476-2345

PETKUS
tėvas ir sūnus

MARQUETTE 
FUNERAL HOME

Petkus Funeral Home 
1410 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-863-2108

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

tesnis vaizdas apie pogrin
dyje leistą spaudą, gana pla
tų radijo transliacijų sekimą, 
partizanų karinius laipsnius, 
rikiuotės tvarką, kasdieni
nius užsiėmimus, apdova
nojimus už narsumą, parti
zanų drausmės reikalus ir 
karo lauko teismus ne tik nu 
sikaltusiems gyventojams ar 
okupanto kolaborantams, 
bet ir nusikaltusiems parti
zanams. Įdomu, kad daug 
dėmesio buvo rodoma įvai
riems partizanų tarnybi
niams raštams- įsakymams, 
instrukcijoms ir t.t. Auto
rius kelis kartus pabrėžia, 
kad didoką savo jėgų ir 
laiko dalį jis praleisdavo, ką 
dabar vadintume, "Popieriz
me". To pasėkoje, aišku, 
turime puikius Ramanausko 
atsiminimus ir, sprendžiant 
iš jų, Lietuvos žemė dar 
tebeslepia daug brangių 
partizaninių kovų archyvų.

Nėra kalbos, kad partiza
no dalia buvo tragiška ir sun 
ki. Su ginklu į miškus išėję 
juk visiškai atsisakė savęs. 
Po kelių kovos metų jau visi 
aiškiai žinojo, kad jų laukia 
arba mirtis, arba dešimtme
čiai ištrėmime, arba nely
gios kovos neįsivaizduoti
nai sunki našta su visokiau
siais nedatekliais. Kitoje 
šio pasirinkimo svarstyklių 
pusėje buvo Lietuvos lais
vės vilties žiburėlis ir asme
ninis įsitikinimas, kad toliau

MAISTAS 
§V. VELYKOMS 
PRISTATOMAS

I NAMUS LIETUVOJE.
55 SVARU: dešros, 
sūris, aliejus, kava, 
cukrus, vaisiai ir kt., $85._ 
22 SVARAI vien tik mėsos 
gaminių, $85._
II SVARU: dešrų, 6 
dėžutės amerikietiškos 
kavos, $58._
Prie visų siuntinių galim 
pridėti aspirino ir vitaminų.

TRANSPAK, 
2638 W. 69th St., 

Chicago, IL 60629, 
312-436-7772.

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

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

"normaliai" gyventi iki pa
siutimo sužvėrėjusio oku
panto narve jie irgi nebega
li.Ramanausko - Vanago da 
bar išleisti atsiminimai yra 
didelis, brangus įnašas į po
kario partizaninių kovų is
toriją, tos istorijos epą. Rei
kia laukti daugiau tokių do
kumentų išleidimo, būtų ne
paprastai svarbu žinoti, ką 
šia tema dar slepia buvusio 
okupanto archyvai.

(1992-11-8) 
(Pabaiga)

RŪPESČIAI 
SEIMĄ 

RUOŠIANT
(Atkelta iš 7 psl.) 

reikalingos vajaus dvigubos 
išlaidos.

Čia sunki problema. Sei 
mui tereikia 25.000 dol. 
Tai nedaug, žiūrint į seimo 
pobūdį, atstovų atgabenimą 
iš Lietuvos, kitų respublikų 
bei apmokėti keliones ne
turtingų kraštų atstovams. 
Šią problemą reikėtų ne
delsiant išspręsti, lėšas telk
ti bendram tikslui, o ne skal 
dytis.

Gerai turime atsiminti, 
kad ir PLB seimas yra išei
vijai labai svarbus. Jame 
bus sprendžiama išeivijos 
ateitis, jos likimas, išlikimas 
ir visokeriopos veiklos pla
nai? Tad ignoruoti ir nepa
dėti seimo rengėjams būtų 
negerai. Bet, manoma, kad 
ir šis reikalas išsispręs, nes 
bendram darbo planui pri
taria TŠŠ pirmininkai, JAV 
ir Kanados LB kraštų valdy 
bų pirmininkai, kurie tiesio
giniai yra atsakingi už lėšas 
šiems renginiams, nors Sei
mo rūpesčiai daugiau liečia 
PLB valdybą.

Seimui ruošti komiteto 
pirmininkas Bronius Nainys 
siūlęs glaudų bendradarbia
vimą, atsisakęs TŠ Šventės 
naudai net atskiro banketo 
ruošimo, vistik su dideliu 
rūpesčiu žvelgia į artėjan
čius darbus ir paramą.

Tad pagalvokime visi. 
Remkime Tautinių šokių 
šventės ir PLB seimo dar
bus bendra, bet kokia auka. 
Remkime visų komisijų dar 
bus talka, jeigu jos būsime 
reikalingi. Ieškokime ben
dro kelio didiesiems užda
viniams įgyvendinti.

SAULĖLEIDŽIO 
SONETAI

A.a. Stasio Santvaro pas
kutinė poezijos knyga, išleis
ta Vilties Draugijos, įrišta i 
kietus viršelius ir sukrauta 
Dirvos redakcijoje.

Knyga parduodama po 
10.00dol. ir gaunama šiuo 
adresu: DIRVA

19807 CHEROKEE AVĖ. 
CLEVELAND, OH. 44119
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VLADAS VUĘĮKĮS

Šiek tiek apsiskaitęs žmo 
gus žino, kad barakuda yra 
žuvis. Labai plėšri žuvis. Ji 
ryja bet ką pasitaikantį jos 
kelyje. Tai tiek apie žuvį.

O kaip tas žodis įslinko į 
Amerikos lietuvių žodyną? 
Čia klausimas? Labai keb
lus klausimas. Bet kadangi 
mūsų kalbininkai visiškai 
tuo reikalu nesirūpina, tad 
tenka kam nors paaiškinti šį 
beveik istorinės reikšmės 
nutikimą.

Barakuda taip prigijo mū 
sų visuomenėje, kad pavyz
džiui, Chicagoje, išgirdę žo
dį barakuda visai negalvoja 
apie žuvį. Visi žino, kad tai 
ne žuvis, bet moteris. O ko
kia moteris? Ogi ta, kuri at
vyko iš Lietuvos. Aiškumo 
dėliai pavadinkime ją tary
bine moterėle. Ir kas ji to
kia? Mūsų moterys apie ją 
turi labai aiškią galvoseną. 
Tai tokia, kurios paveikslą 
tuojau pat nupiešia ryškio
mis spalvomis. Ji dar gana 
jauna. Turi visus atributus 
moteriai įprastus ir reikalin
gus. Turi gerą povyzą ir la
bai aštrų ir saldų liežuvėlį, 
kuris naudojamas nepapras
tai aukštai išlavintoje būse
noje. To mūsų amerikietiš
kos moterėlės menkai sugę; 
ba ir dėl to pavydi.

Barakuda (tarybinė mote 
relė) plaukioja po amerikie
tiškus vandenis ieškodama 
aukų.

Daugiausiai ir visuotinai 
jos žiotys nukreiptos į šiek 
tiek pagyvenusius, gerai pa
siturinčius senbernius, naš
lius, persiskyrusius. Išimti
nai į tuos, kurie greit išeis iš 
šio pasaulio ir visą turtą pa
liks barakudai. Nevengia ir 
laimingos šeimos prieglobs
tyje tūnačių.

Mūsų moterėlės beveik 
panikoje. Mat barakudos 
neaplenkia ir tų, kurie jau 
turi savo prisiegėlę, kuriai 
pažadėjo iki mirties jos ne
apleisti. Barakuda lengvai 
gali praryti ir tą pasižadėji
mą. Tam ji barakuda.

Yra žinomas mokslinis 
faktas, kad kalba keičiasi. 
Kalbininkai, sudarydami 
žodynus kas kart turi pridėti 
naujų atsiradusių žodžių. 
Ateities lietuvių kalbos žo
dyno sudarynėtojai turės įdė 
ti naują žodį... barakuda, 
gražiai įsiterpusį Amerikos 
lietuvių žodyne. Tad nauja
me lietuvių kalbos žodyne 
skaitysime: BARAKUDA. 
Plėšri žuvis. Taip pat Ame
rikos lietuvių tarpe vadina
ma atplaukusi per Atlantą 
moterėlė, kuri ieško sau au
kų vedusių, nevedusių, di- 
vorsuotų ir kitokioje stadi
joje esančiu vyrų. Daugiau
sia mėgsta gerai pasiturin

čius. Senesnio amžiaus, ku
rie nebetoli amžinojo slenks 
čio. Čia yra naujadaras.

Tai tiek apie žodyną. 
Amerikietiškos moterėlės 
visai nesuinteresuotos žody
nais. Joms svarbi kasdieni
nė būsena. Būna, kad ir ap- 
muša barakudas. Bet kaip 
tu jas sulaikysi. Jų vis dau
giau plaukia per Atlantą. 
Tiesą sakant: skrenda.

RENGIA ĮDOMŲ KONCERTĄ
VVorcester, MA.

Lietuvių Šaulių Sąjun
gos Trakų rinktinė kovo 29 
dieną, sekmadienį 3 vai. 
p.p. Maironio Parito didžio
joje salėje rengia iš Lietu
vos solisčių Aldonos Vil- 
činskaitės ir Astos Krikščiū
naitės koncertą.

Akomponuos vienas iš 
žymiausių Lietuvos pianistų 
Povilas Stravinskas. į kon
certą kviečiame ir amerikie
čius. Bilietai jau platinami.

Solistės A. Vilčinskaitė ir A. Krikščiūnaitė išpildys programą
Trakų šaulių rinktinės koncerte kovo 29 d. 3 vai. p.p. Maironio 
Parke, Worcester, MA.

“Torvil”™
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RELIABLE SERVICE TO YOUR HOMELAND

Kažkoks nevalyvas ra
šeiva parašė dainelę, kurią 
pataria dainuoti pagal liau
dies dainos melodiją: ar aš 
tau, sese, nesakiau. 
Atskrido moterų būrys 
Kiek jos iškados pridarys. 
Saugok vyrelį, jis lengvo 
būdo 
Pagaus tą velnią barakuda. 
Bulvių salotom jį maitink 
Kasnakt prie lovos prira
kink.

Neteko girdėti ar tą dai
ną visuotinai dainuojama. 
Gal tik pusbalsiu, kada nie
kas negirdi.

įsigykite iš anksto. Po kon
certo vaišės ir susipažini
mas.

Solistė Aldona Vilčins- 
kaitė - baigusi Lietuvos ir 
Maskvos konservatorijas. 
Dainavimą studijavo Bulga
rijoje. Profesoriauja Lietu
vos konservatorijoje. Ruo
šia solo koncertus. Dainavo 
Europoje, JAV, Kanadoje ir 
Rusijoje. Šiuo laiku yra vi
zituojančia profesoria Co- 

lumbia Universitete, New 
Yorice.

Solistė Asta Krikščiūnai
tė yra profesorės A. Vilčins- 
kaitės geriausia mokinė. 
Jos balsą ir profesinį pasi
ruošimą įvertino muzikos 
specialistai iš JAV.

Pianistas Povilas Stra
vinskas taip pat išpildys ke
letą kūrinių. Kaip solistas 
pastoviai koncertuoja Lietu
voje, JAV ir Europoje. Tai 
vienas iš iškiliausių Lietu
vos pianistų, kuris muzikos 
meną pradėjo Vilniaus M.
K. Čiurlionio meno mokykr 
loję ir baigė Maskvos kon
servatoriją. Dėsto fortepio- 
no pamokas Lietuvos kon
servatorijoje.

Šiuos tris iškiliuosius 
Lietuvos menininkus išgirsi

1992 M. VID. VAKARU SPORTO 
APYGARDOS KREPŠINIO PIRMENYBĖS

1992 m. Vidurinių Vaka
rų Sporto Apygardos krep
šinio pirmenybės įvyks 
1992 m. kovo 21 & 22 d.d., 
Chicagoje. Vykdo VVSA- 
dos komitetas.

Pirmenybės bus vykdo
mos vyrų ir jaunių A (1973 
m. gimimo ir jaunesnių) klasėse. 
Rungtynės vyks Marųuette 
Parko salėje, kampas Mar- 
quette Rd. ir Kedzie Avė.

Dalyvių registracija - iki 
š. m. kovo 14 d. imtinai, pas 
VVSA-dos vicepirmininką 
Zigmą Žiupsnį, šiuo adresu: 
Mr. Zigmas Žiupsnys, 4501 
West 100-th St. Oak Lawn, 
IL 60453
Telefonas: (708)-425-3379.

Po dalyvių registracijos, 
bus nustatyta varžybų siste
ma, priklausomai nuo ko
mandų skaičiaus ir vietos 
bei laiko sąlygų. Esant ma
žam komandų skaičiui, vyrų 
A ir B varžybos gali būti 
vykdomos vienoje grupėje, 
išvedant B klasės komandas 
pagal jų užimtą vietą.

Pirmenybių tvarkaraštis 
bus praneštas visiems užsi
registravusiems klubams.

VVSA-da

te dainuojant Maironio Par
ke kovo 29 dieną. Rengėjai 
kviečia jus o jūs, pakvieski
te ir kitus. J.M.

* * *
"LIETUVIŲ AIDŲ"

RADUO PROGRAMOS 
rengiamas dviejų solisčių - 
Astos Krikščiūnaitės ir Al
donos Vilčiskaitės koncer
tas įvyks balandžio mėn. 2 
d. 7 vai. vakare, Jaunimo 
Centre, šeštadienį, didžioje 
salėje. Šioms talentingoms 
solistėms akomp. A. Kise- 
liutė. Skambės gražios lie
tuviškos dainos.

Pakvietimai gaunami: 
Patria, 2638 West 71 gatvė 
ir Talman Deli 2624 West 
69 Srr., Lith. PI. tel-312- 
434-9766, ir prie įėjimo. 
Visi kviečiami atsilankyti.

TENISISTŲ DĖMESIUI
42-jų ŠALFASS-gos 

sporto žaidynių rengėjai pra 
neša, kad šm. gegužės 8-10 
d.d., Toronte įvykstančiose 
42-se sporto žaidynėse tik
rai bus vykdomos lauko te
niso varžybos. Sekite toli
mesnius pranešimus žaidy
nių reikalais.

PRIEŠ DVEJUS 
MĖTOS: 

1990 KOVO 11
(Atkelta iš 2 pis.)

Peško, Suboč ir Tomaševi- 
čius. Posėdyje nedalyvavo 
Kašauskas, Medvedevas ir 
Stakvilevičius.

Po šio balsavimo spar
čiai buvo priimti ir kiti du 
siūlyti, su nepriklausomy
bės atstatymu susiėję, pro
jektai.

Sekė kreipimasis į pa
saulio tautas ir reikalas in
formuoti Lietuvos TSRS 
liaudies deputatus, esančius 
Maskvoje. Kai kurie iš jų, 
dalyvavę šiame posėdyje, 
išreiškė daugumos nuomo
nes: K. Antanavičius - "Da
bar vykti aš neketinu", E. 
Bičkauskas - "Jokio noro, 
patikėkite, tikrai neturiu į 
ten važiuoti..." Pirmininkas 
V. Landsbergis šias diskusi
jas ir posėdį užbaigė šiais 
žodžiais: "...Sutarkime taip: 
pasiųskime sveikinimo tele
gramą ir tekstus, kad žinotų 
ir disponuotų jais, būdami 
tose Tarybą Sąjungos val
džios įstaigose, kur jiems 
gali tekti būti. Gerai? To
kio žodinio susitarimo pa
kanka, taip? Telegramą pa
rašys Prezidiumas. Ačiū. 
Tuo būdu šios dienos sesi
jos darbą baigiame. Skelbiu 
pertrauką iki rytdienos 11 
valandos." (1992-11-14) 

(Pabaiga)
tHlIU ,UUO YVV3.9 -J 1/5* H t - i • •»
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TAUPOS METINIS 
SUSIRINKIMAS

Taupos Kredito Koope
ratyvo nariai susirinko sek
madienį, kovo 1 d., meti
niam susirinkimui. Patikė
tinių tarybos ir komitetų ra
portai, remiantys Sorin & 
Sorin, certifikuotų buhalte
rių ištaigos (CPA) patvirti
nimu, rodo, kad Taupos pel
nas auga ir pats kredito ko
operatyvas yra tvirtas, rim
tai tvarkomas.

Valdybos pirmininkas 
advokatas Egidijus Marcin
kevičius nariams pranešė, 
kad Taupos tikslas buvo per 
1990 ir 1991 metus dėti pa
stangas sustiprinti privalo
mas atsargas ir rezervus. Jis 
teigė, kad tą tikslą Taupa 
sėkmingai siekia ir per tuos 
du metus atsargos ir rezer
vai pakilo 42%. Jis dar pri
minė nariams, kad bankų ir 
tautpymo institucijų būklė 
pastaraisiais metais buvo la
bai sunki, bet pabrėžė, kad 
kredito kooperatyvų būklė 
buvo daug geresnė. Taupa 
ypatingai didžiuojasi, kad 
dabartinį Amerikos "ekono
minį klimatą" pergyvena ge 
rai ir tvirtai, dėka mūsų na
rių pasitikėjimo ir paramos.

Susirinkimo dienotvarkė 
buvo vienbalsiai patvirtinta: 
Valdybos sekretorius Algis 
Rukšėnas pravedė susirinki
mą: pristatė valdybos ir dar
bo komitetų narius. Taupos 
patikėtinių tarybą sudaro: 
Egidijus Marcinkevičius pir 
mininkas, Dr. Vytautas 
Maurutis - vicepirmininkas, 
Gintautas Taoras - iždinin
kas, Algis Rukšėnas - sek
retorius, Dana Ramonienė, 
Vincas Urbaitis ir Vytautas 
Kliorys - nariai. Finansų 
komiteto nariai yra: Gintau
tas Taoras, Aleksas Spiri
kaitis ir Richard Hallal. Kre 
dito komitetą sudaro: Dana 
Ramonienė, Gražina Vame- 
lienė ir Viktorija Žardins- 
kaitė.

Nariai, kurių susirinkime 
viršijo 95, priėmė vienbal
siai 1991 metų protokolą.

Trys Tarybos nariai bu
vo perrinkti naujai kaden
cijai, sekant nominacijų ko
misijos pranešimą, kurį pra
vedė advokatas Algis Šir
vaitis. Buvo trys vietos ir 
trys kandidatai, tat buvo na 
rių pasiūlyta perrinkti tary
bos patikėtinius: Dr. Vytau
tą Maurutį, Algį Rukšėną ir 
Gintautą Taorą narių ploji
mu.

Richard Hallal, Lease- 
way Transportacijos firmos 
korporacijos planavimo di
rektorius, davė finansų ko
miteto raportą. Jo analizėje 
buvo teigiama, kad pelnin
gumas pagerėjo nors ir bu
vo mažesni nuošimčiai. Tai 
geras ženklas. Jis davė de
talizuotą finasinę analizę su

optimistiška prognoze Tau
pai. Mūsų planas yra išduo
ti daugiau geresnės kokybės 
paskolų 1992 metais.

Aleksas Spirikaitis, Tau
pos viršininkas, padėkojo 
nariams už jų paramą ir pa
sitikėjimą. Jis tvirtino Tau
pos gerą stovį palyginus su 
bankais ir taupymo įstaigo
mis dabartiniais laikais. Jis 
minėjo, kad pereitais metais 
į Taupą prisirašė 116 naujų 
narių ir Taupa šiandien turi 
1,100 narių. Pereitais me
tais buvo ižduota 50 naujų 
paskolų už $350.000. Jis 
taip pat teigė, kad kredito 
kooperatyvai dabar yra 
daug geresniam stovyj už 
kitas finansines institucijas, 
o Taupa ypatingai teikia sa
vo nariams sąžiningą ir kom 
petetingą patarnavimą.

Jis pristatė Taupos štabą: 
Gražiną Varnelienę, Rimą 
Nasvytienę, Andrių Belzins 
ką, Vytą Apanavičių, Rimą 
Apanavičiūtę ir Virginija 
Juodišiūtę-Rubinski. Sakė, 
nors Nijolė Rukšėnienė ir 
grįžo į mokytojos darbą, ji 
kartais dar ir toliau, reikalui 
esant, talkins. Pabrėžtina, 
kad dauguma Taupos štabo 
narių dirba ne pilna laiką, 
bet darbą atlieka kompete- 
tingai.

Tarybos patikėtinių pir
mininkas advokatas Egidi
jus Marcinkevičius savo ra
porte pranešė, kad pelno bu
vo daugiau negu 1990 me
tais ir kad išlaidų buvo apie 
tiek pat kaip 1990 metais. 
Mūsų aktyvai užaugo 5% 
pagal mūsų planą.

Valdybos nariai šiais me 
tais paskyrė piniginę para
mą sekančioms organizaci
joms: Šv. Kazimiero Lima-

Taupos kooperatyvo metiniam susirinkime kovo 1 d. pirmininkauja Algis Rukšėnas. Sėdi iš kairės: 
A. Spirikaitis, R. H ai lai ir E. Marcinkevičius. V. Bacevičiaus nuotr.

nistinei Mokyklai-$ 1,000.00; 
BALFUI - $500.00; Religi
nei Šalpai - $500.00; Lietu
vių Kultūriniams Darže
liams - $300.00; Žaibo spor
to klubui - $300.00.

Advokatas Marcinkevi
čius pareiškė nuoširdžią pa
dėką Dievo Motinos Nuola
tinės Pagalbos parapijos 
klebonui, kun. Gediminui 
Kijauskui kur Taupa veikia 
sekmadienio rytais per ka
vutę, visiems tarnautojams 
ir Taupos kredito koopera
tyvo nariams.

Valdybos pirm. Marcin
kevičius, baigdamas metinį 
susirinkimą pabrėžė, kad 
Taupos knygas kas met pa
tikrina certiAkuoti buhalte
riai (CPA); ir visos operaci
jos ir knygos yra egzaminuo 
jamos Ohio Valdžios Kredi
to Kooperatyvų Divizijos; ir 
taip pat federalinės valdžios 
Krašto Kredito Kooperaty
vų Administracijos (NCUA). 
Kiekviena sąskaita yra ap
drausta federalinės valdžios 
iki $100,000.

TAUPOS VALDYBA

Matas Laniauskas, 11 metų ir Laura Rukšėnaitė, 9 m., Cle
velando LSk 2aibo lengvatlečiai, laimėję savo grupėse š.m. 
vasario 2 d. pirmas vietas trikovoje.

ŽAIBO LENGVATLEČIAI
ŽAIBO KREPŠININKAI 

RUNGTYNIAUJA
Kaip jau anksčiau prane

šėme, dvi Clevelando LSL 
Žaibo vyrų krepšinio koman 
dos dalyvauja Salvation Ar- 
my lygose. Žaibo A koman 
da žaidžia A klasėje, o Žai
bo B komanda - B lygoje. 
Reguliarus sezonas artėja 
prie pabaigos. Po to seks 
turnyras (Play-offs) dėl čem 
pionato.

Žaibo A komanda šiuo 
metu stovi pirmoje vietoje 
su 6 laimėjimais ir 1 pralai
mėjimu. Vasario 27 d. mū
siškiai patyrė pirma pralai
mėjimą prieš M. D. Carpet 
82:85. Kovo 5 d.; Žaibas 
įveikė Alliance Printing 
119:96. Dar liko vienas re- , 
guliaraus sezono žaidimas: 
kovo 19 d., 9:00 PM prieš 
Marinos. Čempionato tur
nyras vyks kovo 26, balan
džio 2, 9 ir 16 d.d. Žaibo A 
komandai vadovauja Gedi
minas Puškorius.

Žaibo B komanda, su 6 
laimėjimais ir 1 pralaimėji
mu šiuo metu yra 2-je vieto
je. Vasario 25 d., žaibiečiai 
nugalėjo Muldoon's Tavem 
62:53, o kovo 3 d., supylė 
Aim Executive net 84:30. 
Reguliariame sezone liko 
tik 1 žaidimas: kovo 10 d., 
8:00 PM prieš Lincoln Elck 
tric, kuri šiuo metu stovi pir 
moję vieloje. Čempionato 
turnyras (Play-offs) vyks 
kovo 24, 31 ir balandžio 7 
d.d. Žaibo B komandos va
dovas yra Raimundas Saba
liauskas.

Čempionato turnyrų tvar 
karaštis bus praneštas vė
liau, nes priklausys nuo mū
sų komandų užimtų vietų 
reguliariam sezonui pasibai
gus.

Primename, kad žaidi
mai vyksta Salvation Army 
salėje, Grovevvood Avė. ir 
East 176 St. kampas. Įvažia 
vimas iš East 176 St. Abi 
lygos, o ypatingai A. klasė, 
yra gana gero lygio. Žiūro
vai kviečiami atsilankyti ir 
kartu paskatinti mūsiškius, 
įėjimas laisvas. amb

Vasario 2 d., 12 Cleve
lando LSK Žaibo jaunųjų 
lengvatletų dalyvavo Sni- 
ckers Brand saldainių kom
panijos sponsoriuotose 
"Sprint, Jump & Run" leng
vosios atletikos rungtynėse, 
kurios įvyko puikiose Bald- 
win Wallace universiteto vi
daus patalpose (halėje), Be- 
rea, Ohio.

Varžybos buvo vykdo
mos berniukams ir mergai
tėms 6-se amžiaus grupėse: 
7-8 m., 9-10 m., 11-12 m., 
13-14 m., 15-16 m. ir 17-18 
m. Programoje buvo triko
vė, susidedanti iš 55 m bė
gimo, šuolio į tolį ir 800 m 
bėgimo. Taškai buvo skai
čiuojami už atsiektas pasek
mes, pagal vertinimo tabe- 
les, sudedant visų 3-jų rung
čių taškus kartu. Siekiant 
sutautpyti laiko, šuolis į tolį 
buvo vykdomas iš vietos.

Klasifikacija - pagal da
lyvio amžių 1992 m. gruo
džio 31d.

Visi žaibiečiai pilnai at
liko savo programą, kai ku
rie pasirodydami išskirtinai 
gerai.
Laura Rukšėnaitė laimėjo 
pirmą vietą 9-10 m. grupėje, 
surinkusi 1196 taškus. Jos 
pasekmės: 55 m-9.16 sek., į to 
lį-1.57 m, 800m -3:15.94 min. 
Matas Laniauskas buvo pir
mas 11-12 m grupėje, su 
1452 taškais (8.73 sek, 1.91 
m, 2:58.42 min.) 
Keith Salėm (Sadauskas) iš
ėjo antruoju 13-14 m. gru
pėje, sukaldamas 1944 t. (7.18 
sek., 2.48 m, 2:30.48 min.) 
Lukas Laniauskas laimėjo 
antrą vietą jauniausioje gru
pėje (7-8 m.) su 1029 L(10.22 
sek. 1.43 m, 3:30.99 min.)

Varžybose dalyvavo 314.
Penkių pirmų vielų lai

mėtojai berniukų 11-12 m. 
ir mergaičių 9 -10 m. gru
pėse buvo pakviesti da
lyvauti 55 metrų bėgime. 
Matas Laniauskas laimėjo 
pirmą vietą, berniukų gru
pėje, prabėgęs per 8.44 sek. 
Mergaičių grupėje, Laura 
Rukšėnaitė buvo antra, su 
9.27 sek.
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PARENGIMŲ 
KALENDORIUS

Visi sako, kad parengi
mų kalendorius reikalingas, 
į jį pradėta skelbti net ir la
bai maži parengimai, nes iki 
šiol jie nieko nekaštavo.

Dabar, Vilties Draugijos 
valdybos nutarimu, už viso 
sezono, o dažnai net ir už 
visus metus, reikia mokėti 5 
dolerius. Nuo šiol pati Dir
va įsipareigoja juos skelbti 
kas savaitę.

Visus neapmokėtus skel
bimus, kurie baigiasi balan
džio mėnesiu, dar palikome, 
kad rengėjams nepakenktu
me. O vėlesnius, už ku
riuos nemokėta, iškėlėme, 
liko tik apmokėti.

Mes kviečiame visas or
ganizacijas ir pavienius as
menis ir toliau skelbtis pa
rengimų kalendoriuje. Dir
va patarnaus Jums, Jūs pa- 
remsite Dirvą.

* * *
RIMAS GULBINAS
CSXI Korporacijos vice

prezidentas ir generalinis 
manager, lydimas motinos 
Jadvygos Budrienės, kovo 5 
d. lankėsi Dirvoje ir papasa
kojo kad Ohio valstybėje jie 
turi du skyrius Columbus ir 
Cincinnati, o dabar dar tyri
nėje tokį skyrių įsteigti ir 
Clevelande.

Jų žinioje dirba 43,000 
darbininkų, kurie dirba jū
ros kelių, traukinių ir sunk
vežimių pervežime. Jo dar
bo vieta dabar yra Atlanto 
pakraštys, nes ilgą laiką 
anksčiau gyveno Chicagos 
rajone.

Jis yra dabartinės JAV 
Lietuvių Bendruomenės 
centro valdybos vicepirmi
ninkas administracijos rei
kalam, yra Lithuanian Mer- 
cy Lift steigėjas, aktyvus 

neolituanas ir ilgametis Dir
vos skaitytojas. Pasidžiau
gęs geru Dirvos redakcijoi 
ir administracijos susitvar 
kymu, skubėdamas atlikt 
kitus įsipareigojimus, Dir
vai paliko $50 auką. Ačiū 
už paramą, linkim sėkmės 
didelės korporacijos darbe, 
o taip pat ir Lietuvių Bend
ruomenėje.

* * *
SUNKU SUDARYTI 
NAUJĄ VALDYBĄ 
LKVS Ramovė Cleve

lando skyriaus metiniam na
rių susirinkime, įvykusiam 
vasario 23 d. Lietuvių Na
muose, skyriaus pirminin
kas V. Januškis atidaręs susi 
rinkimą prašė minutės susi
kaupimu pagerbti mirusius 
skyriaus narius: dr. K. Pau- 
tienį, V. Civinską ir P. Mi
lašių.

I įvykstantį LKVS Ramo 
vė skyrių atstovų suvažiavi
mą gegužės mėn. 9-10 die
nomis Chicagoje, atsirado 
reikiamas skaičius savano
rių

Buvusiai valdybai nesuti 
kus pasilikti savo pareigose 
sekantiems metams, susirin
kimo pirm. Jurgis Malskis 
prašė siūlyti į skyriaus val
dybą kandidatus. Buvo pa
siūlyta, dešimts kandidatų, 
bet visi pakartotinai atsisa
kė, Taip ir liko nesudaryta. 
Kontrolės komisija pasiliko 
savo pareigose ir sekan
tiems metams. Susirinki
mas baigtas sugiedant Lie
tuvos Himną.

Nors ir nepavyko suda
ryti naujos valdybos, bet su
sirinkimas praėjo labai gra
žioj ir draugiškoj nuotaikoj. 
Pagal ramovėnų tradiciją, 
susirinkimo dalyviai prie 
paruošto Noros Gečienės 
kuprinės pabirų ir užkan-

Į"
Jus Šo^Tl

ESTRADINIAI ' BALINIAI ŠOKIAI,
DIEVO MOTINOS PARAPIJOS
A UDITORUOJE /VYKS KIEKVIENĄ
ANTRADIENIO VAKARĄ

KADA: Prasideda, antradienį, 7:30 iki 8 v. tokių pamoka (nemokamai)
8 iki 11 v. baliniai tokiai su jrekorduota muzika.

KUR: Dievo Motinos parapijos didžiojoje salėje.
KAINA: 4 dol. suaugusiems 2 dol. jaunimui (iki 18 metų).

Visi labai kviečiami ir laukiami pavieniai ir poros. 
Kviečiame ir žiūrovus

džių, toliau vedė šių dienų 
aktualinius pokalbius.

E. Pranokus
♦ ♦ ♦

PENSININKŲ KLUBO 
VALDYBA LIKO TA 

PATI
Vasario mėn 5 d., Cleve

lando Lietuvių Pensininkų 
klubo visuotinis narių susi
rinkimas, Nominacijų Ko
misijai pasiūlius, paliko tą 
pačią valdybą, dar viene- 
riems metams.

Aleksandrai Mikoliūnie- 
nei dėl sveikatos iš valdy
bos pasitraukus, į jos vietą 
išrinkta Stasė Mačienė. 
Valdybos nariai, kaip ir pra
ėjusiais metais, eis tas pa
čias pareigas : Jurgis Mals
kis - pirm., Kazys Žiedonis 
- vicepirm., Jonas Citulis - 
sekretorius, Stepas Butri
mas - ižd., narių ir informa
cijos reikalams - Jadvyga 
Budrienė. Gimtadieninkų ir 
maisto reikalams -Susė 
Mačianė, Ūkio reikalams - 
Jonas Balbatas.

* * *

LIGHT 
HOUSEKEEPING 

1 DAYAVVEEK 
IN LAKEVVOOD 
521-2803

(...)

lįJTAUPA
HM Lithuanian Credit Union

GERAS PIRKINYS 
RICHMOND HTS.

3 miegamųjų, valgomas, 
svečių kambarys, salionas,

1 1/2 vonios, ugniavietė.
2 garažai 2 mašinom, 

tuščias.
Skambinti East Shore Realty 

Juozas Mikonis 
481-6900 - 531-2190

EARN EXTRA INCOME
Eam $200-$500 vveekly 
mailing travel brochures.

For information send a stamped 
addressed envelope to: 

Galaxy Travel, Ine. P.O.Box 
13106, Silver Springs, M D 

20911-3106

Velykiniai siuntiniai Lietuvon iš 
Clevelando - iki kovo 4 d.!

ir tik 69 centai už svarą, jei siuntinys sveria virš 100 
svarų; 79 centai už svarą lengvesniems siuntiniams
(mimumu • 20 40< i
BE JOKIU PAPILDOMU PRIEMOKŲ,
IŠ atiLsto susitarus telefonu, siuntiniai gali būti paimti 
iš namų. Sunkiems laikams Lietuvoje atėjus, 
pasiteiraukite dėl maisto siuntimų (skubus pris
tatymas). Skubus pinigų pervedimas giminėms 
Lietuvoje.

Antr. - penki. 9 vai. iki 5 vai. Seštad. - 9 vai. iki 2 vai. 

atlantaiE 639 East 185thStr.
Cleveland,OH 44119 Tel. (216) 481-0011

PARENGIMAI
1992 M.

• KOVO 10, 17 ir kovo 24 d. 
7:30 v.v. Dievo Motinos parapijos 
auditorijoje tokių pamokos ir 
baliniai tokiai.

• BALANDŽIO 12 d. 4 v. p.p. 
Dievo Motinos parapijos salėje 
Lietuvos Filharmonijos Solistų 
koncertas. Rengia Ateities klubas.

•BALANDŽIO 25 d. Grandi
nėlės parengimas Mažoji tokių 
tventė

• BALANDŽIO 26 d. šv. Jurgio 
parapijos Atvelykio Stalas 11:30 
v j. iki 3:30 p.p.

• LIEPOS 26 d. sekmadienyje 
12-ą valandą popiet, Žalgirio Saulių 
kuopa rengia gegužinę prie ežero 
Beachland parke - 17815 Canler- 
bury Rd. Cleveland.

• RUGPIOČIO 2 d. - sekma
dienyje 12-ą valandą popiet. LKVS 
"RAMOVE" Cleveland'o skyrius 
rengia gegužinę prie ežero - Beach
land parke, 17815 Canterbury Rd 
Cleveland.

• LAPKRIČIO 21 d. LKVS-gos 
"RAMOVE" Clevelando skyrius 
rengia Lietuvos Kariuomenės 
šventės minėjimą Lietuvių Namuo
se - Clevelande.

NATIONAL TRAVEL
& TOURS

Tel :(216)932-6100 Fax:(216)032-5236

VISAIS KELIONIŲ 
REIKALAIS

SKAMBINKITE 
RITAI STAŠKUTEI 

932-6100
(7-10)

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga

Dalia E., William J. Sr.,

Lietuvių Kredito Kooperatyvas 
767 East 185th Street 

Cleveland, Ohio 44119 

481-6677
W ii Ii am J. Jokabs Jr. ir
Barbara Jakabs Schaiidt

Licenzijuoti direktoriai ir balzamuoto/ai

936 East 185tl Street. CleveM Olao 44119 
Tel. (216) 531 1770

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

liams pastatyti.

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

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

(216) 473-2530

18021 MARCELLAROAD
CLEVELAND. OH 44119 

(216) 48672530

ADV. VYTAS MATAS - teisinis patarėjas

norml8



DIRVA
įvykiu kronika

PIRMASIS LIETUVOS 
DIPLOMATINIS 

PRIĖMIMAS 
JUNGTINĖSE TAUTOSE

Sekdama Jungtinių Tau
tų tradiciją, Lietuva paminė
jo savo nepriklausomybės 
dieną diplomatiniu priėmi
mu.

I priėmimą, įvykusį Jung 
tinių Tautų delegatų salėje, 
atvyko tarp 200-300 svečių, 
jų tarpe, ambasadoriai iš Al
žyro, Bahraino, Baltarusi
jos, Belgijos, Kanados, Ko
lumbijos, Kosta Rikos, Če
koslovakijos, Danijos, Esti
jos, Islandijos, Indijos, In
donezijos, Irano, Izraelio, 
Italijos, Latvijos, Lichten- 
štaino, Olandijos, Naujosios 
Zelandijos, norvegijos, Len
kijos, Korėjos, Rumunijos,. 
Pietų Afrikos, Ispanijos, To 
go, Tunizijos, Turkijos ir 
Ukrainos. Generalinis sek
retorius Boutros Boutros 
-Ghali bei Suomijos, Veng
rijos, Airijos, Japonijos, 
Mauritanijos, Filipinų, Sin- 
gaporo, Švedijos, Rusijos 
Federacijos, Didžiosios Bri
tanijos ir JAV-bių ambasa
doriai, negalėjų priėmime 
dalyvauti, pasiuntė savo at
stovus. Priėmime dalyvavo 
ir kiti diplomatai, JT-ų or
ganų atstovai, kaip pvz. iš 
Saugumo tarybos, spaudos 
atstovai iš CBS, The New 
York Times ir TASSo, keli 
prekybininkai bei išeivijos 
lietuviai.

* ♦ *

DR. KAZYS BOBELIS 
LANKOSI LIETUVOJE 

MEDICINOS PAGALBOS 
REIKALU

Karo veteranų adminis
tracijos sekretorius Edvvard 
Dcrvvinski sudarė komisiją 
ištirti medicinos pagalbos 
Lietuvai sąlygas. Šios ko
misijos pirmininkas yra dr. 
Kazys Bobelis, kuris šiuo 
laiku lankosi Lietuvoje ir 
šiuo reikalu jau tarėsi su 
Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininku Vytautu Lands
bergiu, ministru pirmininku 
Gediminu Vagnoriumi, vy
riausybės sekretoriumi Kęs
tučiu Cilinsku, įvairiais par
lamento deputatais bei svei 
katos ministerijos atstovais. 
Dr. K. Bobelis bus Lietuvo
je iki 1992 m. kovo 12 d.

(ELTA)
♦ ♦ ♦

JAV LB ŠVIETIMO 
TARYBA PRANEŠA, 

kad paskelbti rašinių, pieši
nių ir Lietuvos "Vaikų vil
ties" rašinių konkursai yra 
pratęsiami iki kovo 18 die
nos. Šių metų piešinių kon
kurso komisiją sudaro Vida 

Brazaitytė, Rima Polikaitytė 
ir Ramona Steponavičiūtė. 
Turint klausimų, prašom 
kreiptis į Švietimo tarybos 
pirm. Regina Kučienę tel. 
312-778-0358.

♦ ♦ ♦

TAIP ATSITINKA NE TIK 
AMERIKOJE

Blogas žinias išgirdo lie
tuvis video reporteris, lydė
jęs Virgo chorą į Ameriką, 
kai telefonu susirišo su savo 
Seime Vilniuje.

Rolandas Klimis, kuris 
yra pirkęs televizijos stotį 
Lietuvoje, paskambino į na
mus iš Madison, WI ir suži
nojo iš savo žmonos, kad jų 
namas buvo apiplėštas tuoj 
po to, kai jis išvyko iš Vil
niaus. Visa video aparatū
ra, su kuria jis pelno duoną, 
buvo pavogta. Dar blogiau, 
kad niekas nebuvo apdraus
ta. T. Palionis.

♦ ♦ ♦

ATSIUNTĖ 70 DOL. 
PARAMOS

Vida Rūtenis, iš Ladne, 
MO, mokėdama už metinę 
Dirvos prenumeratą, atsiun
tė $70.00 paramą. Širdingai 
dėkojame.

* * *

BOSTONO LB 
APYLINKĖS PARAMA

Iždininkas Kazys Bačans 
kas Dirvai paremti atsiuntė 
$25.00 auką. Širdingai dė
kojame.

♦ ♦ ♦

A. A. DANUTĖ GUOBIENĖ

mūsų mylima mama ir močiutė, 
paskutini karta ramiai užmerkė akis 
vasario 27-tą dieną. Skausme liko 
dukra ALVYDA, žentas VIKTORAS, 
anūkai ANDRIUS ir ALEKSAS, 
giminės Amerikoj bei Lietuvoj.

Giliam liūdesy likusi šeima.

A. A.

INŽ. JUOZUI DAGIUI

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiu jo 
žmonai, mano krikšto mamai poniai 
ALDONAI DAČIENEI ir visai šeimai

Dr. Edmundas Saulius
Cibas

RAIMUNDO KATILIAUS IR ANTANO 
SMETONOS KONCERTAS 

PHILADELPHIJOJE
Prasidėjus laisvėjimui 

Lietuvoje, išeiviją ėmė lan
kyti su gastrolėmis įvairaus 
žanro ir įvairaus lygio meni 
ninkai ir vienetai. Su daugu 
ma jų praleidome smagų 
šeštadienio vakarą savo pa
rapijų ar klubų salėse. Ta
čiau, jau teko pasidžiaugti ir 
tarptautinio lygio Lietuvos 
kultūrinio gyvenimo atsto
vais. Jų tarpe Jaunimo Teat 
ras, "Ratilio" ir "Šviesa" an
sambliai, "Virgo" choras, 
Lietuvos Operos solistai ir 
muzikai.

Lietuvai atgavus pilną 
nepriklausomybę ir prade
dant grįžti į normalų gyve
nimą, Lietuvių Bendruome
nė kaip tik ir ryžosi dėti pa
stangas supažindinti lietu
viškąją išeiviją ir amerikie
čių visuomenę su iškiliais 
Lietuvos menininkais. Kai 
kurie jų jau yra plačiai pa
garsėję rytų ir vakarų Euro
poje. Smuikininkas Rai
mundas Katilius yra muzi
kas virtuozas, aukštai įver
tintas Europoje, bet iki šiol 
retam išeiviui pažįstamas.

* * *
LSS PRITYRUSIŲ 

SKAUTŲ IR SKAUČIŲ 
skyriai praneša, kad šių me
tų gegužės 23-24d. Daina
voje šaukiamas sąskrydis "Į 
ateitį su meile", kuriame 
taip pat dalyvauja skautinin
kų, vyčių ir vyr. skaučių, ir 
budžių ir gintarių skyriai. 
Tolimesnė informacija bus 
pateikta vienetams. Kvie
čiame visus prityrusius 
skautus-es dalyvauti.

JAV LB Kultūros Tary
bos buvusi pirmininkė Dalia 
Kučėnienė, prieš pasibai
giant jos kadencijai, pradėjo 
smuikininko Katiliaus kon
certų organizavimą. Jai tal
kina naujoji Kultūros Tary
ba, vadovaujama Vytauto 
Volerto, kol šios kadencijos 
pirmininkė Audra Misiūnie
nė dirba Lietuvoje.

Po debiutinio koncerto 
Weil auditorijoje Camegie 
Hali ir koncertų Chicagoje, 
Clcvelande ir St. Petersbur- 
ge, Katiliaus koncertas Phi- 
ladelphijoje įvyks sekma
dienį kovo 29 d., 2 vai. p.p. 
University of Pcnnsylvania 
archeloginio muziejaus gra
žioje salėje, University Au
ditorium, 33-čia ir Spruce 
St. Vieta gerai visiems pa
žįstama ir surandama, visai 
netoli Philadelphijos Civic 
Center. Smuikininkui akom 
panuos išeivijoje subrendęs, 
bet Europoje ir Amerikoje 
aukštai įvertintas pianistas 

A. A.

MARTAI ŠVARCIENEI

mirus,
dukterį VANDĄ TERVIDIENĘ sūnų 
DR. POVILĄ ŠVARCĄ,nuoširdžiai 
užuojaučiame

Erika Šernienė
Gytis Šernas ir šeima

Irena Šernaitė-
Meiklejohn ir šeima

A. A.

KAZIMIERAI SAKALIENEI

mirus, mūsų mieliems draugams 
sūnui dr. ROMUI ir žmonai 
DANUTEI, anūkėms RIMAI, 
DAIVAI ir VIDAI reiškiame gilią 
užuojautą ir kartu liūdime.

Giedrė, Jonas, Darius, 
Nida ir Rytas Stankūnai

Mielam broliui

RIMUI KUBERTAVlClUI

mirus, DALIĄ MAURUKIENĘ su šeima 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime

Algis ir Roma 
Čepuliai

Antanas Smetona. Progra
ma bus visai kitokia, kaip 
New Yorko koncerte. Tad, 
ir New Yorko apylinkių 
lietuviai yra kviečiami į šį 
koncertą atvykti.

Koncerto bilietų kainos 
yra labai prieinamos palygi
nus su tokio lygio amerikie
čių renginiais: $15, $10 pen 
sininkams ir $5 studentams. 
Turbūt pirmą kartą yra ban
doma bilietus platinti per 
TICKETMASTER bilietų 
agentūras, per kurias galima 
užsisakyti ir telefonu (215) 
336-2000.

Bilietus taip pat galima 
gauti pas rengėjus, Philadcl- 
phijos ir Pietinės New Jer- 
sey LB apylinkių valdybų 
narius ir prie įėjimo. Dėl 
smulkesnės informacijos 
prašome skambinti (215) 
687-3048 arba (609) 235- 
8906. Tikimasi, kad lietu
viškoji visuomenė pasinau
dos šia reta proga išgirsti 
dviejų lietuvių menininkų 
išskirtiną koncertą.

Teresė Gečienė
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