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TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

Mūsų bendradarbis Saulius Simoliūnas atsiuntė savo motinas a.a. Stasės Simoliūnienės (1900-1990) trijų 
šiaudinukų paveikslų nuotraukas. Jos sukurtos pagal buvusių tautinių šokių švenčių emblemas. Šiaudai buvo 
klijuojami ant drobių, kurios buvo ištemptos ant lentos. Paveikslai sutvarkyti Detroito meno instituto restaurato
riaus Kenneth Katz.

šiais trim paveikslais mes sveikinam šokių šventės rengėjus, gausius šokėjus, dalyvius ir visus jiems talki
nusius, 1992 m. liepos 5 d. susirenkant ir švenčiant devintąją tautinių šokių švente. Dirva

MAŽOSIOS LIETUVOS 
DOVANA DIDŽIAJAI

Dovo Zauniaus šimtajam gimtadieniui prisiminti
B.R.

Užnemunės žemą nuo 
Klaipėdos ligi Karaliaučiaus 
jau nuo seno kažkodėl įpra
tome vadinti Mažąja Lietu
va. Iš tikrųjų turėtų būti ta 
pati viena Lietuva, tik išdi
džiai pasivadinusi Didžiąja, 
kadaise apgyventa tų pačių 
lietuvių, o Vakaruose jiem 
giminingų prūsų, įvairiomis 
tarmėmis kalbėjusių. Kul
tūrinis (mokslinis, literatūri
nis) tos "Mažosios Lietu
vos" įnašas "Didžiajai Lietu 
vai" per šimtmečius buvo 
labai stambus, kai kada ko
ne vyraujantis, gaivinančiai 
reikšmingas. Ir pirmoji kny 
ga lietuvių kalba juk ten pa
sirodė...

Šalia kultūros ir literatū
ros kūrėjų, viena iš didžiau
sių Mažosios Lietuvos do
vanų Didžiajai buvo mažlie- 
tuvių Zaunių šeima (Rokai- 
čiuose, Pakalnės apskrityje, 
kairiajame Nemuno krante), 
ypač jų sūnus Dovas Zau
nius, aukščiausiai iškilęs 
mažlietuvis Nepriklauso
mos Lietuvos vyriausybėje, 
mūsų diplomatijos, politi
kos, ekonominės ir teisinės 
veiklos darbuotojas valsty
bės brendimo laikotarpyje.

Dovas Zaunius gimė Ro- 
kaičiuose prieš šimtą metų - 
1892 m. birželio 19 dieną. 
Studijavo net keliuose kai
zerinės Vokietijos universi
tetuose, jas užbaigdamas tei 
sės daktaro laipsniu. Per 
Pirmąjį pasaulinį karą tarna

vo vokiečių kariuomenėje, 
kurį laiką Kaune. Nuo vai
kystės šeimoje buvo auklė
tas kaip lietuvis, gerai mokė 
jo lietuvių kalbą. Kuriantis 
nepriklausomos Lietuvos 
valstybei, dar jaunuolis, vos 
27 metų Dovas Zaunius sa
vanoriškai įsijungė į Lietu
vos užsienių ministerijos tar 
nybą. Netrukus buvo pa
skirtas Lietuvos atstovu Lat 
vijai ir Estijai, vėliau Čeko
slovakijoje ir Rumunijoje, 
galiausiai Šveicarijoje, kar
tu tapdamas Lietuvos dele
gatu anuometinėje Tautų Są 
jungoje, Ženevoje.

Su šia plačia diplomati
nio darbo patirtimi sugrįžo į 
ministerijos centrą vadovau
ti teisių ir ekonomikos de
partamentui ir po A. Volde
maro pasitraukimo veik per 
penkerius metus išbuvo Lie
tuvos užsienių reikalų mi
nistru (ligi 1934. VI. 12).

Dr. Dovui Zauniui jo vai 
stybinės veiklos laikotar
piuose teko atlikti ne vieną 
itin pažymėtiną vaidmenį. 
Ne tik jo kvalifikacijos, bet 
ir pati mažlietuviška kilmė 
naudingai pasitarnavo Klai
pėdos krašto įsijungimui į 
mūsų valstybės ribas, iš ko 
vėliau kilo sunki byla su Vo 
kietija. Jo ministeriavimo 
metais Lietuva turėjo dvi by 
las su abiem agresyviais mū 
sų kaimynais - su Lenkija 
dėl tranzito per Nemuną tei
sių (kas tiesiogiai būtų su

silpninąs Lietuvos principi
nę poziciją nepripažinti Vil
niaus krašto okupacijos) ir 
su Vokietija dėl Klaipėdos 
krašto vokietininkų direkto
rijos pirmininko pašalinimo. 
Abi šias bylas Lietuva lai
mėjo. Jos buvo painios ir 
sunkios, reikalavo nemaža 
pasiruošimo, teisinių kvali
fikacijų ir diplomatinio su
manumo, kurio nestigo dr. 
D. Zauniui, jo padėjėjams ir 
ekspertams. Šiaip ar taip, 
bet aną įtampų laikotarpį 
jam pakenčiamai pavyko 
reguliuoti santykius su pik- 
tėjančia Lenkija ir jau spar
čiai hitlerėjančia Vokietija.

(Nukelta į 3 psl.)

LIETUVA LAIMI 
IBIZOS TURNYRĄ 

Birželio 14-15 d.d. Ibizos 
saloje, Ispanijoje įvykusi 
priešolimpinį krepšinio tur
nyrą laimėjo Lietuvos rink
tinė, įtikinančiai įveikus sa
vo varžovus.

Pirmame rate Lietuva lai 
mėjo prieš Bulgariją 117 - 
64 santykiu tuo patekdami į 
finalą. Čia susitiko su Ispa
nijos rinktine, kuri dieną 
prieš tai laimėjo rungtynes 
su Angliją. Lietuvių - ispa
nų kova buvo arši, bet Lie
tuvos krepšininkai išplėšė 
pergalę 107 - 97 rezultatu.

Prieš Bulgariją Marčiu
lionis sumetė 22, Sabonis 

20, Karnišovas 16 taškų. O 
prieš Ispaniją geriausias meti
kas buvo Kurtinaitis su 24 taš
kais.

Birželio 22 d. Badajoz 
mieste, Ispanijoje, prasideda 
atrankinis turnyras. Iš čia daly 
vaujančių Grupės D šešių ko
mandų (Olandija, Vengrija, 
Estija, Lietuva, Anglija ir buv. 
Sov. Sąjunga) į finalus pateks 
tik dvi. Finaluose, kurie įvyks 
ZARAGOZOJE dalyvaus po 
dvi komandas iš keturių gru
pių. Iš šių aštuonių, keturios 
geriausios pateks į Barcelonos 
Olimpijadą.

Birželio 22 d. Lietuva žai
džia su Olandija, birželio 23 
prieš Angliją. Toliau seka 
rungtynės, 6/24, su Vengrija, 
6/25 su Estija, o 6/26 prieš 
buv. Sov. Sąjungą.

Remigijus Gaška

LIETUVOS AMBASADA 
DĖKOJA

Referendume dėl buvusios 
sovietinės kariuomenės iš Lie
tuvos išvedimo, kuris buvo pra 
vestas Jungtinėse Amerikos 
Valstijose, š.m., birželio mėn. 
14 d., dalyvavo 3730 Lietuvos 
piliečiai. Iš jų 3711 pasisakė 
už referendumo teiginį, 3 nepri 
tarė referendumo teiginiui, 15 
balsų buvo pripažinti negalio
jančiais ir 1 buvo anuliuotas.

Lietuvos Ambasada Wash- 
ingtone pažymėdama, kad bal
savimai vyko tvarkingai, nuo
širdžiai dėkoja visiems prisidė- 
jusiems prie antrojo referendu
mo organizavimo.

Pirmoje vietoje JAV LB 
krašto valdybai, visoms Ben
druomenės apylinkių valdy
boms ir paskiriems asmenims, 
kurie sutiko dalyvauti balsavi
mo komisijose.

Lietuvos Ambasada nori 
taip pat išreikšti padėką vi
siems balsavusiems Lietuvos 
piliečiams, kurie tokiu būdu 
prisidėjo prie labai svarbaus 
politinio akto.
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Girdėta iš Vilniaus
Balys Gaidžiūnas

• LIETUVOJE LANKĖSI IR SU DIDELIU DĖMESIU BU
VO SUTIKTAS NORVEGIJOS užsienio reikalų ministeris. 
Su juo matėsi visi aukštieji parlamento ir vyriausybės parei
gūnai.

Jis, tik atvykęs tuoj lankėsi Antakalnio kapinėse ir padė
jo vainiką prie nužudytųjų kapų. O išvykstant jis buvo pra
šytas, kad Norvegija svarstytų galimybes Lietuvai talkinti su
kuriant savas karines pajėgas. Sukuriant ne ką nors pulti, 
bet stipriai saugoti savo valstybės sienas.

• VILNIUJE VYKSTA ANTRASIS VERSLININKU SU
VAŽIAVIMAS. Jame dalyvauja 300 verslininkų iš pačios Lie
tuvos ir 50 iš kitų kraštų, daugiausia iš Amerikos.

• TARP LIETUVOS PARLAMENTARU IR VYRIAUSY
BĖS NARIU vyksta oficialūs ir privatiniai pokalbiai apie bū
simus seimo rinkimus. Kiekviena grupė ieško geresnių ėji
mų, kad rinkimuose pravestų daugiau atstovų, kad rinkimai 
būtų be priekaištų demokratiniai, bet ir demokratijoj yra tokių 
skylių, kurias galima išnaudoti ar jas apeiti.

Kol kas, kalbant apie rinkimų laiką, teminimos dvi datos: 
spalio 11 d. ir spalio 25 d.

• MINISTERIS PIRMININKAS G. VAGNORIUS VĖL 
PAKARTOTINAI REIKALAUJA, kad nedelsiant turi būti su
tvarkyta Lietuvos Banko veikla, kaip nevykdanti Lietuvos vy
riausybės nutarimų. Taip pat reikalauja, kad būtų atleista 
Vilniaus miesto taryba ir Vilniaus miesto burmistras.

• GELEŽINKELIAI LIETUVOJE MOSU, O TVARKA 
BOLŠEVIKINĖ- taip skundžiasi keleiviai, keliaujantieji gele
žinkeliais, ypač iš Vilniaus j Klaipėdą. Esą, bilietai prie kasų 
parduodami labai lėtai, traukiniuose daug laisvų vietų, o ke
leivių j juos be bilieto neįleidžiama

• KADA LIETUVA BUVO SOVIETU SĄJUNGOS kariuo
menės okupuojama, ji užėmė pačios gražiausias vietas ir 
pastatus. Taip elgėsi ir vėliau, kada buvo pastatyta marijo- 
netinė vyriausybė, kurios Maskva neklausė, o tik davė įsa
kymus.

Dabar, kada ji turi Lietuvą apleisti, tos vietos, istoriniai 
pastatai ir žemė taip nugyvendinti, kad jų atstatymas kaš
tuos milijonus dolerių.

• ŠIAURĖS VAKARU KARIUOMENĖS GRUPĖS GENE
ROLAS PULKININKAS VALERIJUS MIRONOVAS pareiškė 
protestą Lietuvos Vyriausybei dėl jos gegužės 28 d. sprendi
mo neleisti į Lietuvą naujų karinių krovinių ir kariškių. Pareiš 
kime, kurį išplatino Rusijos gynybos ministerijos spaudos 
centras, sakoma, kad toks Lietuvos valdžios sprendimas ap
sunkina ne tik karinių dalinių aprūpinimą bet ir naujokų atga
benimą.

šis protestas ir yra geriausias įrodymas, kokia dabarti
nės Rusijos kariuomenės pažiūra dėl svetimos kariuomenės 
būvimo Lietuvoje.

• BIRŽELIO 1-2 D. | PIAMU SUVAŽIAVUSIOS ESTI
JOS, LATVIJOS IR LIETUVOS GYNYBOS MINISTERIJŲ 
DELEGACIJOS apsvarstė klausimus, susijusius su Baltijos 
valstybių saugumo politika, karinėmis techninėmis proble
momis, moksliniu ir kultūriniu bendradarbiavimu. Priimtas 
bendras komunikatas, kuriame, be kita ko, sakoma, kad Bal
tijos šalių gynybos ministerijos turi glaudžiai bendrabarbiauti. 
Pažymima, kad Rusijos kariuomenė, neteisėtai esanti Estijo
je, Latvijoje ir Lietuvoje, šiurkščiai pažeidinėja įstatymus ir 
vyriausybių nutarimus, jos veiksmai kelia grėsmę taikiems 
gyventojams, todėl delegacijos nutarė imtis bendrų priemo- 
nių- • NE TIK LIETUVA, BET BALTARUSIJA, LENKIJA, IR 
YPAČ SKANDINAVIJOS VALSTYBĖS, kurių specialistai yra 
tyrinėję Ignalinos elektrinės pastatų statybą, ten veikiančių 
dviejų pasaulyje didžiausių reaktorių dabartinį stovį ir visus 
kitus įrengimus, dėl jų aliarmuoja. Esą, arba elektrinę reikia 
tuoj pagrindinai remontuoti arba nuversti.

Pastatų statyba, nuolat išvagiant cementą ir kitas gerą
sias statybines medžiagas, nepaprastai bloga. Reaktoriai 
pačio seniausio modelio ir pakeitimui dalių nebeturima. Jas 
reikia jau specialiai užsakyti, kurios nepaprastai brangios. 
Daug pasenusių įrengimų reikia iš pagrindų perdirbti, o pla
nai nesurandami. Net Lietuvos Auksčiausios Tarybos pirm. 
V. Landsbergis, kalbėdamas Žemės konferencijoj Brazilijoj 
pasakė, kad viena Lietuva jos nepajėgs sutvarkyti.

Ignalinos atominė elektrinė Lietuvoje pastatyta ne Lietu
vos marijonetinės vyriausybės noru, o Maskvos įsakymu. 
Joje ir dirba 96% kitataučių darbininkų.

• LIETUVOS ŠVIETIMO MINISTERIS DARIUS KUOLYS 
PRANEŠĖ, KAD PRANCŪZIJOJE RUGSĖJO 28 D. PRA
SIDĖS BALTIJOS VALSTYBIŲ MENO ŠVENTĖ. Šventės 
organizatorė Paryžiuje gyvenanti Ugnė Karvelytė. Šventė 
prasidės Jaunimo teatro spektakliais, fotografijų paroda - 
"užmirštos sostinės", muzikos festivaliu, dailininkų parodo
mis, poetinių kūrinių skaitymu ir kita.

• LIETUVOJE, UŽ SVETIMOS KARIUOMENĖS 
IŠVEDIMĄ dar šiais metais balsavo 1,924,323 asmenų. Už 
kariuomenės išvedima pasisakė 90.8%. Prieš 7.3% kiti 
lapeliai buvo sugadinti.

JAV balsavo 3730 Lietuvos piliečių ir 3711 pasisakė, 
kad kariuomenė tuoj būtų išvesta.

VLIKo atstovai neša vainiką žuvusioms už Lietuvos laisvą prie T.V. bokšto Vilniuje gegužės 31 d. 
Iš kairės: P. Narutis, J. Cikotienė, Dr. L. KriaučeliOnas, Dr. E. Armanavičienė, Dr. K. Bobelis A 
Vakselis, V. Jokūbaitis, Dr. J. Stikliorius, R. Šakienė ir Dr. Alg. Budreckis.

KAS GI VYKSTA 
LIETUVOJE?

Rasa Rastauskienč,
AT deputatė, Tautininkų frakcijos narė

(Tęsinys iš praėjusio numerio)

Dažnai atvykusieji iš to
liau kalba apie skirtingų 
nuomonių toleranciją, apie 
tai, kad reikia kiekvienam 
išmokti gerbti kitokią nuo
monę. Taip, visa tai tiesa, 
kiekvienas supranta, kad 
tam tikras procentas proko- 
munistiškai mąstančių žmo
nių Lietuvoje yra ir bus, su 
tuo reikės sutikti ir juos to
leruoti. Tačiau mūsų situa
cija - ne nuomonių skirtu
mo problema.

Įdomu, kaip vertintų, sa
kykim, amerikiečiai savo 
Kongreso situaciją, jei, iš
rinkus daugumą respubliko
nų, po poros metų dalis kon 
gresmenų paprasčiausiai per 
bėgtų į demokratų pusę ir 
Kongresas taptų iš esmės 
kitoks.

Deja, pas mus dar liūd
niau - darbo demokratais 
vadinasi buvusieji komunis
tai ir būtent į jų stovyklą per 
bėgo dalis sąjūdiečių. Tai, 
visi suvokia, kad reikalas 
kitoks. Tai ne su Amerikos 
demokratais sutapimas.

Referendumo dėl Prezi
dento rezultatai parodė, kad 
apie 70% nuo atėjusiųjų rin
kėjų pasakė "Taip". Vadi
nasi, jie parėmė Sąjūdį, V. 
Landsbergį. Tapo visiškai 
aišku, kad naujoji Parla
mento dauguma neturi pasi
tikėjimo tautoje. Deja, 
Aukščiausiosios Tarybos 
dabartinė dauguma, kad ir 
nedidelė, nori savo pilie
čiams diktuoti kitokią valią 
- pakeisti reformas darančią 
vyriausybę, pasiimti sau 
vienintelį, kitaip, ne kairuo
liškai rašantį dienraštį "Lie
tuvos aidą". Jau paruošti 
dokumentai perimti buvusio 
politinio kalinio deputato B. 
Gajausko vadovaujamą ko
misiją KGB veiklai ištirti.

Nuo pat kovo 11-osios 
svarbiausia kliūtimi kairio
sioms jėgoms buvo Vyt.

Landsbergis. Dabar gi, jų 
balsų visiškai užtenka Aukš 
čiausiosios Tarybos Pirmi
ninko pašalinimui. Taigi, 
ko nepavyko padaryti tan
kams, dabar daroma pačių 
lietuvių rankomis. Todėl 
tokia situacija, kai politinių 
jėgų persigrupavimas Parla
mente gali nulemti gyvybiš
kai svarbius Lietuvos inte
resus, privertė likusius išti
kimus tiems patiems idea
lams, dėl kurių mus išrinko, 
deputatus susiburti į koali
ciją "Už demokratinę Lietu
vą". I ją įeina ir Tautininkų 
frakcija, kuriai aš atstova
vau kelionėje po Ameriką. 
Koaliciją sudaro 58 deputa
tai, jų tarpe ir Aukščiausio
sios Tarybos Pirmininkas 
Vytautas Landsbergis.

Nuo tokio šliaužiančio 
prokomunistinio perversmo 
gali išgelbėti tik pati tauta, 
jeigu jai bus leista ateiti į 
Seimo rinkimus ir išrinkti 
naujus parlamento narius. 
Deja, Sąjūdžio koalicijos 
siūlymui dar šio rudens pra
džioje surengti rinkimus, la
biausiai priešinasi naujosios 
daugumos lyderiai, matyt, 
bijodami, kad jų nebeiš
rinks. Gaila, kad asmeni
niai ar grupiniai interesai 
tokiems žmonėms užgožė 
Lietuvos interesus. Ką pa
darysi, iš sovietinės ekono

mikos, matyt, išsivaduosi
me greičiau, negu iš sovie
tinės dvasios. Tam gali pri
reikti naujos kartos.

Lietuvių išeivija visada 
puikiai laikėsi sovietų oku
pacijos metais. Nemanau, 
kad tiek iškentėjusi mūsų 
išeivija džiaugtųsi prokomu 
nistinių jėgų valdoma Lie
tuva. Gaila, kad kartais di
deli atstumai, o ir nuvykę 
pas jus klaidintojai iškreipia 
tikrų įvykių vaizdą.

Aš norėčiau priminti sa
vo ankstesnį siūlymą, kad 
apie įvykius Lietuvoje spręs 
tume ne vien iš prokomunis 
tinių laikraščių, tokių, kaip 
"Lietuvos rytas", bet ir kitų 
šaltinių. Tautininkai neturi 
savo dienraščio, tik savait
raštį "Viltis", bet "Lietuvos 
aidas" visiškai objektyviai 
atspindi nuosekliai už Lie
tuvos nepriklausomybę ko
vojusių jėgų nuotaikas ir 
nuomones.

Nepriklausomybės išlai
kymas, įtvirtinimas dažniau 
šiai būna sunkesnis, labiau 
varginantis, negu pati kova 
dėl nepriklausomybės pa
skelbimo. Deja, net istori
nės pamokos nepadeda su
vokti labai ambicingiems, 
jokių autoritetų nepripažįs
tantiems žmonėms.

Situacija sunki, bet nėra 
beviltiška. Kuo greitesni 
rinkimai į Seimą, nedelsia
mas Konstitucijos su naujo
mis valdžios struktūromis 
priėmimas - tai pats arti
miausias kelias iš krizės. 
Tą ir siūlo Sąjūdžio depu
tatų koalicija "Už demokra
tinę Lietuvą".

Tai dvisavaitinis Lietuvių tautininkų sąjungos 
laikraštis leidžiamas Lietuvoje, redaguojamas 
Balio Sriubos. VILTIS ieško paramos ir prenu
meratorių JAV valstybėse
Prenumerata metams oro paštu 45 doleriai.

VILTĮ galima užsisakyti pas Vaclovą Mažeiką 
519 N. Halien Terr. Park Ridge, IL. 60068 

Tel. 708-823-3607
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MES NORIME, KAD 
MŪSŲ ŽEMĖ BOTU 

LAISVA, NAŠI IR ŠVARI
V. Landsbergio kalba pasakyta žemės 

konferencijoje.
Prieš ketverius metus, 

1988 birželį, Lietuvoje kilo 
pertvarka arba reformų Są
jūdis, kuris neprievartinės, 
neginkluotos, politinės ko
vos būdais stebėtinai greit 
atkūrė pavergtos šalies ne
priklausomybę.

Tada, 1988 m. Vilniuje 
buvo pagamintas dokumen
tinis filmas, kurį užsakė dar 
Maskvos TV, tačiau jo nero 
dė. Filmas vadinosi "Kieno 
yra mūsų žemė?" Jo pabai
goje mes matėme seną ūki
ninką, kuris vėl atgavo savo 
žeme, prieš 40 metu atimtą 
sovietų valdžios. Ūkininkas 
ėjo žeme ir arė, rankomis 
tvirtai laikydamas senovišką 
plūgą, kurį traukė ne arklys, 
bet... traktorius!

Didžiausia dvasinė, net 
egzistencinės prasmės rea
lybė buvo to seno žmogaus 
susikaupęs laimingas veidas 
ir akys. Jis vėl eina savo že 
me, jis vėl gyvena!

Tokie žmonės visada kul 
tivavo žemę, gerino ją ir gra 
žino, bet nenaikino.

Lietuvos žemę po Antro
jo pasaulinio karo naikino 
sovietų ideologija ir koloni
jinė politika, taip pat ekolo
ginis aklumas ir prievartos 
instinktai.

Prievarta prieš gamtą, 
prieš gyvybę, prieš gyveni
mą, šiandienos prioritetas 
prieš rytdieną darė mano 
kartos žmonėms nesulaiko
mai slenkančios globalinės 
katastrofos įspūdį. Ir iš to 
įspūdžio, iš to šaltinio, greta 
kitų, galų gale kilo mūsų 
pasipriešinimo, gelbėjimosi 
ir išsivadavimo judėjimas. 
Bet kildavo ir visai fatalis
tiškų minčių apie žūtbūtinę 
planetos kovą su viena jos 
gyventojų rūšimi - žmonė
mis. Jeigu žmonėms, atro
dė, skirta sunaudoti, suval
gyti savo planetą, kaip va
balai suvalgo medžio la
pus, tai ir planeta turėjo gin
tis. Kuo? - katastrofomis, 
klimato kitimu, ozono skylė 

mis ir pačių, žmonių bepro
tybe. Nejau žmogus tėra 
žemės planetos liga? - klaus 
davome vieni kitų. Nejau 
žemė pasveiks tik tada, kai 
nusikratys žmogaus?

Ir tokios globalinio fata
lizmo mintys keldavo norą 
priešintis dalykų eigai.

Mes kovojome dėl nepri
klausomybės, suvokdami ją 
kaip atsakomybę už tą pla
netos gabalėlį, kuriame gy
vename. Dabar mes mato- 
ne, kad iškovotoji laisvų 
žmonių atsakomybė yra 
daug didesnė, negu realios 
galimybės greit pagydyti 
sužalotą gamtą.

Kita vertus, dar ne visa 
Lietuva yra išlaisvinta, ir tai 
apriboja garantijas, kurias 
mūsų šalis gali duoti kartu 
su įsipareigojimais.

Jūs turite žinot, Ponios ir 
Ponai, kad buvusi SSRS ka
riuomenė, kuri dabar yra 
Rusijos kariuomenė, ligi 
šiol jėga užima, tai yra oku
puoja be jokio teisinio pa
grindo, be jokio susitarimo 
ar leidimo, daugiau negu 
1% Lietuvos teritorijos. Ta 
kariuomenė, kuri įžengė į 
Lietuvą pagal nusikalstamą 
Molotovo-Ribentropo slap
tą susitarimą, ligi šiol yra 
pasiėmusi daugiau negu 
73.600 ha mūsų žemės, iš jų 
56.300 ha yra miškai. Su
verenios Lietuvos valstybės 
valdžiai, nors ji atsakinga 
pasaulio bendrijai pagal 
Branduolinio ginklo nepla
tinimo sutartį (Nuclear Non 
proliferation Treaty), nelei
džiama žinoti, ką tuose miš
kuose Rusijos kariuomenė 
laiko ir ką daro. Mes žino
me tik miškų kirtimą, pa- 
smarkėjusį po to, kai su Ru
sijos prezidentu B. Jelcinu 
sausio 17 d. Maskvoje susi
tarėme, kad kariuomenės 
išvedimas turi prasidėti grei 
tai.

Išvedimas dar vis nepra
sidėjo, bet miškai kertami, 
bazėse deginami naftos pro-

MAŽOSIOS LIETUVOS 
DOVANA DIDŽIAJAI 

(Atkelta iš 1 psl.)

Mūsų visuomenė ir poli
tinė istorija kažkaip užmirš
ta dar vieną reikšmingą Zau 
niaus įnašą - tai jo nuolati
nes pastangas nelengvai ir 
pagal aplinkybes atsargiai 
palaipsniui ugdyti mūsų tri
jų Baltijos valstybių bendra
darbiavimą ir glaudesnį suar 
tėjimą. Šios jo pastangos ir 
pati idėja, nors tuomet dar 
kuklaus masto, pagaliau bu
vo įgyvendinta netrukus po 
dr. Zauniaus išėjimo iš Lie
tuvos už. reik, ministerijos, 
kai buvo pasirašyta Baltijos 
santarvės sutartis. Likusius 
šešerius metus pradžioj jis 
paskyrė teisiniam darbui 
Valstybės Taryboje, o po to 
ligi mirties, kaip vienas iš 
Lietuvos banko direktorių.

Jo mirtis 1940 metų va
sario 22 dieną Kaune tikrai 
buvo labai per ankstyva, 
vos bebaigiant savo am
žiaus 48-sius metus. Savaip 
'laiminga' nebent tuo, kad 
jam nebeteko sulaukti ir iš
gyventi jau visiškai priartė
jusių stalininio bolševizmo 
okupacijos siaubingų koš
marų. Liko tik gausių drau
gų, ypač jo jaunos žmonos 
mūsų operos žvaigždės Vin
cės JonuškaitėS skaudus liū
desys, taip pat sūnaus Sau
liaus ir dukters Giedrės 
prisiminimai apie savo šau
nųjį tėvą.

Gal ir gerai, kad Zauniui 

dūktai ir cheminės medžia
gos - galbūt naikinamas 
cheminis ginklas. Lietuvos 
pareigūnams neleidžiama 
ten kontroliuoti. Tas pats 
liečia Rusijos karinius aero
dromus Lietuvoje, naudoja
mus naujoms nelegalioms 
invazijoms. Tų aerodromų 
žemė daug kur yra užteršta 
neatitaisomai.

Aš galėčiau plačiau kal
bėti šia tema, kuri yra mano 
pagrindinis rūpestis, bet pa- 
brėšiu vien tai, kas čia, šita
me susitikime, yra svarbiau
sia. Tai Lietuvos valstybi
nis, ekonominis ir ekologi
nis statusas, turbūt unikalus 
kaip ir mūsų likimas - kartu 
su kitom dviem Baltijos 
valstybėm.

Mes vėl esame ncpriklau 
soma šalis, kuri atgavo ne
priklausomybę po visų 
1940 m. prasidėjusių okupa 
cijų, po 50 metų užtrukusio 
Antrojo pasaulinio karo. 
Lietuva yra laisva Jungtinių 
Tautų narė, bet dar ne visai 
išlaisvinta. Štai kas turi bū
ti padaryta ir pabaigta pir
miausiai.

Mes nesame besivystanti 
trečiųjų pasaulio šalis, bet 
buvome paversti grobuoniš
kos, ekonomiškai nefunk
cionalios ir antiekologinės 

nebeteko sulaukti dar ir šio 
pokario kai kurių keisčiau
sių ir neįtikėtinų pokštų. 
Nes tai buvo viena iš dras
tiškiausių pokarinio tarptau
tinio "teisingumo" ironijų, 
kai jo paties tėviškė ir kai
mai, ir miestai, ir net upės 
buvo perkrikštyti vien... ru
siškais (!) vardais, o argikul 
tūriškai išpuoselėta žemė 
pasibaisėtinai sumaitota, ne
vykusiai apsodinta rusakal
biais kolonistais iš slaviš
kųjų Rytų.

Kas dar keisčiau ir juo
kingiau, kai ta visa sovietų 
užgrobtoji Mažosios Lietu
vos dalis, pakrikštyta Kali
ningrado oblastimi, protar
piais jau skelbiama esanti 
sena, teisėtai užkariauta ir 
įteisinta "rusiška erdvė".

Jau ne kartą buvo girdėti 
niurzgėjimai ir dargi pikti

IŠGIRDO JAU GIRDĖTUS 
KALTINIMUS

Jungtinio pabaltiečių komiteto susitikimas 
Rusijos ambasadoje

Liepos 9 d., antradienį 
Jungtinio Amerikos pabal- 
tiečiu Tautinio Komiteto 
(JBANC) valdybos nariai 
susiliko su Rusijos Ambasa
dos Ministru Patarėju Dr. 
Sergejum Četverikovu, Pa
tarėju Vladimiru P. Averče- 

invazijos pusiau kolonistai, 
todėl dabar esame pereina
mosios ekonomikos šalis, 
kuriai reikia tam tikros pa
ramos.

Mes norime vykdyti ir 
vykdysime tarptautinius 
ekologinius įsipareigojimus, 
bet ir Čia mums reikia para
mos.

Vieni mes neužtikrinsi
me nei branduolinės jėgai
nės saugumo, nei iškelsime 
ipirito bombas iš Baltijos jū 
ros, kurias ten palaidojo 
prie mūsų krantų sovietų ar
mija po Antrojo pasaulinio 
karo.

O pirmiausia mums rei
kia tarptautinės paramos vi
siškai išsilaisvinti iš sveti
mos kariuomenės, kuri ligi 
šiol neteisėtai užima ir ter
šia Lietuvos teritoriją, orą, 
vandenis. Mūsų žemė dar 
ne visa yra mūsų, ir tai ne
gali būti toleruojama.

Mes norime, kad visa 
mūsų žemė būtų ir laisva ir 
naši ir švari. Mes kovojame 
dėl to ir kovosime toliau vi
somis taikiomis priemonė
mis. Mes buvome visai vie
ni, o dabar jau esame ne vic 
ni. Ta rodo Jūsų dėmesys. 
Ponios ir Ponai, už tai aš 
nuoširdžiai dėkoju.

♦ ♦ ♦ 

grūmojimai iš Maskvos, jei 
kas iš lietuvių drįsta vos su
šnibždėti "provokatyvią" už 
uominą, kad čia vis dėlto bu 
vo tik lietuvių ar vokiečių 
apgyventoji žemė, kurioje 
jokių rusų ir jokių "kalini- 
nų" niekados nėra buvę.

Turbūt dar ilgokai nesi
liaus keisto likimo ironijos 
ir nepatikėtinų paradoksų 
akibrokštai. Netgi po mas- 
kvinių ir iš dalies ameriki
nių plepalų, kad sovietinis ir 
gorbačiovinis imperializmas 
jau užgęso, ir visur tik kyla 
tautų laisvės ir demokratijos 
dūmai, - net ir Kaliningrado 
oblastyje...

P.S. Kas norėtų plačiau 
susipažinti su Dr. D. Zau
niaus biografija ir Mažosios 
Lietuvos problemomis, tai 
rastų 1982 metais Vilties 
išleistoje (566 psl.) išsa
mioje Dr. Alberto Geručio 
monografijoje: "Dr. Dovas 
Zaunius - Mažosios Lietu
vos sūnus, Nepriklausomos 
Lietuvos valstybės užsienių 
reikalų ministras".

vu ir Antrąja Sekretore Ru
sina Y. Volkovą.

Mrs Mari Ann Rikkcn 
(EANC), Dr. Olgerts Pav- 
lovskis (ALA) ir Ms. San
dra Aistars (JBANC) patei
kė Rusijos delegacijai laiš
ką, pasirašytą beveik 150- 
ties Amerikos Pabaltiečių 
organizacijų, kviečiantį kuo 
skubiau išvesti karines pa
jėgas iš Pabaltijo valstybių.

"Mes dirbame remdami 
demokratiją ne tik Pabaltijo 
valstybėse, bet ir Rusijoje 
nei Nepriklausomų Valsty
bių Sandraugoje. Todėl esą 
me labai susirūpinę dėl už
sitęsusio Rusijos valdžios 
nenoro derėtis dėl kariuo
menės išvedimo iš Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos laiko 
nustatymo." - Paaiškino 
JBANC delegacija susitiki
mo atidarymo metu.

Nors rusai ir sutiko su 
nuomone, kad kariuomenė 
iš Pabaltijo turi būti išvesta, 
ir sakė, kad tai ne politinė, o 
greičiau socialinė problema 
(nėra kur apgyvendinti grįž
tančią kariuomenę ir jų šei
mas) tačiau jie išreiškė ne
pasitenkinimą pabaltiečių 
derybų delegacijų noru tar
tis dėl kariuomenės išvedi
mo laiko, o ne pirma derėtis 
dėl rusų karinių pajėgų sta
tuso Pabaltijyje nustatymo.

Rusų delegacijos daly
viai taip pat nesutiko dėl Ru 
sijos kariuomenės apibūdi
nimo okupacine kariuome
ne, sakydami, kad jie pripa
žino Pabaltijo kraštų nepri
klausomybę ir nenori jokio 

(Nukelta į 5 psl.)
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ŠOKIO SŪKURY - LIETUVA ŠIRDY!

IX IŠEIVIJOS LIETUVIŲ 
TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ

1992-VH-5, Sėkmei., 2 v.p.p. ROSEMONT HORIZON 
6920 N. MANNHEIM RD. ROSEMONT, IL.

Rengia : JAV ir Kanados Lietuvių Bendruomenės 
Programos rengėjai: Lietuvių Tautinių šokių Institutas

IŠEIVIJOS GYVASTINGUMO 
LIUDIJIMAS -

DU DIDIEJI RENGINIAI
Jurgis Janušaitis

Šie metai JAV ir Kana
dos Lietuvių Bendruome
nėms uždėjo sunkią naštą: 
suruošti Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės aštuntąjį sei
mą ir išeivijos lietuvių de
vintąją tautinių šokių šven
tų.

Abu didieji renginiai dar 
kartą liudys pasaulyje paskli 
dusiems lietuviams ir Lietu
vai apie išeivijos gyvastin
gumą, jos pajėgumą ir ryžtą 
išlikti gyva tautos dalimi už 
gimtosios žemės ribų.

įvykiams priartėjus, bent 
trumpai juos prisiminkime 
ir žvilgtelėkime ko tuo sie
kiama. Juk tokius renginius 
suruošti reikia daug gerų 
galvų, išminties, takto, ryž
to ir be abejo, daug pinigų.

KELIAI Į TAUTINIU ŠOKIU 
ŠVENTĘ

Devintoji išeivijos lietu
vių tautinių šokių šventė, 
rengiama JAV ir Kanados 
lietuvių bendruomenių ir 
Lietuvių tautinių šokių in
stituto š.m. liepos 5 d. Rose 
mont Horizon, jau čia pat. 
Salė yra nauja, šaldoma, 
puošni, su geru matomumu 
iš visų vietų, tačiau dauge
liui lietuvių nepažįstamame 
šiaurės vakarų Chicagos 
Rosemont priemiestyje prie 
O'Hare aerouosto, prie 90 
greitkelio, einančio iš Chi
cagos centro į Rockfordą.

Greitkeliais važiuojan
tiems į šventę Illinois kelia
lapiai parodo Rosemont Ho
rizon Stadium (kai kur pa
vadinta Horizon Sports Are
na), į šiaurę, tuoj už O'Hare 
aerouosto, bet dalis vyres
nio amžiaus automobilių 
vairuotojų nemėgsta greit
kelių ir jiems patogiau va

Ar šią naštą Lietuvių ben 
druomenės pakels, ar tie ren 
giniai duos naudos, ar nu
spręsime išeivijos likimą, ar 
esame pajėgūs pajudinti kul 
tūrinius dirvonus, ar išliksi
me Lietuvai naudinga išei
vija?

Tai klausimai, į kuriuos, 
atrodo, ryžtasi atsakyti Pa
saulio Lietuvių bendruome
nės seimas, į kurį iš viso pa
saulio suskrenda Lietuvių 
bendruomenių pirmininkai, 
ar jų atstovai. O mūsų kul
tūrinio pajėgumo liudininke 
ir bus Tautinių šokių šventė.

Pasaulio lietuvių ben
druomenės seimas vyks nuo 
birželio 30 iki liepos 4 d.d. 
Chicagos priemiestyje, Le- 
monte, Pasaulio lietuvių 

žiuoti paprastu, tiesiu keliu. 
O toks kelias yra iš pietinės 
bei vakarinės Chicagos ir 
tos pusės visų priemiesčių.

Tas kelias yra La Grange 
Road, vedantis tiesiai į Ro
semont Horizon stadijoną, 
turintis Nr. 12, 20 ir 45. Už 
La Grange Parko jo pavadi
nimas keičiasi į Mannheim 
Road, o Rosemont Horizon 
adresas yra 6920 North 
Mannheim Road, Rose
mont, Illinois. Nuo Steven- 
son greitkelio, pasukus į 
šiaurę La Grange Road iki 
stadijono yra apie 16 mylių. 
Reikia pravažiuoti West- 
chester, Bcllwood, Franklin 
Park, Schiller Park ir po jo 
yra Rosemont. Toks yra 
paprasčiausias, tiesus nuva
žiavimas į tautinių šokių 
šventę.

Šventės Informacija.

centre.
Seimo programomis rū

pinasi, jas ruošia ir už seimo 
turinį atsako PLB valdyba, 
pirmininkaujama dr. Vytau
to Bieliausko.

Gi seimo organizavimo 
daugybę darbų atlieka sei
mui ruošti sudarytas komi
tetas, kuriam vadovauja Pa
saulio Lietuvio redaktorius, 
inž Bronius Nainys su vie
tos bendruomeninkų plačia 
talka.

Seimo programa jau pa
ruošta. Ji plati, sudėtinga, 
daug svarstytinų klausimų. 
Seimo išvakarėse PL Centre 

'vakare prasidės registracija, 
bus atidarytos PLB. veiklą 
liudijančios parodos, o po to 
LB Lemonto apylinkės ruo
šiamame svečių priėmime 
smagiai pabendrausime.

Liepos pirmą dieną nuo 
pat ryto prasideda darbas. 
Seimą pasveikins Seimo 
ruošos komiteto pirminin
kas inž. Bronius Nainys, o 
seimą atidarys, tardamas 
žodį PLB valdybos pirminin 
kas dr. Vytautas Bieliaus
kas. Po to seks įprastiniai 
seimo darbai - invokacija, 
mirusiųjų pagerbimas, supa
žindinimas su kraštų dele
gacijomis, sudaromos komi
sijos ir t.t. Seks paskaita, o 
po jos PLB valdybos išsa
mūs pranešimai ir klausi
mai. Seimo eigoje per visas 
tris dienas bus daug įvairių, 
viso pasaulio LB pirminin
kų pranešimai. Seimas aty- 
džiai žvelgs į PLB praeitį, 
dabartį ir ateitį. Čia bus na
grinėjama PLB struktūra, 
svarstybom vadovaus PLB 
pirmininkas dr. Vytautas 
Bieliauskas.

Ypatingas dėmesys bus 
kreipiamas į išeivijos švieti
mo problemas. Svarsty
toms vadovaus PLB vicepir 
mininkė Milda Lenkauskie
nė; kalbės Regina Kučienė, 
Giedrė Paulionienė, An
drius Šmitas, Antanas Sau- 
laitis S.J. ir Lietuvos res- 
publ. Švietimo ir Kultūros 
ministeris Darius Kuolys.

Politiką užbaigus, Lietu
vai laisvę atgavus, išeivijos 
rūpestis išlaikyti kultūrą, ją 
ugdyti lieka taip pat vienas 
iš svarbiųjų Lietuvių Ben
druomenės uždavinių.

Kultūros komisija šias 
problemas ir svarstys, svars 
tytom vadovaus Irena Luko 
ševičienė, o kalbės Dalia 
Viskontienė, Danutė Bindo- 
kienė, Elena B. Aglinskie- 
nė, Irena Ross, dr. Dalia Ka 
tiliūtė-Boystun ir taip pat 
ministeris Darius Kuolys.

Šios dvi sritys yra gyvy
biniai svarbios norint išeivi
ją išlaikyti gyva. Liepos 3 
d. svarstytos bus tęsiamos. 
Čia,pasisakys ir ateities veik 
lą svarstys Visuomeninių 
reikalų komisija, jai vado
vaus dr. Petras Lukoševi
čius, kalbės Algimantas Gu- 
reckas, Eugenijus Čiuplins- 
kas, o taip pat ir atstovai iš 
Lietuvos.

PLB vicepirmininkė, 
šiuo metu dirbanti Lietuvo
je, Gabija Petrauskienė va
dovaus svarstyboms - ko
misijai Ryšiai su Lietuva. 
Čia taip pat kalbės ir atsto
vai iš Lietuvos.

Seime dėmesys bus ski
riamas ir Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo veiklai planuoti. 
Jaunimo komisijai vado
vaus PLJ S-gos pirmininkas 
Paulius Mickus.

Bus labai įdomios Apva
lo stalo diskusijos, kur bus 
nagrinėjamas klausimas- 
Lietuva ir Išeivija. Pokal
biams vadovaus PLB pirm. 
Dr. Vytautas Bieliauskas. 
Numatoma, kad šiame po
kalbyje aktyviai reikšis ne 
tik išeivijos, bet ir Lietuvos 
bei iš Rytų Europos LB pir
mininkai. Tik mažą dalį sei 
mo programos užsiminėme, 
o detalių bus daug. Paben
dravimai, pokalbiai vyks be 
veik be pertraukų, iki vėlu
mų. Iš programos matyti, 
kad šis seimas bus išskirti
nis, labai svarbus išeivijos 
lietuvių ateičiai, o taip pat ir 
Lietuvai, nes nepamiršta 
bus pagalba ir Lietuvai

ANTRAS KULTŪRINIS
ĮVYKIS-TAUTINIŲ

ŠOKIŲ ŠVENTĖ
Apie Devintąją Tautinių 

šokių šventę visuomenė yra 
informuota. Spaudoje jau 
buvo daug, geros informa
cijos ir nuoširdžių kvietimų 
šventę remti aukomis, joje 
gausiai dalyvauti.

Šokių šventė tuojau bus 
po seimo, liepos mėn. 5 d. 
Ji vyks Rosemont Horizon 
stadione. Laukiama bent 
12.000 žiūrovų, o progra
moje dalyvauja virš 2000 
tautinių šokių šokėjų, nuo 
mažylių iki veteranų. Viso 
dalyvaus virš 50 ansamblų, 
grupių ar vienetų. Šventėje 
pasveikinsime pirma kartą 
iš laisvols Lietuvos Vėtrun
gės ansamblį.

O taip pat sulauksime šo 
kėjų ir iš Pietų Amerikos.

Šventę ruošia JAV ir Ka 
nados LB kraštų valdytos. 
Gi organizacinius šventės 
darbus vykdo labai plačios 
apimties komitetas, vado
vaujamas dr. Petro Kisie
liaus.

Šventei, sakoma, reikės 
apie 200.000 dol. Tokia sa- 
mata. Tad lėšoms telkti ko
miteto pirmininkas dr. Anta 
nas Razma su talkininkų bū 
riu šaukia S.O.S. - pagalbos 
lėšomis. Tikėkime, kad vis- 
tik ir šį kartą bandymą iš
laikysime, nors šią vasarą 
kelionės į Lietuvą ištuštino 
daugeliui tautiečių kišenes, 
graži.

Šventės programai užsi
baigus, vyks banketai-jau- 
nimui ir vyresniesiams. Sa
koma, kad į banketus susi
lauksime labai daug žmo
nių, net gal kitiems ir teks 
pasilikti namuose dėl vietų 
stokos.

Be to, prieš šventę jauni
mo centre sulėks jaunimas 
susipažinimui, o šventės die 
ną melsimės ir Dievui dėko
sime bažnyčiose.

Skaitykit ir platinkįt
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KŪRYBA IR MOKSLAS
5 psl.

PAGALIAU JIS ATĖJO IR 
MANE IŠSIVEDA...

Praėjusių dienų mano draugų išgyventa 
apybraiža

B. G.
(Tęsinys iš praėjusio numerio)

- O kaip su mokslais, ar 
toli esi pasistūmėjusi?

- Panevėžio ligoninėje 
jau atlieku praktiką.

- Neįtikėtina. Juk tu vė
liau už mane nuėjai į gimna 
ziją?

- Bet kai nuėjau, tai jau 
mokiaus ir dienom ir nak
tim. Norėjau tave pasivyti 
ir tetai gėdos nepadaryti, ku 
ri ir mokantis mane nuolat 
rėmė. Jei ne ji - tur būt ir 
dabar dar tebegyventume 
toj pamiškės grytelėje, nors 
tėtė veržte veržėsi į ūkinin
kų luomą. Tik negalėjo tiek 
sutaupyti kiek reikėjo ūkį 
nusipirkti. Tada tetos dova
nų laimė pro mus nepraėjo. 
Tėvai gražiai tvarkosi ūky
je, o aš pasivijau Algį.

- Kaip gerai turėti geras 
gimines - samprotavo Al
gis.

- Kaip gerai iš vaikystės 
dienų turėti gerus draugus 
-jam atsakė Viktutė.

•
Pas seserį užsibuvau 

kiek ilgiau. Per atlaidus bu
vo suvažiavę visi giminės ir 
jų atskirai nebereikėjo lan
kyti. O kai jie išsiskirstė, 
buvo geros sąlygos ir rūpi
mą darbą užbaigti.

Sesuo, kaip ir gyvenant 
tėviškėje, buvo labai gera, 
mane branginanti ir net le
pinant. Kuo galėjau, jai tuo 
pačiu atsilygindavau. Jos 
vaikai nuolat sėdėdavo ant 
mano kelių. Visas žinotas 
pasakas buvau išbaigęs, o 
jie prašė naujų. Nors pasa
kų kūrybai nebuvau gabus, 
bet turėjau ir prakaituoda
mas jų neapvilti.

Pavakariais, kada sesuo 
turėdavo daugiau laisvo lai
ko, susėsdavom nesibaigian 
tiems pasikalbėjimams. Vie 
ną pavakarę jai ir pasakiau:

- Atlaidų susitikimą su 
Viktutė, kurį po eilės nesi
matymo metų tu vėl sumcz- 
gci, negaliu pamiršti. Kažin 
ar nereikėtų ją aplankyti Pa
nevėžyje?

- Aš labai džiaugčiaus, 
jei taip padarytum. Ji, kada 
tik esu sutikusi, vis apie ta
ve klausinėdavo. O kai su- 
sitikot Šeduvoje, jos veidas 
džiaugsmu spindėjo. Algi, 
nenoriu piršliauti, bet 
džiaugčiaus tokia brolienę 
turėdama.

Viktutės namų adreso ne 
žinojau, todėl iš traukinio 

tiesiai nuėjau į ligoninę. Su 
tikta gailestingoji sesutė pa
sakė, kad gydytoja dabar 
užimta su ligoniais ir pa
klausė:

- Ar norit ją greit matyti, 
o gal galit palaukti kol ji 
bus laisva.

- Turiu laiko. Kol ji ne
pabaigs darbo, apie jos lau
kiantį svečią nieko nesaky
kit.

Mane nuvedė į laukiamą 
jį. Ten radau krūvą laikraš
čių ir viename iš jų man įdo 
mų rašinį: Kokiais dideliais 
šuoliais keičiasi mūsų šalies 
gyvenimas. Beskaitant tą 
rašinį pajutau ant peties už
dėtą ranką ir atsisukau. Už 
mano pečių buvo Viktutė.

- Kaip tu čia atsiradai 
nei žadėjęs, nei parašęs, nei 
telefonu paskambinęs?

- Negalėčiau į tokį klau
simą greit teisingai atsakyti. 
Atsirado toks nepasibaigian 
tis noras tave vėl pamatyti ir 
pasikalbėti. Ir kai tą norą 
pasisakiau savo seseriai, ji 
mane tuoj suprato ir suma
nymui džiaugsmingai prita
rė. Nuo susitikimo Šeduvo
je man labai parūpo tavęs 
paklausti, kodėl būdama 
daug gražesnė ir patraukles
nė už didelį būrį mergaičių, 
vis dar gyveni viena?

JAV LB KRAŠTO VALDYBA
ir

LIETUVOS PARLAMENTAS
kviečia

IŠEIVIJOS LIETUVIUS 1 STUDIJŲ SAVAITĘ

"LIETUVA - IŠEIVIJA"
Ryšiai ir Neišnaudotos Galimybės 

Birštone, 1992 rugpjūčio 16-23

Programa: Aktualios paskaitos, susitikimai su 
valdžios pareigūnais, įvairios ekskursijos ir 

daugiau.

Kaina: Kelionė, nakvynė su maistu ir transportu 
bei registracijos mokesčiu - $1430.00.

Skubiai registruokitės skambinant LB Būstinė 
1-215-739-9353 

arba Ingrida Bublienė 
1-216-486-8692

- Ar tu klausi tik iš pri
puolamo smalsumo, kad ke
liais žodžiais tau atsakyčiau, 
o tu smalsumą patenkinęs 
juos greit užmirštum? O 
gal nori su manim, kaip 
brangus vaikystės draugas, 
niekad neužmirštas, ir rim
čiau pasikalbėti?

_ Noriu ne rimčiau, bet 
labai rimtai pasikalbėti.

- Jei taip, tai išklausyk 
ką tau pasakysiu, nors mer
gaitei pirmai gal ir nedera 
apie tokius reikalus kalbėti. 
Bet mes abu juk esam suau
gę ir mums neverta kalbėti 
po pusę žodžio nukandant ir 
raustant.

- Tu kalbi intriguojan
čiai žodžiais.

- Ne. Tie mano žodžiai 
labai paprasti ir labai nuošir 
dūs. Atmeni, kada tu prava
žiuojančiam ūkininkui pasa
kei, kad manęs vienos sun
kiam žiemos kely nepaliksi, 
tada aš paėmiau tavo ranką 
ir jos iki mokyklos kiemo 
nepaleidau. Tavo rankos 
džiaugsmą ir dabar tebejau
čiu.

- Tu nežinai, bet aš tavo 
pėdų niekad nepamečiau ir 
visad šiek tiek žinojau, kaip 
tau sekasi. Šį tą sužinoda
vau iš tavo geros sesers, šį 
bei tą iš mūsų tuometinių 
vargingų kelionių draugės 
Aneliukės. Kai man kas 
piršdavos, aš vis žinojau, 
kad Algis dar nevedęs, gal 
kada bus laimė vėl su juo 
susitikti, todėl visokias pir
šlybas nukeldavau tolimes
niam ir tolimeniam laikui.

- Prisipažinsiu, kad iš 
džiaugsmo tirpau tave Žoli

nės atlaiduose sutikusi. O 
iš jų atgal į Panevėžį važia
vau nusiminusi. Tu tik pa
gyrai namo grožį, pasiteira
vai apie mano mokslą, pa
kalbėjai apie mūsų mokslo 
draugę Aneliukę, kuri jau 
mokytojauja anose apylin
kėse, ir juokaudamas atsi
sveikinai.

- Žinai, tas tavo pagyri
mas pradžioje man buvo lyg 
atvežtų gintarinių karolių pa 
rodymas, kad jie visada 
puoš mano kaklą. Bet tuos 
gražius karolius atsisveikin
dama tu vėl įsidėjai į savo 
kišenę net neušsimindamas, 
kad norėtum su manim vėl 
susitikti.

- Viktutė, bet ir tu tada 
mane nekvietei, kad aplan
kyčiau Panevėžyje, tavo tė
vų pirktam ūkyje ar Šedu
voje.

- Mielas Algi, kam pir
mam, vyrui ar mergaitei de
ra tokias užuominas pradėti. 
Girdėjau, kad danės, švedės, 
vokietės ir lenkės, nepaiso 
lietuvaičių kuklumo papro
čių. Jos greit užsikabina vy 
rams ant kaklo. Mes, dar 
ačiū Dievui, tebesilaikom 
motinų praminto tako.

- Tu mane remi prie sie
nos.

- Neramiu, bet kai tu sa
kei, kad nori su manim rim
tai pasikalbėti, aš radau gerą 
progą tau viską pasakyti, 
kad per eilę inetų sugulė į 
mano širdį. Aš visad ilgė
jaus ir laukiau to, kurį pra
džioje vaikiška, o vėliau su-

IŠGIRDO JAU
(Atkelta iš 3 psl.) 

sovietinio palikimo Pabalti
jyje. "Mes prisiėmėme at
sakomybę dėl buvusios So
vietų Sąjungos kariuome
nės, tačiau nesutinkame, 
kad ši kariuomenė yra oku
pacinė. Mes esame linkę 
sakyti, kad tai svetimos ša
lies kariuomenė, kuri bus 
išvesta ir dabar yra tik laiki
nai dislokuota Pabaltijo ša
lyse."

JBANC delegacija prieš
taravo šiems pareiškimams, 
primindami Sergejaus Zoto- 
vo (Rusijos delegacijos de
ryboms dėl kariuomenės iš
vedimo iš Latvijos vadovo) 
žodžius, kad kariuomenės 
nebus galima išvesti greitu 
laiku, net jei latviai padėtų 
Rusijos valdžiai, aprūpi
nant kariuomenę butais.

Pasibaigus ilgai diskusi
jai dėl kariuomenės išvedi
mo, Dr. Četverikovas pakei
tė temą ir pradėjo kalbėti 
apie rusų mažumų, gyve
nančių Pabaltijo valstybėse 
diskriminavimą, o taip pat 
iškėlė klausimą apie piliety
bės įstatymus ir reikalavi-

augusios mergaitės meile 
mylėjau. Tik tas mano my
limasis, tur būt paskendęs 
savo moksluose, o gal dėl 
būdo savybių, jei kada ma
ne ir matė, tai mano meilės 
virpėjimų nejautė. Tiesa, jis 
ėjo girdamas, bet ėjo ir pro 
šalį.

- Viktutė, jei taip, tai 
duok tą pačią ranką, kurią 
man padavei sniego gniūž
tėm į veidus plakant. Tur 
būt šiuo momentu jau turiu 
tave ne Viktutė, bet Viktori
ja vadinti?

- Nekalbėk tokių niekų. 
Tu man tebesi Algis, nors 
dabar kiek ir pabartas, bet 
vistiek geresnis už aną pa
sakos gerąjį berniuką. O aš 
tau visada tik Viktutė. Ar 
su tuo sutinki?

- To tai jau neklausk. 
Tik tuo tikslu čia ir esu at
siradęs. Ir džiaugiuos, kad 
nepavėlavau.

- Džiaugiuos ir aš, kad 
mano svajonės virsta realy
be. Tad duok ranką ir ei
nam į naujo gyvenimo pra
džią.

Kai mes ėjom ilgu ligo
ninės koridorium link durų, 
laukiamojo prieangyje sto
vėjo kiek nustebusi gailes
tingoji sesutė. Ji mums pa
mojo. Viktutė jai atsiliepė 
tokiuo pat draugišku rankos 
mojimu ir pasakė:

- Einu su tuo, kurio 
daug metų laukiau. Paga
liau jis atėjo ir mane išsive
da.

GIRDĖTUS...
mus dėl kalbos.

Dr. Pavlovskis paaiški
no, kad įtempti santykiai 
tarp rusų ir pabaltiečių blo
gėja kaip tik dėl užsitęsusio 
kariuomenės buvimo Pabal
tijo kraštuose ir, kad visus 
nesusipratimus dėl piliety
bės ir "mažumų" teisių bus 
galima pašalinti žymiai leng 
viau išvedus kariuomenę. 
Mrs. Rikken taip pat pažy
mėjo, kad rusų, gyvenančių 
Pabaltijyje, žmogaus teisės 
yra apsaugotos žymiai tvir
čiau, nei pačioje Rusijoje.

"Nors nei viena pusė ne
sugebėjo įtikinti kitos savo 
pažiūromis, susitikimas bu
vo sėkmingas, nes turėjome 
progos parodyti Rusijos de
legacijai, kad Amerikos Pa
baltiečių bendruomenėje 
veikia aktyvi, gerai infor
muota politinė organizacija. 
Dabar klausimas - Ar rasi
me bendrą kalbą spręsdami 
šias ir kitas proiblemas? - 
priklausys nuo jų", pažymė
jo Sandra Aistars.



6 psl. DIRVA- 1992 m. birželio 25 d.

Iš ALTS-gos Dvidešimt antrojo seimo
DU SUVAŽIAVIMAI

Jurgis Janušaitis

Pasibaigus seime pirmo
sios dienos posėdžiams, ge
gužės mėn. 16 d. įvyko Lie
tuvių Tautinio Kultūros Fon 
do suvažiavimas.

Suvažiavimą pradėjo dr. 
Leonas Kriaučeliūnas ap
žvelgdamas šio fondo įstei
gimo istoriją. Tokį Fondą 
įsteigti mintis kilo Dvide
šimtajame ALT S-gos sei
me, Daytona Beach, kur sei 
mas šiai minčiai pritarė ir 
pradžiai pasižadėjimais bu
vo gauta virš 60.000 dol. 
Bostone vykusiam seime 
jau buvo galutinai įgyven
dinta šio fondo steigimo 
mintis ir jis pradėjo telkti 
lėšas.

Suvažiavimui vadovauti 
dr. Leonas Kriaučeliūnas 
prezidiuman pakvietė inž. 
Eugenijų Bartkų ir Joną Pet 
ronį, o sekretoriauti Joną 
Švedą ir Romą Mildažienę. 
Ir čia neapseita be komisijų. 
Nominacijų komisijon pa
kviesta dr. Leonas Krauče- 
liūnas ir Vaclovas Mažeika; 
registracijos komisijon - 
Oskaras Krcmeris ir Anta
nas Kašuba; nutarimų - Vy
tautas Abraitis, dr. Jonas 
Maurukas, Antanas Mažei
ka ir Jonas Mildažis.

LTK Fondo valdybos pir 
mininkas inž. Jonas Jurkū
nas padarė išsamų šio fon
do veiklos pranešimą. Fon
do tikslai-rcmti išeivijoje 
kultūrinę veiklą, Lietuvoje 
remti atskirus, svarbius pro
jektus ir teikti Lietuvos stu
dijuojančiam jaunimui sti
pendijas. Kalbėtojas išsa
miai aptarė šio fondo pradi
nę veiklą. Buvo paruošti 
įstatai, daug rūpesčių ir pas
tangų padėta juos įregistuo- 
jant Illinois valstijoje, gau
nant nuo mokesčių atleidi
mo statusą. Fondo tikslai 
ne kartą buvo aptarti spau
doje.

1990-1991 m. buvo vyk
domas vajus, išsiunčiant 
apie 3500 laiškų, prašant pa 
remti fondą įnašais. Pradžia 
buvujsi gera. Buvo užmegs 
ti gana glaudūs ryšiai su 
Lietuvoje veikiančiomis in
stitucijomis ir pradėti kon
kretūs darbai.

Fondo valdyba nustatė 
tris konkrečius darbus: lie
tuvių tautos genocido isto
rijos parašymas ir jos išlei
dimas, antrojoji darbo sritis 
- universitetų ir aukštųjų 
mokyklų bibliotekų rėmi
mas; trečioji mūsų veiklos 
kryptis - stipendijų lietu
viams studentams iš Lietu
vos į Ameriką ir atvirkščiai 
teikimas.

Genocido istorijos rašy
mo reikalais buvo susirišta 
su represijų Lietuvoje tyri

mo centru, kuris yra prie fi
losofijos socialogijos ir tei
sių instituto Vilniuje. Tas 
komitetas turi jau sąrašuose 
maždaug 150.000 represuo
tų aukų. Tam darbui pa
lengvinti LTK fondas pa
siuntė gerą kompiuterį. Ko
misijoje dirba 7-8 jauni žmo 
nes. Dirba su entuziazmu, 
kruopščiai sudaromi geno
cido aukų sąrašai. Numato
me pirmąjį tomą išleisti dar 
šiais metais, tik sunkiau su
rasti istorikų, bet komisija 
mano surasianti.

Bibliotekos reikalai: Pra
ėjusiais metais užmegsti 
kontaktai su Žemės ūkio 
akademija ir gauta pageida
vimų - nori 5 žurnalų. Jie 
buvo surasti. Tik moksli
niai žurnalai turi būti užsa
komi metams. Jie brangūs. 
Vieno tokio žurnalo prenu
merata iki 650 dol. o dar per 
siuntimas kaštuoja iki 140 
dol. Tai nemaža suma. 
Technologijos universitetas 
Kaune prašo mokslinių, 
technologijos žurnalų. Fon
dui visa tai kaštuos virš dvie 
jų tūkstančių dolerių.

Trečias Fondo projektas 
- remti stipendijomis iš Lie
tuvos atvykstančius žinių pa 
gilinti studentus ar atvirkš
čiai. Šiuo metu vienam Chi 
cagos universitete jau studi
juoja dvi studentės tobulin- 
damosios anglų kalboje ir 
biznių administravime.

LTK fondo pirmininkas 
savo pranešime suminėjo 
dar visą eilę detalių, liečian
čių fondo veiklą Pranešimas 
išsamus, dalykiškas, aiškiai 
nusakantis šio fondo reikš
mę ir svarbą.

Šio fondo veiklos klausi
mu pasisakė iždininkas Os
karas Krcmeris, drauge pa- 
skaitydamas viccpirm. Petro 
Bucho ir savo pranešimą. 
Pranešime suminėti fondo 
istatų paruošimas, jo įregis
travimas valdžios įstaigose , 
o dalis kartojosi su pirmi
ninko pranešimu. O. Kra- 
meris pažymėjo, kad šiuo 
metu Fondui aukojo 215 
asmenų ir sudėjo 76.663 
dol. Išlaidų įvairius projek
tus remiant susidarė 24.518 
dol. Liko 52.144 dol.

Vaclovas Mažeika kon
trolės komisijos vardu pra
nešė, kad iždas vedamas 
tvarkingai, išmokėjimai tiks 
lūs ir reikalingi.

Suvažiavimas priimė 
LTK fondo įstatus, kaip jie 
paruošti.

Šiame suvažiavime buvo 
išrinkta Fondo Taryba, ku
rion įėjo: Stasys Briedis, Pet 
ras Buchas, Jonas Jurkūnas, 
OskarasKkrcmcris, Leonas 
Kriaučeliūnas, Jonas Mau
rukas, Vaclovas Mažeika,

Dr. Leonas Kriaučeliūnas, vadovavęs abiems suvažiavimams - Lietuvių Tautiniam Kultūros Fondui 
ir Vilties Draugijai.

Rūta Šakienė ir Mečys Va
liukėnas. Iš šios tarybos na
rių bus išrinkta ir naujoji 
nuolatinė fondo valdyba. 
Inž. Jurkūnas dėkojo valdy
bai, Tarybos nariams ir kvie 
tė visuomenę šį fondą remti, 
nes jis atlieka labai svarbius 
darbus.

Trumpose diskusijose bu 
vo pasisakyta, kad šis fon
das padėtų ir Rytų Lietuvo
je vargstantiems mokyto
jams bei aktyviau remtų 
kultūrinę veiklą Lietuvoje.

Suvažiavimas vyko 
sklandžiai, visos problemos 
ir ateities darbų planai buvo 
sprendžiami su derama rim
timi ir rūpesčiu. Šiam fon
dui ir linkėtina našios veik
los ateityje.

VILTIES DRAUGIJOS 
SUVAŽIAVIMAS

ALT S-gos Dvidešimt 
antrajame seime, gegužės 
mėn. 17 d. nuo pat ryto vy
ko "Amerikos Lietuvių 
Spaudos ir Radio Draugijos 
"VILTIS" suvažiavimas.

Suvažiavimą pradėjo 
"Vilties" draugijos pirmi
ninkas Vytautas Maurutis, 
pasveikindamas iš arti ir toli 
suskridusius "Vilties" drau
gijos narius spręsti labai 
svarbias spaudos išlikimo 
problemas.

Prezidiuman pakvietė dr. 
Leoną Kriaučeliūną, Vaclo
vą Mažeiką ir Matildą Mar
cinkienę.

Dr. Leonas Kriaučeliū
nas padėkojęs už pasitikėji
mą, kvietė suvažiavimo da
lyvius rimtai svarstyti, kaip 
galėtume prisidėti prie Dir
vos išlaikymo.

Registracijos komisijon 
pakvietė Vlada Blinstrubą ir 
Juozą Žvynį. Nominacijų - 
Vaclovą Mažeiką ir Antaną 
Jonaitį.

"Vilties" draugijos veik
lą išsamiai aptarė draugijos 
pirmininkas Vytautas Mau
rutis. Turėta ne maža rū
pesčių. Pasenęs, daug re
monto reikalaujantis namas, 
pagaliau buvo parduotas už 
46.500 dol. Kadencijos me
tu kai kurie valdybos nariai 

atsisakė iš valdybos ir tas 
sunkino darbą.

Po ilgų darbo metų re
daktorius Vytautas Gedgau
das išėjo į poilsį. Buvo ban 
doma surasti naują redakto
rių. Bandyta keli kandidatai 
iš Lietuvos, bet visi statė di
delius reikalavimus ir Vil
ties draugijai nebuvo priim
tini, nors tas jų iškvietimas 
kaštavo nemažai pinigų. Po 
didelių pastangų pavyko su
sigrąžinti anksčiau buv. Dir
vos redaktorių Balį Gaidžiu 
ną. Dabar.Dirvai nuomoja
mos patalpos, už jas mokant 
mėn. nuomą 440 dol. Svar- 
stybose buvo pasisakyta, 
kad naujo namo pirkti nerci 
kia, nes nuomojant išeina 
pigiau. Dėl susidariusių di
desnių išlaidų tekę pakelti 
Dirvos prenumeratą iki 30 
dol. metams ir taip pat pa
kelti kainas skelbimams. 
Dėl to Dirva nenukentėjo, o 
priešingai, kiek sustiprėjo. 
Dirvai nupirktas naujas kom 
piuteris. Daug prisidėjo Dir 
vai Dr. Leono ir Irenos 
Kriaučcliūnų sukakčių pro
gomis vykdyti vajai.

Dirvos redaktorius Balys 
Gaidžiūnas savo pranešime 
pažymėjo, kad jis Dirvon 
sugrįžti žadėjęs tik laikinai, 
suredaguoti 3-4 nr. Deja są 
lygos neleido pasitraukti ir 
redagavimo darbą tęsia to
liau. Dirvos leidimas anks
čiau duodavo iki 20.00 dol. 
nuostolių. Dabar, persitvar
kius, jie labai sumažinti. 
Tenka rūpintis naujais ben
dradarbiais, nes netekta ke
letas senųjų dėl mirties ar 
kitų priežąsčių. Bandoma 
jų surasti ir Lietuvoje. No
rima Dirva moderninti, ži
nių perteikimą pagreitinti. 
Redakcijoje turėtų dirbti re
daktorius, mašininkė ir dar 
bent vienas pagclbininkas.

Pasiūlymo Baliui Gai- 
džiūnui, kąip VLIKo stei
gėjui dabar vykti į Lietuvą 
atsisakė tvirtindamas, kad 
Dirvą reikia išleisti laiku, 
kad nesiskųstų skaitytojai. 
Redaktoriaus Balio Gaidžiu 
no didžiausias rūpestis, mo

derninti Dirvą, rūpintis gerų 
bendradarbių suradimu, kad 
laikraštis kaskart gerėtų. To 
tikslo siekiant sudarytos 
bendradarbių fondas nema
žai padeda.

Diskusijose buvo paliesti 
honoraro mokėjimo klausi
mai ir kitos problemos. į 
klausimus atsakė pats Dir
vos redaktorius.

Nutarimuose sakoma, 
prašyti Tautinės Sąjungos 
daugiau prisidėti prie Dir
vos pajamų, įpareigoti su
rasti daugiau jaunų, naujų 
Dirvos prenumeratų, daž
niau priminti Dirvoje apie 
redaktoriaus įsteigtą gerų 
bendradarbių fondą ir jo rei
kalingumą, laikytis anksty
vesnių Vilties draugijos nu
tarimų keliant tarnautojų 
algas. Pasveikinti dabartinį 
redaktorių Balį Gaidžiūną ir 
palinkėti sėkmės redaguo
jant Dirvą. Padėka priklau
so skaitytojams ir Dirvos 
rėmėjams sako nutarimų 
komisija.

Po visų pranešimų, apta
rimų, nutarimų, nominacijų 
komisijos vardu Vaclovas 
Mažeika pasiūlė:

Vilties Darugijos Valdy
bom Mečislovą Aukštuolį, 
Vladą Blinstrubą, Joną Citu 
lį, Vytautą Maurutį ir Matil
dą Marcinkienę.

Kontrolės komisijon: Dr. 
Joną Mauruką, dr. Viktorą 
Stankų ir Algirdą Matulio
nį. Kitų siūlimų nesant, su
važiavimo atstovai vienbal
siai, plojimu, patvirtino kan 
didatus į valdybą ir kontro
lės komisiją.

Rinkimai vyko nepapras 
tai sklandžiai ir tai retas at
vejis, kad kandidatų nesto
kota.

Prezidiumo vardu padė
kojo suvažiavimui dr. Leo
nas Kriaučeliūnas. Suva
žiavimą baigė šiltu padėkos 
žodžiu visiems dirbusiems 
Vilties draugijos ir Dirvos 
gerovei, kviesdamas vienin
gam darbui, pirmininkas dr. 
Vytautas Maurutis.

Tad ir linkėtina sėkmės.
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INSPEKTORIAUS ŽAVERO 
PERSEKIOJIMUOSE 

(apie a.a. K. Palčiauską)
Antanas Dundzila

Tuoj po karo, Vokietijos 
lietuvių gimnazijos aplinko
je teko perskaityti nepamirš 
tarną V. Hugo romaną, 
"Vargdienius". Tikiuosi 
kad ir Jūs būsite šį romaną 
skaitę, jį prisimenate. Be 
abejo, atsimenate geradarį, 
kilnadvasį Žana Valžaną ir 
jį persekiojusį policijos in
spektorių Žaverą.

Kas knygos neskaitėte - 
gal matėte vieną iš kino pa
statymų arba maždaug prieš 
penkmetį nepaprastai popu
liarų muzikinį veikalą. Aiš
ku, siūlyčiau ir pačią knygą 
perskaityti, tikrai neapsi
gausite. Rinkoje, miestų 
bibliotekose yra jos sutrum
pintų versijų, o 1987 anglų 
kalboje vėl pasirodė kišeni
nio formato, pilnas "Les Mi 
serables" vertimas. Čia tik 
įspėsiu, kad ta 1987 m. kny
gos laida apima... net 1,463 
puslapius. Esu tikras, kad 
mano skaityta lietuviškoji 
versija buvo sutrumpinta.

Paskutinio dvidešimtme
čio bėgyje tas įnirtęs, labiau 
įstatymo raidę o ne dvasią 
sekdamas“, kaltas ir nekaltas 
savo aukas aršiai persekio
jęs inspektorius Žaveras bu
vo įsikūnijęs JAV Teisingu
mo departamento Office of 
Special Investigations (OSI) 
skyriuje. Mes, lietuviai, la
bai ryškiai savo tarpe turėjo 
mc ypač vieną tokių Žavero 
nekaltų aukų, šių metų pra
džioje mirusį ir prieš mirtį 
savo bylą Amerikos teisme 
bent dalinai laimėjusį, Ka
zimierą Palčiauską.

Jau koks penkmetis, kai 
šios OSI ir inspektoriaus Ža 
vero panašumas persekioja 
ir mane. DIRVOJE šia K. 
Palčiausko asmenybės bei 
jo persekionimo tema pra
dedame trejeto straipsnių 
ciklą. Šiai temai prašau jū
sų dėmesio.

*****
Pagarbiai nulenkęs galvą 

prieš Kazio Palčiausko 
(1907-1992) asmenybę, 
trumpai suminėsiu esminius 
jo darbų bei tragikos su OSI 
bruožus. Amerikos "teisin
gumui" Velionis prasikalto 
tuo, kad 1941 m. Lietuvos 
Laikinosios Vyriausybės 
buvo paskirtas Kauno mies
to burmistru. Tose pareigo
se jis buvo labai trumpai, 
bet kaip tik tuo metu, kai 
vokiečiai Viljampolėje įkū
rė Kauno getą. Už tai K. 
Palčiauską dabar persekiojo 
Amerikos žaverų "teisingu
mas". Jam net grėsė depor
tacija į Sovietų Sąjungą.

Mano palies pažintis su 
K. Palčiausku užsimezgė 
Lietuvių Skautų Sąjungos 
aplinkoje. Mano akimis, K. 

Palčiauskas buvo Lietuvos 
jaunimo auklėtojas tikrąją 
to žodžio prasme, labai 
daug pozityviai davęs lietu
vių skautų vaikiai. Kaip 
žmogus jis buvo eruditas, 
skautybėje - gilvelistas ir 
prityręs vadovybės organų 
darbuotojas, tikrai neeilinis 
Lietuviškosios Skautijos 
narys - tas "L" ir "S" sąmo
ningai čia rašant didžiąją 
raide. Šeimos žmogus, iš 
profesijos - ekonomistas. 
Enciklopedijoje yra žiups- 
nys Br. Kviklio parašytų bio 
grafinių žinių apie jį, apie jį 
DIRVOJE rašė M. Naujokai 
tis.

Po K. Palčiausko laido
tuvių man taip rašė viena 
bičiulė, Palčiausku šeimą 
pažinojusi iš arti: "Gyveni
mas jam nebuvo dėkingas, 
bet daugeliui mūsų iki pas
kutiniųjų savo veiksmingų 
dienų jis buvo sielos tauru
mo ir pakantrumo pavyz
džiu." Aš pats šitaip pasa
kysiu: jau suaugusiojo am
žiuje, per tris dešimtmečius, 
aš nesutikau nė vieno lietu
vio, kuris K. Palčiauską bū
tų smerkęs, kaltinęs, reiškęs 
juo nepasitenkinimą; gi teko 
sutikti daug lietuvių, kurie jį 
gerbė ir vertino.

*****
Žaveriški kaltinimai dėl 

žydų naikinimo lietuvių tau
tai bendrai, o K. Palčiauskui 
asmeniškai, kaip kokie aud
ros debesys, pradėjo rodytis 
apie 1962-63 metus. Atsi
menu, tada amerikiečių 
spauda Chicagoje išspausdi
no lietuvių pavardžių sąra
šą, pradedant laikinosios 
Vyriausybės J. Brazaičiu, 
vysk. V. Brizgiu, K. Pal
čiausku bei kitais ir, bai
giant, jei neklystu, pik. J. 
Šlepečiu. Kai tuo metu jau 
dabar senokai nugriautame 
Chicagos centro viešbutyje 
turėjo vykti koks tai tų kal
tintojų išreklamuotas subu
vimas, koks pusšimtis lietu
vių nuvyko demonstruoti - 
lietuvių padėtį aiškinti su 
plakatais ir dalinamais lape
liais. Ta demonstracija di
desnio įspūdžio miesto cent 
re nepadarė. Reikalą daug 
efektingiau sutvarkė kokia 
tai latvė moteris, nuėjusi į tą 
posėdžio salę ir joje palcidu 
si dėžėje atsineštas peles... 
Salėje kilo sąmyšis, kaltinto 
jai bent laikinai išbėgiojo 
(turbūt, kartu su pelėmis), o 
visą incidentą aprašė plačio
ji Chicagos spauda. Gi ta 
latvė, kiek prisimenu, net 
nebuvo bausta už tvarkos 
ardymą. Aišku, tokio tos 
latvės elgesio pateisinti ne
galima, tačiau galima šyp
sotis...

Vėliau sužinojau, kad į 
kaltintojus rimtai kreipėsi 
vysk. V. Brizgys. Jis jiems 
pareiškė, kad, jei kaltinimai 
kartosis, tai jis iš Vatikano 
gaus leidimą ir kaltintojus 
trauks atsakomybėn už 
šmeižtą. Kaltinimai prieš jį 
sustojo. Iš vis, atrodo, kurį 
laiką šį aukų medžioklė ap
rimo. Dalis apkaltintojų nu
mirė. Tačiau smala pradėjo 
vėl kunkuliuoti už kokio de
šimtmečio, JAV Kongrese 
1979 m. pravedus įstatymą 
ir įkūrus OSI įstaigą.

Tuo metu jau pensijos 
amžiuje į Floridą iš Chica
gos priemiesčio išsikėlęs K. 
Palčiauskas man minėjo, 
kad, pagal naujai pravestą 
įstatymą, reikalas darosi vi
sai rimtas. Vienu metu jis 
galvojo, kad bus galima nu
eiti į Amerikos įstaigas, jose 
išdėstyti Lietuvos padėtį bei 
savasias pareigas tuo jį kalti 
namuoju laikotarpiu ir tokiu 
būdu kaltinimus likviduoti. 
Deja, tose įstaigose sėdėjo 
V. Hugo fantaziją viršinan- 
tįs žaverai ir į kalbas nesi
leido. Lietuvių visuomenė 
augo susirūpinimas, bet vis 
dar buvo pasitikima Ameri
kos teisine sistema.

Būdinga, kad Amerikoje 
nebuvo ir nėra kriminalinio 
įstatymo, reikalaujančio 
traukti atsakomybėn asme
nis už nusikaltimus, įvykdy
tus kitoje valstybėje, II-jo 
Pasaulinio karo metu. Ame 
rikos žaverai tačiau kibo 
prie K. Palčiausko už tai, 
kad jis suklastojęs emigraci
jos į Ameriką dokumentus, 
nes jis konkrečiai juose ne
parašė, kad buvo Kauno bur 
mistru. Už tai grėsė piliety
bės atėmimas ir deportaci
ja... į Sovietų Sąjungą. 
Taip, į Sovietų Sąjungą, 
nors JAV-ės vis nepripažino 
Lietuvos aneksijos irt.t.

Aiškinimų dėl dokumen
tų "klastojimo" žinome irgi 
daug ir įvairių. Tereikia pri 
siminti pokarinėse pabėgė
lių stovyklose amerikiečių 

kariuomenės vykdytus 
"skryningus". Jų metu visi 
drebėjome, o daug kas nu
kentėjo. Mes juk buvome 
pabėgę nuo amerikiečių ka
ro sąjungininko pragaro, tad 
buvome pavojuje tapti ap
šaukti naciais. Gi mus tada 
ir kvotė ir teisė nė vidurinių 
mokyklų nebaigę, nei isto
rijoje nei teisėje nekvalifi
kuoti puskarininkiai - pats 
gerai atsimenu tokią sesiją. 
Vienas mano bičiulis viešai 
visiems pasakoja, kaip net 
pats JAV konsulas sufalsi
fikavo imigracijos duome
nis jo tėvams. "Kokia jūsų 
profesija?", klausė konsu
las. "Gimnazijos direkto
rius", jam atsakė. "Su tokia 
profesija Amerikoje darbo 
negausi. Aš įrašysiu, kad 
jūs ūkininkas", pasakė ir 
taip įrašė pats JAV valdžios 
atstovas. Objektyviai žiū
rint, čia konsulas irgi suklas 
tojo duomenis. Tačiau ža- 
verams šitoks klastojimas 
nerūpėjo.

Taip pat prisimintina, 
kad bolševikinės okupuoto 
krašto institucijos su OSI 
mielai bendradarbiavo. Gi 
OSI, imdama liudininkų pa
rodymus ir "dokumentus" iš

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

KGB, lengvabūdiškai kom
promitavo amerikiečių tei
sinį procesą. Kad ir šian
dien pavarčius amerikiečių 
spaudą, yra aišku, kad OSI 
žaverams labiau rūpėjo ne 
teisė ar tiesa, bet apkaltinto
jo nuteisimas.

Dar ir dabar OSI įstaiga 
veikia. Pagal 1992-V-27 at
spausdintas Associatcd 
Prcss žinias, Amerikai OSI 
kainuoja 3 milijonus dolerių 
per metus. į tą sumą, aišku, 
neįeina kilų valdžios įstaigų 
OSI tikslams išleidžiamos 

sumos. OSI dirba 40 žmo
nių. Tiesa, deportacijų da
bar jau nebesigirdi. Nebe- 
skaitome ir apie sovietų "pa 
rūpintus" liudininkus. Ta
čiau, nežiūrint šiuo metu 
atidengto juridinio OSI ban
kroto Dcmjanjuko byloje, 
OSI tebegyvena aukso am
žių ("is reaping a bonan- 
za"). OSI žaverai medžiok
lėms yra išvykę į Lietuvą 
Latviją ir Ukrainą.

*****
Suglumintas inspekto

rius Žaveras "Vargdieniuo
se" nusižudo. Visą savo pro 
fesinį gyvenimą aršiai per
sekiojęs Valžaną, jis nebe
galėjo suderinti savo sąži
nės, savo nuovokos su įsta
tymo raide ir Valžano asme
nybe. Tamsią naktį, per de
šimtį knygos puslapių pra
klaidžiojęs Paryžiaus gatvė
mis, jis nusiskandina Senos 
uėje. Skaitytojas tame nusi
žudyme mato paties perse
kiotojo kaltės, o gal net tos 
visos juridinės sistemos ban 
krotą.

Mums telieka klausti, ar 
iškilų mūsų tautos sūnų per
sekioję žaverai iš vis turėjo 
nuovoką ar sąžinę. Klausia
me ir laukiame...

(Bus daugiau) 
(1992-VI-12)

A. SABAITIS IR C. HARRIS 
prašomi pasiųsti savo 
adresus į Vilnių "Gimtosios 
Kalbos" žurnalui, nes 
prenumciatos mokestis per 
banką gautas be adreso.

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

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003
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KAIP AUGO JAUNOS 
LIETUVOS LAIKRAŠTININKAI

Ištraukos iš Valentino Gustainio knygos
"Nuo Griškabūdžio iki Paryžiaus"

1919-1925 metais jauną 
Lietuvos valstybę galima 
trumpais žodžiais apibūdinti 
kaip jaunimo ir kaimiečių 
kūrinį. Neminėsiu čia fak
tų, kad labai atsakingas val
stybės valdymo pareigas 
dažnai tekdavo pavesti stu 
dentams, o tai ir abiturien
tams, išėjusiems mokytojų 
seminarijos kursą, o tai dar 
jo ir nebaigusiems. Visa 
vyresnioji tautiškai susipra
tusių inteligentų karta no
rom nenorom turėjo imtis 
itin svarbių valstybės gyve
nimo bei jos kūrimo funk
cijų. Nors periodinės spau
dos vaidmuo kuriant val
stybę buvo neabejotinai 
svarbus, bet atsirado dar 
svarbesnių valstybės valdy
mo postų, į kuriuos nuėjo ir 
visi seniau daugiau ar ma
žiau patyrę laikraštininkai. 
Todėl ir laikraščius reda
guoti bei jiems straipsnius 
rašyti turėjo imtis jaunimas.

Kaip yra žinoma, vyriau
sybės oficiozą "Lietuva" 
Kaune pradžioje kurį laiką 
redagavo Mykolas Biržiška. 
Tačiau man pačiam užėjus į 
to dienraščio redakciją, tuo
met Totorių gatvėje, vyr. re
daktoriaus kėdėje radau stu
dentą Balį Sruogą. Kaip il
gai studentas Sruoga tą lai
kraštį redagavo, tikslių ži
nių neturiu. Žinau tik tiek, 
kad po Steigiamojo Seimo 
rinkimų ir naujos, jau nelai- 
kinosios, bet nuolatinės vy
riausybės sudarymo vyriau
sybės oficiozą "Lietuvą" ke
letą metų redagavo Kazimie 
ras Jokantas, kurio pava
duotoju buvo Justinas Stri
maitis, doras ir teisingas jau 
nas vyras, bet aukštųjų 
mokslų net neragavęs.

Lietuviškos periodikos 
jaunystėje buvo du pagrindi 
niai sunkumai laikraščių re
daktoriams: spaudos reika
luose nusimanančių bendra
darbių stoka ir jų menkas 
nusimanymas licteralūrinės 
kalbos stiliaus dalykuose. 
Pats buvęs kalbos taisytojas 
Vilniuje ėjusių lietuviškų 
laikraščių ir gerai apie re
daktorių bėdas nusimanąs, 
Jonas Jablonskis rekomen
davo Kaune ėjusių laikraš
čių redaktoriams vieną kitą 
gabesnį savo mokinį studen 
tą laikraščių kalbai taisyti. 
Tai jo rekomenduotas, tie
siog pasiųstas dirbti į "Lie
tuvos" redakciją kalbos tai
sytoju, čia ilgesnį laiką la
bai sėkmingai dirbo Zigmas 
Kuzmickis, geras lituanis
tas, vėliau pasižymėjęs va
dovėlių autorius ir pedago
gas. Teko ir kitų Kaune ėjų 
šių laikraščių redaktoriams, 
ne visada gerai mokėju

siems literatūrinę kalbą, nau 
dotis Jablonskio mokinių 
studentų lituanistų paslau
gomis. Pažymėtina, kad ne 
vienas kalbos taisytojas, 
dirbdamas redakcijose, pats 
išėjo į žurnalistus.

Nors aš pats, pradėjęs ra
šinėti į laikraščius 1918 me
tais, rašydamas taip, kaip 
mano gimtųjų apylinkių 
žmonės kalbėdavo, maniau 
mokąs lietuvių kalbą, bet 
kartą buvau paties Jablons
kio mandagiai sugėdytas, 
kad savo rašiniuose dariau 
nemaža klaidų, neleistinų 
literatūrinėje kalboje. Tai 
atsitiko 1922 m. Buvome 
įsteigę Lietuvių studentų tau 
tininkų korporaciją "Neo- 
Lithuania". Išleidome tos 
jaunos organizacijos laikraš 
tį, pavadinę jį "Jaunoji Lie
tuva". Tenai išspausdinome 
mano rašytą programinį 
straipsnį ir dar kitą, mano 
pasirašytą, papildomą straip 
snį apie Tautą ir jos vadus. 
Jablonskis paskaitė tą mūsų 
laikraštuką ir pasikvietė ma
ne pas save pasikalbėti.

- Skaičiau jūsų laikraštį,
- ėmė aiškinti Jablonskis. - 
Mintys jame visai geros. 
Nieko nepasakysi prieš jūsų 
užsibrėžimą kelti tautinę lie 
tuvių kultūrą. Graži mintis. 
Deja, kalba, kuria jūs savo 
mintis reiškiate, anaiptol nė
ra tokia graži. Atrodo, kad 
jūs lyg užmiršote, jog tauti
nės kultūros pagrindas yra 
visų pirma jos išpuoselėta, 
graži literatūrinė kalba. Tad 
jums nuoširdžiai patariu ir 
pačiam daugiau lietuvių lite 
ratūrinės kalbos pramokti, ir 
pasirūpinti, kad ateityje jūsų 
spaudai paruošti rašiniai bū
tų ištaisyti pagal visus litera 
tūrinės kalbos reikalavimus,
- labai švelniai tėviškai Ja
blonskis mane pamokė. Bu 
vo tai pirmas mano asmeniš 
kas susitikimas su juo. Jo 
rimta, nors ir labai švelni 
mano rašomosios kalbos 
kritika man padarė didžiau
sią įspūdį...

Čia turiu pažymėti, kad 
lig tol faktiškai niekur savo 
gimtosios kalbos nebuvau 
mokęsis, kalbėjau taip, kaip 
mano apylinkės žmonės, ir 
tiek. Pradinėje Griškabū
džio mokykloje 1908-11 mc 
tais mokytojas Julius Mise
vičius, kaip ir kiti jo amži
ninkai mokytojai lietuviai, 
norėdami kuo geriau vaikus 
išmokyti rusų kalbos, mūsų 
gimtajai kalbai neskirdavo 
jokio dėmesio. Jie tik po 
kiek pramokydavo lietuviš
kai skaityti iš A ir B elemen 
toriaus, dar šį tą iš lietuviš
kos "Žvaigždutės", ir tiek. 
O tai dažnai dar ir padraus- 

davo lietuviškai tarp savęs 
mokiniams kalbėti net per 
pamokų pertraukas. Horri- 
bile dietų: įpareigodavo su
skųsti tuos mokinius, kurie 
per pertraukas pakalbėdavo 
lietuviškai. "Nusikaltusius" 
priešpiet palikdavo be pietų, 
o nusikaltusiems popiet už
duodavo iššluoti mokyklą!

Kauno gimnazijoje buvo 
leidžiama norintiems pasi
mokyti lietuvių kalbos įmo
kėti po šešis rublius už tą 
mokslą ir kas savaitę po pri
valomų pamokų turėti po 
dvi lietuvių kalbos pamo
kas. 1913/14 mokslo me
tais Kauno gimnazijoje no
rintiems lietuvių kalbos pa
mokas dėstė Jonas Ilgūnas, 
buhalterijos specialistas. Jis 
faktiškai nieko neišmokė, ir 
jo pamokas lietuviai moks
leiviai lankydavo daugiau 
"dėl lietuviško fasono".

1919 metais maža tepa
rašiau į laikraščius. Tarna
vau savanoriu I artilerijos 
pulko štabe - jaunesniuoju 
raštininku. To pulko vado 
adjutantas Vladas Natkevi
čius, patyręs, kad moku ra
šyti, mane pasiėmė iš bate
rijos į raštininkus, tardamas:

- Prie pabūklo gali gerai 
dirbti bet koks kaimo ber
nas, o tu moki rašyti geriau 
už daugelį karininkų. Rašti
ninkų dabar mums reikia la
biau negu numerių prie pa
trankos!..

Tarnaudamas kariuome
nėje eiliniu kareiviu, netu
rėjau laiko galvoti apie veda 
muosius straipsnius laikraš
čiams, tuo labiau kad ir te
mų čia neturėjau. Tačiau 
vieną kitą straipsnelį ir čia 
parašiau, kai pradėjo eiti sa
vaitraštis "Kariškių Žodis", 
leidžiamas prie generalinio 
štabo Kaune. Pamenu, pa
rašiau porą straipsnelių, ku
riuos pasiunčiau paštu. 
Straipsneliai buvo išspaus
dinti, ir aš gavau kvietimą 
užeiti į savaitraščio redakci
ją. Užėjau. Čia mane pa

sveikino du jauni karininkai 
redaktoriai: Petras Ruseckas 
ir Vytautas Steponaitis. Juo 
du mane ragino daugiau ra
šinėti ir man paskatinti už 
išspausdintus straipsnelius 
išmokėjo honorarą. Tai ma
no gyvenime buvo pirmas 
netikėtas honoraras.

Jau gerai nepamenu, ką 
tuose straipsniuose "Kariš
kių Žodžiui" rašiau. Teat
menu tik vieną rašinėlį apie 
tai, jog buvau pasipiktinęs, 
kai sužinojau, kad vienas iš 
Voronežo grįžęs abiturien
tas, 1919 metų pradžioje 
Griškabūdyje mitinge agita
vęs prieš Lietuvos nepri
klausomybę ir prieš savano
rius į Lietuvos kariuomenę, 
buvo gavęs stipendija ir iš
vyko į Berlyną aukštųjų 
mokslų studijuoti. Tame sa 
vo straipsnyje aš to laimin
gojo studento pavardės ne- 
nurodžiau ir pats savo pavar 
de nepasirašiau. Pasirodo, 
tą mano straipsnelį paskaitė 
ir prezidentas Smetona. Jis 
pavedė savo draugui inžinie 
riui Žaliui sužinoti, kas to 
straipsnelio autorius ir apie 
kokį bolševikuojantį studen 
tą, gavusį stipendiją, tenai 
kalbama. Tad buvau iš
kviestas į miestą, kur inži
nieriui Žaliui ir nupasako
jau, kodėl aš nepatenkintas, 
kad prieš savanorius ir prieš 
nepriklausomybę agitavu
siam duota stipendija, ir jis, 
užuot tarnavęs kariuomenė
je, galėjo Berlyne eiti aukš
tuosius mokslus.

- Mano nuomone, - į po 
kalbį įsiterpė drauge su Ža
liu buvęs Martynas Yčas, - 
vyriausybė pasielgė labai 
išmintigai, duodama stipen
diją bolševikui, kad jis galė
tų išvažiuoti į Berlyną ir pas 
mus nedrumstų visuomenės. 
Berlyne eidamas aukštuo
sius mokslus jis susipras, 
bolševizmas jam išgaruos, ir 
ateityje jis galės būti geras 
valdininkas...

Iš tikrųjų, įvyko taip, 

Clevelandietės tinklininkės, laimėjusios čempionatą: E. Laniauskienė, R. Maželytė, R. Kliorienė, E
Sirgėdienė. A. Babickienė, J. Gužauskaitė ir V. 2iedonienė. Irenos Kijauskienės nuotr.

kaip Yčas sakė: anas bolše- 
vikuojantis Berlyne išėjo 
aukštuosius mokslus ir vė
liau buvo sąžiningas, geras 
Lietuvos valstybės tarnau
tojas...

Labai norėjau ir aš kuo 
greičiausiai išlaikyti bran
dos egzaminus ir studijuoti 
aukštuosius mokslus kur 
nors užsienyje, nes Lietuvo
je aukštosios mokyklos dar 
nebuvo. Pagaliau ir man 
pavyko 1921 metų pavasarį 
drauge su Kauno pirmosios 
gimnazijos abiturientais iš
laikyti eksternu visus bran
dos egzaminus ir ateinantį 
rudenį išvažiuoti į Heidel
bergą, kur aš įstojau į uni
versitetą filosofijos ir valsty 
bės mokslų studijuoti. No
rėjau kuo geriausiai apsišar
vuoti tokiais mokslais, kurie 
labiausiai praverstų spaudos 
darbininkui. Jau buvau ga
na gerokai palinkęs į laikraš 
tininko profesiją, galvojau 
apie tai, kad gyvensiu iš sa
vo plunksnos uždarbių.

Ne aš vienas, norėdamas 
geriau pasiruošti žurnalisto 
publicisto darbui, išvykau į 
užsienius studijuoti. Vyko 
ten panašiais tikslais ir kiti 
jaunuoliai, prieš tai jau po 
kiek išbandę savo korespon- 
dcncinius gabumus. Primin 
siu Eduardą Turauską, Vla
dą Natkevičių, Juozą Saka
lauską ir kitus, kurie, būda
mi studentai, iš Vakarų Eu
ropos rašinėjo straipsnių bei 
korespondencijų savo pa
kraipų laikraščiams. Stu
dentaudamas aš rašinėdavau 
nemaža korespondencijų ir 
šiaip straipsnių iš užsienio. 
Vienus adresuodavau Tu
mui-Vaižgantui, kitus gi ofi 
ciozo "Lietuva" redakcijai, 
kur juos pirmiausia skaityda 
vo ir kone visus spausdin
davo tas asmeninis mano 
draugas justinas Strimaitis, 
būdamas vyriausio redakto
riaus pavaduotoju. Čia pri
minsiu tokį kuriozą, kaip aš 

(Nukelta i 10 psl.)
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Daug prikalbėta, daug 
prirašyta, nemažai pykčio 
išlieta dėl Lietuvos piliety
bės. Tie, kurie ją turėjo kar
tu su savo motinos pienu la
bai pergyveno, kad kažkaip 
nevisai aiškiai naujoji Lie
tuvos valdžia pilietybę atė
mė. Paskui susigriebė nevi
sai gražiai padariusi. Tad, 
sako, galite gauti, jeigu taip 
labai trokštate.

Aną dieną Marųuette par 
ke, Chicagoje, patriotiniais 
darbais pasižymėjusios mo
terėlės tą trokštamą piliety
bę dalino, kas tik jos pagei
davo. Sumoki dvidešimt do 
lerių ir tu pilietis. Gali bal
suoti, gali į Lietuva važiuoti 
ir visiems girtis, kad esi Lie 
tuvos pilietis.

Perspėju. Nesigiric Ame 
rikos valdžiai. Ko gero gali 
supykti ir Amerikos piliety
bę atims, o gal net į "džėlą" 
patupdyti, kad sulaužei 
Amerikai duotą priesaiką, 
kad būsi ištikimas pilietis ir 
niekad netarnausi svetimai 
valstybei.

Dar kita grėsmė kybo ant 
balsuotojų Lietuvos pilie
čių. Sakysime, Lietuvos vai 
džia paskelbia "Lietuvos 
darbo tarnybą". Visi Ameri 
koje gyvenantieji balsuoto
jai turi tuojau pat prisistatyti 
į savo gimtas vietas, Jcur 
jiems bus paskirstyta dar
bai. O tų darbų begalės. 
Pradedant valymu vieškelių, 
valstybinių pastatų, miškų, 
upių, ežerų. Dar gerai kūne 
pasilaikantieji bus įjungti į 
apsaugą. Teks išmokti ka
rinės rikiuotės ir ginklų nau 
dojimo. Ar manai, kad tik 
balsavimas padaro tave pi
liečiu? Atsibusk.

Pripratę prie įvairių pro
testų kai kurie ims šiauštis. 
Bet Lietuvos valdžia griež
ta. Nors dar nežinoma ar 
bus tas pats prezidentas, ar 
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kas nors kitas. Bus aiškiai 
pasakyta: Troškai būti pilie
čiu, tad atlik savo pareigas, 
kaip pridera ir nesišiaušk 
prieš valdžią. Čia tau ne 
Amerika. Kreipsimės į Bu- 
shą ir jis mums padės su
tvarkyti tokius neklaužadas.

Dar viena galimybė kibo 
ant naujai atgimusių Lietu
vos piliečių. Parlamentas, 
kuriame sėdi daugumas už
simaskavusių komunistų, 
kurie griežia dantį ant bur
žujų, nubalsuos apdėti mo
kesčiais tuos Amerikoje gy
venančius. Ir taip apdės, 
kad reikės savo namelį par
duoti, kurį per visą gyveni
mą tampydamas nusipirkai.

Mano draugas Florijonas 
tais klausimais turi labai aiš 
kią nuomonę.

- Ėjau balsuoti. Mokė
jau dvidešimkę. Saliūne 
daugiau praleidžiu. Sakai, 
man pavojinga. Nieko nebi 
jau. Lietuvos ambasadorius 
Washingtone užtikrino, kad 
jokio pavojaus prarasti Ame 
rikos pilietybę. O iš kur jis 
žino? Jis ne Amerikos val
džia. Jis paveldėjo ambasa- 
dorystę, tai mano kad gali 

Vilties Draugijos suvažiavimo registracijoj dirbą: Juozas 2vynys, 
Vladas Blinstubas ir Antanas Jonaitis.

valdyti kaip koks karalius. 
O kalbant apie karalystę. 
Kodėl mes turėjome balsuo
ti dėl prezidento? O gal aš 
noriu karaliaus, o gal dikta
tūros. Kodėl balsavime ne
buvo pasirinkimo? Jeigu 
amerikiečiams būtų pateik
tas toks balsavimas: ar jie 
nori prezidento. Devynias
dešimt nuošimčių nubalsuo
tų, kad jiems nereikia prezi
dento. Tie prezidentai taip 
įgrįso. Bet Amerikos prezi
dentai gudrūs. Tokių balsa
vimų neskelbia.

- Tai už ką tu balsavai?
- Neklausk. Čia mano 

asmeninis reikalas. Taip. 
Balsavau pasisakydamas - 
taip. O dabar girdžiu, kad 
Lietuvoje balsavo - ne. Tai 
katrie gudresni? O patyliai 
tau pasakysiu, man visas 
reikalas keistas. Kaip mes, 
už tūkstančių mylių gyven
dami, galime pasakyti ką jie 
Lietuvoje turi daryti? Tik 
man keista, kad rinko tik po 
dvidešimtę. O kodėl ne po 
penkiasdešimt? Patriotai 
būtų mokėję. O gal net 
daugiau. Tik kas iš to visko 
praturtės?

Florijonas dar daug kal
bėjo, bet nutariau nebeklau
syti, nes girdėjau, kad dar 
bus įvairių balsavimų. Tada 
pasikalbėsime.

Tel.: (416) 798-3320 Fax: (416) 798-3321
Tel.: (416) 534-3860 Fax: (416) 533-4910

Gerardas Juškėnas

IDITAROD LENKTYNĖS
JAV-bėse esama visokių 

lenktynių: Indianapolis 500, 
Budvveiser 500 ir pan. Ta
čiau visas tas varžybas pra
lenkia savo atšiaurumu kas 
žiemą rengiamos Iditarod 
šunų traukiamų rogučių 
lenktynės Aliaskoje.

1925 m. žiemą Nome 
mieste siautė difterito epi
demija. Dėl sniego pūgų ir 
neegzistuojančių kelių neį
manoma buvo pristatyti se
rumą iš Anchorage miesto. 
Tačiau tą savanoriškai pada 
re šunų rogutėmis keliauda
mas vienas užsigrūdinęs 
varovas ("musher"), prista
tydamas serumą į Nome. 
Šiam humaniškam žygiui 
atžymėti pradėtos Iditarod 
Tako lenktynės.

Šią žiemą jau 20-tą kartą 
Iditarod lenktynėse dalyva
vo 76 varovai. Varžybas lai 
mėjo Martin Buser. Jis su 
13 šunų per naują redordinį 
laiką - 10 dienų 19 valandų 
ir 17 minučių nuvažiavo 
1159 mylias iš Anchorage į 
Nome, Beringo Jūros pa
kraštyje. Jam teko $50,000 
laimikis ir sunkvežimis. 
Antroje vietoje buvo mote- 

-ris Susan Butcher (1990 m. 
laimėtoja) su $40,000 laimi
kiu ir trečias atkeliavo Tim 
Osmar, kuriam teko $35,000 
laimikis. Iš 76 varžovų de
vyni iškrito, o kiti, kad ir 
vėluodami, stengėsi užbaig
ti pradėtas lenktynes.

Martin Buser, Šveicari
joje gimęs, yra nepaprastai 
pamylęs savo šunis, esą 
lenktynių metu vienišuose 
tarpuose dažnai jiems trau
kė dainas.

Iditarod ir kitas šunų su 
rogutėmis lenktynes aty- 
džiai stebi JAV Žmonišku
mo Draugija (Humane So- 
ciety) ir kitos gyvulių glo
bos organizacijos. Kiekvie
noje sustojimo vietoje vete
rinarijos gydytojai tikrino 
rogių komandas.

Šių metų Iditarod nuosto 
liai: vienas šuo nugaišo dėl 
širdies ligos pradžioje lenk
tynių ir nukritęs sudužo lėk
tuvas, kuriame buvo sužeis
ti lakūnas ir oficialus lenk
tynių fotografas.

* * *
SKAUTAI NENUSILEIDO

Kalifornijoje - Bay apy
gardoje (San Francisco) Uni 
ted Way labdarybė pagrąsi- 
no, kad nutrauks paramą vie 
tos skautams. Ginčo objek
tas - homoseksualai skautų 
vadovai ir skautai. Boy 
Scouts of America su štabu 
Irwing, Texase, jau 82 me
tus turi draudimą, kad homo 
seksualai neitų skautininkų 
pareigas arba būtų skautų 
organizacijos nariais.

Šiuo metu BSA. turi 4.2 

milionus narių nuo 7 iki 21 
m. amžiaus. Bay apygardo
je skautauja 100, 000 narių. 
Nuo 1910 m. 84 milionai 
berniukų perėjo skautų gre
tas. Ben H. Love, BSA. vy
riausias vadovas, pareiškė, 
kad skautija nekeis savo 
principų, o trūkstamas lėšas 
gaus iš kitų šaltinių.

* * *
NAUJA SKAIDRIOJI
Kadais Lietuvoje didžia- 

vomės degtine vad. "skai
drioji". O štai mūsų pėdo
mis bando sekti viena iš 
JAV bendrovių - Pepsi Co. 
Naujas jos gėrimas vadinsis 
CrystaI Pepsi.

Laike 18 mėn. tyrimo la
boratorijose buvo išbandyti 
3000 receptų, kol nuspręsta 
gaminti bespalvį ir be kofei
no gazuotą gėrimą. Kaip ir 
įprastinė Pepsi Cola jis yra 
pasaldintas kukurūzų siru
pu. Tačiau 12 uncijų porci
ja turi tik 130 kalorijų, vie
toje 150 įprastinei Pepsi. 
Rinkos bandymai yra atlie
kami Dalias, TX, Providcn- 
ce, R.I. ir Colorado valsty
bėje, kurie gali užtrukti iki 
6 mėn.

Crystąl Pepsi yra varžy
bų su Coca-Cola pasekmė. 
Pirmaujanti Coca-Cola sa
vo keliu išėjo į varžybas - 
su šalta arbata (ice tea) ir 
kava skardinėse. Tų varžy
bų prižastis - šiame karšte 
padidėjo senesnių žmonių 
skaičius, kurie mažiau geria 
tų "pepsų".

♦ ♦ ♦

NAUJAS AMATAS - 
BANKŲ PLĖŠIMAS 
1991 m. šiame krašte pa

sireiškė nauja epidemija - 
bankų plėšimas. Valdžios 
pareigūnai teisina tai narko
tikais, skurdu ir iš viso ban
kų lengvu apiplėšimu. Dar 
nesuvesta viso krašto meti
nė statistika, tačiau anot 
FBI pareigūnų tikriausiai 
viršys 1990 m. skaičių - 
7,837.

Kai kuriuose miestuose, 
kaip - New Yorkas, San 
Francisco ir Bostonas, tie 
skaičiai pernai sumažėjo. 
Tačiau Los Angeles turėjo 
810 bankų apiplėšimų, di
džiausią skaičių visame kraš 
te. Atlantoje apiplėšimai 
daugiau negu padvigubėjo 
iki 247 nuo 109 1990 me
tais. Chicagoje tas skaičius 
paaugo nuo 59 iki 95.

Clevelande 1991 m. bu
vo 106 bankų apiplėšimai, 
palyginus su 79 1990 m. 
Banką apiplėšti nesunku ir 
paprastai daug pelningiau 
negu apiplėšti maisto krau
tuvę. Tačiau paprastai tris 
iš keturių banko plėšikų 
greit pagauna.
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NEW YORKAS ATSISVEIKINA 
SU ABITURIENTAIS

P. Palys

New Yorke, Maironio 
lietuviškoji šeštadieninė 
mokykla įsikūrė 1950 me
tais. Darbą pradėjo Apreiš
kimo parapijos mokyklos, 
Brooklyne, NY., patalpose, 
su 80 mokinių. Vėliau, mo
kinių skaičius augo ir buvo 
pasiekęs virš 200.

Apreiškime mokykla iš
buvo apie 20 metų. Vėliau, 
sąlygoms pasikeitus, lietu
viams iŠ Brooklyno kelian
tis į kitus miesto rajonus, 
mokykla buvo perkelta į vie 
tinę Holy Child Jesus parapiji 
nę mokyklą, Queens, NY.

Šį rudenį Maironio mo
kykla vėl grįžta į "namus" 
ir darbą pradės Kultūros Ži
dinio patalpose. Mokyklos 
vedėja- Rasa Juškienė.

ABITURIENTŲ 
IŠLEISTUVĖS

Šiais mokslo metais Mai 
ronio mokykla baigė 12 mo 
kinių: Linas Čemauskas, 
Marius Maldutis, Lina Ma- 
tusaitytė, Darius Penikas, 
Lina Penikaitė, Monika 
Pintsch, Matas Pintsch, Ar
vydas Rcmėza, Aušra Si- 
minkaitė, Rytas Stankūnas.' 
Kristina Šilbajorytė ir An- 
drea Valadkevičiūtė.

Iškilmingas atsisveikini
mas įvyko Kultūros Židinio 
didžiojoje salėje, šeštadienį, 
birželio 6 d. I iškilmes atsi
lankė virš 200 asmenų.

Atestatus, su savo para
šu, abiturientams įteikė ir 
sveikinimo kalbas pasakė 
Lietuvos ambasadorius prie 
JT Anicetas Simutis. Juos 
knygomis ir kitais daiktais 
apdovanojo: NY LB apy
gardos vardu - vicepirmi
ninkas Kęstutis Bileris, NY 
šaulių kuopos vardu - Al
girdas Jankauskas ir mokyk 
los komiteto tėvų vardu - 
Giedrė Stankūnienė.

Abiturientų vardu atsi
sveikinimo kalbą pasakė 
Marius Maldutis. .

PAGERBIAMAS 
MOKYTOJAS

Šių iškilmių metu išskir
tinai buvo pagerbtas uolus 
visuomeninkas, buvęs žur
nalo "Karys" administrato
rius, ilgametis Maironio mo 
kyklos mokytojas Alfonsas 
Samušis. Jis, šioje mokyklo 
je dirba nuo pat jos pirmųjų 
dienų. Taigi, iš viso, 42 me 
tus. Per tą laiką vedėjo pa
reigas ėjo apie 12 metų.

Apie pedagogo A. Samu 
šio ilgametę veiklą kalbėjo 
rašytojas ir Maironio mo
kyklos mokytojas Paulius 
Jurkus. Žodžiu sveikino am 
basadorius Anicetas Simutis 
ir mokytoja Elena Ruzgie
nė. Gauta sveikinimų ir raš
tu. A. Samušiui buvo uždė
ta plati lietuviška juosta ir 
padovanota didelė puokštė 

gėlių.
"...nesu tos garbės nusi

pelnęs. Aš tik atiduodu sko 
lą Lietuvai", -kalbėjo A. 
Samušis.

ŠOKA "TRYPTINIS"
Iškilmes užbaigė NY tau 

tinių šokių ansamblis "Tryp 
finis" pašokdamas šešis tau-

"Tryptinio vadovė - Jad
vyga Matulaitienė.

1992m. birželio 10 d.

KAIP AUGO JAUNOS 
LIETUVOS LAIKRAŠTININKAI

Ištraukos iš Valentino Gustainio knygos 
Nuo Griškabūdžio iki Paryžiaus

(Atkelta iš 8 psl.) 
išverčiau į prancūzų kalbą 
"redaktoriaus pavaduotojas" 
- "remplacant du redac- 
teur", ir mano Strimaitis sa
vo oficialioje vizitinėje kor
telėje savo einamas pareigas 
pavadino kaip mano buvo 
išversta. Tačiau kai tą jo 
kortelę pamatė tikras pava
dinimų bei titulų žinovas, 
tai jam paaiškino, kad "rem
placant du redacteur" faktiš
kai reiškia tik menko redak
cijos darbuotojo pavaduo
toją, - labai jau kuklus "titu 
las'L Mat prancūziškai lai
kraščio vyriausias redakto
rius vadinasi "directeur", ar
ba minimum "redacteur-en- 
chef'. Tad ir jo pavaduoto
jas turi būti su tokiais titu
lais suderintas...

Būdamas studentas, raši- 
nėdavau oficiozui "Lietu
vai" ir todėl, kad iš jos gau
davau honorarų, kurie sti
pendijos neturinčiam studen 
tui labai praversdavo, o Tu
mui-Vaižgantui rašinėda- 
vau daugiausia todėl, kad jis 
faktiškai redaguodavo tauti
ninkų srovės laikraščius, 
kad ir jo asmenybė man la
bai patikdavo. 1922 m. pa
vasarį jam parašiau strapsnį, 
peršantį naują tautinės link
mės studentų organizaciją. 
Tas mano straipsnis, pasira
šytas "Stud. phil. et cam.", - 
atseit "filosofijos ir valsty
bės mokslų studentas", bu
vo pirmas akstinas įkurti 
naują Studentų tautininkų 

Maironio lietuviškos mokyklos išleistuvės New Yorke. Prie stalo sėdi (iš kairės): rašytojas Paulius Jurkus, "Tryptinio" 
vadovė Jadvyga Matulaitienė, būvąs mokyklos kapelionas kun. Jonas Pakalniškis, vienas iš mokyklos steigėjų kun. Vytautas 
Pikturna, mokyklos tėvų komiteto pirmininkė Giedrė Stankūnienė, dabartinis mokyklos kapelionas kun. Antanas Prakapas, 
OFM.,ambasadorius Anicetas Simutis, NY LB apygardos vicepirmininkas Kęstutis Bileris ir ilgametis mokyklos mokytojas 
Alfonsas Samušis. Atsisveikinimo kalbą sako abiturientas Marius Maldutis. Dešinėje pusėje sėdi abiturientai.

Vyt. Maželio nuotr.
- ■“ :.................... - - - - .... —...... ■

tinius šokius: "Dobilėlį", 
"Juodbėrėlį", "Čigonėlį", "Per 
girią, girelę", "Šapnagių pol
ką" ir "Noriu miego".

Šis "Tryptinio" pasirody
mas buvo, nelyginant gene
ralinė repeticija. Jis, liepos 
mėnesyje, vyks į Chicagą ir 
ten dalyvaus IX-je lietuvių 
tautinių šokių šventėje.

Beveik visi abiturientai 
priklauso "Tryptiniui".

organizaciją, kuriai vėliau 
duotas "Neo-Lithuanijos" 
korporacijos vardas. • 

Prisimindamas laikus, 
kai rašinėjau laikraščiams 
būdamas studentas, gerai at
simenu, kad man labai pa
lankus buvo ir oficiozo "Lie 
tuva" vyr. redaktorius Kazi
mieras Jokantas. Jis ne tik 
ragindavo rašinėti, bet ir ho
norarą už raštus man po 
kiek padidindavo, - vietoje 
tada už eilute mokamų de
šimties centų man išrašyda
vo po 13-15 centų, motyvuo 
damas tuo, kad užsienyje 
studijuojančiam reikia pi
nigo...

Už savo raštus, išspaus
dintus įvairiais pavadini
mais ėjusių "Pažangiečių" 
srovės laikraščiuose, aš nie
kad jokių honorarų nesitikė
davau, nes žinodavau, kad 
jų leidėjai jokių pinigų tam 
reikalui neturėdavo. Tačiau 
į "redakciją", kuri būdavo 
Tumo-Vaižganto bute, Alek 
soto g. 6, kiekviena pasitai
kiusia proga užeidavau, no
rėdavau pakalbėti su pačiu 
Tumu-Vaizgantu. Kartą 
1922 metais rudeniop, prieš 
išvažiuodamas studijuoti į 
Heidelbergą, užėjau pas 
Vaižgantą pasikalbėti. Be
sikalbant jis man ir sako:

- Agi, daug esi prirašęs, 
reikėtų tau honorarą išmo
kėti, studentui juk pinigas 
itin reikalingas... -Tai pa
sakęs, jis pats iš kampo pa
kėlė porą laikraščių kom

TRISDEŠIMTAS
Dirvos novelės Konkursas

PREMIJA 700 DOLERIU 
skiriama iš

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

Tema: Autoriams suteikiama neribojama 
teisė novelės temą, turinį ir pobūdį 
patiems pasirinkti.

Ilgis: Novelė turi būti ne trumpesnė kaip 15 psl. 
mašinėle rašytų, su dvigubu tarpu

Laikas: Paskutinė rankraščiui įteikti data 1992 
metų rugsėjo 1 d. (pašto antspaudas).

Adresas rankraščiams siųsti:
Dirva, Novelės konkursas, 
P.O. Box 19191 
Cleveland, Ohio 44119-0191

Paruošimas: Konkursui siunčiami
rankraščiai būtinai privalo būti parašyti rašomąja 
mašinėle ir pasirašomi slapyvardžiu. Tas pats 
slapyvardis užrašomas ant pridedamo uždaro 
vokelio, kuriame įdėta autoriaus tikroji pavardė, 
adresas ir telefono numeris. Tiktai laimėjusio 
vokelis bus atidarytas.

Nepremijuoti rankraščiai grąžinami tiktai 
autoriams prašant, jų nurodytu adresu.

Jury komisija iš trijų narių sprendžia kas 
premijuotina paprasta balsų dauguma.

plektų, paliepė juose susiras 
ti visus mano išspausdintus 
straipsnius, pats suskaičiavo 
jų eilutes, surašė sąskaitą ir 
man išmokėjo keletą tūstan
čių vadinamų "auksinų" - 
vertės jau gerokai nustoju
sių vokiškų "Ostmarkių", ku 
rios buvo oficiali Lietuvos 
valiuta prieš pat įvedant tik
rą savo valiutą - 1 i t u s! 
Stebėjausi, kaip toks rašyto
jas buvo ne tik tų laikraščių 
faktiškas redaktorius, bet 
sykiu ir administratorius, ir 
net kasininkas viename as
menyje...

ROMAS PŪKŠTYS,
Transpak firmos sąvininkas, 
vėl vyksta į Lietuvą. Pinigai 
pervedami doleriais, pasieks 
jūsų artimuosius liepos mėn.. 
gale. Prašome atsiskaityti iki 
liepos 14 d.

TRANSPAK, 
2638 W. 69th ST., 

CHICAGO, IL. 60629. 
Tel. 312-436-7772

Naujas, NEBRANGUS
MAISTO siuntinys tik $49 - 

mėsos gaminiai, cukrus, 
kava, aliejus, vaisiai ir kiti 

produktai.
Viso 22 svarai tik $49.

Pats populiariausias 
55 svaru siuntinys iš įvairių 
produktu tik $85. Vien tik 

mėsos gaminiu irgi $85.
Prie visų siuntinių galite 

užsakyti aspirino ir vitaminų. 
TRANSPAK firma taip pat 
parūpina butus, namus, 

automobilius ir traktorius.
TRANSPAK, 

2638 W. 69th St., 
Chicago, IL 60629, 

Tel.312-436-7772.

♦ ♦ ♦

JOLANTA IEŠKO 
DARBO

Galiu prižiūrėti vaikus, 
senyvo amžiaus žmones, 
ligonius. Valyti butus. 
Skambinti: 461-6772
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cieveiANbe t>v
DIRVOS ATOSTOGOS

Dirvos tarnautojams vie
nos savaitės atostogos bus 
liepos 5-11 dienos savaitėje. 
Tos savaitės Dirva dar išeis, 
bet Dirvos nebus 13-18 d. 
savaitėje.

Atostogų metu vienas iš 
tarnautojų Dirvoje kasdien 
bus nuo 9 iki 11 valandos.

Po atostogų Dirva savo 
skaitytojus vėl lankys įpras
tine tvarka.

♦ ♦ ♦

DIRVOS-VILTIES 
DRAUGUOS METINė 

GEGUŽINĖ
Ji rengiama rugpiūčio 

mėn. 9 d. sekmadienį, prasi
dės 1 vai.

Gegužinei savo gražią 
sodybą, kaip jau buvo kelis 
kartus, užleido Vytautas ir 
Aldona Mauručiai - 8450 
Bridlehurst Trail, Kirtland, 
Ohio. Tel. 256-1383.

Gegužinės vieta lengvai 
surandama. Iš Clevelando 
važiuojant 6 keliu ir pasie
kus 306 kelią, pasukant į 
pietus. Už 1 mylios ir yra 
Bridlehurst Trail.

Tikimasi, kad gegužinėje 
bus svečiu ir iš toliau, bus 
nevarginanti programa, už
kandžiai, bufetas, loterija.

Visi Clevelando ir apy
linkių lietuviai su artimai
siais labai kviečiami gegu
žinėje dalyvauti ir paremti 
Dirvos leidimą. Įėjimas 
auka. Visų lauksime!

Anniversary ’. >40 0FF H FREE$40OFFh

• Professional Care 
Best Ouelity! 
Best Servlce! 
Servrng Euclid 
& Cleveland 
lor 20 Yearsl

J.F. OPTICAL
775 E. 1851 h Street 

< Euclid
531-7933

ANTRAS METINIS 
PIKNIKAS

Š.m. liepos 12 d. po 
10:30 vai. Mišių Šv. Jurgio 
Parapijos Taryba šventoriu
je rengia antrąjį metinį pik
niką - sugrįžtuves. Numa
tomos pramogos jauniems ir 
ne taip jauniems. Planuoki
te tą popietį smagiai praleis
ti šiame piknike su parapi
jos bičiuliais bei savo drau
gais. Ger. J.

♦ ♦ *

BONGO ANTILOPĖ
Clevelando zoologijos 

sode, netoli dramblių pavi- 
lijono, įrengtas specialus 
gardas Afrikos bongo anti
lopei. Paskutinį kartą tokia 
antilopė buvo rodyta tame 
zoologijos sode 1972 m. 
Bongos laisvėje gyvena tro
pinėse džiunglėse, Kenijoje.

Clevelando Metroparkų 
zoologijos sodą galima lan
kyti kasdien nuo 9 vai. ryto 
iki 5 vai. p.p. Cuyahoga ap
skrities ir Hinckley mieste
lio gyventojai pirmadieniais 
9-12 vai. įleidžiami veltui 
(išskyrus oficialius šventa
dienius).

Šiuo metu į pabaigą eina 
"Rainforest" - tropinių 
džiunglių pavilijono įrengi
mai. Jis bus atidarytas lan
kymui š.m. lapkričio 19 d.

Ger. J.
♦ ♦ ♦
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CONTACT 
LENSES

Birželio 7 d. Floridoje po sunkios ligos mirė a.a. Stefanija Garlienė. Giliam liūdesyje pasiliko Jonas 
GarJa - Dirvos ilgametis bendradarbis, duktė Gražina Kavaliūnienė gyv. Rochester, N.Y. duktė Liucija 
Leonardi gyv. Californijoj. Velionės brolis V. Jarušauskas gyv. Canadoje ir sesuo V. Šabrinskienė gyv. 
Lietuvoje bei daug artimųjų Clevelande, Floridoje ir kitur.

Velionė birželio 10 d. buvo atskraidinta j Clevelandą ir palaidota Visų Sielų kapinėse, greta duktės 
Nijolės Žygienės.

Nuotraukoje prie karsto, kun. G. Kijauskas S.J. G. Kavaliūnienė, Kavaliūnas, Jonas Garla, Liucija 
Leonardi, V. Jarušauskas ir sūnus, Vacys ir Ona Kavaliūnai. V. Bacevičiaus nuotr.

PARENGIMAI
• BIRŽELIO 28 dieną. Lietuvių 

Namuose įvyks Clevelando Lietu
vių Pensininkų klubo tradicinė 
gegužinė.

• LIEPOS 12 d. šv. Jurgio para
pijos Gegužinė. Parapijos sodyboje 
11:30 vai.

• LIEPOS 26 d. sekmadienyje 
12-ą valandą popiet, Žalgirio šaulių 
kuopa rengia gegužinę prie ežero

LANDSCAPE 
CONSTRUCTION CO. 

FOR SALE 
Established 1984 East Side 
Complete Landscape Co. 

Sėli all or just Maintenance 
Div. including nev/ertrucks, 

trailers & equipment 
principais only. 

216-953-1513

PARDUODAMAS VILNIUJE 
BUTAS 

Parduodu gerą trijų atskirų 
kambarių, 69 rm bendro ploto 

butą antrame aukšte, 
Vilniuje. Kaina $20.000 

Skambinti: 
New York 718-266-3942 

Vilnius 47-03-07 po 9:val v.

Beachland parke - 17815 Canter- 
bury Rd. Cleveland.

• LIEPOS 29 iki RUGP. 2 D. 
Lietuvių klubas prisijungia prie 
"Old World" festivalio

. RUGPIOČIO 2 d. - sekmadie
nyje 12-ą valandą popiet LKVS 
"RAMOVE" Cleveland'o skyrius 
rengia gegužinę prie ežero - Beach

1
Siuntiniai į Lietuvą- 

atlanta ie

639 East 185th Street 
Euclid, OH 44119 

Telefonas (216) 481-0011 
KONTEINERIS IŠSIUNČIAMAS 

BIRŽELIO 27 D
Pasiteiraukite dėl skubiau pristatomų maisto siuntinių. 

Greitai pristatomi pinigai Lietuvoje doleriais.
Čia galite užsisakyti video aparatūrą, 

tinkančią naudoti Lietuvoje
Jūsų patogumui galite įsigyti dėžių siuntiniams 

Dirbame: antr.-penkt. nuo 9 v.r. iki 5 v.v., 
šeštadienį nuo 9 v.r. iki 2 v. popiet 
Pagrindinis atlanta ie ofisas - Ch/cagoįe

land parke, 17815 Canterbury Rd. 
Cleveland.

• RUGPIOČIO 9 d. 12 vai. 
DIRVOS ir Vilties gegužinė V. A. 
Mauručių sodyboje, Kirtlande.

• RUGPIOČIO 23 d. - Lietuvių 
klubo Metinis Piknikas "Croatian" 
Centre - Kirtland 12 v.

JAKUBS AND SON
Lietuvių Kredito Kooperatyvas 

767 East 185th Street 
Cleveland, Ohio 44119

Laidojimo Įstaiga
Delio E., Williom J. Sr.,

481-6677
William J. Jakubs Jr. ir
Barbaro Jokubs Schmidt

Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoji

936 East 1B5th Street, Cleveland, Otio 44119 
Tel. (2161 531 7770

Laidotuvių koplyčia erdvi, vėsinama 
teikianti jaukia atmosfera liūdesio 
valandoje * Didele aikštė automobi

liams pastatyti.

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

yį& Matas realtors
2412 CEDARWOOD ROAD 
PEPPER PIKE, OH 44124

(216) 473-2530
18021 MARCELLAROAD
CLEVELAND. OH 44119 

(216) 486-2530

ADV. VYTAS MATAS - teisinis patarėjas

[® *«4.)
NORMLS
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$ 100.000.- LIETUVOS 

AMBASADAI
Mečys Valiukėnas

Gražu. Chicagoje susi
darąs Lietuvos Respublikos 
Ambasadai Washingtone 
remti komitetas, per p.p. 
Gražinos ir James Liautaud 
malonę, 1992 m. birželio 5 
d. Balzeko kultūros muzie
jaus salėse, surengė šaunų 
susitikimą su Ambasadoriu
mi Stasiu Lozoraičiu ir Po
nia Daniela Lozoraitiene. 
Renginio garbės pirmininkė 
Gražina Gudaitytė-Liau- 
taud, vicepirmininkės: Alė 
Kėželienė ir Marija Remie
nė, kalbėtojas adv. Algis Kė 
želis plius per 40 komiteto 
garbės narių ir šimtinė tal- 
kininkų-ių!

Programą pradėdamas 
Adv. Algis Kėželis pakvietė 
Gražiną Liautaud, paryškin
ti kokiam reikalui čia esame 
susirinką? Atsakymas trum 
pas ir logiškas - pasigerėti, 
kad Lietuva turi Ambasadą 
Washingtone, bet jos išlai
kyti Vilnius, pati Lietuva 
negali, tad šia pareigą turi
me pasiimti čia gyvenantieji 
lietuviai!

Vaclovas Kleiza, Lietu
vos gen. konsulas Chicago
je, keletą sakinių aptaria 
Stasį Lozoraitį, jo einamas 
pareigas ir sunkumus. Pats 
ambasadorius jumoristiškai 
peržvelgia savą diplomatinę 
darbuotą ir savo kalbą baigė 
teigimu, esąs išdidus, jau
čiąsis esąs brolijoje, kuri 
vieningai remia Lietuvos 
valstybingumo pastangas.

Adv. Algis Kėželis kalbė 
jo apie ambasadai remti ko
miteto finansinę padėtį. Esą 
šio susitikimo dalyviai ir 
kviestieji į jį įmokėję dau
giau keturiasdešimt tūkstan
čių ... ir 81 c. (tikslia sumą, 
deja, nepasižymėjau). Iki 
šiol buvęs paslaptingas fi

lantropas, žadėjęs įmokėti 
antra tiek, beesąs mūsų tar
pe - tai inž. James Liau
taud. Ir įmokama suma vai
šių metu dar paaugo ir didy
sis Lietuvos rėmėjas James 
Liautaud išrašė $50.000- 
čekį, bendrąja sumą apva
lindamas iki $100.000,-.

Visas susipažinimas su 
Stasiu ir Daniela Lozorai
čiais, kaipo ir James - Gra
žina Liautaud praėjo jaukio
je nuotaikoje, tarpusavio ar
timųjų bei naujai susipažin
tųjų dalyvių pokalbiuose, 
beužkandžiaujant ir Frank 
Zapolio tiekiamą šampaną 
gurkšnojant.

Tos pačios dienos popie
tę, Seklyčioje įvyko Stasio 
Lozoraičio, Lietuvos amba
sadoriaus Washingtone, 
spaudos konferencija. I ją 
atsilankė desėtkas mūsų lai
kraštininkų. Konferenciją 
pradėjo Marija Remienė, 
tolesnį jos vedimą perleis- 
dama Juozui Žygui.

Ambasadorius keletą sa
kinių aptarė daugelį klausi
mų, dilginančių lietuvius 
Lietuvoje ir išeivijoje. Po 
tokio įvado, leidosi į dialo
gą su žurnalistais.

ALTS NARIAMS, RĖMĖJAMS 
IR JU ARTIMIESIEMS 

KVIETIMAS
Šokių šventės proga į Chicagą atvykusių ir 

šeimininkų susitikimas - pabendravimas bei 
vakarienė įvyks Lietuvių Tautiniuose Namuose, 
Chicagoje, 6422 S. Kedzie Avė. (šeštadienį) liepos 
4 d. Pradžia 7 vai. vak.

Informuotis ir registuotis tel.:1-708-499-2172

ALTS Chicagos skyriaus Valdyba

Po sėkmingo $100,000 sutelkimo Lietuvos Ambasadai VVashingtone paremti. Is kairės: Alė 
Kėželienė; adv. Algimantas Kėželis, Gražina Liautaud, didysis rėmėjas Jamės Liautaud, Daniela 
Lozoraitienė, ambasadorius Stasys Lozoraitis ir Marija Remienė.

Ambasadorius ragino vi
sus lietuvius pasirūpinti Lie 
tuvos pilietybės sutvarky
mu, jeigu tik tai suderinama 
su antra pilietybe. Taip pat 
įtaigojo, kad išeivija daly
vautų referendume, dėl oku
pacinės kariuomenės iš Lie
tuvos atitraukimo dar šiais 
metais. Išsiėmimas doku
mento, kad esi Lietuvos pi
lietis nepakenks pasilikti ir 
JAV piliečiu. Lietuvos val
stybinė, ūkinė ir socialinė 
padėtis yra sunki, bet tie
kianti vilčių gerėti. Lietuva 
pamažu tvirtėja. Lietuvos 
gyvenimą nepaprastai sun
kina gyvenimas rublių zo
noje. Linksniuojama didelė 
skola Rusijai, bet Rusijos 

skola Lietuvai daug dides
nė. Tų sąskaitų suvedimas 
yra tarpvalstybinių žinybų 
derybų klausimas.

Lietuva gauna kaskart 
daugiau paramos, tiek mate
rialinės, tiek mokslinės iš 
kitų valstybių. Skaudi vieta 
- pamažu vykstantis gyven
tojų mentaliteto pasikeiti
mas...

Numatomi steigiamojo 
seimo rinkimai šį rudenį, 
laukiama, kad atneš posūkį 
ir šioj srity. Visumoje S. 
Lozoraitis save skiria į opti
mistus ir Lietuvoje matąs 
ramų pasiryžimą ir ištver
mę.

I laikraštininkų klausi
mus, Ambasadorius atsaki
nėjo šiltu išlaikytu sakiniu, 
pozityviai vertindamas esa
mą padėtį.

♦ * ♦

LIETUVOS VYČIŲ 
79-TAS SUVAŽIAVIMAS

Dirva yra gavusi kvieti
mą dalyvauti Lietuvos Vy
čių 79-tam suvažiavime, ku 
ris įvyks liepos 16-19 die

A. A.

STEFANIJAI GARLIENEI

mirus, jos vyrui JONUI GARLAI ir visai 
jo šeimai reiškiame gilią užuojautą ir 
kartu liūdime

"Dainos" choras
Juno Beach, Florida

A. A.

STEFANIJAI GARLIENEI
baigus žemiškąją kelionę, jos vyrą JONĄ 
GARLĄ, dukras GRAŽINĄ ir LIUCIJĄJų 
šeimas ir visus gimines bei artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime -

Ona ir Vacys Kavaliūnai 
ir jų dukros Jolita 
ir Aldona su šeima

nomis Allentown, Pa. Šuva 
žiavimą globoja 144 Vyčių 
skyrius iš Anthracite, Pa.

Suvažiavimas specialiai 
minės Lietuvos nepriklau
somybės atgavimą. Lietu
vos Vyčiai visą laiką buvo 
Lietuvos laisvės sargybi
niai, tam tikslui daug dirbo 
ir dabar tebedirba.

♦ ♦ ♦

ATVYKO Į KENT 
VALSTYBINĮ 

UNIVERSITETĄ
1992 birželio 2 d. į Ken

to valstybinį universitetą at
vyko iš Vilniaus universite
to, filologijos fakulteto do
centė Aurelija Usonienė, 
dėstytojos Nijolė Laptcikie- 
nė ir Rasa Radzevičienė.

Kente jos susipažins su 
anglų kalbos dėstymu. Tai 
jau trečia grupė per tris me
tus. Galimas dalykas, kad 
bus paskutinė nes Kento 
valstybinis universitetas ne
begauna tam tikslui lėšų. 
Šiemet kelionę finansavo 
Lietuvoje esantys šaltiniai. 
JAV išlaikymą finansuoja 
Kento universitetas.

Spaudos konferencijoj Chicagoje. Iš kairės Ambasadorius St. Lozoraitis, J. Žygas, prelat. J. 
Prunskis ir A. Juodvalkis. M. Vidzbelio nuotr.
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