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Dar taip neseniai, vos 
tik prieš vienerius metus, 
per pasaulį praūžė Lietu
vos, kaip nepriklausomos 
valstybės, pripažinimo ban
ga. Viena po kitos valsty
bės lenktyniavo, kuri bus 
pirmesnė patvirtinti dar 
1990 kovo 11d. paskelbtą 
valstybės atkūrimo aktą, 
dėl kurio lietuvių tauta ap
mokėjo ekonomine blokada 
ir net krauju. Tačiau, nepai 
sant nei bauginimų iš Mas
kvos, nei pataikaujančių 
vakarų pasaulio pažadų 
Maskvai, ta maža, pušų 
šimtmečio niokiojama bei 
alinama Lietuva, tvirtai lai
kėsi savo principų ir laimė
jo. Šiandien Lietuva yra 
pati savo ateities kūrėja.

Vieni metai po sugrįži
mo į laisvų pasaulio tautų 
šeimą - lai lik pradžia sun
kaus, ilgo ir daug pasiauko
jimo reikalaujančio darbo. 
Vieni metai atitaisyti 
sugriautą Lietuvos valsty
binį gyvenimą - tai tik 
lašas jūroje. Tačiau ir šis 
lašas jau pradeda kelti 
audrą. Vis dažniau girdisi 
balsai reikalaujant paaiški
nimo - kur einame ir kur 
nueisime, kokios Lietuvos 
mes norime ir kaip ją reikė
tų sukurti.

Lietuvos valstybės savo 
ka yra sena, kuri profeso
riaus Edvardo Gudavičiaus 
tvirtinimu, siekia Vytauto 
laikus, nes jei nebūtų būvą 
Vytauto, nebūtų ir Lietu
vos". Šiandien kaip lik ir 
švenčiame to didžiojo val
stybės vyro išgarsintos Lie
tuvos Tautos šventą, kuri 
gavo pradžią nepriklauso
moje Lietuvoje minint jo 
500 metų mirties sukaktį. 
Betgi dabar ši diena turi dar 
ir kitą rcikšmą, Lietuvos 
valstybingumo sąvokos įsi
sąmoninimo pradžią, nes 
prieš 600 metų, 1392 m. 
rugpjūčio 5 d. Astravos su
sitarimu, Vytautas faktiškai 

tapo Lietuvos Didžiosios 
Kunigaištystės valdovu, su
tverdamas ištisą Lietuvos 
istorijos epochą.

Sakoma, kad istorija tai 
yra gyvenimo projekcija į 
praeitį, o pats gyvenimas - 
tai žmonės. Taigi, žvel
giant į Vytautą kaip žmogų, 
mes pastebėsime, kaip 
daug jo asmenybė nulėmė, 
jog Lietuva pasuko keliu ne 
į rytus, bet vakarų Europos 
link. Kai kas mano, kad ir 
be Vytauto taip būtų atsili
kę, bet juk istorijja liudija 
visai ką kita - po Vytauto 
nedaug kuo galėjome pasi
didžiuoti.

Pasak rašytinių šaltinių, 
J. Dlugoszas pažymėjus, 
jog "Vytautas nepakentė 
nei minutės neveiklumo". 
Suvienijąs Lietuvą, su Jo
gaila sutriuškinąs ordiną, 
jis rūpinosi ne vien Lietu
vos valstybingumo tvėri
mu, bet ir valstybės pripa
žinimu ne lik Rytuose, bet 
ir Europoje.

"Vytautas savotiškas 
avantiūristas, bet toks avan 
tiGrisias tuosyk Lietuvoje 
buvo reikalingas" sako 
Prof. E. Gudavičius. Jis 
troško Lietuvos karūnos, 
nes tų laikų visuomenėje 
tai buvo asmeninis sieki
mas. Tuo pačiu tokioje vi
suomenėje patriotizmas ki
taip ir negalėjo reikštis, nes 
tuo metu asmenybė buvo 
lik valdovas. Vytautas 
kaip asmenybė sugebėjo 
pasiekti europinį mentalite
tą kur karūnavimosi tikslas 
buvo šito mentaliteto rezul
tatas. Vytautas suvokė, kas 
yra karaliaus rangas, jo pa
dėtis tarp kitų valdovų, tuo 
pačiu Lietuvos vieta Euro
poje.

Mūsų tautos istorijoje 
Vytautas atsiranda bene 
įdomiausioje vietoje, nes 
lai buvo kryžkelių ir persi
laužimų laikas. Vytautas 
pasirinko keturias veiklos 

kryptis: garantuoti lietuvių 
giminėms saugumą nuo 
germanų pasaulio agresi
jos; išplėsti Lietuvos valsty 
bes sienas į Rytus tiek, kad 
apglobtų visas rusų gyve
namąsias sritis; siekti su
tvirtinti valstybę viduje, pa
naikinant visas ekscentri
nes bei destruktyvias jėgas 
ir lietuvių tautą išvesti į vi
soms Vakarų Europos tau
toms bendrą katalikišką 
kultūrą.

Kaip toli ar arti šių die
nų Lietuva yra nuo Vytauto 
Lietuvos ir jo siekimų?

Iš anksčiau minėtų ketu
rių krypčių, kuriomis veikė 
Vytautas, šiandien teliko 
tik dvi turinčios prasmę 
Lietuvos valstybės atstaty
mo planuose. Tai siekimas 
sutvirtinti valstybę viduje ir 
grąžinti Lietuvą į vakarų 
pasaulį.

Kaip sekasi tai vykdyti?
Vienų metų patyrimas 

iki šiol atskleidė daugiau 
neigiamų nei teigiamų pu
sių. Pasiaiškinimų yra 
daug ir įvairių kodėl yra 
taip, o ne kitaip. Mums, iš 
toliau ir šalies žiūrint, kai 
kas matyti, vienaip, jiems, 
ten gyvenantiems - antraip. 
Tačiau reikia sutikti su min 
timi, kad dar ilgai būsime 
Mes ir Jie, nes daug yra til
tų kuriuos reikės atstatyti, 
kol visi tapsime vienais ir 
tais pačiais Lietuvos vai
kais. Didžiausias kylys - 
lai įstatymų tvarka skirsty
mas išeivijos į skirtingas 
piliečių klases, kas įžeidė 
daugelį jos tikrų sūnų bei 
dukrų, kurie ilgus okupaci
jos metus dirbo tos pačios 
tėvynės Lietuvos greites
niam iš vergijos išsilaisvi
nimo momentui.

Šiandieninė padėtis Lie
tuvoje aiškiai liudija, kaip 
sunku naujai valstybei grįž
ti atgal į demokratiją, į lais
vą ekonominę rinką; kai su 
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Rugsėjo 13 d. Clevelando Kultūriniuose Darželiuose vėl 
atidengtas ir pašventintas Maironio biustas. Jį sukūrė 
skulptorius Juras Palukaitis. G. Juškėno nuotr.

APIE PELĖDAS IR 
PABALTIEClUS

Antanas Dundzila
Š.m. rugsėjo 14 d. Wash 

ington valstijoje preziden
tas Bushas iškilmingai pa
reiškė, kad jis nepasirašys 
vieno gamtos apsaugos įs
tatymo pratęsimo, nes tos 
apsaugos kaštai yra per di
deli. Gyvūnijos (paukščių, 
žuvų, žvėrių, vabzdžių) ap
sauga jau koks dešimtmetis 
kryžiuojasi ypač su Wash- 
ington valstijoje svarbia 
miškų pramone. Pvz., esa
me daug ir dažnai baugina
mi. kad iškirtus didokus 
miškų plotus, Šiaurės Ame
rikos vakaruose išnyks vie
na pelėdų rūšis (angliškai 
vadinama "spottcd owl"). 
Gi medžio žaliavų kraštui 
reikia, o daug Š. Amerikos 

gyventojų taip užsidirba 
sau pragyvenimą.

Nedaug prasilenksime 
su liesa, trumpai - drūtai 
pasakydami, kad, vardan 
pelėdų, negalima kirsti miš 
kų. "Žmonės ir jų darbo- 
viciės taip pat yra reikalin
gi apsaugos", ypač Šiais 
ekonominiai sunkiais lai
kais, labai teisingai pabrėžė 
prezidentas. Tad klausimas 
čia toks: kas Amerikai svar 
biau, žmonės ar pelėdos?

Pelėdas ir lietuviai pa
žįsta. Visi žinome, kad tai 
sėslūs, naktiniai paukščiai, 
kad jie žmogui naudingi - 
nes naikina peles (tikslus, 
gražiai nukaltas žodis: pelė 

(Nukelta į 8 psl.)

Clevelando Kultūriniuose darželiuose, atidengiant Maironio biustą buvo susirinką daug lietuvių ir kitų miesto gyventojų švęsti Vieno 
Pasaulio Dieną. G. Juškėno nuotr.
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Girdėta iš Vilniaus
• VILNIAUS RADIJAS RUGSĖJO 23 D. PRANEŠĖ, 

KAD NUO SPALIO 1 D. iŠ LIETUVOS PINIGINĖS APY
VARTOS IŠIMAMAS RUBLIS. Jo vietoje atsiranda dar ne 
litai, bet tautiniai talonai - laikinasis lito pakaitalas.

Dėl tokio rublio iš apyvartos išėmimo ir vyriausybė ir 
Lietuvos bankas vieningai susitarė. Ir žinoma, laukiantiems 
litų, buvo staigmena. O toji staigmena įvyko todėl, kad ste
bint Estijos kronos įvedimo davinius, buvo pasirinktas sau
gesnis ir lankstesnis savo piniginio vieneto - lito įvedimas.

_• NAUJĄ RŪPESTI LIETUVAI BRUKTE BRUKA RUSI
JOS NACIONALINIO JUDĖJIMO vadai, kurie ėmė agituoti, 
kad rugsėjo 8 d. sutartą kariuomenės išvedimą atšauktų ir 
pradėtų naujus posėdžius, kurių rugsėjo 8 d. lyg nebotų 
būvą.

Tuo tarpu spalio 1-2 d. čia pat ir reikia laukti ar Rusijos 
prezidentas Jelcinas laikysis savo parašo, ar laikinai vėl 
atidės.

Tuo tarpu mošų stebėtojai praneša, kad svetimos ka
riuomenės išvedimas iš Lietuvos prasidėjęs. Minima Vilnius, 
Marijampolė ir Telšiai, iš kur kariuomenės išvedimas jau 
prasidėjęs. Esą ir dar kelios kitos mažesnės vietovės.

Kalbant apie šiuos rūpesčius, Lietuvos laikraščiai pra
dėjo aiškintis, kiek gi tos kariuomenės yra Lietuvoje ir visa
me Pabaltyje. Ir remiantis kitų kraštų žiniomis sako, kad 
pačių rusų minimus 20,500 skaičius Lietuvoje, reikia padvi
gubinti, kad botų arti teisybės, nes rusai niekad tikrų kariuo
menės skaičių nėra skelbę.

Rašant apie svetimos kariuomenės išvedimą, reikia pri
siminti, kad iš Vilniaus rugsėjo 24 d. turėjo išvykti 40 vagonų 
kariuomenės sąstatas, įskaitant kariuomenės vadų šeimas. 
Jis nebaigtas kelionei paruošti ir atidėtas sekančiai dienai. 
Sąstatas nukreiptas Maskvos link. To dalinio kariuomenės 
vadas pradėjo dejuoti, kad jie prieš žiemą iš Lietuvos išsiun
čiami ir ten jiems teksią gyventi palapinėse... Atseit, jie 
skriaudžiami... nes gyveną patogiai ir saugiai...

• AUKŠČIAUSIOS TARYBOS PIRM. G. LANDSBER
GIS, lydimas užsienio reikalų ministerio A. Saudargo ir kitų 
palydovų, buvo išvykęs į Belgiją. Pirmas lankymosi dieną jį 
priėmė Belgijos karalius Boudouin ir susitikę su senato pir
mininku Frank Svalen, dalyvavo Lietuvos ambasados atida
ryme, kur Lietuvai pastatą nupirko Canados lietuviai. O gal 
svarbiausia, V. Landsbergis buvo NATO centre ir tarėsi su 
generaliniu sekretorium Manfredu Verneriu.

V. Landsbergis apie tą kelionę pasakė, kad ji buvo labai 
svarbi ir Lietuvai naudinga.

• LIETUVOS GELEŽINKELIU STOTYSE NUO VASA
RIO MĖNESIO TEBESTOVI DAUG PUSVAGONIU SU 
AKMENS ANGLIMIS. Jos priklauso akcinei bendrovei VAK, 
matyt anglis persiunčiant i kitus kraštus. Kadangi jie labai 
trukdo geležinkelio normalų susisiekimą, dabar juos ruošiasi 
perimti Lietuvos vyriausybė. Tos anglys, kadangi yra labai 
reikalingos ir Lietuvai, palengvins daugelio įmonių apšildy
mą.

• LIETUVOJE ŽEMKENČIU JAVU SĖJA DAR TIK 
ĮPUSĖJUSI - apie 220 tūkstančių ha. Pernai tuo laiku buvo 
pasėta dvigubai daugiau. Bulvių derlius dabar kasamas. Iš 
ha gauta po 78 centnerius iš ha. O pernai, kada nebuvo 
sausros, iš ha prikasta 144 centneriai.

• KAUNO KUNIGU SEMINARIJOJE ŠIAIS METAIS MO

KOSI NE 40, BET 50 JAUNUOLIU siekiančiu kunigystės. 
Seminarijos dvasios tėvų paskirtas Leonas Zaremba. Jis 
dėstys ir asketiką. Kunigas Leonas Zaremba ilgesnį laiką 
yra dirbęs Chicagoje, o kelis metus ir Clevelande, Dievo Mo
tinos parapijoje.

• "LIETUVOS AIDAS" RAŠO, KAD "GIMTAJAME 
KRAŠTE" ĮVYKDYTAS PUČAS. Jį suorganizavę grupelė 
žmonių, kurių likimas tame laikraštyje kabojęs ant plauko. 
Pagal "Lietuvos Aidą" vykę taip: Rugsėjo 3 dieną buvo su
kviestas savaitraščio redakcijos susirinkimas, kuriame iŠ 11 
kūrybinių darbuotojų dalyvavo 7, iš 5 valdybos narių - 3. Ir 
visi trys valdybos nariai (vienas iš jų redakcijoje nebedirba) 
kūrybinių darbuotojų vardu vienbalsiai atleido A. Čekuolį iš 
"Gimtojo krašto" vyr. redaktoriaus pareigų nuo rugsėjo 3 d. 
Naujuoju redaktoriumi paskirtas Algis Petrulis.

Pats Algimantas Čekuolis susirinkime nedalyvavo. Nuo 
rugsėjo 4-osios jo atostogos. Valdybos paskirtasis redak
torius Algis Petrulis paties A. Čekuolio įsakymu yra priimtas į 
darbą trijų mėnesių laikotarpiui.

"Gimto Krašto" savininkai yra akcininkai. Esą 64% ak
cininkų protestuoja prieš perversmą. Taigi reikia laukti, kad į 
vyriausius redaktorius grįž A. Čekuolis, kuris tą laikraštį, drą
siais straipsniais buvo iškėlęs į primaujančią vietą, šiuo me
tu buvo vėl susilpnėjęs.

• LIETUVOJE NESENIAI ĮSTEIGTAS VALSTYBINIS 
KOMERCINIS BANKAS. Jis, iŠ Lietuvos banko, su kuriuo 
ėjo nuolatiniai ginčai tarp banko ir vyriausybės, perima ko
mercinius reikalus. Naujo banko pirmininku paskirtas Algi
mantas Barusevičius, gimęs 1950 metais Vilniuje.

• LIETUVOJE MANOMA, KAD SPALIO 25 D., REN
KANT NAUJĄ SEIMĄ, apie 10,000 lietuvių išeivių tuose rin
kimuose dalyvaus. ;

Maironio biusto atidengimą organizavęs Vincas Apanius, Clevelando meras M. White ir 
Clevelando Darželių Federacijos pirmininkas Alf. D’Emilia. Kairėje pusėj stovi Darželio apsaugos 
policininkai ir tautiniais rūbais lietuvaitės. q Juškėno nuotr

REIKIA BŪTINAI REMTI 
LIETUVOS EKONOMIJĄ 
Vytauto Abraičio žodis, pasakytas Tautos 

Šventės minėjime Daytona Beach, Floridoje

Savo siūlymams pagrįsti 
leisiu sau dviem citatomis 
supažindinti jus, kas yra 
Amerikos Lietuvių Tautinė 
Sąjunga. Pagal jos įstatus 
ji veikia J.A.Valstybių teri
torijoje ir jos "nariais gali 
būti tik Amerikos Jungtinių 
Valstybių lietuvių kilmės 
piliečiai bei nuolatiniai gy
ventojai". Tarp kitų Sąjun
gos tikslų yra: "Rėmimas 
lietuvių tautos pastangų at
statyti bei išlaikyti savame 
krašte nepriklausomą Lie
tuvos valstybę, apsaugojan- 
čią pagrindines žmogaus 
teises bei laisves".

Taigi matome, kad Tau
tinės Sąjungos tikslų tarpe 
yra ir rėmimas savame kraš

te ne ūk atstatyti, bet pabrė 
žiu, ir išlaikyti nepriklauso
mą Lietuvos valstybę. Ne
priklausomybė formaliai 
jau yra atstatyta. Likusi 
yra tik to tikslo antroji da
lis: rėmimas išlaikyti tą ne
priklausomą valstybę. Kon 
kietus klausimas yra: kaip 
ir kokia forma tas rėmimas 
turi reikštis išeivijoje?

Iki to laiko, kol Lietuva 
buvo okupuota, visos lietu
viškos patrijotiškos organi
zacijos savo tiksluose pabrė 
žė Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymą. Visi vie
na ar kita forma aukojom ir 
aukojomės Lietuvos nepri
klausomybei atgauti. įstei
gėme visą eilę fondų, kurie

Clevelando miesto meras M. White ir A. Balašaitienė nuo 
Maironio biusto nuima maršką. Visi susirinkusieji biusto grožį 
sveikina ir jį pagerbia plojimais. G. Juškėno nuotr.'
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propagavo, kad bemaž vi
sos į tuos fondus kraujamos 
aukos bus išleidžiamos vi
sokiems nepriklausomos 
Lietuvos reikalams. Visi 
tie mūsų nacionaliniai fon
dai, norėdami pritraukti 
stambesnes aukas, yra stip
riai suvaržyti U.S. Intcmal 
rcvenuc įstatyjo - sekcija 
501 C, pastraipa #3. įstaty
mu remiantis, visi tie fon
dai lėšas gali skirti tik švie
timo, auklėjimo, kultūros, 
moksliniams ir religiniams 
reikalams. Ir todėl nėra ko 
stebėtis, jei mes matome iš 
tų fondų skiriamas lėšas tik 
tiems reikalams, kurie išvar 
dinti pajamų mokesčio įsta
tyme, atleidžiant aukotojus 
nuo paaukotos fondui su
mos pajamų mokesčio.

Jokiu būdu nenoriu pa
neigti ir neneigiu, kad lietu
vybės išsilaikymas išeivijo
je, jos kultūrinių poreikių ir 
švietimo stiprinimas Čia ir 
Lietuvoje, būtu nereikšmin
gi ir paramos nereikalingi. 
Bet gi, šiandien, esu įsitiki
nęs, kad mūsų paramai pir
menybė turėtų būti teikia
ma Lietuvos ekonomijai 
paremti.

Mano nuomone, mūsų 
fondams, esant suvaržy
tiems lėšų skyrime Lietu
vos ekonomijai paremti 
šiandien išeivijai yra gyvy
biniai būtina paremti Lietu
vos ekonomija. Nėra ir ne
gali būti abejonių, kad Lie
tuvos ekonominės nepri
klausomybės parėmimas 
yra antra būtina sąlygą, po 
Rusijos kariuomenės išve
dimo, išlaikyti tolimesnę 
Lietuvos politinę nepri
klausomybę. Stiprėjanti 
Lietuvos ekonominė padė
tis, saugos ir jos valstybinį 
savystovumą.

Aš neturiu teisės kalbėti 
Amerikos Lietuvių Tauti
nės Sąjungos vardu, nes ne
su jos valdančių organų na
riu. Aš asmeniškai siūlysiu 
konkrečiai, tiesioginiai rem 
Ii per gimines, draugus ir 
pažįstamus Lietuvos ckono 
miją sekančiais priencipais: 
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DERYBOS VYKO DRAUGIŠKOJE 
ATMOSFEROJE...

Juozas Žygas

Beveik visuomet pana
šius komunikatus paskel
bia, kuomet mūsų delegaci
jos grįžta iš Maskvos. Maž 
daug panašu į 1944 m. Wchr 
machto pranešimus: "Po sun 
kių kovų buvo pagerintos 
pozicijos”; arba - "Praves
tas strategiškas atsitrauki
mas į sutrumpintas linijas".

Tuomet mes žinojome, 
ką tie "pozicijų pagerini
mai" reiškė. Iš to išeinant 
reikėtų išsiaiškinti, ką tikrai 
"draugiškoji atmosfera" 
reiškia! O kodėl rusai turė
tų nedraugiškai elgtis? Jie 
turi okupavę (šio žodžio jie 
nemėgsta) apie 60,000 ha 
plotą su įvairiais pastatais, 
ir jokios nuomos už tai ne
moka. Ir su niekuo nesi
skaito. Tad ar sunku nusi
šypsoti?

Nežiūrint "draugiškos 
atmosferos" ir sėkmingų 
derybų, Rusijos pristatymai 
yra per pusę (ar net dau
giau) sumažėję. Negauda
ma mazuto Elektrėnų jėgai
nė, kuri energiją ir į Gudiją 
tiekia. Dirba lik daliniu pa
jėgumu - iš 1800 MW ga
lingumo, tėra tik 200 MW 
naudojama. Panaši situaci
ja yra Mažeikių rafinerijoje 
ir kitose įmonėse.

O oro biurai šaltą žiemą 
pranašauja! Neatrodo, kad 
per pastaruosius 2 metus - 
būtų geriau pasirengta. Blo 
kados metu A. Čekuolis 
per tarptautinius televizijos 
kanalus kalbėdamas, dažnai 
lietuvišką naftą minėdavo. 
O dabar ir apie lai kalbos 
nutilo. Tiesa, buvo rašyta, 
kad "lietuviškos naftos" pro 
dukciją išsivežė kolektyvi
nis ūkis "žolės miltams" 
gaminti. Gerai dar, kad šuo 
ant uodegos nenunešė. O 
Vilniuje daugelyje rajonų 
jau šilto vandens nėra. O 
mokėti už vandenį visi vie
nodai moka - kadangi van
dens skaitliukai iki šiol dar 
nėra žinomi. O reikės iš
mokti, kad energija taupyti 
reikia, nes ji pinigus kai
nuoja.

Rusai pasiteisina, kad 

už pristatymus Lietuva yra 
neatsiskaičiusi. O faktinai 
balansas yra toks. Lietuva 
skolinga Rusijai 2,700,120, 
000 rb, o Rusija yra Lietu
vai skolinga net 12,049,000, 
000 rb. Taigi matosi, kad 
faktinai Rusija skolinga Lie 
tuvai net 9,348,880,000 (de
vynis bilijonus tris šimtus ke
turiasdešimt aštuonis milijo
nus su viršum rb). Tad ar 
tenka stebėtis - jeigu rusai 
sėdėdami prie derybų stalo 
šypsosi. O lietuviai tai pa
laiko draugiškumo gestu. 
Ir parvykę į namus sako: 
"Derybos vyko draugiškoje 
nuotaikoje".

Rusija aiškina, kad Lie
tuvos pristatymai buvo fir
moms, o ne valstybei. Ru
sai gali aiškinti kaip jie no
ri, bet kokios galvos Vilnių 
je ekonomiką tvarko. Nes 
panaši situacija yra ir su ki
tomis respublikomis. Ben
dra Lietuvai skola yra neto
li 15-kos bilijonų rublių. Ir 
niekam dar nėra bylos iškel 
ta ar į kalėjimą pasodinti.

Kaip galima taip krašto 
ekonomika tvarkyti? Ir dar 
mažiau suprantama - tai 
Rusijos reikalavimas, kad 
įvedus litus rubliai turi būti 
Rusijai grąžinti. Kas gali 
sakyti, kad tai yra nedrau
giškas mostas? Ar reikia 
stebėtis, kad esant tokiai 
netvarkai - vyriausybė ne
turi žmonėse pasitikėjimo. 
O mes, išeiviai, esame su
sirūpinę: "kaip pagelbėti 
Lietuvėlei".

Kas gali jiems pagelbėti 
- jeigu patys neturi jokios 
atsakomybės jausmo. Tad 
ar reikia stebėtis, kad kas 
lik gali - tai ir vagia. Mes 
iš šalies stebėdami ir maty
dami jų rietenas ir nesibai
giančias keliones, dėlto vi
sai neturime stebėtis. Dar 
gali būti ir blogiau. Aiškiai 
matome, kad valstybę tvar
kyti yra žymiai sunkiau - 
negu Vingio parke demon
stracijas surengti.

Labai keista, kad visos 
buvusios respublikos, išsky 
rus Turkmenistaną, Lietu-

RINKIMAMS ARTĖJMANT 
LIETUVA PRAŠO PAGALBOS 

- PADĖKIME DABAR
Jurgis Janušaitis

Lietuva, atkūrusi nepri
klausomybę, jau treti metai 
eina sunkiu politinio ir eko
nominio gyvenimo keliu.

Po kovo vienuolikto
sios, po Baltijos nuostabaus 
bendro kelio, po penkiasde
šimties skausmo, vergijos, 
žudymų, trėmimo metų 
anos dienos, Sąjūdžiui gi
mus, atrodė, kad mūsų lėvy 
nė Lietuva pasuks laisvės ir 

vai yra žymiai daugiau sko
lingos. Pasižiūrėjus į tą bu
vusių SSSR respublikų įmo 
nių tarpusavio skolų balan
są (kuris atspausdintas Lietu
vos Aide 1992.8.1), aiškiai 
matosi, kad Lietuva "Unclc 
Sam" rolę vaidina. O iš 
Lietuvos įvairūs "specialis
tai" į Ameriką pasitobulini
mui plūsta.

Pasižiūrėjus į tuos statis 
tinius duomenis mintis atei
na, kad Lietuvos "specialis
tai" turėtų vykti į Kazach
staną, Kirgizstaną ar Uzbe
kistaną specializuotis. Nes 
aiškiai matosi, kad tie kraš
tai tarprespublikinių preky
bų sampratą yra žymiai ge
riau apvaldę.

Kadangi "draugiškos at
mosferos" tema pradėjome, 
tad ja reikėtų ir užsklęsti. 
Kaip žinome rugsėjo 8 d. 
Maskvoje įvyko draugiškas 
V. Landsbergio ir B. Jelci
no susitikimas. Žemesnio 
rango pasitarimuose buvo 
atsiekta susitarimų. Tačiau 
svarbiausias dokumentas - 
tarpvalstybinė sutartis - ne
buvo pasirašyta. Rusijoje 
imperialinės jėgos atsigau
na - staiga buvo atšaukta 
kelionė į Japoniją. O Lie
tuvoje galbūt rinkimų ir po
litinių pokyčių jie laukia. 

nepriklausomybės bei pil
nos demokratijos keliu.

Džiaugėsi visa tauta lai
mėjimais, džiaugėsi pasau
lyje pasklidusi tautos dalis 
-lietuviškoji išeivija.

Sujudo tauta siekti savo 
kilniausių tikslų-laisvės, 
nepriklausomybės, ekono
minio ir politinio gyvenimo 
gerovės.

Tuo džiaugėmės ir mes, 
išeivija visame pasaulyje. 
Įsisteigė įvairūs pagalbos 
Lietuvai fondai, plaukė tė
vynėn įvairiausios išeivijos 
suorganizuotos gėrybės. 
Vilėmės, kad tėvynės pil
nos laisvės rytmetis išaušo, 
kad sparčiai tauta eina į pil
ną demokratiją. Tai pripa
žino ir daugelis pasaulio 
valstybių.

Net Lietuvos komunistų 
partija, ilgai engusi Lietu
vą, metėsi organizuoti Sąjū 
dį, rėmė jo tikslus, atsisky
rė nuo "didžiojo brolio" - 
Maskvos diktato, pasivadi
no net LDD Partija.

Bet tai buvo pradžioje, 
tai buvo po didžiųjų laimė
jimų.

Deja, vėliau ėmė niauk
tis Lietuvos dangus. Išrin
kus parlamentą, atsirado 
opozicija, sujudo kairieji, 
pajutę, kad jų niekas nebau 
džia, ėmė griauti parlamen
to darbą, vertė vyriausybę 
ir net niekino ir niekina tik
rai pasididžiavimo vertą tau 
los vyrą dabartinį Aukš
čiausiosios Tarybos pirmi
ninką Vytautą Landsbergį.

Ir sunkiųjų Lietuvai ban 
dymo metų, kada sausio 13 
d. grėsė Lietuvai mirtinas 
pavojus, AT pirmininkas 
Vytautas Landsbergis su ki 
tais parlamentarais, užsida-
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rę parlamento gynėjais pri
siekė: Mirsime už Lietuvos 
laisvę, bet nepasitrauksime 
iš parlamento. Kur berasi 
kilnesnes idėjas - mirti už 
tautos laisvę!

Deja, praėjus kuriam lai 
kui, sujudo vėl iš naujo kai
rioji opozicija. Ji siekia sa
vų tikslų, o jie mums žino
mi, gal vėl susigrąžinti, kad 
ir po kita kepure, Lietuvos 
"socialistinį" valdymą, vėl 
susėsti į šiltas vietas, kurių, 
deja, iki šiol dar daug tebe
turi. Pasukti "broliškų" san 
draugos valstybių linkme.

Ir štai dabar parlamente 
kairioji opozicija turi daugu 
mą, trukdo vyriausybės ir 
parlamento darbus, stabdo 
persitvarkymą ir, žinoma, 
nori vis daugiau sukelti ne
tvarkos, žmonių nepasitikė
jimo, kad tuo galėtų agituo
ti visuomenę prieš taurius 
tautos darbininkus.

Artėja sparčiai rinkimai 
i naują parlamentą ar sei
mą. Jie įvyksta spalio 25 d. 
Taigi rinkimai čia pat. 
Ateina žinios, kad buvę ko
munistai, dabar pasivadinę 
kitu vardu, ir jiems prita
riantys sparčiai ruošiasi rin
kimams. Varo plačią pro- 
pogandą už savus kandida
tus. Ir, be abejo, geri pro- 
pogandistai gali įkalbėti ei
liniams piliečiams ir savas 
idėjas ir balsavimo dieną 
gali jie balsą atiduoti už 
juos, ir tai būtu tautos di
džioji nelaimė, jeigu rinki
mus laimėtų seno galvoji
mo kandidatai.

Tad Sąjūdžio koalicija 
už demokratinę Lietuvą, va 
dovaujama Vytauto Lands
bergio, remiasi Lietuvos 
žmonių gera valia, ryžtu ir 
teisingumu. Tą mintį pa
tvirtino ir buvęs Lietuvos 
Respublikos ministeris pir
mininkas Gediminas Vag
norius, lankydamasis Chi
cagoje, Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės seime. Jis 
sakė: Lietuvos likimas pri
klausys nuo spalio 25 die
nos balsavimų ir kur link 
pasuks tauta".

Lietuva dalyvaus rinki
muose. Tauta tars savo žo
dį. Tačiau šiuo atvėju išei
vija visame pasaulyje netu
ri likti nuošalyje. Gal ne
balsuosime, tačiau mes ga
lime ir turime suteikti Sąjū
džio koalicijai už demokra
tinę Lietuvą visokeriopą 
pagalbą, ypač lėšomis, nes 
rinkimai pareikalaus dide
lių išlaidų, o Sąjūdis tam 
tikslui jų neturi.

Sąjūdis už demokratinę 
Lietuvą kreipėsi į išeiviją 
prašydamas skubios pagal
bos. Pagalbos lėšomis. į šį 
ištikimų tautos žmonių 
šauksmą greitai reagavo iš
eivijos žymūs veikėjai, Chi 
eagoje sudarė šiai pagalbai 
komitetą, į kurį įėjo: Myko 
las Abarius, Stasys Baras, 

(Nukelta į 6 psl.)
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DABARTINĖ 
LIETUVOS MOKYKLA
Ir Lietuvoje ir išeivijo

je prasidėjo nauji mokslo 
metai. Su skausmu girdi
me, kad išeivijoje lituanis
tinės mokyklose mokinių 
skaičius mažėja. Lietuvoj 
tuo niekas nesiskundžia, 
bet jie turi daug kitų bėdų: 
mokyklą įstatyti į lietuviš
ka kelią, o tai reiškia, kad 
reikia keisti mokyklų vado 
vėlius, naujai ruošti moky
tojus, daug ką pertvarkyti.

"Lietuvos Aide" rugsė
jo 1 d. tais reikalais buvo 
paskelbtas pasikalbėjimas 
su prof. Vanda Zaborskai- 
tę - mokyklų departamen
to direktore. Kalbėjosi 
Arvydas Jockus. Pasikal
bėjimas buvo pavadintas 
"Lietuvos mokykla atvira 
pasauliui". Mes tą pasi
kalbėjimą kiek pakeitėm ir 
vadinam "Dabartinė Lietu
vos Mokykla" Tą pasikal
bėjimą ir spausdinam.

Redakcija
-Prieš ketverius metus, 

dar Lietuvos atgimimo 
priešaušryje, kilo Lietuvos 
mokyklos atgimimo Sąjū
dis. Kiek vėliau sukurta 
naujos mokyklos progra
ma, pavadinta tautinės mo
kyklos koncepcija. Tačiau, 
regis, daugeliui ir šiandien 
ši koncepcija yra "nežino
ma žemė". Taigi kurlink 
krypsta mokyklos reforma?

Iš tiesų tautinės mokyk
los idėja kilo 1988 metų pa 
vasarį, ir tautinės mokyklos 
koncepcija buvo kuriama 
dar rezistencijos sąlygomis. 
Šita idėja gana sunkiai sky
nėsi kelią, kadangi tuometi
nei valdžiai buvo aišku, jog 
reformos idėja yra Sąjūdžio 
rankose. Mūsų gyvenimo 
sąlygos kardinaliai pasikei
tė, ir šią vasarą iš naujo per 
žiūrėjome teorinius mokyk
los reformos pagrindus, nes 
buvusios idėjos tapo oficia
lia valstybės švietimo poli
tika.

Naujoji mokykla iš es
mės skiriasi nuo buvusios 
sovietinės - politizuotos, 
ideologizuotos mokyklos, 
kuri kėsinosi formuoti vai
ką pagal sovietinės valsty
bės modelį. Dabartinė mo
kykla sieks kurti sąlygas 
vaiko individualybei atsi
skleisti. Mokykla, kurios 
centre yra vaikas - augantis 
ir bręstantis žmogus.

Naujajame Lietuvos 
švietimo koncepcijos doku
mente yra pasakyta, kad 
Lietuvos mokykla grindžia
ma tradicinėmis krikščioniš 
kosios Europos kultūros 
vertybėmis: artimo meile, 
sąžinės laisve, tolcracija, 
žmogaus kaip nelygstamos 
vertybės pripažinimu, de
mokratinės visuomenės 
idėjomis.

-Jūsų išvardytas verty
bes pavadinkime mielėmis, 
be kurių neiškeptume pyra
go. Kaip mokykla vaikus 
lavins?

Sovietinėje mokykloje 
vaikas buvo labai perkrau
namas žiniomis ir informa
cija. Pirmiausia buvo ape
liuojama į jo atmintį, moki
nys turėjo išmokti ir pakar
toti jam siūlomus teiginius. 
Jis buvo verčiamas žinoti 
tarsi daug ir kartu žinojo la
bai mažai apie pasaulį, ku
riame gyvena. Naujoji mo
kykla užsimojo įgyvendinti 
integracijos ir diferenciaci
jos principus, t.y. ji nori 
mokymą ir ugdymą orien
tuoti ne į palaidus faktus, 
ne į jų gausumą, bet padėti 
augančiam žmogui susikur
ti visuominį pasaulio vaiz
dą. Dėl to faktų bus patei
kiama mažiau, stengsimės, 
kad vaikas suprastų save 
patį, pasaulį, išmoktų ben
drauti su kitais žmonėmis, 
sugebėtų ieškoti sutarimo. 
Vadinasi, mokykloje bus 
ugdomas demokratinės 
visuomenės pilietis, žmo
gus, kuris orientuotųsi da
barties pasaulio problemo
se: ekologinėse, dorovinė
se, politinėse ir kt. Baigda
mi mokyklą mokiniai iš
klausys integruotą kursą 
"Šiuolaikinis pasaulis". 
Jame bus ir geografijos, ir 
istorijos, ir politologijos, ir 
ekonomikos žinių. Esteti
nis vaikų ugdymas bus in
tegruotas į kitas disciplinas, 
ne tik į literatūrą, bet ir į is
toriją, geografiją, kalbų mo 
kymą.

Mažinsime bendrą pa
mokų skaičių, jis atitiks hi
gienistų reikalavimus, nes 
norime ugdyti ne tik išsila
vinusį, bet ir sveiką žmogų.

Kita vertus, sieksime, 
kad kiekvienas žmogus pa
gal galimybes galėtų paten
kinti savo poreikius ir at
skleisti savo sugebėjimus, 
kad jis galėtų rinktis. Tai 
juk yra esminis demokrati
nės visuomenės ir demokra 
tinės mokyklos bruožas. 
Užtat kursime, kiek pajėg
sime, įvairesnių tipų mo
kyklas.

Mūsų požiūriu, vaikas 
iki dešimtos klasės turėtų 
mokytis bendro lavinimo 
mokyklose. Čia jis gautų 
bendrą išsilavinimą, bręstų 
kaip pilietis ir rengtųsi pa
sirinkti profesiją. Daugu
ma profesinių mokyklų pri
ims tik baigusius 12 metų 
mokslą. Dalis mokyklų pri 
ims jaunuolius po 10 kla
sių. Ir tik išimties tvarka 
vaikai galės pasirinkti profe 
sinę mokyklą po 8 klasių. 
Jų pasirinkimas bus paly
ginti siauras - tik žemiau

sios kategorijos profesijos.
- Vadinasi, terminas 

"tautinė mokykla" nelabai 
betinka Lietuvos mokyklai 
apibūdinti? Daugeliui žmo 
nių šis pavadinimas buvo 
lyg ašaka geridėj.

Taip. Turim skirti pava
dinimą ir esmę. Kai 1988- 
aisiais kilo mokyklos refor
mos idėja ir buvo sukurtas 
pirmasis teorinis dokumen
tas, jis pavadintas tautinės 
mokyklos koncepcija. Žo
dis "tautinė" buvo akcen
tuotas dėl to, kad ta koncep 
cija buvo kuriama kaip 
priešprieša unifikuotai, kos 
mopolitinei sovietinei mo
kyklai, orientuotai t tautų 
susiliejimo, niveliavimo 
politiką.

Savaime aišku, kad toji 
nuostata išlieka. Būtent 
nuostata, kad vaikas gali 
augti ir bręsti tik savo tau
tos kultūroj. Visa mokykla 
tuo grindžiama. Tačiau da
bar esam linkę labiau kalbė 
ti apie reformuojamą mo
kyklą, kurioje ryšys su tau
tos kultūra nėra vienintelis 
mokyklos požymis, nes, 
kaip sakiau, jos vertybių 
skalė yra gana plati ir sudė
tinga. Atvirumas pasauliui 
yra irgi esminis tos mokyk
los bruožas.

- Kaip mokykla keičiasi 
ar nesikeičia, kaip reforma 
vyksta šiuo metu?

Šiuo metu mes dar tebe
gyvename pereinamąjį lai
kotarpį, kurio esmė buvo ta, 
kad pirmiausia griebtasi 
atitaisyti tai, kas sovietinėje 
mokykloje buvo labiausiai 
iškreipta. Reikėjo sukurti 
naujas programas ir naujus 
istorijos bei literatūros va
dovėlius. Ir tai yra padary
ta. Dabar išleisime polito
logijos vadovėlį, 2 naujas, 
pirmą kartą parengtas eti
kos skaitinių knygas.

Šiais mokslo metais 

esam užsibrėžę žengti nau
ją, toliau siekiantį žingsnį. 
Taigi galime kalbėti jau ne 
apie pereinamąjį laikotarpį, 
bet apie tikrai reformuotą 
mokyklą. Esame užsimoję 
šįmet sukurti visas bendrą
sias programas, jos bus ap
svarstytos, aptartos, bus 
skelbiami naujų vadovėlių 
konkursai. Sieksime, kad 
būtų alternatyvių darbinių 
grupių, kurios siūlytų savo 
variantus, savas koncepci
jas.

Šiemet pradinukai pra
deda mokytis pagal naują 
programą. Netrukus jie 
gaus puikų, nauja vadovėlį 
"Aš ir pasaulis", kuriame 
beveik nėra žodinio teksto, 
tik paveiksliukai. Tačiau jie 
yra tokie informatyvūs, kad 
duos mokytojui gali-mybę 
kalbėti su mokiniais apie 
visą juos supantį pašau lį, 
žadinti jų fantaziją, kury 
biškumą, smalsumą.

- Karštos galvos reika
lauja staigių permainų mo
kyklose. Ir turbūt dažniau
siai girdimas priekaištas yra 
tas, kad ministerija to
leruoja susikompromitavu
sius direktorius ir "seno 
raugo" mokytojus. Kokia 
ministerijos pozicija šiuo 
klausimu?

Visuomenė turėtų su
prasti, kad staigių pasikeiti
mų mokykloje negali būti 
dėl to, kad negalima mo
kyklos reformos įvykdyti 
kažkokiais nutarimais ar 
įsakymais ir pasakyti, kad 
nuo rytdienos veikia jau 
reformuota mokykla. Kitų 
mokytojų nėra, turės dirbti 
tie patys. Vis dėlto moky
tojas mums yra svarbiausia 
problema. Organizuojame 
kursus, seminarus, kad mo
kytojai galėtų patys ugdy
tis, keistis, turtėti.

O dėl direktorių ir minis 
terijos pozicijos? Jūs žino

te, kad tai yra savivaldybės 
kompetencija. Jos skiria 
direktorius, ministerija tik 
tvirtina arba ne. Turbūt at
sirastų vienas kitas, kurį 
reikėtų pakeisti.

Labai pritarčiau moky
tojos Elenos Skaudvilaitės 
straipsniui, pasirodžiusiam 
viename iš paskutiniųjų 
"Dialogo" numerių. Ji kal
ba apie tai, kad mokytojas 
anais sovietiniais laikais gy 
veno labai sunkų gyveni
mą, jis buvo engiamas ir 
stumdomas, ir visaip prie
vartaujamas. Ir dėl to da
bar mokytojui pirmiausia 
reikia supratimo, pagalbos 
ir paramos. Pritarčiau, kad 
nereikia ir vėl visiems ur
mu mkytoją pulti ir kaltinti, 
tyčiotis iš jo.

- Atrodo, mokytojai šiuo 
metu yra tarsi susigū-žę, 
dvasiškai pavargę, apim ti 
apatijos. Esate sakiusi, kad 
jie saugo save ir ginasi nuo 
bet ko, kas galėtų pa
skatinti kažką daryti, pabus 
ti iš pasyvumo. Kaip būtų 
galima tą jų aktyvumą pa
žadinti?

Man rodos, pirmiausia 
reikėtų geranoriško požiū
rio į mokyklą. Gal iš tikrų
jų mes jau išsakėm visa, kas 
skaudėjo, visa tai, ką mes 
turėjom prieš tą buvu-sią 
mokyklą. Jau praėjo tas 
išsibarimo, išsikalbėjimo 
laikas. O dabar leiskim mo 
kyklai ir mokytojui ramiai 
dirbti, paremkime kuo ga
lim. Mokykloje yra tos su
sigūžusios, gal ir įskaudin
tos potencijos ir kūrybai, ir 
gėriui, ir meilei. Turėkime 
ir mes kantrybės kiek paty
lėti, palaukti su geranoriška 
viltim.

- Mano nuomone, mo
kytojų pasyvumą lemia tai, 
kad jie neturi progų išsikal
bėti. Vakaruose, teko girdė
ti, egzistuoja pačios įvairiau 
sios mokytojų draugijos: is
torikų, geografų, fizikų, ma
tematikų ir pan. Lietuvoje - 
miesto, rajono, respublikos 
lygio mokytojų susiėjimuo
se, regis, būtų puiki galimy
bė jiems nevaržomai, atvirai 
pasikalbėti.

Jūs teisus. Iš tikrųjų rei
kia išsikalbėti, jau nebesibar 
ti, bet diskutuoti.

Patys mokytojai turėtų 
imtis iniciatyvos kurti daly
kines sąjungas. Žinau, yra 
įsikūrusi vokiečių kalbos 
mokytojų sąjunga, galbūt 
yra ir kitų. Bet panašaus 
pobūdžio sąjungos iš tikrųjų 
turėtų kurtis. Esu artčiau 
susipažinusi su Austrijos, 
Vokietijos mokyklų gyve
nimu. Ten rengiamos daly
kinės konferencijos kuriose 
mokytojai aptaria daugelį 
savo problemų.

Mokytojai profesionalai 
neturėtų užsidaryti savyje, 
kankintis, "virti savo sulty
se", tačiau ieškoti ryšių su 
profesijos draugais.

(Nukelta į 6 psl.)
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LIETUVOS RESPUBLIKA

BIRUTĖS POKELEVIČIOTĖS 
VIEŠNAGĖ TĖVYNĖJE

UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS

Gerbiamajai Birutei Pūkelevičiūtei2901 N Halifax Avė # 216
Daytona Beaoh FL 32118
USA

Vilnius, 1992.08.25
Gerbiamoji rašytoja,
Jūsų viešnagė Lietuvoje leido vėl pabendrauti su Jumis (nors 

tik iš televizijos ekrano), taip pat prisiminti dubu visų, ne 
savo noru išsibarsčiusių po Įvairius pasaulio kampelius ir 
užgrobtoje tėvų žemėje pasilikusių, kančiomis ir ilgesiu grįstus 
laukimo metus.

Jūsų "Aštuoni lapai", kaip ir kai kurios kitos slaptai, per 
rankas tuo metu keliavusios knygos, buvo ta šventa atgaiva Jau 
subrendusiai, prisiminimais gyvenančiai Lietuvos inteligentijai 
bei apie savo ateities kelia ir atsakomybę mastančiai 
jaunuomenei.

Jūsų viešnagės paskatintas manau, kad Jums tikriausiai būtų 
įdomu sužinoti, kaip "Aštuoni lapai" sklido Lietuvoje tais 
dvasinės kultūros bado metais. Todėl siunčiu Jums mano motinos ir

Šią vasarą Lietuvoje 
svečiavosi rašytoja-aktorė 
Birutė Pūkelevičiūtė. Lie
pos 13 d. Kaune, Maironio 
muziejuje įvyko jos kūry
bos vakaras, sutraukęs di
deli literatūros mylėtojų 
būrį. Viešnios gimtajame 
mieste taipgi buvo suruoš
tas jos susitikimas su kole
gomis rašytojais, kurį su
kvietė energingas kaunie
čių pirmininkas Petras Pali- 
lionis ir kurio metu buvo 
draugiškai pasidalinta vi
siems rūpimais klausimais.

Birutė POkelevičiūtė Rasų kapinėse. Antano Sutkaus nuotr.

Paaiškėjo, kad "viešnia yra 
namiškė", kaip jos gebėji
mą betarpiškai bendrauti 
apibūdino rašytojas Alek
sas Dabulskis "Kauno die
noje".

Atvykusi į Dzūkiją, lan
kydama gimines ir abiejų 
tėvų kilmės vietas, Birutė 
susilaukė staigmenos: Aly
taus aktoriai, suvažiavę iš 
Nemunaičio kūrybinės sto
vyklos, išradingai suvaidi
no jos pasaką vaikams "Ka- 

ledų dovana". Vaišių metu 
plačiai pasikalbėta su vai
dintojais ir režisierium Ar
vydu Kindcriu apie įvairias 
teatro (ypač jaunuomenei 
skirto) problemas, nes Aly
taus aktoriai taipgi yra aukš 
tos klasės lėlininkai.

Rugpjūčio 5 d. įvyko Bi 
rutės Pūkelevičiūtės kūry
bos vakaras Vilniuje, Rašy
tojų sąjungos rūmuose, kurį 
suorganizavo Rašytojų klu
bo direktorius Rimantas 
Šavelis, ir jautria užsklan
da užbaigė literatūros kriti

kas Valentinas Svcntickas. 
Birutės "monologinio" va
karo stilius, gerai pažįsta
mas išeivijoj, Lietuvoj bu
vo naujiena. Vietoj įprasti
nio kelių atlikėjų (kritiko- 
aktoriaus-auloriaus) litera
tūros vakarų formato, Bi
rutė Pūkclevičiūtė dviejų 
dalių programoje pateikė 
žvilgsnį į save, teatre ir li
teratūroj, pati viena atlikda
ma savo patirties ir kūrybos 
ištakų sklaidą. Nukelta į 6 psl.

sesers ranka perrašyto į storus Mokyklinius sęsiuvinius Jūsų 
romano kai kurių lapų kopijas.

Telydi Jus gera sveikata, darbų ir suaanyaų sėkmė.

Nuoširdžiai Jūsų

"Aštuonių lapų" ir "Devinto lapo" veikėjos, pasiekusios Vakarus, nusifotografavo... Iš kairės: 
Birutė, Rima, Elvyra (1945 m., Berlyne)

Kauno Maironio muziejuje skaitytojai laukia Birutės autografų. Algio Brazdžionio nuotr.
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PRIEŠ AKIS DAUG
SUNKAUS DARBO

(Atkelta iš 1 psl.)
laisve tikėtas geresnis ger
būvis dar taip toli, o gyve
nimo vargai vis skaudesni. 
Tad nenuostabu išgirsti ir 
tokių kalbų, jog anskčiau 
buvę geriau. Nuostabu ta
čiau tai, kad materialinės 
gerovės akstinas bando pa
vergti žmogaus protą ir grą 
žinti jį ten iš kur jis tiek me 
tų bandė išsiveržti. Yra sa
koma, jog istorija kartojasi 
tam, kuris jos niekada neži
nojo.

Nemanau, kad lietuvių 
tauta būtų taip greitai užmir 
Susi paskutinį pusšimtį me
tų, praleistų okupanto nas
ruose. Tad vietoj metus 
žvilgsnį atgal visas dėme
sys ir jėgos turi būti skirtos 
kurti ateičiai. Mes ir jie 
stengėmės visokiais būdais 
priartinti valandą, kada lie
tuvis taps savo ateities kū
rėju. Ir pagaliau ji atėjo ne
šina ne tik laimės ir džiaugs 
mo, bet taip pat ir naujų rū
pesčių, naujų įsipareigoji
mų sau ir savo kraštui, ku
riuos mes ir jie turime 
spręsti kartu.

Išeivija buvo labai grei
ta tiesti pagalbos ranka per 
jūras ir marias. Dosnūs tau 
tiečiai atvėrė ne tik savo pi
nigines, bet ir širdis. Daug 
gėrybių nuplaukė Lietuvos 
link, daug dar jų plaukia ir 
šiandien, nes Lietuvai vis
ko reikia, jai visko trūksta. 
Bet ir kaip žmogus norė
tum tai Lietuvėlei padėti, 
be jos pačios pastangų, be 
jos ryžto, vargu ar kas gero 
išeis. Juk sakoma, kad ir 
Dievas padeda tam, kuris 
pats padeda sau.

Visa tai menu nenorėda- 
mas jiems prikaištauti, bet 
tik pabrėžti faktą, kad spau
doje, ypač ateinančioje iš 
Lietuvos, nestinga straips
nių keliančių viešumon esa 
mas negeroves, daugiausiai 
kaltę priskiriant užsiliku- 
siems iš senų laikų valdžios 
pareigūnam. Vieni jų atei
na iš mūsų pačių lūpų, kiti 
- iš svetimtaučių. Net ir 
aukšti mūsų pareigūnai už
sienyje nekartą yra prasita
rę apie trūkumus, kurie la
bai sunkina jų pareigų atli
kimą. Štai kad ir keletas 
tokių pavyzdžių.

Bendradarbiavimui, sa
ko vienas diplomatas, ypač 
daug kenkia jau tradiciniu 
tapęs Lietuvos pareigūnų 
nerangumas, susitarimų vil
kinimas, nepajėgumas laiku 
ir tiksliai atsiliepti į Vokie
tijos institucijų siūlymus 
bei firmų laiškus. "Vilniu
je viskas susigeria kaip į 
smėlį. Iš ten nieko negali 
sulaukti", sako tas pats 
diplomatas. Kai kas net 
juokauja, esa lietuviai 
lauks, kol jų ūkis visiškai 

subyrės, tada vokiečiai ga
lės kurtis ant tų griuvėsių.

Bene svarbiausia ko da
bar Lietuva lauktų iš Vokie 
tijos, - tai ūkinės paramos. 
Tačiau tam reikia ir atitin
kamų Lietuvos pastangų. 
Pirmiausia - organizuotu
mo ir pasirengimo priimti 
eventualią paramą. Jeigu 
Lietuvos struktūros būtų 
pajėgios laikytis tarptauti
niu mastu pripažintų ben
dradarbiavimo normų, Vo
kietijos ekonominė parama, 
pasak to diplomato, galėtų 
būti keliasdešimt kartų di
desnė. Bet gi norint sulauk 
ti vokiečių investicijų bei 
kreditų, pirmiausia reikia 
pateikti gerus projektus - 
kur ir kaip investuojamas 
kapitalas būtų naudojamas. 
Tik esant geriems perojek- 
tams gali būti pradėtas fi
nansavimas. (Lietuvos Ai
das 1992.08.05.)

(Bus daugiau)

55 SVARAI - cukrus, sū
ris, dešros, mėsa, šprotai, 
aliejus, kava ir kt., $90. 
22 SVARAI mažesnis pa
ketas, $55. 22 SVARAI 
mėsos produktai, aliejus 
$90. Prie visų maisto 
siuntinių galite užsakyti 
aspirino ir vitaminų.

TRANSPAK, 
2638 W. 69th ST., 

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

RINKIMAMS ARTĖJMANT
(Atkelta iš 3 psl.)

Algirdas Brazis, Robert Bo 
ris, Jurgis Janušaitis, Anta
nas Juodvalkis, Rūta Juš
kienė, dr. Tomas Kisielius, 
dr. Leonas Kriaučcliūnas, 
kun. John Kuzinskas, Pet
ras Pctrutis, Juozas Polikai- 
tis, kun. Anthony Puchens- 
ki, pro f. Jokūbas Stukas, 
Juozas Žygas.

Šie visi asmenys lietu
vių visuomenei gerai pažįs- 
tami-tai iškilūs visuomeni
ninkai, dvasiškiai, žurnalis
tai organizacijų atstovai. 
Pasitikėkime jais. Išgirski
me jų balsą. O balsas - 
spaudoje atsišaukimas padė
ti Lietuvai. Iškirpkime at
karpėlę ir su savo auka, bet

BALTIA EXPRESS CO. LTD
INTERNATIONAL PARCEL SERV1CE TO EASTERN EUROPE SUSIOIARY OR AMBER GROUP

TIK 90 CENTU UŽ SV. VIRS 80 SV.
SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ SU PRISTATYMU | NAMUS BE MUITO 
TIK $1.00 UŽ SV., JEI SIUNTINYS LENGVESNIS, KAIP 80 SV.
- SlOSKITE VISKĄ: NAUJUS IR NAUDOTUS DRABUŽIUS. VAISTUS. MAISTĄ. RADUO 

APARATŪRĄ, BEI ASMENINIUS SIUNTINIUS
- MES ĮPAKUOJAME IR APDRAUDŽIAME SIUNTNIUS
- PERVEDAME PINIGUS. PERSIUNČIAME DOKUMENTUS
- CHICAGOJE IR APYLINKĖSE PAIMAME SIUNTINIUS IS NAMU
- MINIMALI SIUNTINIO KAINA $25.00

GALIMI EXPRESS CARGO SIUNTINIAI PER 20 DIENŲ 
ATVEŽKITE ARBA SIUSKITE UPS ADRESU:

3782 W. 79th St. CHICAGO, IL 60652
TEL. 1-800-SPARNAI (TOLL FREE) 1-800-772-7624

1-312-284-6449

BIRUTĖ 
POKELEVIČIŪTĖ 
TĖVYNĖJ E
Pažymėtina, kad į vaka

rą atsilankė primasis rašy
tojos leidėjas, Petras Jau
nius (Januševičius), atvy
kęs is Toronto ir taipgi tuo 
metu viešėjęs Vilniuje. Jo 
išleista poezijos knyga "Me 
tūgės" (Baltija, 1952) dabar 
vis labiau garsėja Lietuvo
je.

Likimas buvo viešniai 
prielankus. Atvykusi į Kau 
ną, rašytoja nebuvo privers 
ta ieškotis svetimos pasto
gės. Ji apsistojo Kalniečių 
gatvėj ir apsigyveno savo 
jaunystės kambary, tėvų 
statytame namelyje, kuris 
yra tapęs ir jos knygų neby 
liu veikėju. Aprūdijęs to 
namo raktas, kurį Birutė at
sivežė tik kaip senų laikų 
prisiminimą, pagirgždėjęs 
atrakino namo duris po pu
sės Šimto metų. Radijas, 
spauda ir televizija, komen
tuodami šį atsitikimą, jame 
įžiūrėjo gilią simbolinę 
reikšmę išeivių sugrįžimui 
į Tėvynę.

Lietuvoje yra pakartota 
Birutės Pūkclevičiūtės kny
ga "Aštuoni lapai" (Vaga, 
1992) ir eiliuota pasaka 
"Kalėdų dovana" (Alka, 
1990). Martyno Mažvydo 
ir Vilniaus universiteto bib
liotekose, išeivijos siunto
mis atkeliavusios, jau susi
bėgo visos jos knygos. O 
viešnagės metu rašytoja pra 
turtino bibliotekas, literatū
ros muziejus ir Lietuvos ra
diją trimis savo įskaitytų 
darbų kasetėmis, r r.

kokio dydžio- didele ar ma
žesne, atsiliepkime.

Dabar pats laikas daly
vauti ir mums lietuvių tau
tos ateities likimo sprendi
me. Ir kaip komiteto atsi
šaukime rašoma: Nuo seimo 
rinkimų priklausys Lietuvos 
laisvė ir nepriklausomybė".

Būkime ir mes, visa išei
vija, šio istorinio įvykio ak
tyvūs dalyviai, Lietuvos lais 
vės rėmėjai, įgalindami sava 
parama į seimą ateiti ištiki- 
miausiems Lietuvos sūnums 
ir dukroms, kurie besąlygi
niai siekia Lietuvai pilnos 
nepriklausomybės ir pilnos 
demokratijos.

Taip Astuoni Lapai" sklido Lietuvoie iuos perrašant i 
sąsiuvinio lapus.
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LIETUVOS MOKYKLA
(Atkelta iš 4 psl.)

- "Lietuvos aide" (1992 
08 25) perskaičiau jūsų žo
džius "geriausia būtų, jeigu 
lietuviška mokykla taptų ne 
pasaulėžiūrinę, ty. nei kata
likiška, nei liberališka, nei 
kokia kita". Prašom paaiš
kinti savo mintį.

Mano manymu, Lietuvos 
mokykla yra nepasaulėžiūri- 
nė tuo atžvilgiu, kad ji nėra 
pajungta vienai apibrėžtai, 
visiems privalomai pasaulė
žiūrai. Tačiau ji, kaip sa
kiau, orienntuojasi į tradici
nes krikščioniškos Europos 
kultūros vertybes.

- Ar pagrįstas kaltini
mas, kad ministerija vengia 
kontaktų su mokytojais?

Nemanau kad to ryšio 
nėra. Viena vertus, ryšį su 
mokytojais palaikome per 
inspektūrą - savaime. Kita 
vertus, programas, vadovė
lius kuria ministerijos suda
rytos ekspertų komisijos. 
Kiekvienos komisijos sek
retorius yra etatinis tam tik
ro dalyko ministerijos spe
cialistas. Kiekvienoje ko
misijoje dirba po 11 žmo
nių. Dalis jų yra tam tikros 
srities mokslininkai, kiti - 
mokytojai praktikai.

- Daug kalbų ir gandų 
kelia numatoma mokytojų 
peratestacija. Ar ji tikrai 
bus, ir jei bus, tai kokia?

Šiais metais ketiname 
peratestuoti mokyklų vado
vus ir švietimų skyrių in
spektorius. yra suformuota 
Respublikinė atestacinė ko
misija, tačiau galutinė ates
tacijos tvarka nėra nustatyta 
ir paskelbta. Visi supran

tam, kad tai yra labai kom
plikuotas ir didelės atsako
mybės reikalaujantis daly
kas.

- Kokie svarbiausi atesta 
cijos kriterijai?

Labiausiai bus atsižvelg
ta į praktini žmonių darbą, 
taip pat bus pageidaujama 
tam tikrų teorinių žinių, 
bendro pedagoginio išsila
vinimo.

Užtikrinu jus, kad pere- 
testavimas tikrai nebus For
malus.

Mokytojų atestacija vyks 
tolesnėje ateityje. Čia dar 
daugelis dalykų nėra aiškūs 
ir galutinai nuspręsti.

- Ką norėtumėte pasaky
ti Lietuvęs mokytojams pra
sidedant naujiesiems moks
lo metams?

Pirmiausia norėčiau mo
kytojams palinkėti optimiz
mo, ištvermės, kantrybės ir 
įsitikinimo, kad labai daug 
kas gyvenime priklauso nuo 
paties žmogaus. Kokia bus 
mūsų mokykla, kaip joje 
jausis vaikas, ką mokykla 
reikš Lietuvai - visa tai la
biausiai priklauso nuo mo
kytojo.

59 CENTAI UŽ SVARĄ 
virš šimto svarų, tai TRANSPAK 
firmos nauja kaina. 68 centai - 
žemiau šimto svarų, Minimumas 
$20. Jūsų siuntiniai yra regis
truojami mūsų kompiuteriuose ir 
sekami iki pristatymo jūsų gimi
nėms Lietuvoje.

TRANSPAK, 
2638 W. 69th St., 

Chicago, IL 60629, 
Tel.312-436-7772.
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1946-IEJI PARTIZANU 
NETEKTIES METAI

Juozas Petraška

Žiemos metu Balbiežgi- 
rėje Raginis-Degutis su 
Radastų- Švedu netikėtai 
susidūrė su čekistais. Įvy
ko susišaudymas. Radastą 
nušovė vietoje, o Raginiui, 
nors ir sužeistam, pavyko 
pabėgti. Gydėsi pas vieną 
Važniškių kaimo gyvento
ją

Vasario mėn. žuvo antro 
jo būrio vadas Elytė (apie 
tai jau rašyta), jo vieton pa
skirtas Putinas-Brusokas 
Stasys iš Makrickų kaimo.

Apie birželio viduti, ry
šininkų surinktomis žinio
mis, turėjo būti miško krė
timas. Visi pirmojo būrio 
partizanai susirinkome ap- 
svarstvti susidariusią padėtį 
ir ieškoti kokios nors išei
ties. Nuomonių būta įvai
rių. Kai kas galvojo, kad 
laikinai reikia apleisti miš
ką, pasitraukti į tolimesnius 
kaimus. Vadas, kaip visa
da, pirmenybę atidavė miš
kui. Mano nuomone, ge
riausiai išeiti iš miško trum 
pam laikotarpiui, kol išaiš
kės padėtis. Dauguma man 
pritarė - mišką laikinai pali 
kome. Tik vadas mano pa
tarimo nepaklausė. Miške 
su Raginiu liko partizanas 
Kilbas - Mitrulevičius Pet
ras. Tai buvo birželio 12 
dieną.

Iš miško išėjome išsi
skirstę po kelis. Aš ir dar 
keli partizanai nuėjome į 
Žagariu kaimą ir apsistojo
me pas vieną gyventoją (pa 
vardės neprisimenu). Šei
mininkas, grįžęs iš Balbie
riškio, pranešė liūdną žinią, 
kad mūsų vado Raginio ir. 
Kilbo kūnai Balbieriškyje 
guli išniekinti ant grindi
nio. Vėliau paaiškėjo, kad 
į juos abu toje pačioje vie
toje, kur palikome, netikė
tai Čekistai atidengė ugnį. 
Kilbas krito iškart, o Ragi
nis dar nušovė du čekistus, 
iš jų vieną karininką. Vė
liau paaiškėjo (prasitarė gir 
ti stribai), kad buvo nurody 
ta tiksli jų buvimo vieta, 
čekistams ir stribams beli
ko pasinaudoti tokia proga.

Raginis-Degutis, būda
mas Balbieriškio policijos 
viršininku (1941-1944 m.), 
mėgo medžioti Balbieržgi- 
rėje, kurioje tuo metu buvo 
daug šernų bei stirnų. Po 
medžioklės užsukdavo į Bū 
dos kaimą, esantį viduryje 
miško, pas Šneiderį, kuriuo 
ir vėliau, partizanaudamas, 
pasitikėjo, o Šncideriai, tuo 
pasinaudodami, juos išda
vė. Man Raginis sakydavo, 
kad retkarčiais, kai jis miš
ke būdavo vienas, Šneide
rienė jam atnešdavusi val
gyti-

Kaip rašė Stasys Nauja

lis savo atsiminimų knygo
je "Pėdsakai dingsta miš
ke", geriausias jų, raudonų
jų partizanų, prieglobstis 
buvo Būdos kaime pas Šnei 
derį. Nėra abejonės, kad 
susiklosčius tokioms aplin
kybėms, minėtasis gyvento 
jas buvo saugumo užver
buotas ir, progai pasitai
kius, atliko savo juodą dar
bą.

Iš liepos 18 į 19-ąją mie 
gantys kluone ant šieno bu
vo nušauti (su šeimininko 
žinia) Katinas- Petraška 
Pranas, mano brolis, ir Ka- 
lavijas-Bujanauskas Kostas 
pas Mardosų kaimo gyven
tojus ir likvidavę, visada 
šeimininką areštuodavo, o 
trobesius neretai sudegin
davo. Šiuo konkrečiu atve
ju nei viena, nei kita nebu
vo padaryta. Mes (štabo 
darbuotojai) beveik kiek
viename kaime turėdavome 
"savo" žmogų, kuris stebė
davo gyventojų nuotaikas 
bei elgesį ir palankumą ar 
priešiškumą partizanams. 
Tas žmogus pastoviai infor 
muodavo mus apie esamą 
padėtį tame ar kitame kai
me. Mes žinojome ir tai, 
kad Matulionis mums nc- 
prijaučiantis, jaunieji par
tizanai, matyt, galvojo ki
taip. Taigi po šio įvykio 
gavome pranešimą, kad į 
kaimą, kur žuvo Katinas ir 
Kalavijas, neitume, nes Ma 
tulionio sodyba naktimis 
saugoma čekistų. Tai tę
sėsi apie du mėnesius, be 
to, tais metais Matulionis 
buvo atleistas nuo prievo
lių, nors turėjo 19 ha že
mės?..

Po viso šito peršasi išva 
da: kaip buvo nušauti šie 
du jauni, neturintys nė po 
20 metų partizanai? Kiek 
vėliau (rudenį) paaiškėjo ir 
šio įvykio detalės. Jas ga
vo iš Klaipėdos krašto per 
laišką Kelmanonių kaimo 
gyventojas Gclbūda Juozas 
ir, kai mes pas jį (Gelbūdą) 
užėjome, davė paskaityti. 
Jame (laiške) rašoma: "... 
jūs raštote apie Pranuko žu
vimą (Katino-Pr. Petraš
kos), bet mes jau žinojome, 
net ir kaip žuvo, kai jie ūžė 
jo ir pasiprašė praleisti die
ną, tai šeimininkas uždarė 
šunį į tvartą, kad nelotų, o 
jiems pasiūlė miegoti kluo
ne ant šieno. Kiek palau
kęs, kada užmigo, pranešė į 
Balbieriškį, atvykę čekistai 
nušovė miegančius".

Ta pačia proga norėtųsi 
papasakoti apie savo brolį 
Praną ir jo nusistatymą 
prieš okupantus. Jis buvo 
baigęs Balvieriškio šešiame 
tę ir Alytaus amatų mokyk
las (šaltkalvių mechanikų 

klasę). Kadangi dėl am
žiaus karinė tarnyba dar ne
lietė, aš patariau važiuoti į 
Kauną dirbti ar mokytis 
(gimęs 1927.VIII.24). Bet 
jis vis delsė. Vėliau pareiš
kė, kad, kol tarybinis batas 
tryps mūsų Tėvynę, jis nei 
dirbs, nei mokysis, o eisiąs 
į partizanų gretas. Man bu
vo gaila brolio ir aš jam ne
pritariau.

Po kiek laiko gavau bro
lio laišką, kuriame jis tvir
tai pareiškia eiti partizanau
ti. Aš trumpai atsakiau, 
kad į savo dalinį nepriimsi
me ir dar kartą priminiau, 
kad geriausia išeitis - mo
kytis. Netrukus vėl gavau 
laišką, kuriame, be kitko, 
parašyta: "Brolį, aš savo 
nusistatymo nekeisiu, o kas

VANAGO APSILANKYMAS
1946 metų vasarą per 

Gdansko uostą iš vakarų 
buvo atvykę du lietuviai, 
karininkai ryšininkai, sla
pyvardžiais Daunoras ir 
Lokys susipažinti su Lietu
voje veikiančio partizani
nio judėjimo perspektyvo
mis ir siūlyti sudaryti vieną 
vadovybę visam Lietuvos 
partizaniniam judėjimui. 
To ir siekė aukštesnieji va
dai. Deja, 1946 metų pabai 
goję išaiškėjo centro vado 
prof. Markulio, slapyvar
džiu Erelis, išdavikiška 
veikla, dėl kurios iškilo 
grėsmę pirmiausia partiza
nų vadovybei, apygardų 
štabams. Tokiomis aplin
kybėmis dauguma vadų bu
vo linkę bendrauti su kitų 
dalinių vadais, išsiaiškinti 
esamą padėtį ir įspėti būti 
atsargiams su nepažįsta
mais, nes, galimas dalykas, 
saugumas per "centrą" 
stengsis įkišti šnipų ir taip 
demoralizuoti pogrindį. 
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liečia tai, kad tu nepriimsi 
manęs į savo dalinį, tik aš 
pasakysiu, kad aš tavo bro
lis". Man teko nusileisti.

Šį dialogą su broliu gali 
ma drąsiai taikyti daugeliui 
jaunuolių, prisidėjusių prie 
žūtbūtinės kovos su okupan 
tu. Deja, šis kilnus tikslas 
nelygioje kovoje pareika
lavo iš mūsų Tėvynės ne
mažai aukų.

Dar noriu priminti, kad 
žuvus Raginiui-Degučiui, 
parašiau raportą "Dzūkų" 
rinktinės vadui Ažuoliui- 
Jėčiui apie Vaidoto grupės 
vado žuvimo aplinkybes ir 
prašiau skirti šiai grupei 
vadą. Po dviejų savaičių 
(man netikėtai) gautas įsa
kymas, kad Vaidoto grupės 
vadu skiriamas Patrimpas.

Kad nepakliuvus ant sau
gumo "meškerės", perspė
jau antrojo būrio vadą Puti- 
ną-Brusoką.

Kartą rudeniop Putinas 
atvykęs pranešė, kad pas 
vieną iš ryšininkų Makric
kų kaime yra atvykęs jiems 
nepažįstamas žmogus, pri
sistatė esąs Dainavos apy
gardos "Geležinio Vilko" 
rinktinės vadas slapyvar
džiu Vanagas ir norintis su
sitikti Vaidoto grupės vadu 
Patrimpu. Iš nusakytos iš
vaizdos nusprendžiau, kad 
tikrai galėtų būti Vanagas- 
Adolfas Ramanauskas 
(gim. 1919 m., Alytaus mo 
kytojų seminarijos dėstyto
jas, atsargos karininkas), 
bet reikėjo įsitikinti. Su 
Putinu aptarėme susitikimo 
vietą (tik ne stovykloje) ir 
laiką. Putinas jį (Vanagą) 
atsivestų. Nuvykęs nusta
tytu laiku į sutartą vietą, 
jau radau Putiną su svečiu. 
Pamatęs tuojau įsitikinau, 

kad tai tikrai Adolfas Ra
manauskas-Vanagas.

Mes aptarėme tuo metu 
vykstančius procesus vy
riausiojoje partizanų vado
vybėje, deja, ne mūsų nau
dai. Be to, Vanagas norėjo 
susipažinti su mūsų kasdie 
nybe, t.y. su pačiais kovo
tojais, ginkluote, maitini
mosi problemomis ir t.t. 
Apsvarstę įvairiausius klau 
simus, nusprendėme, kad 
šiuo laikotarpiu, kol paaiš
kės padėtis centre, reikia 
ypač būti budriems, nes 
provokatoriai kaip tik sten- 
gsisi pasinaudoti mūsų ne
žinojimu ir labai pakenks 
partizaniniam judėjimui. 
Be to, pasvarstėme ir dau
gelį kitų mūsų kovos klau
simų.

Vanagas, pasisvečiavęs 
keletą dienų mūsų dalinyje, 
susipažinęs su gyvenimo 
sąlygomis, išvyko į savo 
nuolatinę vietą. O mums 
paliko atsidavusio lietuvio 
patrioto vardą. Daug pamo 
kančio teko perimti iš jo pa 
tirties tolimesnėje mūsų par 
tizaninėje veikloje.

KONTRA- 
PRIEMONĖS 
1946 metų gruodžio pa

baigoje išaiškėjo Markulio 
-Erelio parsidsavėliška 
veikla. Gerai, kad Skir
mantas - Daumantas - Luk 
ša J. ėmėsi atsargumo prie
monių, todėl nenukentėjo 
vadovaujantieji partizani
nio judėjimo žmonės, bet 
nuostolių neišvengta.

"Dzūkų" rinktinėje va
dai du kartus per mėnesį ra
šydavo labai detalius rapor
tus rinktinės vadui apie gru 
pių veiklą praėjusiu laiko
tarpiu. Rinktinių vadai, ga
vę visų grupių pranešimus 
ir juos atitinkamai apdoro
ję, siųsdavo apygardos šta
bui, o Šis - į centrą. Cent
ras (Markulis) VDPS - Vi
suotinis Demokratinis Pasi
priešinimo Sąjūdis - ryšio 
kanalais perduodavo Hek- 
torui-Deksniui Jonui, kari
ninkui ryšininkui su užsie
nyje esančia Lietuvos diplo
matija. Hektoras, gautą in
formaciją tinkamai apdoro
jęs, susidarydavo vaizdą 
apie partizanų veiklą Lietu
voje ir perduodavo aukštes- 
niąjai instancijai.

Markulis, būdamas sau
gumo agentu, visą partiza
ninio judėjimo ataskaitą už
uot pasiuntęs Hcktorui- 
Dcksniui, perduodavo sau
gumui, o šis, pertvarkęs 
taip, kaip jam reikalinga, 
grąžindavo Markuliui, kad 
šis ryšio kanalais pasiųstų 
Hcktorui-Dcksniui. Saugu
mas perduodavo partizanus 
diskredituojančias žinias: 
atseit jų, kaip tokių, Lietu
voje nėra, jie tik apiplėši
nėja ir žudo žmones, gir
tuokliauja, jų belikę labai 

(Nukelta į 8 psl.)
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APIE PELĖDAS IR 
PABALTIEČIUS

(Atkelta iš 1 psl.)

ėda - pelėda), žiurkes, pe
lėnus. Taip pat žinome, 
kad pelėdos lizdų nekrau- 
na, o naudojasi kitų paukš
čių lizdais; šis faktas mūsų 
temai bus reikšmingas 
vėliau, jo nepamirškite. 
Apie pelėdas mūsų liaudis 
net daina sukūrė, "Išėjo tė
velis į mišką, nušovė tė
velis pelėdą ir t.t." Tai sena 
daina.

Tačiau šiais laikais įky
riai girdime apie pelėdas ir 
naują dainą. Garsiai, pelė- 
diškai, pasaulinėje arenoje 
ūbaujama, kad Baltijos kraš 
tuose žmogaus teisės (žino
te, visų visur dabar ypač 
gerbiamos ir saugojamos) 
yra neigiamos tautinėms 
mažumoms - rusams ir len
kams...

Šis rūpestis Lietuvoje 
gyvenančioms, Lietuvą ir 
lietuvius naikinusioms rusų 
ir lenkų mažumomis prašy
te prašosi Busho pareiški
mo, gal tik truputį mums 
pritaikyto: LIETUVIAI 
(taip pat LATVIAI IR ES
TAI) IRGI YRA REIKA
LINGI APSAUGOS NUO 
VYKDYTO SUNAIKINI
MO IR TEBEVYKDOMO 
TERORO! Lietuviai, lat
viai ir estai yra savo žemėje 
šimtmečius gyvenų taikūs 
žmonės, o ne iš Rusijos gi
lumų atvežti kolonistai bei 
kariai ar Vilniaus krašto 
prie Lenkijos prijungimo 
lenkų ekstremistai.

Kada gi ateis laikas sau
goti Lietuvoje lietuvių tei
ses, nerėkiant per kiauras 
naktis, kad vietinius gyven
tojus engusios ir išnaudoju
sios tautinės mažumos ne
betenka savo teisių? Ar ko 
kias nors teises toms mažu
moms suteikė to krašto 
žmonės? Taip kaip pelėdos 
kad deda kiaušinius į sveti
mą lizdą, taip rusų kolonis
tai buvo dedami ir periami 
Baltijos kraštuose. Taip 
Želigovskio smurto pasekė
jai sutūpė Vilniaus krašte.

Čia jau tikra gyvenimo 
ironija, kad iš komunistinio 
kiaušinio lik pernai išsiritus 
Rusijos parlamentas yra nu 
taręs skųsti Baltijos kraštus 
Jungtinėse Tautose dėl... 
tautinių mažumų (suprask: 
rusų) žmogaus teisių pažei
dimo. Aš sakyčiau, kad 
tiems okupanto nusiaub
tiems Baltijos kraštams rei
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kėtų kokių dviejų dešimtme 
čių "atostogų", kurių metu 
jie galėtų savo tautiną de
mografiją bei sąmonę kaip 
nors atstatyti.

Kur buvo visi tie žmo
gaus teisių gynėjai, kai Bal
tijos kraštai buvo kolonizuo 
jami ir visu žiaurumu eks- 
plotuojami? Kodėl aiškiai, 
dalykiškai šių reikalų dabar 
nepaaiškina Lietuvos val
džia, o už Lietuvos ribų - 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menė (PLB)? Kada pasi
baigs kritika Latvijai ir Es
tijai už pilietybės neigimą 
rusų kolonistams bei oku
pacinės kariuomenės dali
niams?

Ne paslaptis, kad yra 
keistų nuomonių ir pas mus 
pačius, išeivijoje. Štai, IX- 
10 d. DRAUGE buvęs PLB 
pirmininkas V. Bieliauskas, 
rašydamas tautos šventės 
proga, tarp kitų dalykų tei
gė: "Būtų didžiulė klaida, 
kad dabar, atgavus laisvę, 
mūsų kraštas nenorėtų ta 
laisve dalintis su kitais, ten 
gyvenančiais žmonėmis, 
kurie pasižada kraštui loja
lumą ir jo įstatymams pa
klusnumą."

Plačiai, saldžiai, išdi
džiai skamba - lyg visi ten 
gyvenantieji rusai ir lenkai 
tik ir trokšta Lietuvos lais
vės, lyg jie ir atvyko lik Lie 
tuvą vaduoti, atstatyti, lyg 
Lenkijoj ir Rusijoj dabar 
laisvės nebūtų. Per greitai 
užmiršome, kaip Maskva 
Lietuvą spaudė, kad 1990 
m. rinkimuose balsuotų 
Lietuvoje stovinti sovietų 
kariuomenė, ką ta kariuo
menė darė ir tebedaro ir t.t.

Aš vislik linkėčiau Lie
tuvą, Latviją ir Estiją maty
ti daugumoje lietuvių, lat
vių ir estų kraštais, bet ne 
kokiais nors tautinių grupių 
vinegrelais.

Tad klausiu: kam reikia 
didesnės apsaugos Lietuvo
je, Latvijoje ir Estijoje - ar 
pusę šimtmečio naikin
tiems tų kraštų žmonėms ar 
svetimuose lizduose pripe- 
rėtiems pelėdžiukams?

Atsakymui be jokio dve 
jojimo renkuosi Busho nuo 
monę, kad apsaugos pirmoj 
vieloj reikia mūsų žmo
nėms. O kaip jūs manote?

(1992-1X 16)

Anksčiau Lietuvos buitinio gyvenimo būtina paslauga, o 
dabar - Lietuvos laukų puošmena. G. Kijauskienės nuotr.

1946-IEJI PARTIZANU 
NETEKTIES METAI

(Atkelta iš 7 psl.)
mažai, visi protingesni užsi
registravę ir gyvena ramiau
siai, likę tik banditai ir t.t.

Visa tai paaiškėjo vėliau, 
bet įtarus Markulį esant sau 
gurno agentu, dar pačioje 
metų pabaigoje kilo mintis, 
kad reikia ruošti žmones iš
vykai į užsienį pas Hektorą 
ir taip užkirsti kelią Marku
lio bei saugumo dezinforma 
cijai apie partizaninę veiklą 
Lietuvoje. Tam tikslui bu
vo parinkti drąsūs ir ryžtin
gi vyrai: Daumantas-Lukša 
Juozas ir Rimvydas- Krikš

SAUGUMAS VERBUOJA 
ŽMONES

Partizanai jautė nuolati
nę įtampą, savisaugos in
stinktas paveikdavo visus: ir 
tuos, kurie dėdavosi drąsūs, 
ir tuos, kurie iš pirmo žvilgs 
nio atrodė bailiai.

Nelegalaus gyvenimo 
aplinkybės vertė kiekvieną 
būti atsargiam ir pasiruošu
siam įvairiems netikėtu
mams, o ypač todėl, kad gy
venome daugiausia miške ir 
visą laiką paviršiuje. Tąpui 
kiai žinojo saugumas ir stri
bai, kurie kartkarčiaus tikri
no mūsų budrumą. Vasaros 
metu, kada žaluma dengia 
ne tik mišką, bet ir laukus, 
be to, šiltas oras, dažnai da
rydavo pasalas. Čekistų 
apie Balbieriškio mišką pa
kako, miestelyje buvo apie 
30 čekistų ir apie 15 stribų, 
Gudeliuose maždaug tiek 
pat, Kunigiškių kaime - 
apie 20-25, tiek pat Preme- 
rio dvare. Taigi, esant to
kiai "apsaugai", apsirūpinti 
maistu gana rizikinga. Tuo 
laikotarpiu buvo nutarta iš
siskirstyti mažomis grupelė

čiūnas Jurgis, pastarasis mo 
kėjo keletą užsienio kalbų. 
Šie du drąsuoliai pradėjo 
ruoštis labai atsakingai ir ri
zikingai kelionei. Apygar
dų vadovybę padaliniams 
davė nurodymą pristatyti 
tam tikras sumas červonsų, 
kad už juos juodoj rinkoj 
galėtų pirkti užsienio valiu
tos išvykstančiųjų reik
mėms. Pasiruošimas tęsėsi 
iki 1947 melų pavasario. 
Artėjo ta diena, kai teks vyk 
ti per stipriai saugomą kai
myninės valstybės sieną.

mis, po 3-4 kovotojus. 
Kiekviena grupelė turėjo sa
vą teritoriją, kurioje apsirū
pindavo maistu ir rinkdavo 
žinias apie saugumiečių 
siautėjimus, kurias perduo
davo gnipės štabui.

Nereikia būti naiviems ir 
galvoti, kad saugumas netu
rėjo savo šnipų kaimuose, 
ypač esančiuose arčiau miš
ko. Atsirasdavo dorų žmo
nių, kurie užverbuoti ieško
davo ryšių per pažįstamus 
su partizanais, o kai juos su
sitikdavo, prašydavo ko 
nors iš vadovaujančiųjų ir 
lik tada pasisakydavo esą už 
verbuoti ir klausdavo patari
mo, kaip jiems toliau elgtis.

Mes tokius žmones gerb
davome ir duodavome prak
tiškų patarimų, kokias ži
nias galima teikti ir kaip pra 
nešinėti, kad saugumas nc- 
iššifruotų agentų. Apie vie
ną užverbuotą gyventoją, 
kaip jam buvo nurodyta « 
rinkti žinias provokuojant 
žmones ir kaip jas perduoti, 
kad nebūtų įtariamas, pagal 

jo paties pasakojimą, trum
pai parašysiu.

Verbuojant Aukšto Bal
bieriškio kaimo gyventoją 
X, buvo duotas toks nuro
dymas: aplankyti keletą pa
siturinčių kaimynų ūkininkų 
išeiginėmis dienomis, kriti
kuoti tarybinę santvarką, sic 
kiant provokuoti pašnekovą, 
o partizanams nepagailėti 
gerų žodžių, pagyrimų. 
Kad atrodytų draugiškiau, 
nusinešti svaigalų (išlaidos 
kompensuojamos) ir pateik
ti savo ir pašnekovo kalbų 
turinį raštu. Taip apdorojus 
savo pašnekovą ir surašius 
kiekvieno pakalbto turinį 
atskirai, padarius kiek įma
noma mažesnį paketėlį per
duoti saugumo ryšininkui 
tiksliai nurodytu laiku ir nu
rodytoje vietoje. Ir kaip jūs, 
mieli skaitytojai, manote, 
kur? Nagi Balvieriškio baž
nyčioje. Nurodytu laiku ei
nant į bažnyčią tą paketėlį 
įsidėti į viršutinio drabužio 
kairiąją kišenę. Bažnyčioje 
sustoti prie pirmojo stulpo 
vyrų pusėje. Ten stovės 
žmogus, apsirengęs anks
čiau nurodytais drabužiais. 
Jo dešinės kišenės uždengi
mas (atvartas) bus įleistas į 
kišenę, prie jo atsistoti visai 
arti, taip, kad būtų galima 
nepastebėtam iš savo kiše
nės paketėlį ar du išimti ir 
perdėti į jo kišenę, o jis tą 
patį padarys į tavo kišenę 
-perduos tolimesnės veiklos 
instrukcijas ir kompensaci
ją. Šie šventvagiški darbai 
atliekami bažnyčioje todėl, 
kad mažiau būtų įtarumo. 
Šis epizodas vienas ryškes
nių, o jų būta daug ir įvai
rių, o kiek žmonių mums 
nepasisakė, vienas Dievas 
težino. (Bus daugiau)

Atnaujindami 
prenumeratą ir kitomis 
progomis Dirvai aukojo:
Baltikauskas T., Baltimorc .. 5.00
Dcgesys D., Florida ........... 20.00
Juozaitis A., Lakcwood ....  20.00
Auginąs B., Lyndhurst ......  10.00
Marchertas A., Downcrs Gr. .20.00
Indreika A., Chicago .......... 10.00
Drcher R., Laramie ............ 25.00
Ramovėnai Clev.................. 30.00
Bcniūnas J., Hartford ........... 5.00
Raškicnė N., Ncw Britam .. 10.00
Shalins Funeral, V/oodhavcn 25.00
Mačiūnas J., Cross Junction . 5.00
Skridulis A., Daytona B. ... 20.00
Žitkus H., Jupitcr ............... 20.00
Žilinskas V., Treasure įsi. ... 5.00 
Venk G., Toledo ................ 10.00
Saikus J., Cleveland .......... 10.00
Liutkus A., Cleveland .......... 5.00
Kvietys A., Dayton ............ 10.00
Rašytinis E., Detroit .......... 20.00
Gibišas E., Chicago ............. 5.00
Račkauskas A V., Cicero ... 20.00
Bcliajus V., Dcnver............. 20.00
Kazakevičius J., Hespcria, . 20.00 
Maryland'o Liet. Draugijų
Taryba ................................. 25.00
Meiliūnas G., Ncw York ... 20.00 
Hofmanas V., Oak Lawn ..... 5.00
Ruigys A., Los Angeles ....  10.00
Flcdzinskas V., Camarillo ... 5.00 
Polikaitis C., Midlothian ....  5.00
Andriušis A., Dorchcstcr ... 20.00
Chaplikas A., So. Boston .... 10.00
Prascus A., Baltimore .......... 5.00
Kynas L., St. Pctcrsburg ...... 5.00

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame



ALT S-GOS SEIMO 
NUTARIMAI 

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos Seimo, 
įvykusio 1992 m. gegužės mėn. 16-17 d.

St Petersburg, Floridoje 
NUTARIMAI

1. Seimas sveikina lais
vą ir nepriklausomą Lietu
vos valstybę. Seimą džiu
gina, kad ilgų metų griežta 
Sovietų priespauda ncisten- 
gė nuslopinti lietuvių tau
tos laisvės troškimą ir norą 
būti savo Tėvynėje pilna 
šeimininke.

2. Seimas sveikina Lie
tuvos Respublikos Aukš
čiausios Tarybos pirminin
ką Vytautą Landsbergį ir jo 
pavaduotojus.

3. Seimas pageidauja, 
kad Lietuvos respublikos 
vadovaujantieji veiksniai
ieškotų būdų savo veiklos 
derinimui.

4. Seimas sveikina Lietu 
vos Respublikoje alsistci- 
gusią Lietuvių Tautininkų 
Sąjungą ir linki jai sėkmės.
Seimas dėkoja tos Sąjungos 
pirmininkui Rimantui Sme
tonai už atvykimą, šiame 
seime dalyvavimą ir pasida 
linimą žiniomis apie Lietu
vos tautininkus bei jų Sąjun 
gos apimtį Lietuvos Res
publikoje.

5. Seimas paveda Sąjun
gos valdybai kreiptis seimo 
vardu į J.A.V. Prezidentą 
prašydama, kad jis prisidė
tų prie Lietuvos Respubli
kos Vyriausybės pastangų 
galimai greičiau išvesti bu
vusios Sovietų Sąjungos 
kariuomenę iŠ Lietuvos.

6. Seimas siūlo, kad 
Tautinės Sąjungos valdyba 
atkreiptų dėmesį į aktualų 
Rytprūsių - Mažosios Lie
tuvos ateities klausimą.

7. Seimas dėkoja Lietu
vos ambasadoriui prie Jung 
linių Tautų Anicetui Simu
čiui, Lietuvos gcn. konsu
lui Vytautui Čekanauskui ir

DĖMESIO, JAUNIME!!!
"Pučia vėjas.... Ar Jūs norite atstovauti savo miestą 

sekančiame Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongrese?

Ar norėtumėte dirbti 
Lietuvos labui?

Ar planuojate aplankyti Z 
gimines Lietuvoje?

Ar planuojate dalyvauti ar mokytis z_____
Kursuose Vilniuje ar Kaune? f

Ar treniruojatės dalyvauti 
Tarptautinėse Lietuvių Sporto 

Žaidynėse? 

Petro Čepo Jaunimo Fondas žino, kad jaunimui (18-35 amžiaus) 
yra sunku sutaupyti pinigų kelionei į Lietuvą ir kitas šalis. Todėl 
mes (steigėme PCJF, norėdami Jums padėti susipažinti su savo 
Tėvyne ir pasaulio lietuviais. PČJF $1,000 stipendija skiriama 

bent vienam lietuvių kilmės jaunuoliui/ei, kuns/i žada vykti į 
Lietuvą arba dalyvauti lietuviškoje veikloje išeivijoje.

Anketą stipendijai gauti turite užpildyti ir pasiųsti PČJF ne vėliau 
lapkričio 15 d., kad galėtumėte keliauti į Lietuvą ateinančiais 
metais tarp sausio 1 d. ir gruodžio 31d. Anketos ir platesnė 

informacija gaunama rašant:

PetročepoJaunimoFondas 
P. O. Box 497, South Boston, MA 02127

Lietuvos Tautininkų pirmi
ninkui Rimantui Smetonai 
už pranešimus ir Lietuvos 
Respublikos dabartinės pa
dėties įvertinimą.

8. Seimas nuoširdžiai 
dėkoja iki šio seimo buvu
siai Tautinės Sąjungos val
dybai ir ypač jos pinninin- 
kui dr. Povilui Švarcui už 
sėkmingą Sąjungai vadova
vimą.

9. Seimas sveikina Dir
vos redaktorių Balį Gaidžiu 
ną, jo bendradarbius, dėko
ja jam už pasišventimą ir

TAUTOS ŠVENTĖ 
DETROITE

Saulius ŠimoliOnas

Tautos Šventė įvesta Vy 
tauto Didžiojo 1930 metais 
atžymėti jo vainikavimą 
Lietuvos karalium. Tais 
Vytauto Didžiojo laikais 
Lietuva buvo savo galybės 
zenite. Naujai atsikūrusiai 
Lietuvai Vytautas Didysis 
pasidarė kelrodžiu dvide
šimtojo amžiaus verpetuose 
išlaikyti savo laisvę ir nepri 
klausom ybę. Taipogi Tau
tos šventė sutapo su religi
ne švente, kurios abi palai
kė lietuvišką dvasią per už
draustus minėjimus okupa
cijų laikais.

Detroito lietuviai labai 
prasmingai atšventė šias 
šventes rugsėjo 13 d. Šv. 
Antano parapijoje giedoto
mis mišiomis ir koncertu, 
surengtais Detroito lietuvių 
žurnalistų skyriaus, ramovė 
nų ir Detroito Lietuvių Ben 
druomenės. 

kviečia Sąjungos narius bei 
skaitytojus ir toliau remti 
tautinę spaudą.

10. Seimas dėkoja Sąjun 
gos atstovams Amerikos 
Lietuvių Taryboje ir per 
Lietuvių Tautinį Sąjūdį Vy 
riausiame Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitete už tinkamą 
ten Sąjungos atstovavimą.

11. Seimas dėkoja Sei
mo St. Petersburg, Hondo
je komiteto pirmininkui 
Juozui Šulaičiui ir kitiems 
šio komiteto nariams už 
tvarkingą ir sėkmingą šio 
Seimo surengimą.

12. Seimas įpareigoja 
Sąjungos valdybą padėkoti 
visiems, kurie šį Seimą svei 
kino raštu ar žodžiu.

Seimo nutarimų komisija 
Vaclovas Mažeika 
Petras Lanys 
Juozas Šulailis

Tai buvo savotiškas mu
zikinis pabudimas Detroito 
lietuvių tarpe. Bažnytinio 
choro ir moterų vokalinio 
okteto vadovas ir kompozi
torius Stasys Sližys per ilgų 
melų darbą sutvėrė pasigė
rėtiną muzikalumą. Ir Štai 
atėjo svečias iš Lietuvos - 
chorvcdystės profesorius ir 
kompozitorius Lionginas 
Abarius, kuris mišių melu 
ir salėje atliko savo kūri
nius. Jo kompozicijos yra 
labai ekspresyvios ir kartu 
labai skambios. Jis puikiai 
suderino savo pasirodymą 
su mėgėjais choristais ir 
gavosi vienas iš geriausių 
koncertų visoje Detroito 
muzikinėje istorijoje. Įspū
dinga savo emociniu krū
viu ir herojišku majestotiš
kumu buvo Abariaus kom
pozicija skirta sausio 13 d. 
žuvusioms lietuviams.

Ta pačia proga buvo pa
gerbti 90 mečiai detroitie- 
čiai - savanoris kūrėjas, 
Klaipėdos krašto vaduoto
jas Lietuvos apygardos teis 
mo skyriaus pirmininkas 
Stasys Šimoliūnas ir Klai
pėdos krašto vaduotojas 
Šaulių sąjungos tremtyje 
buvęs pirmininkas Vincas 
Tamošiūnas. Sunegalavus 
sveikatai, antrasis negalėjo 
atvykti į minėjimą, tačiau 
rengėjai aplankė jį namuo
se. Stefa Kaunelienė 
trumpai nušvietė sukaktu
vininkų atliktus darbus. 
Žodį tarė Lietuvos šaulių 
sąjungos pirmininkas My
kolas Abarius, kuris vėliau
su broliu Lionginu atliko 
pastarojo naujausią kom
poziciją pagal Bernardo 
Brazdžionio žodžius "My
lėsi Lietuvą iš tolo". Taip 
pat kalbėjo ir Lionginas
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Iš Respublikonų konvencijos - Houston, Texas,Rugpjūčio 
16-20 d. - Nuotraukoje - Vytautas Vidugiris - delegatas iš 
Californijos. Konvencijoje dalyvavo ir daugiau lietuvių.

Abarius, sakydamas jog 
Lietuvos muzikai buvo taip 
pat laisvės kovotojai.

Pasibaigus koncertui 
įvyko vaišės, kuriose daly
vavo pusantras šimtas daly
vių. Vaišių metu perskaity
ti sveikinimai, gauti iš įvai
rių organizacijų.

* * *

DR. VALDAS 
ADAMKUS

U S EPĄ Penkto regijo- 
no administratorius, pada
rys pranešimą apie gamto
sauginį žvilgsnį į merdin

| OFF 'j-wewiu“iį off į 
ANY I BEATALL | CONTACT

1 GLASSES | PRICES 0N Į LENSES |
exp. | | SUNGLASSES! ( ( exp į

i 10-1-92 | i ’ Ray-Ban . 10-1-92
I________ ____ ___ I | • Serengeti | I_______ _____ __ J

I exp* I

20th ANNIVERSARY
• Professional Care
• Best Ouality!
• Best Service! 

“Our purpose is to provide the 
very best specialty vision care 
to each and every patient“ 
“Our goal is totai consumer 
satisfaction.”

J.F. OPTICAL
775 E.185th Street 

Euclid

531-7933

čius miestus Detroito inži
nerijos draugijai š.m. spa
lio mėn 21 d., trečiadienį, 
12:15 vai. po pietų Rack- 
ham Memorial Building, 
100 Famsworth, Detroit, 
Michigan. Bus duodami 
pietūs, kurių kaina 25 dol.

Dr. Adamkus parodys 
jog ligšiolinė gamtosauginė 
politika skatino pramonę 
palikti miestus ir keltis į už 
miesčius. Tačiau gera gam 
tosauginė politika ir gera 
visuomeninė politika visa 
tai gali pakeisti. S.Š.

• Serving Euclid 
& Cleveland 
for 20 Years!
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LIETUVA XXV-SE 
OLIMPINIUOSE ŽAIDIMUOSE

Algirdas Bielskus
MODERNIOJI PENKIAKOVĖ

Modernioji (Šiuolaikinė) 
penkiakovė yra viena iš sun 
kiaušių varžybų Olimpi
niuose Žaidimuose. Patiek 
sime šiek-tiek žinių. Pen
kiakovė kaipo tokia buvo 
vykdoma antikiniuose grai
kų olimpiniuose žaidimuo
se. Tada susidėjo iš šių 5 
rungčių: šuolio į tolį, sprin
to bėgimo (apie 200 m), 
disko metimo, ieties meti
mo ir imtynių.

[ moderniosios penkia
kovės programą įeina: fech 
tavimasis (fcncing), 300 m 
plaukimas laisvu stiliumi, 
šaudymas pistoletais (20 šū 
vių 4-se serijose po 5 šū
vius), 4000 m cross-count- 
ry (lauko/miško) bėgimas ir 
jojimas su kliūtimis.

Kiekvienoje rungtyje 
taškai duodami pagal atsiek 
tą pasekmę, pagal specialią 
vertinimo sistemą. Galuti
nė pasekmė išvedama su
dedant visų 5 rungčių taš
kus kartu. Varžybos yra 
indivdualinės ir komandi
nės. Komanda sudaro 3 
varžovai, kurių surinkti taš
kai individualinėse varžy
bose sudedami kartu ko
mandinėms varžyboms iš
vesti. Olimpiniuose Žaidi
muose, kiekvienas kraštas 
gali turėti tik vieną koman
dą. Olimpiniai medaliai 
duodami tik už galutines 
individualinių ir komandi
nių varžybų pasekmes. Nė
ra apdovanojimų paskirų 
rungčių laimėtojams.

Barcclonoje liepos 26, į 
moderniosios penkiakovės 
varžybas stojo dalyvauti 66 
varžovai ir 17 komandų. 
Lietuvos komanda sudarė: 
Gintaras Staškevičius, To
mas Narkus ir Vladimiras 
Mocialovas. Pirmoji rung
tis buvo fechtavimasis, kur 
visi dalyviai kovoja kiekvie

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

l-(312)-476-2345

Hiils Funeral Home
10201 South Roberts Road
Palos Hiils, lllinois 60465

708-430-4455 

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

ANTHONY B. PETKUS
DONALD A. PETKUS

nas prieš kiekvieną. Pir
mas užskaitytas palietimas 
(touch) nulemia laimėtoją. 
Lietuvai ši rungtis buvo ne
sėkminga. G. Staškevičius 
buvo 45-tas, su 31 palieti
mu - 745 taškais, T. Nar
kus - 50-tas (28 palietimai, 
694 t.) ir V. Mocialovas - 
54-tas (26 pal., 660 t.). Ko 
mandiniai, Lietuva liko 16- 
je vietoje, su 2099 taškais, 
pralenkusi tik Australiją. 
Šią rungtį laimėjo Laszlo 
Fabian (Vengrija) (48 pal., 
1034 t.), komandiniai - 
Vengrija (27961.).

300 m plaukimas laisvu 
stiliumi buvo antroji rung
tis, vyko liepos 27 d. Čia 
maloniai nustebino mūsiš
kis G. Staškevičius, laimė
damas pirmą vietą, nuplau
kęs per 3:10.47 min.- (1352 
t.) T. Narkus buvo 36-tas 
(3.26.15 min., 1224 t.) ir V. 
Mocialovas 42-tras (3:28.90 
min., 1204 t.). Komandiniai, 
Lietuva surinko 3780 t. lai
mėdama 2 vietą. Pirmą 
vietą gavo JAV. (38121).

Šaudymas pistoletais 
buvo 3-ji rungtis ir vyko 
taip pat liepos 27 d. Čia lie 
tuviai pasirodė vėl neblo
gai. T. Naikus laimėjo 2- 
trą vietą, sušaudęs 196 
taškus (iš 200 galimų), su
rinkdamas 1210 taškų. G. 
Staškevičius užėmė 29-tą 
vietą (186 t., 1060 t.) ir V. 
Mocialovas 58-tą (174 t., 
880 t.). Komandiniai, Lietu 
va užėmė 7-tą vietą su 3150 
t. Individualinis laimėtojas 
buvo Eduard Zenovka 
(NVS) 198t. (12401.), koman 
diniai -Lenkija 34201.

Taigi, po 3-jų rungčių, 
Lietuva komandiniai pakilo 
iki 12-tos vietos (9029 t.), 
individualiniai, G. Staške
vičius iki 12-tos v.

4000 m cross-country

PETKUS
Tėvas ir sūnus

MARQUETTE
FUNERAL HOME

Petkus Funeral Home 
1410 South 50th Avenue 

Cicero, lllinois 60650 
708-863-2108

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, lllinois 60650 
708-652-1003

DONALD M. PETKUS

Lietuvos futbolo rinktinė su vadovais ir palydovais garsiajame Soldiers Field stadijone prieš 
rungtynes su Lenkijos čempionais. V. Kapočiaus nuotr.

bėgimas, 4-ji m. penkiako
vės rungtis, įvykusi liepos 
28 d„ Lietuvai buvo geriau 
šia komandiniai pavykusi. 
Lietuva, surinkusi 3621 t., 
laimėjo pirmą vietą! Indi
vidualiniai, iš mūsiškių G. 
Staškevičius buvo 5-tas, 
nubėgęs per 12:56.97 min. - 
1237 t., V. Mocialovas - 6- 
tas (12:58.91 min., 1231 t.) ir 
T. Narkus - 19-tas 
(13:24.83 min., 1153 t.). Indi
vidualiniai laimėjo Manuel 
Barroso (Portugalija) 
12:26.07 min. (1327 t.).

Ir štai, po 4-rių rungčių, 
Lietuva komandiniai prisi
kasė iki 6-tai vietai (12,650 
t.), o G. Staškevičius, indi
vidualiniai, jau 4-tas! Vil
tis medaliams?

Deja, liepos 29 d. buvo 
Lietuvai juoda diena. Joji
mas su kliūtimis, 5-ji rung
tis, užsibaigė labai nelai
mingai, kada T. Narkus ne
užbaigė rungties ir liko be 
taškų. Negana to, nekaip 
pasirodė ir kiti du. G. Staš
kevičius užbaigė 47-jų (840 
t.), o V. Micialovas 48-ju 
(830 L). Lietuva komandi
niai surinko tik 1670 taškų, 
likdama paskutinėje, 17-je 
vietoje. T. Narkaus rung
ties neužbaigimas Lietuvai 
kainavo arti 1000 taškų. 
Šią rungtį laimėjo Marian 
Gheorghe (Rumunija) 1100 
t., komandiniai - Italija 
315OL

Galutinėje klasifikacijo
je, individualinėse varžy
bose, Gintaras Staškevičius 
užėmė 15-tą vietą, su 5234 
taškais, V. Mocialovas 51- 
mą (4805 t.) ir Tomas Nar
kus 62-lrą (4281 t.). Ko
mandiniai, po T. Narkaus 
nepasisekimo, Lietuva už
baigė 15-je vietoje, su 
14,320 L Bent vidutiniškas 
T. Narkaus atsiek imas joji
me, Lietuvai būtų davęs 
apie 9-tą vietą komandi
niai, o T. Narkui apie 23 
Z25-tą vietą individualiniai. 
Individualinį aukso medalį 
laimėjo Arkadiusz Skrzy- 
paszek (Lenkija) 5569 t., ko 
mandinį - Lenkija 16,0181

Nežiūrint T. Narkaus ne

IŠLYDĖTAS 
PROF. F. DAUKANTAS

Jau buvo rašyta apie vil
niečio dailininko, profeso
riaus Felikso Daukanto at
vykimą į savo gimtinę, Ci
cero, IL. kurios jis nebuvo 
matęs 65 metai - nuo tos 
dienos, kuomet jį, dar nedi
delį jaunuolį, tėvai išsivežė 
atgal į Lietuvą.

Ciceroje, Chicagoje ir 
kitur svečias iš Vilniaus 
susitiko su jaunystės drau
gais, kurių nebuvo matęs 
daugiau negu pusšimtį me
tų. Svečias viešėjo ne tik 
Ciceroje bei Chicagoje, bet 
buvo nuvykęs į Sodus, MI, 
kur gyvena Lietuvos Karo 
Mokyklos paskutinės lai
dos (XX-sios) mokslo drau 
gas Viktoras Savėnas., Taip 
pat svečiavosi ir pas šalia 
Clevelando (Strongsville) 
gyvenantį tą pačią laidą bai 
gūsį prietelių Vladą Bložę.

Visur džiaugėsi gražiu 
priėmimu ir suteikta proga 
prisiminti tas gražias dienas 
Karo Mokykloje ir kartu 
apgailestauti, kad netrukus 

laimės, Lietuvos penkiako- 
vininkai turi potencialą da
lyvauti tarptautinėje areno
je. Linkėtina jiems geres
nės laimės ateities varžybo
se.

Šiuo užbaigiame XXV- 
jų Olimpinių Žaidimų ap
žvalgą tų varžybų, kuriose 
dalyvavo lietuviai. Ateity
je patieksime papildymus, 
trūkumus bei pataisymus. 

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

po to prisiėjo gelbėti kailį 
nuo ateinančios bolševikų 
armijos. Daugelis tos lai
dos žmonių žuvo, kiti spėjo 
pabėgti į Vakarus. F. Dau
kantui pavyko laimingai iš
sigelbėti ir sulaukti šių die
nų. Tokių laimingųjų, iš 
daugiau negu šimtinės XX- 
tos laidos karininkų, Lietu
voje šiuo metu gyvena tik 
dešimtis. Daugiau negu 
pora desėtkų yra įsikūrę Š. 
Amerikoje.

Tie, kurie gyvena Chi
cagoje ir apylinkėse buvo 
surengę F. Daukantui išleis 
luves, kurios įvyko rugsėjo 
6 d. Broniaus ir Reginos 
Latožų namuose \Vestmon- 
te, IL. Čia be svečio susi
rinko septyni XX-tos laidos 
karininkai: Tadas Balčiū
nas, Aleksas Jankūnas, Ed
vardas Cižinauskas, Bro
nius Latoza, Vincas Liau- 
ba, Vytautas Poderys, Anta 
nas Skrebys su žmonomis. 
Po tiek daug metų visi turė
jo daug ką prisiminti, pakai 
bėti, pabendrauti. Čia bu
vo ir gera proga atsisvei
kinti su žymiuoju svečiu iš 
Lietuvos, kuris išvaręs gilią 
vagą tėvynės dailės srityje. 
Visi palinkėjo F. Daukantui 
geros kelionės Lietuvon, o 
vėliau grįžti į savo senąją 
gimtinę - Ameriką ir Čia 
pabaigti savo likusias gyve
nimo dienas. E. Šulaitis.♦ ♦ ♦
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Soliste Virginija Bložytė - Muliolienė, atidengiant Maironio 
biustą Clevelando Kultūriniuose darželiuose, gieda Amerikos ir 
Lietuvos himnus. G. Juškėno nuotr.

IM2M. LIETUVIU DIENOS
LB CLEVELANDO APYLINKĖS 
VALDYBA IR OHIO APYGARDA

KVIEČIA VISUS l

LIETUVIŠKA
MUGE

ŠCŠmOtfNLMUlODDDMVff-AMIM 
šOtMAHiK ŠMUMD IFOMfe-Uft H*

DIEVO MOTINOS PARAPIJOS PATALPOSE

MENO l5WRBINIAI-lVAIRE)ffBĖ5
LIETUVIŠKAS MAISTAS • PYRAGAI 

GAIVINANTYS GĖRIMAI
ĮĖJIMAS SUAUOUSICMsHm JAUNIMUI IKI M METU-LAtfMAS

KITĄ SAVAITĘ 
DIRVOJE 

dar spausdinsime kelias 
nuotraukas iš Maironio 
biusto atidengimo iškilmių. 
Šventė buvo ir graži ir isto
rinė.

♦ * ♦

CLEVELANDO
LIETUVIU PENSININKŲ 

SUĖJIMAS
įvyks spalio mėn. 1 dieną 
(ketvirtadienį) 2 vai. po
piet. Lietuvių namų viršu
tinėje salėje.

Programa: informacija 
apie valdžios mokesčius 
bei taikomas šildymo ir 
šviesos nuolaidas. Kalbės 
Clevelando Cuyahoga ap
skrities įstaigos atstovas 
John Murthy. Po to Ginta
ro vaidyklos pietūs ir pa
bendravimas.

Nariai su svečiais kvie
čiami dalyvauti.

* * *
PRAĖJUSIĄ SAVAITĘ 

DIRVOJE, 
rašant apie Šv. Kazimiero 
lituanistinės mokyklos kon
certą, aktoriaus Vytauto 
Kernagio pristatymą atliko 
ne Vilija Klimailicnė, bet 
Vilija Klimienė. Už klaidą 
atsiprašome.

4c 4c 4c

OLD ORIENTAL RŪGS 
WANTED 

Any size or cond.
Call free 1-800-553-8021

4c 4c 4c

NATIONAL TRAVEL
& TOURS

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

KELIONĖMS l LIETUVĄ IRI 
KITAS PASAULIO ŠALIS

SKAMBINKITE
RITAI STAŠKUTEI

932-6100
-------—----------- J

ĮįJTAUPA
HH Lithuanian Credit Union

CHESTERLAND 
NURSERY 

Šiais metais gavo gerą 
obuolių derlių. Obuoliai 
parduodami papigintomis 
kainomis.

13070 Chillicothc Rd. 
Chcsterland - arba skam
binti tol: - 729-1205. (38-42) 

4c 4c 4c

PARENGIMAI
• SPALIO 3-4 d. JAV LB Cle- 

velando apylinkė ir Ohio apygarda 
rengia Lietuvių Dienas - Lithua
nian Fair Clevelando Dievo Moti
nos parapijos patalpose.

• SPALIO 10 d. šeštadienį 7 vai. 
vak. Pabaltiečių Bendravimo Vak
aras - Latvių salėje. Rengia Cleve
lando Pabaltiečių Komitetas.

KVIEČIAME DALYVAUTI TRYLIKTAME METINIAME 
PABALTIEČIŲ BENDRAVIMO VAKARE 

šeštadienį, spalio 10d., 7:00 vai. vak.
LATVIU PARAPIJOS SALĖJE
ANDREVVS AVĖ. (WEST 152-A GATVE) IR DETROIT AVĖ. 

ESTŲ KOMPOZITORIAUS IR PIANISTO

ARVI SINKA 
KONCERTAS 
PO KONCERTO VAKARIENĖ

Bilietai po $15.00 gaunami pas J. Budriene tel. 486-3912 
ir B. Pautieniene - tel 383-8225.

Pelnas skiriamas bendrai pabaltiečių politinei bei informacinei veiklai paremti. 
Rengia Clevelando Pabaltiečių Komitetas

PATS METAS KALĖDINIAMS 
SIUNTINIAMS Į LIETUVĄ PER

IMPORT EXPORT
i INTERNATIONAL PARCEL SERVICE TO EASTERN EUROPE 

58 CENTAI UŽ SVARĄ SIUNTINIAMS VIRŠ 1OO SV. 

68 CENTAI UŽ SVARĄ LENGVESNIEMS SIU NTTJIAMS 
MES SIUNČIAME VISKĄ NAUJĄ IR NAUDOTĄ SU PRIS
TATYMU Į NAMUS BE JONO MUITO, APDRAUDŽ1AME, 
PAKUOJAME, PAIMAME IŠ NAMU-

KONTEINERIS IŠKELIAUS X-10-92
ATVEZKITE ARBA ATSIŲSKITE UPS

639 E. 185TH STREET 
EUCLID, OH 44119 

(216) 481-0011
£ atlanta import export, i»2

• LAPKRIČIO 15 d. Sv. Jurgio 
parapijos rudens festivalis 11:30 iki 
3:30v.

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

• GRUOD2IO 24 d. Bendros 
Kūčios - šv. Jurgio parapijos salėje 
9:30 v.v.

• GRUODŽIO 31 d. Lietuvių 
Namai ruošia Naujų Metų sutikimą 
6:30 v.v.

'DIRVOS

JAKUBS AND SON
Laidojimo įstaiga

Delio E., William J. Sr.,

Lietuvių Kredito Kooperatyvas 
767 East 185th Street 

Cleveland, Ohio 44119 

481-6677
Wiliiam J. Jakubs Jr. ir
Barbaro Jakubs Schmidt

Licenzi/uoti direktoriai ir balzamuoto/ai

936 East 185th Street. Cteveland. Olio 44119
Tel. |216] 531-7170

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

liams pastatyti.
F .v

t

» k

Matas realtors
Broker RITA MATAS - G.R.I. — stato certif i«d

real estate appraiser

18021 MARCELLA ROAD
CLEVELAND. OH. 44119 

'216)486-2530

2412 CEDARWOQD ROAD 
PEPPER PIKE. OH 44124

(216)473-25^0

ADV. VYTAS MATAS - teisinis patarėjas
• < 4 ,

r.

."*•

NORMLS

'S A** »•
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PRIĖMIMAS LIETUVOS 
ATSTOVAMS

Lietuvos Ambasadorius 
Stasys Lozoraitis ir ponia 
Daniela Lozoraitienė rug
sėjo 24 dieną Ambasadoje 
surengė priėmimą Lietuvos 
vyriausybės atstovams, at
vykusioms į Tarptautinio 
valiutos fondo ir Pasaulinio 
banko suvažiavimą. Iš Lie
tuvos delegacijos dalyvavo: 
A. Šimėnas, Ekonomikos 
ministras; V. Aleškaitis, 
Tarptautinių ekonominių 
santykių ministras; K. Rat
kevičius, Lietuvos banko 
valdybos pirmininko pava
duotojas; D. Pupkevičius, 
Tarptautinių ekonominių 
santykių ministerijos Tarp
tautinių organizacijų sky
riaus viršininkas; A. Balke
vičius, Lietuvos akcinio 
inovacinio banko direkto
rius

I priėmimą buvo atvykę 
apie šimtą svečių, tarp jų: 
JAV valstybės, komercijos, 
žemės ūkio departamentų, 
bei Tarptautinio vystymo 
agentūros, JAV Senato, Pa
saulinio banko ir Tarptauti
nio valiutos fondo pareigū
nai; Valstybinio mokslinio 
fondo, teisinių firmų, įvai
rių finansinių organizacijų, 

A.fA.

JONUI KRIVIUI

mirus, žmonai RAMUTEI, dukrai 
VIRGINIJAI, broliui DR. DOMUI, se
seriai ONUTEI Lietuvoje, ju šeimoms ir 
visiems artimiesiems giliausią 
užuojautą reiškia

Jonas ir Dalia Maurukai
Juozas Maurukas

A.A.

HENRIKUI MARCHERTUI

mirus, jo sūnui, mūsų mielam 
VYTAUTUI su šeima ir visiems 
artimiesiems giliausią užuojautą reiškia

Severiną ir Nardis Juškai, 
Roma ir Viktoras Masčiai, 

Stella ir Augustas Paškoniai

telekomunikacijos, ryšių 
firmų, kompiuterių įmonių 
atstovai. Priėmime buvo ir 
biznierių, kurie domisi Lie
tuva, Washingtono lietuvių 
organizacijų atstovai.

♦ ♦ ♦

LIETUVOS
CHORVEDŽIŲ 
DŽIAUGSMUI

Lietuvių chorinės chres
tomatijos III dalyje (išl. Vii 
niuje, "Vagos" leidyklos 
1969 m.) yra tik dvi Vlado 
Jakubėno dainos: "Ko žilas 
ožys bliovė" (charmonizuo- 
ta dzūkų liaudies daina) ir 
orginali "Vai eičiau" (M. 
Putino žodžiai). Tai ir vis
kas, ką Lietuvos chorve
džiai iš VI. Jakubėno kūry
bos turėjo per visa soviet
metį.

1991 vasarą Edvardui 
Šulaičiui įkūrus Vlado Jaku 
bėno draugijos skyrių Vil
niuje, atsirado galimybė ar
timai pažinti visą vokalinę 
VI. Jakubėno kūrybą, kuri 
jau yra Lietuvoje.

Taigi Lietuvos chorve
džiai galės netrukus pratur
tinti (kopijų pavidale) savo 
vadovaujamų chorų reper
tuarą VI. Jakubėno daino
mis, kurių tarpe nėra nė vie 
no menkaverčio kūrinio.

Komp. VI. Jakubėno
draugijos pirmininkas iš 
Chicagos Edvardas Šulaitis 
kartu su dabartine šios 
draugijos Vilniaus sk. vedėja 
muz. Irena Skomskiene prie 
VI. Jakubėno memorialinės 
lentos Kaune, kuomet vyko 
jos atidengimo iškilmės.

V. Kapočiaus nuotr.

Pagaliau pralobome ir 
bažnytine šio kompozito
riaus muzika, skirta evange 
likų bei liuteronų bažny
čioms. Neužilgo ten ir 
skambės šie choralai, o 
stambios formos kūrinių pa 
siūlysime profesionalų cho
rams, kad būtų galima įam
žinti plokštelėje.

Dėkodami Ed. Šulaičiui 
už jo pastovų rūpinamasi 
VI. Jakubėno kūrybos popu 
liarinimu Lietuvoje, laukia
me gaidų siuntos su instru
mentine šio kompozitoriaus 
kūryba.

Pastaba. Šio laiško auto 
rė, kuri dirba Muzikos ir 
Teatro muziejuje Vilniuje, 
iki šioliai buvusi VI. Jaku
bėno draugijos Vilniaus 
skyriaus talkininkė, nuo šių 
metų rugsėjo mėn. 1 d. pėrė 
mė iš muzikologės Ritos 
Nomicaitės to skyriaus va
dovavimą.

* * *

ATRASTAS STEPONO 
DARIAUS ASMENINIS 

ARCHYVAS
Esame gavę kvietimą iš 

Balzeko Kultūros muzie
jaus atvykti į posėdį. 
Mums tą malonų kvietimą, 
nelengva įvykdyti. Bet ja
me paskeblti radiniai labai 
sudomino.

Kvietime rašoma: "Jūs 
būsite supažindintas su ką 
tik atrastu Stepono Dariaus 
asmeniniu archyvu. Archy 
vas apima 1918-1933 me
tus ir turi virš 2000 daiktų, 
dokumentų, koresponden
cijos ir t.t., kurie nebuvo ty 
rinėti ar skelbti nuo 1935m. 
Šis atradimas gali suteikti 
naujų žinių apie lakūnus ir 
jų skrydį bei paaiškinti iki 
šiol nežinomas aplinky
bes."

REIKIA BŪTINAI REMTI...
(Atkelta iš 2 psl.)

1. Aukokime tiesiogi
niai atsikuriantiems Lietu
vos ūkininkams nusipirkti 
galimai daugiau žemės 
ūkio padargų, kaip trakto
rių, plūgų, arklių, karvių ir 
kitų žemės ūkiui reikalingų 
priemonių pakelti tų ūkių 
našumą ir žemės ūkio pro
duktų kokybę,

2. Paremkime prekybos 
ir pramonės įmonėse dirban 
tiems iš varžytynių parduo
damų įmonių akcijų įsigiji
mą, kad jie būdami asmeniš 
kai suinteresuoti pakeltų tų 
įmonių našumą ir gaminių 
kokybę,

3. Paremkime juos eko
nomiškai, miestuose pasi
liekantiems, išsipirkti bu
tus,

4. Remkime Lietuvos 
turizmą, kiek pajėgiam pa
lys važiuodami ir kitus ra
gindami tai daryti,

PADĖKA

A. f A.
JURGIS BAGDONAS

1992 m.t rugpjūčio 2 dienos rytą jau jis 
nepabudo, palikęs mus dideliam liūdėsy ir 
amžinai su mumis atsiskyręs.

Norėtume nuoširdžiai padėkoti vi
siems, kurie tiek daug prisidėjo atsisveiki
nant su mums taip brangiu žmogum:

Kunigui Richard Grasso už atlaikytas 
šv. mišias, prasmingą pamokslą ir paro
dytą nuoširdų, asmenišką dėmėsi.

Jonui Daugėlai už taip gražiai ir kilniai 
pravestas atsisveikinimo apeigas.

Juozei Daugėlienei už solo giedojimą 
bažnyčioj ir skaitymus per akademiją.

Kazimierui Baronui už šv. mišių skaity
mus ir taip pat iš savo kūrybos.

Nuoširdžiausia mūsų padėka Antanui 
Skriduliui ir jo vadovaujamam "Sietyno" 
chorui, kuris giedojo nevien pamaldų me
tu, bet ir per atsisveikinimo apeigas.

Dėkojame už jautrius atsisveikinimo 
žodžius Jonui Daugėlai, Lietuvių Klubo 
vardu kalbėjusiam pirmininkui Gediminui 
Lapėnui ir Lietuvių Bendruomenės Dayto- 
na Beach apylinkės vardu - pirmininkui 
Juozui Paliuliui.

Dėkojame Jurgiui Janušaičiui už taip 
jautrius straipsnius prisimenant velioni.

Dėkojame už gėles, kurios puošė ko
plyčią, bažnyčią ir namus, o taip pat ir 
tiems, kurie vietoj gėlių taip gausiai aukojo 
"Lietuvos Sibiro Tremtinių Šalpos Fondui", 
Lietuvių Fondui, užprašė šv. mišias.

Dėkojame už pareikštą užuojautą 
spaudoj, asmenišku žodžiu ar laiškais.

Ypatingai dėkingi esame Daytona 
Beach ir apylinkių lietuviams, kurie taip 
gausiai atsilankė j šermenis ir pamaldas, 
kurie guodė, ramino ir rūpinosi visais rei
kalais.

Taip pat ir brangiems draugams bei 
pažjstamiems, kurie nors ir negalėjo būti 
kartu, bet suprato mano skausmą ir savo 
nuoširdžiu rūpesčiu bei užuojauta suteikė 
man stiprybės. Taip pat ir tiems, kurie net 
iš tolimų kraštų surado paguodos žodj.

Žmona ir vaikai

5. Pagaliau - aukokime 
konkretiems ekonominiams 
tikslams Lietuvą paremti 
tiesioginiai. Vienas iš to
kių tikslų šiuo metu Lietu
vos ambasadoms Ameriko
je parama, Lietuvai iki šiol 
nepajėgiant jų išlaikyti. 
Mūsų šios dienos loterijos 
visą pelną skirsime Lietu
vos Ambasadoms Ameri
koje paremti. - Kitais žo
džiais tariant, padėkime 
kiek pajėgiame mūsų tėvy
nainiams įsigyti ekonomi
nes priemones ir įrankius jų 
ūkio pajėgumui pakelti ir 
privatizacijai įgyvendinti.

Išeivijos ekonominė pa
rama daug padėjo 1918 me 
tų nepriklausomai Lietuvai 
atsistoti ant kojų. Stipri iš
eivijos ekonominė parama 
padėtų išlaikyti ir dabar 
1990 m. kovo 11 d. atstaty
tai Lietuvos nepriklauso
mybei.

♦ ♦ ♦
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