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Iš pasikalbėjimo su Vilniaus arkivyskupu metropolitu

AUDRIU JUOZU AčKIU
"Naujasis Dienovidis" 

atspaudė platų pasikalbėji
mą su Vilniaus arkivyskupu 
metropolitu Audriu Juozu 
Bačkiu.

Arkivyskupas Juozas 
Bačkis yra trečias Vilniaus 
arkivyskupas lietuvis po 
Jurgio Matulaičio ir Julijo
no Steponavičiaus.

Pirmasis iš jų sakė, kad 
"Mano partija - tai Kristus. 
Mano darbas - Dievo kara
lystė: Taigi Jurgis Matulai
tis buvo dvasios žmogus, 
tikras Kristaus sekėjas, to
dėl nuėjo šventumo keliu".

Antrasis - Julijonas Ste
ponavičius - kitų laikų as
menybė. Tai buvo principo 
žmogus, tarnavęs bažnyčiai, 
bet ir tautai. Jis nuo tuo lai
ku siautusio nežmoniško 
persekiojimo nukentėjo ir 
turėjo eiti į tremtį. Arkivys
kupas Juozas Bačkis jį ger
bia už principingumą ir 
kančios kelią.

Tai suminėjęs arkivys
kupas Juozas Bačkis sako: 
"Prisimindamas tokias as
menybes nedrąsiai žiūriu į 
savo misiją. Man buvo pa
skirta ši misija ir aš privalau 
ją atlikti. Reikia eiti Palai
mintojo Jurgio Matulaičio 
dvasingumo keliu".

Mes, iš to ilgo pasikalbė
jimo, norime savo skaityto
jams atkreipti didesnį dė
mesį į du paskutinius klau
simus ir į juos duotus atsa
kymus

Taigi-
- Ką manote apie šian

dienos katalikiškas organi
zacijas, katalikiškas infor
macijos priemones?

Poetas Kazys Bradūnas su žmona Elena (nuotraukoje dešinėje) kuris yra 1992 m. Lietuvos 
Tautinės premijos laureatas, šių metų gegužės, mėn. pradžioje ilgesniam laikui išvyko j Lietuvą. Ten 
jis dalyvavo visoje eilėje "Poezijos pavasario" renginių, susitikinėjo su kultūros ir mokslo žmonėmis. 
Čia jis matomas per "Poezijos pavasario" baigiamąjį pasirodymą Vilniaus universiteto kieme, kur jis 
taip pat skaitė savo poeziją. Ed. Sulaičio nuotr.

- Šiandien yra tendenci
ja atkurti viską taip pat, 
kaip buvo prieš antrąjį pa
saulinį karą. Kai gyveni
mas ir visuomenė keičiasi, 
argi įmanoma atkartoti tas 
pačias formas? Pastebėjau, 
kad šiandieninis Lietuvos 
jaunimas nemėgsta ideolo
ginių organizacijų, tai jam 
asocijuojasi su nesena pra
eitimi. Antra vertus, stu
dentai ar moksleiviai nori 
telktis. Bet tas telkimasis 
turi būti savanoriškas. Taip 
kūrėsi lietuvių organizacijos 
šio amžiaus pradžioje. Aš 
palaikau ateitininkus, daly
vavau atkuriant studentų 
ateitininkų sąjungą, girdėjau 
daug kalbų apie praeitį. Bet 
šiandieniniai ateitininkai sa
vo veiklą turi pradėti ant ki
tų pagrindų, nes dabartinei 
visuomenei reikia ne to, ko 
reikėjo anuometinei. Tada 
jaunuoliai būdavo susifor
mavę katalikiškose šeimose, 
žinojo, kas yra Bažnyčia, 
jos moralė. O į dabartinius 
ateitininkus ateina jaunuo
liai, kurie dažnai net nesu
pranta, kas yra ta Bažnyčia. 
Jaunimas net ir į seminariją 
ateina su labai menkomis 
tikėjimo žiniomis. Ir klieri
kus pirmiausia reikia supa
žindinti, ką Bažnyčia sako 
apie save, ko ji laukia iš ku
nigo, kad jie galėtų pasitik
rinti savo pašaukimą. Ku
nigas nėra profesija, jeigu 
jis nėra Dievo pašauktas, tai 
visi jo darbai statomi ant 
smėlio. Mums trūksta tikro 
žinojimo, koks sužalotas 
yra šiuolaikinis žmogus, 
kaip pažadinti jo sąžinę, no

rą padaryti savo gyvenimą 
vertą aukštesnių vertybių 
nei materialinės. Pasaulie
čiai turėtų mums padėti. Jie 
gali prieiti ten, kur kunigas 
neprieina. Taigi į ateitį žiū
riu su pasitikėjimu. Mes 
turim surasti charizmatinių 
žmonių, kurie mokėtų pa
traukti kitus. Turiu vilčių, 
kad tarp inteligentų išaugs 
asmenybių. Katalikai inte
ligentai iki šiol buvo nu
stumti į pašalį, mokyklose, 
laikraščiuose, visuomenėse 
organizacijose katalikui ne
buvo vietos. Tik galvą len
kiu tiems žmonėms, kurie 
pradėjo darbą iš naujo - be 
pasirengimo, be patirties. 
Jau yra katalikiška spauda, 
radijo ir televizijos laidos.

(Nukelta į 12 psl.)

TRUMPAI IŠ VILNIAUS
Mūsų bendradarbis An

tanas Dundzila 1993 liepos 
15 d. iš Vilniaus pranešė: 

SUSIRŪPINIMAS. Viešu
mon iškilo Prezidento Bra
zausko slaptas susitarimas 
su Rusija, kuriame atsisako
ma kompensacijų už Lietu
vai padarytą žalą ("Liet. Ai
das", "Tiesa", televizijos 
programa VII-13). "Tieso
je" straipsnis pavadintas 
"Ne tik derybos, bet ir apie 
jas prie uždarų durų"..., sa
kinys: "Pagaliau kokios gali 
būti paslaptys nuo tautos 
derybose su Rusija?"

Šias nuolaidas TV laido
je kritikavo V. Landsbergis. 
Kalbėti per TV jam reikėjo

gauti leidimą. (Informaci
jos laisvę per TV kontro
liuoja valdžia - ar ne bai
su?) Kitos programos metu 
valdžios atstovas tvirtino, 
kad tokioms nuolaidoms 
teisės Prezidentas turi ir kad 
privalu siekti kompromi
sų...

EISMO- NELAIMĖ AR 
KAS TAI DAUGIAU. Tra
giškai eismo nelaimėje žuvo 
seimo narys, vienas iš Sąjū
džio kūrėjų, Piliečių charti
jos frakcijos pirmininkas 
Tautvydas Lideikis. "Liet. 
Aidas" atspausdino laidotu
vėse V. Landsbergio pasa
kytą kalbą. Joje teigiama, 
kad žuvimo aplinkybės "ne
tikėtos, neįsivaizduotinos, 
iki šiol nepaaiškintos. Ne
paaiškinamos jokia situacija 
- dienos metu, plačiame 
kelyje..." Čia rašančiajam 
V. Landsbergis pareiškė, 
kad ši atspausdinta jo kalba 
seime sukėlė audrą.

1920 M. SUTARTIS. Prof. 
Landsbergis teigia, kad di
delį rūpestį kelia Rusijos 
pareiškimas atsisakyti 1920 
m. taikos sutarties su Estija 
ir Latvija. Šios dvi valsty
bės, pasirodo, tebeturi teri
torinių ginčų su savo di
džiuoju kaimynu. Lietuvos 
šis reikalas - iš tikrųjų grą- 
sinimas - neliečia. Bendrai 
Ponas Landsbergis čia mato 
pavojingą Rusijos veržimąsi 
į Baltijos Jūrą.

LITAS. Malonu naudoti 

naujai išleistus litus. Deja, 
10 lt. banknotas atspausdin
tas su korektūros klaidomis. 
Krašte ekonominė padėtis 
sunki, daug darboviečių tar
nautojams nesumokėję algų 
už 3 mėn. Ypač sunkioje 
padėtyje pensininkai.

*. * *

LIETUVIŠKOSIOS 
SKAUTUOS

DEIMANTINIS 
JUBILIEJUS

Deimantinę savo gyveni
mo sukaktį švenčianti lietu
viškoji skautija šią šventę 
atžymės Jubiliejine stovykla 
Rako stovyklavietėje, liepos 
31 - rugpjūčio 11 d., netoli 
Custer miestelio, Michigane.

I stovyklą vyksta skautai 
ir skautės iš visų vietovių 
Amerikoje ir Kanadoje; da
lyvaus ir lietuvių skautų at
stovai iš Anglijos, Australi
jos, Argentinos ir Brazilijos. 
Taip pat atvyksta vienuolika 
Lietuvos skautų vadovių ir 
vadovų.

Iškilmių savaitgalis 
įvyks rugpjūčio 7 -8 d. Jubi
liejinės stovyklos vadija 
kviečia visus seses, brolius 
ir rėmėjus aplankyti stovyk
lą ir pasidžiaugti kad prieš 
75-rius metus įžiebtas lietu
viškosios skautijos žibintas 
neužgeso, bet plačiai įsi
liepsnojęs apjungė viso lais
vojo pasaulio lietuvišką jau
nimą, kol galų gale atėjo 
diena, kai ir Lietuvoje užsi
degė laisvos tėvynės skauti
jos laužai. NK
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Girdėta iš Vilniaus
• LIETUVOS IR RUSIJOS DERYBOS KOL KAS VYKS 

EKSPERTU LYGIU. Valstybinių delegacijų susitik mo data 
bus suderinta vėliau diplomatiniais kanalais. Apie : ii prane
šė Lietuvos delegacijos vadovas Virgilijus Bulovas liepos 14 
dieną spaudos konferencijoje.

Paskutini ir vienintelį po Seimo rinkimų kartą delegacijos 
buvo susitikusios gegužės pabaigoje Vilniuje. Nors abiejų 
delegacijų vadovai tvirtino, kad pernai rudeni praktiškai nu
vokusios derybos pagaliau pajudėjo iš aklavietės, nė viena 
pusė vėl pradėto dialogo rezultatais nebuvo patenkinta.

Po to i derybų eigą įsijungė Algirdas Brazauskas, pa
siuntęs Borisui Jelcinui pataisytą susitarimo dėl kariuomenės 
išvedimo projektą. Sis dokumentas turėjo boti pasirašytas 
užpernai rugsėjo mėnesį, bet dėl nežinomų priežasčių ati
dėtas.

Derybų delegacijos nariai sakė, kad su naujuoju tekstu 
Prezidentas jų nesupažindinęs.

Praėjusią savaite spaudos konferencijoje Vytautas 
Landsbergis pareiškė, jog vyksta neoficialios Lietuvos ir Ru
sijos derybos. Jo nuomone, tai daro Prezidento Algirdo Bra
zausko komandos žmonės.

Penktadieni per televiziją Algirdas Brazauskas katego
riškai paneigė šį tvirtinimą. "Aš, kaip Prezidentas, pareiškiu, 
kad jokio dvigubo žaidimo nėra. Viskas daroma atvirai ir 
sąžiningai, taip bus ir ateityje", pabrėžė jis.

Derybų delegacijos vadovas spaudos konferencijoje 
tvirtino, kad Prezidento pataisose, kurias jis padarė susitari
mo projekte, anaiptol neatsisakoma reikalauti Lietuvai ir jos 
žmonėms padarytos žalos. Jose patikslintos nuostatos, ku
riose kalbama apie kompensaciją ginkluote. Visa kita turi 
būti atskirų tarpvalstybinių derybų objektas.

Naujoji susitarimo projekto redakcija, Virgilijaus Bulovo 
nuomone, palengvintų tolesnes derybas ir ypač ekonominių 
susitatimų pasirašymą.

Esminių nesutarimų tarp Prezidento ir derybų delegaci
jos narių nėra, pasakė Virgilijus Bulovas.

• PO 60 METU: DRĄSIŲJŲ SKRYDI SIMEOLIŠKAI 
UŽBAIGS NAUJOJI "LITUANICA". Liepos 14 dieną iš 
Aleksoto aerodromo Kaune skrydžiui į Soldiną pal ilo lėktu
vas "Lituanica" - tikrosios "Lituanicos" kopija. Je prieš de
šimt metų Raimondo Vabalo filmui "Skrydis per At antą" su
kūrė panevėžietis aviakonstruktorius ir lakūnas Vladas 
Kensgaila. Rengiantis Dariaus ir Girėno skrydžio 60-mečiui, 
naujoji "Lituanica" buvo permontuota, pakeisti kai kurie prie
taisai, perdažytas korpusas.

į Soldiną - drąsiųjų mūsų lakūnų tragiškos lemties vietą 
(dabar - Mislibožas, Lenkijoje), nulenkti galvas prie kiekvie
nam lietuviui šventos žemės lopinėlio, su naująja "Lituanica" 
skrenda Vladas Kensgaila ir Edmundas Jasiūnas - Dariaus 
ir Girėno skrydžio istorikas, į jubiliejines iškilmes atvykus iš 
Chicagos.

Nuskride į Soldiną, Vladas Kensgaila ir Edmundas Ja
siūnas susitiks su šiose Lenkijos apylinkėse gyvenančiais 
lietuviais.

Liepos 17 dieną naujoji "Lituanica" iš Soldino skris į 
Kauną - simboliškai užbaigs prieš 60 metų tragiškai nutrū
kusi Stepono Dariaus ir Stasio Girėno žygį.

• LAIKRAŠTIS "RESPUBLIKA" SPAUSDINO LIETU
VOS - DIDŽIOSIOS BRITANIJOS KOMPANIJOJ "BALTI
JOS TYRIMAI" SOCIOLOGINĖS APKLAUSOS REZULTA
TUS. Apklausa vyko liepos 3-10 dienomis. "Baltijos tyrimų" 
duomenimis populiariausi politikai: Prezidentas A. Brazaus
kas 62 proc., palyginti su birželiu - 2. Seimo vicepirmininkas
E. Bičkauskas atitinkamai 56, - 1 Centro partijos pirmininkas 
R. Ozolas 51,-3 Krašto apsaugos ministras A. Butkevičius 
46, -6 Ministras pirmininkas A. Šleževičius 42, - 2 Opozici
jos lyderis V. Landsbergis 38, - 3 Seimo pirmininkas C. Jur
šėnas -31,-5 Seimo vicepirmininkas A. Sakalas 30, - 4 
Banko valdybos pirmininkas R. Visokavičius 28, + 11 LDDP 
vicepirmininkas G. Kirkilas 16,-8

• Į KELIONĘ APLINK PASAULI IŠ KLAIPĖDOS UOSTO 
IŠPLAUKĖ "LAISVĖS" JACHTA, vadovaujama kapitono 
Igno Minioto. "Laisvės" jachtos ilgis 18 metrų. Maždaug 
prieš dvylika metų Ispanijoje pastatytas burlaivis turi svar
biausius radijo ryšio ir saugios navigacijos prietaisus. Praė
jusiais metais ši jachta buvo sėkmingai išbandyta Kolumbo 
regatoje.

Kelionės metu buriuotojai ketina apsilankyti Londono 
uoste, Kanarų salyne, kai kuriose Lotynų Amerikos valsty
bėse, Pietų Afrikoje, Australijoje, Naujojoje Zelandijoje ir 
1995 metų rugpjūčio mėnesį sugrįžti į tėvynę. "Mes tikimės 
aplankyti Lotynų Amerikos šalių lietuvių bendruomenes, - 
išplaukdamas pasakė Miniotas. - Joms gabename Lietuvos 
Kultūros ir švietimo ministerijos dovanotų knygų, audioka- 
sečių".

• ŽUVO SEIMO NARYS TAUTVYDAS LIDEIKIS Lie
pos 12 dieną Lietuva į paskutinę kelionę palydėjo Seimo narį 
Tautvydą Lideikį. 45 metų amžiaus politikas tragiškai žuvo 
auto avarijoje.

Tautvydas Lideikis dirbo Lietuvos mokslų akademijos 
Puslaidininkių fizikos institute, 1978 metais apgynė diserta-

Lietuvos laikraščiai, po 
paskutinio Popiežiaus vizito 
komisijos posėdžio, spau
dos konferencijoje pranešė, 
kad Popiežius į Vilnių at
vyksta rugsėjo 4 d., šešta
dienį. Apsigyvens Nuncia
tūroje.

Popiežiaus buvimo Lie
tuvoje programa būsianti 
tokia:

Rugsėjo 4d„ šeštadieni, 
15 vai. - odiciali sutikimo 
ceremonija Vilniaus aero
uoste, dalyvaus Lietuvos 
prezidentas. 16 vai. 10 min. 
- popiežius atvyks į Vil
niaus arkikatedrą, kur susi
tiks su dvasininkija, vienuo
lija ir klierikais. Pakeliui iš 
aerouosto į Arkikatedrą po
piežių galės pamatyti gy
ventojai. Apie 17 vai. 40 
min. - popiežius ateis į Pre
zidentūrą pasveikinti prezi
dento. 21 vai. 30 min. - 
Aušros Vartų šventovėje su
kalbės Rožinį, kurį pirmąjį 
mėnesio šeštadienį kalba 
per Vatikano radiją. Tai 
svarbus įvykis. Rožančius 
bus transliuojamas visam 
pasauliui.

Rugsėjo 5 diena, sekma
dienį, 8 vai. 30 min. - eku
meninis susitikimas Nun
ciatūroje su kitų tikybų at
stovais. 9 vai. 15 min. - ap
lankys Sausio 13-osios ir 
Medininkų aukų kapus An
takalnio kapinėse. 10 vai. 
30 min. - šventosios Mišios 
Vingio parke. Tema "Krik
štas. Krikšto pažadų atnau

POPIEŽIUS LIETUVOJE
jinimas". 17 vai. - susitiks 
su diplomatiniu korpusu 
Nunciatūroje, iš ten eis į 
Universiteto šv. Jono baž
nyčią - 18 vai. joje susitiks 
su kultūros ir mokslo dar
buotojais. 19 vai. - aplan
kys šv. Dvasios bažnyčią ir 
susitiks su lenkų bendruo
menės atstovais. 20 vai. 10 
min. - vakarieniaus Vil
niaus arkivyskupijos Vys
kupų rūmuose.

Rugsėjo 6 diena, pirma
dienį, popiežius atskris į 
Kauną. 10 vai. - šv. Mišios 
"Liudykime savo krikštą". 
12 vai. 30 min. - pietūs ir 
susitikimas su Lietuvos vys
kupais Kauno arkivyskupi
jos rūmuose. 15 vai. 45 
min. - privatus vizitas Kau
no arkikatedroje. 16 vai. 20 
min.-susitikimas su jauni
mu Dariaus ir Girėno sporto 
centro stadione. Vakare 
grįš į Vilnių.

Rugsėjo 7 diena, antra
dienį, 10 val.30 min. - au
kos šv. Mišias Kryžių kalne 
Meškuičiuose prie Šiaulių. 
Tema: "Kankiniai, tremti
niai, Lietuva - kryžių šalis". 
Popiet vyks į Šiluvą. 17 
vai. 20 min. - malda Šilu
vos koplyčioje. 17 vai. 45 
min. - žodžio liturgija Šilu
vos bažnyčioje tema "Krikš
čioniška šeima". Masinio 
susitikimo nebus. Vakare 
grįš į Vilnių.

ciją, yra paskelbęs apie šimtą mokslinių darbų.
į Seimą buvo išrinktas pagal Sąjūdžio koalicijos sąrašą. 

Tautvydą Lideikį Lietuva pažinojo kaip aktyvų sąjūdininką, 
Piliečių chartijos signatarą. Seime jis buvo išrinktas Piliečių 
chartijos frakcijos primininku. Tautvydas Lideikis atstovavo 
savo frakcijai bei Tėvynės santarai seimo Ekonomikos komi
tete, jis aktyviai dalyvavo kuriant Tėvynės sąjungą (Konser
vatorių partiją).

• LIEPOS 14 DIENĄ SEIMO ROMUOSE DAVĖ PRIE
SAIKĄ GRUPĖ APYLINKIŲ TEISĖJU- Liepos 13 dienos 
Prezidento dekretu jų paskirta 21. Šiuo metu priesaiką yra 
davę 230 teisėjų. Apylinkių teismuose pagal naująjį įstatymą 
jų turi boti 250.

Teisingumo ministras Jonas Prapiestis Eltos korespon
dentui pasakė, kad iki rudens apylinkių teismai bLS visiškai 
suformuoti.

Pernai Lietuvoje visų lygių teismai išnagrinėjo 11,5 tūks
tančių baudžiamųjų ir beveik 45 tūkstančius civilinių bylų. 
Remdamiesi teisėtvarkos pažeidimų, taip pat ginčų, pirmiau
sia turtinių, dinamika specialistai prognozuoja, kad šiemet 
šie skaičiai bus gerokai didesni. ELTA

Rugsėjo 8 diena, trečia
dienį, 8 vai. 30 min. - iš
vykimo ceremonija Vil
niaus aerouoste. Popiežius 
dvi dienas svečiuosis Latvi
joje ir vieną dieną Estijoje.

Šventojo Tėvo apsilan
kymo metu į pamaldas su
sirinks daug maldininkų ir 
jais reikės pasirūpinti. To
dėl apsilankymo komitetas 
kviečia 18-50 metų amžiaus 
vyrus talkinti. Reikia pa
ruošti susitikimų vietoves, 
rūpintis maldininkų saugu
mu per susitikimus ir ke
liuose, kuriais vyks popie
žius, sutvarkyti vietoves po 
susitikimų. Kiekvienam 
talkininkui bus duodama po 
du kvietimus į renginius sa
vo šeimai. Talkininkai nuo 
ateinančio sekmadienio turi 
kreiptis į savo parapijų kle
bonus ir jie turi pagalbinin
ko anketas. Jas užpildžius 
su dviem nuotraukom reikia 
iki liepos 12 dienos grąžinti 
klebonui.

Užsienio spauda bus ak
redituojama Vilniuje, Už
sienio reikalų ministerijos 
Spaudos departamente, taip 
pat per Lietuvos ambasadas 
užsienyje ir užsienio amba
sadas Lietuvoje. Lietuvos 
žurnalistai - Seimo spaudos 
biure, nuo ateinančio trečia
dienio bus galima gauti ak
reditacijos lapą. "Lietuvos" 
viešbutyje įsikurs Spaudos 
centras, radijo ir televizijos 
spaudos centras - Radijuje 
ir televizijoje.

Kvietimus - jie nemoka
mi - dalins parapijų klebo
nai. Daugiausia maldinin
kų, iki vieno milijono, bus 
galima priimti prie Kryžių 
kalno Meškuičiuose. Pro
blema čia ta, kad į Kalną 
tebeveda vienas pagrindinis 
kelias. Vingio parke Vil
niuje ir Santakoje Kaune 
tilps maždaug po 150 tūks
tančių, Šiluvoje - dešimtys 
tūkstančių maldininkų.

("Lietuvos Aidas").

Regimantas Dima, "Lietuvos aido" dienraščio biznio menedžeris (dešinėje) ir Antanas Stanevičius 
- "Klaipėdos" dienraščio vyr. redaktorius jų viešnagės metu Chicagoje gegužės mėn. pradžioje, 
kuomet jie amerikiečių buvo pakviesti lankytis įvairiose JAV vietovėse. Taip pat šioje Ed. šulaičio 
nuotraukoje matoma kelionių biuro vedėja Birutė Zalatorienė ir viešnia iš Lietuvos - Jūratė 
Ališauskienė.
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DIDYSIS LIETUVIŠKU
ŽEMIU PRARADIMAS

Juozas Žygas

Mes labai dažnai kaltina
me savo gobšius kaimynus, 
kurie į lietuviškas žemes 
skverbiasi. Reikia žinoti, kad 
ne tik gyvių pasaulį, bet ir 
žmones tvarko tie patys gam
tos dėsniai, kuriuos Darvinas 
apibūdino: "Išlikimas biolo
giniai stipresnių". Dėl savo 
silpnybių nereikia kaltinti 
kaimynų. Mūsų kunigaikš
čiai, kurie sugebėjo plėsti 
valstybę ir jojo į slaviškas že
mes, bet nei vienas iš jų ne
buvo "lietuviškų žemių rin
kėjas". Mindaugas buvo pir
mutinis, kuris pradėjo žemai
čius atidavinėti.

Kuomet vokiečiai (ordi
nai) pradėjo Pabaltijo užka
riavimą ir kolonizaciją, baltų 
giminės tarpusavcs kovas ve
dė ir nesusijungė bendrai ko
vai. Prūsų didikai už pažadus 
ir privilegijas prie kryžiuočių 
prisidėjo. Jau tais laikais, 
prūsams ir kuršiams, kurie 
buvo kalbiniai lietuviams ar
timesni, skirtingais keliais 
nuėjus. Juos ištiko tas pat li
kimas, kuris jau buvo galin
dus ir jotvingius ištikęs. Tais 
laikais, tiek dabartiniai rusai, 
tiek lenkai dar nesudarė vien- 
lyčių tautų, bet susidarė iš 
daugelio atskirų kilčių ir ku
nigaikštysčių.

Galindams, jotvingiams ir 
sėliams išnykus, o prūsams ir 
kuršiams po vokiška letena 
patekus, iš didelių baltų plo
tų, tik žemaičiai ir aukštaičiai 
teliko. Pradėjus žemaičiais 
prekiauti, toje didvalstybėjc - 
lietuviai turbūt sudarė tik ne
žymią dalį. Tad dar savoje 
valstybėje, pakraščiai jau pra
dėjo tirpti. O ekonominiai 
priklausė nuo vokiečių malo
nės.

Lietuvai į jūrą neišėjus, 
pati save nuo Vakarų kultū
ros ir jos rinkų užsidarė. Tad 
tiek miško produktų išveži
me, tiek druskos, geležies 
įsivežime, grynai nuo vokie
čių malonės priklausė. Nors 
ir rašoma, kad Vytautas savo 
žirgą "girdė" Juodojoje jūro
je, tačiau prie Baltijos nepri
ėjo. Valstybės, kurios nebu

vo jūrinės, didelės reikšmės 
Europos istoriniame išsivys- 
time neturėjo. Tad nežiūrint 
fakto, kad buvo viduramžių 
didvalstybė, istorijoje žymes
nių pėdsakų nepaliko.

Beveik visos mūsų dabar
tinės bėdos ir nelaimės, savo 
šaknis turi XIV ir XV-tame 
šimtmetyje. Bent pagrindi
nes paminėsiu eilės tvarka: 1. 
Krėvos aktas ir vėliau sekusi 
Astravos sutartis, kurios Lie
tuvą prie Lenkijos karūnos 
pririšo. 2. Neišnaudota Žal
girio pergalė, neatsiimti net 
žemaičiai ir neprieita prie jū
ros. Nors Vytautas buvo 
kryžiuočiams sakęs, kad jų 
valdomi prūsai yra "jo tėvo
nija", bet žodžiai ir teliko žo
džiais. Kodėl Lietuva ta per
gale nepasinaudojo, tai ir da
bar yra labai neaišku. Visi 
aiškinimai yra labai nerimti.
3. Labai svarbus ir mūsų be
veik užmirštas, ir mažai mi
nimas istorinis įvykis, tai 
"Trylikos metų" karas, kuris 
vyko 1454 - 1466 m. Tai vy
ko Lenkijos karaliaus ir 
D.L.K. Kazimiero laikais.

Lietuva buvo kviečiama į 
tą karą įsijungti, bet ginčai su 
Lenkija dėl Podolės ir Volini- 
jos vertė Lietuvos didikus 
atokiau laikytis. Čia galime 
matyti lietuvių psichologiją, 
kuriems buvo svarbiau Podo
lė negu Nemuno žemupis, 
Klaipėda ir pajūris.

Karas buvo sunkus ir per
mainingas, popiežius ir impe
ratorius ordino pusę palaikė. 
Bet visi Lenkijos vyskupai 
karaliaus pusėje buvo. Ordi
nas daug karių neturėjo, o 
Lenkijos ponai kariauti irgi 
nenorėjo, tad abi pusės algi
ninkais rėmėsi. Kazimieras 
savo dvarus užstatęs daugiau 
sumokėjo ir karą laimėjo.

Ordinas buvo priverstas 
kapituliuoti ir pasidarė Len
kijos vasalu. Lenkija gavo 
Pamarėlį su Dancigu, Kulmą, 
Torunę, Elbingą, Marienbur
gą ir visas žemes, kurios 
anksčiau lenkams ar mozū
rams priklausė. Iš čia ir kyla 
Lenkijos pretenzijos į Kara-

Kodėl Maskvos lietuviai jį vadina
MŪSŲ KLEMAS

Taip Maskvos lietuviai 
vadina savo tautietį, visur 
suspėjantį, jokio juodo dar
bo neatsisakantį, žemaitį 
nuo Šilalės, žionomą ener
getikos specialistą, degiųjų 
skalūnų panaudojimo žino
vą Klemensą Jorudą.

Kai Lietuvoje pradėjo 
rengtis minėti Didžiojo Lietu
vos kunigaikščio Gedimino 
650-ąsias mirties metines, 
Klemas visą laisvalaikį skiria 
Gedimino ainių paieškai bu
vusių kunigaikščių-gedimi- 
naičių Chovanskių, Golicynų, 
Kurakinų, Trubeckojų ir kitų 
likusių giminių tarpe. Ir štai 
- jis pristatinėja gyvus Gedi
mino palikuonis, praėjusius 
gulagų "universitetus". Juos 
lydi į Gedimino miestą - Vil
nių Didžiojo kunigaikščio 
650-sioms mirimo metinėms 
paminėti. Tiesiog kuone ste
buklas: Gedimino šventės 
dalyviai ploja gyviems gedi- 
minaičiams!

Šiemet lietuvių tauta mi
nės savo didžiojo kunigaikš
čio ir karaliaus Mindaugo 
mirties 730-ąsias metines. 
Aš esu tikras, kad mūsų 
Klemas vėl mus, Maskvos 
lietuvius, nustebins malonia 
staigmena. Jo širdis negali 
nurimti, neieškoti, nes ir jis 
gimė neramių širdžių kar
toje...

Dar gerokai prieš Pirmąjį 
pasaulinį karą Klemo tėvas 
Antanas leidžiasi laimės ieš
koti į Ameriką, kad užsidirb
tų pinigą, pasimokytų gyve
nimo išminties, o grįžęs galė- 

liaučių ir prūsiškas žemes, 
kadangi ordinas Lenkijos va
salu buvo.

Jeigu lietuviai būtų tuo
met bent Nemuno žemupį ir 
pajūrį atsiėmę, tai Mažosios 
Lietuvos klausimo iš viso ne
būtų buvę. Lietuviškų žemių 
klausimas per daug platus, 
kad būtų galima vienu rašiniu 
aprėpti. Tad teks prie jo dar 
sugrįžti.

didžiausas - milijoninis lietuvių susitikimas su Popiežium.
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tų išmintingiau ūkininkauti. 
Ir čia jis mobilizuojamas į 
JAV kariuomenę, vyksta į 
Europą nubausti Kaizerį už 
karo sukėlimą. Kaizeris nu
baustas, bet ir Antinas Joru- 
das (Klemo teves) kare nu
kenčia, sužeidžiamas.

Grįžta tėviškėn, gerai, pa
žangiai tvarko ūkį o už sužei
dimą taikos pasaulyje vardan 
Amerikos vyriausybė nelieka 
skolinga, moka pensiją, kad 
buvęs jos karys nejaustų 
skriaudos. Tik sovietai kitaip 
pažiūri į buvusio Amerikos 
kario šeimą: jeigu Amerikos 
vyriauysybė moka žemaičiui 
pensija - jis kapitalizmo pad- 
laižis, šnipas, o jeigu moka 
ūkininkauti - buožė, pirmasis 
liaudies priešas. Todėl pirma 
NKVD iš Klemo tėvo paima 
amerikoniškuosius dokumen
tus, o vėliau ir patį "ameriko
ną" išveža prie baltųjų meš
kų... "Čia laižyk ledą, o ne 
dolerį!"

Jorudų sodyba stovėjo ant 
aukšto Akmenos upės skar
džio, giliai jo dugne vingiavo 
pati upės vaga, dieną - skan
dindama juodus guobų, uosių 
ir klevų šešėlius, naktį - su
žėrėdama mėnulio ir žvaigž
džių sidabru...

Kai reikėjo Klemui, jo 
jaunesniajam broliukui Zig
mui į mokyklą eiti, kelias 
trumpas: rudenį, pavasarį nu
sileidai skardžiu į pakalnę, 
pereiti tiltuką, puskilometris 
- ir jau mokykloje. Žiemą 
kitas dalykas - visą skardį 
užneša kelių metrų storumo 
sniego keteromis - tiesiai ne
praeisi. Iki mokyklos, einant 
važiuojamu keliu, atstumas 
pailgėja 3-4 kartus.

Klemas jau tada parodė 
savo išradingumą pasikvietęs 
į talką vyresniuosius, pasiūlė 
po sniego keteromis prakasti 
tunelį, kuriuo būtų galima tie
siai nusileisti į apačią prie til
to ir jį paprastai, kaip visada, 
pereiti.

Tas pasiūlymas suaugusių 
ir vaikų mielai buvo priimtas.

Visi dirbo, kol tunelis buvo 
baigtas, o vėliau tereikėjo jį 
prižiūrėti, atkasinėti angas, 
jas užstatinėti šluotomis.

Tas tunelis Klemą ir jo 
broliuką Zigmą išgelbėjo nuo 
išvežimo į Šiaurę 1949 metų 
kovo 25 dieną. Kai Klemo 
tėvas išėjo su vienu sargybi
niu į tvartą kažko būtino dar 
kelionei pasiimti, o antrasis 
liko kambaryje nusiraminęs, 
kad niekas nebėga, netriukš
mauja, motina tyliai pravėrė 
miegamojo langą, jaunesnįjį 
Klemo broliuką Zigmą iškėlė 
ir jam davė ženklą pačiam iš
lipti ir mauti į tunelį. Kam
bary liko pati jaunesnio Joru
dų atžala - penkiametis Fc- 
liksiukas.

Kai buvo pastebėtas dvie
jų Jorudų šeimos narių dingi
mas, sargybiniai šoko dingu
siųjų ieškoti, vienas taip be
ieškodamas užšoko ant tune
lio; kovo pabaiga, sniegas 
tirpo, ir tunelio lubos nebeiš
laikė. Vis keikdamasis karei
vis įkrito į jį. Beveik pusę va
landos krapštėsi, kol išsi
krapštė iš to urvo.

Klemą ir Zigmą iš pradžių 
priglaudė kaimynai, vėliau 
atidavė giminėms. Jie pasirū
pino tolimesniu jų mokymu ir 
auklėjimu.

Buvęs Amerikos kareivis 
Antanas Jorudas, padėjęs są
jungininkam nugalėti vokie
čių Kaizerio kariauną, Ame
rikoje stovėjęs Lietuvos lais
vės varpo sargyboje, išplėštas 
iš gimtosios žemės išėjo kan
čių kelią.

Klemo abu broliai Zigmas 
ir Feliksas, jų mama Elena 
dabar gyvena Lietuvos uost- 
mieslyje - Klaipėdoje, o mū
sų Klemas, kelyje į mokslą 
nugalėjęs daug kliūčių, kurias 
jam statė sovietiniai padlai
žiai, ne tik sėkmingai darbuo
jasi energetikos srityje, bet ir 
aktyviai dalyvauja Maskvos 
lietuvių kultūrinėje veikloje.

Bet kuris mūsų bendrijos 
narys, paklaustas apie Klemo 
visuomeninę veiklą tikrai pa
sakytų: "Iš mūsų atimk Kle
mą - pusę mūsų veiklos nu
rašyk!" Toks mūsų Klemas.

Kazys Kcdaitis



4 psl. DIRVA - 1993 m. I’epos 22 d.

EKSKURSIJA PO
VALDŽIOS PIRAMIDĘ

A. Bundonis, Vilnius
Negirdėta sensacija - Lie

tuvoje baigia stalyti pirami
dė! Ne bet kokia ten prastu
tė, panaši į Cheopso Egipte, 
bet valdžios piramidė, netgi 
su viršūne. Tiesa, vienu me
tu, statybos darbams einant į 
pabaigą, buvo kėsintasi tą 
viršūnę pagrobti, bet, kaip 
tvirtina LDDP lyderiai, lietu
vių tauta, išmintingajai parti
jai vadovaujant, tas užmačias 
sužlugdė. Piramidės viršūnė, 
nuvalyta ir išblizginta, net su 
kariuomenės pažadu, pastaty
ta į vielą ir tapo neatskiriama 
jos dalimi.

Suprantu, jog smalsuoliai 
nekantrauja sužinoti, kaip gi 
ta piramidė atrodo, juo la
biau, tai niekam nėra paslap
tis, kad jos pamatai buvo lie
jami vien iš pažadų, pažadė- 
lių.

Na, visų pirma, akivaizdu, 
kad statinio sumanytojai 
svarbiausią savo liksią pasie
kė - sukūrė išties nuo apačios 
iki viršaus monolitinį ir, 
atrodytų, pakankamai tvirtą 
valdžios monstrą. Betgi, kaip 
dažniausiai atsitinka pirmas 
įspūdis būna apgaulingas. 
Pažvelgus į šį kūrinį iš ar
čiau, nesunkiai pastebima, 
kad jis statytas, greičiausiai, 
be aiškaus projekto ir labai 
skubant. Galima netgi įtarti, 
kad ir darbų vykdytojas ne
pergeriausiai išmanė savo rei
kalą, ar iš įpratimo, tęsdamas 
savo pirmtakų tradicijas, dalį 
medžiagų, švelniai tariant, 
nuleido į šalį.

Visas monolitas suręstas 
iš aiškiai senos, jau ankščiau 
naudotos medžiagos. Matyti, 
norint lai užmaskuoti, bandy
tą fasadą dažyti, bet čia reika
lą sugadino dažų kokybė. Iš 
po neplono sluoksnio nesu
prantamos spalvos teplionės, 
visur, nuo apačios iki viršaus, 
grėsmingai prasimuša didžiu
lės raudonos dėmės. Žodžiu 
stalinio architektūra bei išo
rės apdaila ncimponuojanti ir, 
kaip sako menininkai, ne tik 
estetinio pasigėrėjimo, bet ir 
pasitikėjimo nekelia.

Piramidės viduje šiek tiek 
įvairiau. Jis suskirstytas į tris 
pagrindinius cechus - Seimo, 
Vyriausybės ir Viršūnės. Pa
sidairius po juos, galima pa
matyti šį bei tą įdomaus ir pa
mokančio. Štai, kad ir Seimo 
arba taip vadinamas įstatim- 
davystės, cechas. Viena jo 
dalis primena uždarą futbolo 
ar rankinio aikštelę, kurioje 
žaidžiamas dar negirdėtas ir 
paprastiems žmonėms sun
kiai suvokiamas žaidimas. 
Žaidžiančios komandos, "Po
zicija" ir "opozicija", glau
džiai susitelkusios apie savo 
vadus, stovi kiekviena savo 
aikštės pusėje. Jų žaidėjams 
peržengti vidurio liniją, ties 

kuria sukiojasi tik keletas, ne
žinia kuriai komandai pri
klausančių žaidėjų, tabu.

Žaidimo tikslas, įspirti 
kuo daugia kamuolių į prieši
ninko vartus. Žaidžiama pa
gal daugumos primestas tai
sykles - "Tikslas pateisina 
priemones", todėl nenuosta
bu, kad čia gali pamatyti ir 
išgirsti visko. Atrodytų lyg ir 
nuoširdų vienos pusės susi
rūpinimą pašlijusias valsty
bės reikalais, kita pusė sten
giasi atmušti jau gerokai pa- 
grįsusiais postringavimais 
apie meilę ir atsidavimą Tė
vynei. Abipusę demagogišką 
gražbilystę apie žemdirbių 
vargus, "Pozicija" dar sutvir
tina saldžiais pažadais, visas 
tas bėdas, pasinaudojant Rytų 
kaimyno parama, kaip mat iš
spręsi. Tam netgi paruoštas 
šūkis - "Lietuva be Rytų kai
myno - Lietuva be ateities".

Pagal taisykles, klasta, ar
ba, kaip sakoma, smūgiai že
miau juosmens, taip pat tole
ruojami. Žiūrint šį žaidimą, 
nesunku pastebėti, kad žaidė
jų meistriškumu, o ypač kie
kybe ir griežtai iš viršaus re
glamentuotu kolektyviniu 
žaidimu, "Pozicija" žymiai 
pranoksta savo priešininkus. 
Todėl visai nenuostabu, kad 
iki šiol įvarčiai viens po kito 
krenta į "Opozicijos" vartus. 
Juose jau dabar pūpso didžiu
lė rausvų arba net ryškiai rau
donų kamuolių krūva. Vieni 
iš paskutiniųjų, tai klastingu 
spyriu, panaudojant paslap
tingai veikiantį balsavimo 
automatą, į vartų "devyniu
kę" pasiųsti kamuoliukai su 
užrašais: "Konstitucinio teis
mo teisėjas" ir "Seimo pirmi
ninkas".

Kitoje Seimo cecho pusė
je puslankiu rikiuojasi daugy
bė durų, vedančių į treniruo
čių patalpas, kuriose prieš 
oficialius pasirodymus treni
ruojasi atskirų komandos 
grandžių žaidėjai. Kaip žai
dėjai treniruojasi pamatyti 
tenka nedažnai ir ne kiekvie
nam. Tai trenerių paslaptis.

Prie įėjimų į šias patalpas 
puošnūs stendai, kuriuose ka
bo. įdomūs paveiksliukai ar 
reklaminiai skydai. Kiekvie
nas paveiksliukas simboli
zuoja įspirtą įvartį. Kai kurie 
iš jų išties įspūdingi. Visų 
dėmesį ypač traukia jau ne 
paveiksliukas, bet tikras pa
veikslas prie ekonomikos 
grandies patalpų. Auksiniuo
se rėmuose įrėmintoje drobė
je, tautinės vėliavos fone, na
tūralistiniu stiliumi nupiešta 
visiems pasaulyje, nepriklau
somai nuo religinių bei poli
tinių įsitikinimų, tautinės ar 
rasinės priklausomybės, su
prantama trijų pirštų kombi
nacija, lietuviškai vadinama 

špyga. Kaip ir dera, piešinyje 
pabrėžtinai dominuoja raudo
nas nikštys, ant kurio matyti 
dar nespėjusi išblukti pjautu
vo ir kūjo tatuiruotė. Žinovai 
sako, kad tai įstatymo dėl 
nuosavybės teisių į nekilnoja
mą turtą atstatymo simbolis.

Stende su užrašu užsienio 
reikalai sumontuota švieslen
tė. Joje pagal sumanytojų 
idėją, skambant žinomos dai
nos apie komjaunuolius me
lodijai, turėtų įvairiaspalvė
mis šviesomis periodiškai su- 
žvysti žodžiai: "Jie į vakarus 
trepseno, mes gi spausime į 
rytus". Švieslentė, matyti, 
dar nevisai baigia montuoti ir 
dar tik bandoma, tačiau tam 
tikrais momentais ji dirba ga
na stabiliai. Vaizdas išties 
nepaprastas, sakyčiau, netgi 
pritrenkiantis.

Panašios dekoracijos ir 
prie daugelio kitų durų, todėl, 
suprantama, jas visas apraši
nėti nėra nei prasmės, nei ga
limybių. Tačiau neatleidžia
ma nuodėmė, manyčiau, bū
tu, jeigu nepastebėję praeitu
me pro vieną interjero apdai
los detalę. Tai "gerųjų" laikų 
pavyzdžiu sukurtas eiliuotas 
plakatas su šiuo "šedevru":

Lietuva, Tėvyne mūsų!
Mes prisiekiam,
Kad valdydami tave, 
Blogu žodžiu ar mintim 
Niekados! Niekados! 
Neminėsim...
Imperijos rusų!
Daug kas tvirtina, kad tai 

turėjo būti viso cecho darbo 
programinis leitmotyvas. Ta
čiau pasirodo, kad ir valdžios 
piramidė, kaip ir kiekviena 
troba, neapsieina be dūmų. 
Cecho kuluaruose teko išgirs
ti, kad šiam plakatui labai 
priešinosi ir lebesipriešina, 
matyti nesusipratusi, mažu
ma. Betgi ką ta mažumos 
nuomonė reiškia. Juk jeigu 
esi mažas, tai ir tavo balsas 
dangaus nepasiekia, o jeigu 
bandysi spyriotis, tai balsavi
mo automatas (patikimas, dar 
senų laikų) parodys ko esi 
vertas. Taigi, nors šiuo klau
simu oficialių rungtynių dar 
nebuvo, bet jų baigtį nuspėti 
nesunku, todėl šis plakatas 
"Pozicijos" ruoštas kartu su 
piramidės projektu, tapo ne
atskiriama cecho puošmena.

Šituo beveik ir galima bū
tų baigti pažintį su Seimo ce
chu. Betgi, kad nelikus ap
kaltintiems nemandagumu, 
atsisveikinant būtina skirti 
keletą žodžių šeimininkui, 
juo labiau, kad jis dabar nebe 
laikinas. Tai išlies plačių ho
rizontų asmenybė, nusipel
nanti ne tik literatūrinių apy
braižų, bet ir dokumentinių 
leidinių. Juk tiek metų be 
atokvėpio ir negailint jėgų 
plušta "didžiosios tėvynės" 
labui. Liūdėti, kad tokių lei
dinių dar nėra (išskyrus trum
pą informaciją "Lietuviško
sios tarybinės enciklopedijos 
5-jame tome), manyčiau ne
verta. Jie tikrai pasirodys.

Dabar daug kalbama apie sunkias keliones j aukščiausią pa
saulio kalną Everestą. Prieš išsiskirstant iš Vokietijos Tautinio Są
jūdžio ir Vilties Korporacijos nariai, stovyklavę netoli aukščiausio 
Vokietijos Alpių kalno Zugspitze, elektriniu lopšiu ir kelių dešimčių 
pėdų žingsniu, buvo pakilę į to kalno viršūnę. B. Gaidžiūno nuotr.

Lietuviai nėra nedėkingi, jie 
neužmirš niekeno nuopelnų ir 
nepaliks jų darbų neįvertinę.

Ekskursiją į kitus pirami
dės cechus atidėjome ateičiai. 
Ne todėl, kad tenai nebūtų 
įdomaus ar įsimenančio. At
virkščiai, jeigu tikėti piktais 
liežuviais, kai kuriuose Vy
riausybės cecho veiklos ba
ruose, žmonių vadinamuose 
ministerijomis, departamen
tais, valdybomis, tarnybomis 
ir dar kitaip, atsitinka tokie 
dalykai, apie kuriuos tik de
tektyvinio žanro kūrinių au
toriai rašo. Gana dažnokai 
tokios veislės gerai įmitusios 
"antys" praskrenda ir ne vie
no laikraščio puslapiuose. 
Tačiau laikui bėgant, kaip 
taisyklė, pikti liežuviai liauja
si kalbėję, "antys" tupia pail
sėti ir vėl įsivyrauja pa
laiminga tyla.

Toliau belieka laikytis tai

Talpintuvai siunčiami kas savaitę
TRANSPAKpraneša: NAUJI MAISTO SIUNTINIAI:

55 svarai įvairaus maisto $ 98.
22 svarai įvairaus maisto $ 65.
22 svarai mėsos gaminių $ 95.

45 svarai įvairaus maisto be mėsos $75.
Mažas, bet vertingas: kava, arbata, kakava, 

apelsinų koncentratas, aliejus, mėsos koncervai, vitaminai 
- tik $35.

Visi gaminiai sudaryti iš užsienietiškų produktų, 
išskyrus rūkytas dešras ir sūrį. 

Pinigai pervedami doleriais.

Siųskite per seniausią persiuntimo j Lietuvą įstaigą 
Daugiausia siuntinių į Lietuvą siunčiama per TRANSPAK. 

Skubius siuntinius siunčiame AIR CARGO

ROTA DEGUTIENĖ
216 943-4662

28262 Chardon Rd. VVilloughby Hills, OH 44092 
TRANSPAKchieago tel. 312 436-7772

syklės, kad ta tyla-gera byla, 
ir net nepastebėsi, kaip juodi 
audros debesys prašviesės. 
Panašu, kad ir Temidės tarnai 
mūsuose su tuo sutinka, nes 
jų veidai visad išlieka oriai 
ramūs. Nieko kito nelieka ir 
mums, kaip tik pasikliauti jų 
kompetetingumu, juo labiau, 
kad didžiulę gyvenimo patirtį 
turintys žmonės tvirtina, jog 
nosis bus visada sveika, jeigu 
jos nekiši kur nereikia.

Suprantama, ne vien ši ap
linkybė sutrukdė mūsų ek
skursiją. Jų yra daugiau, bet 
viena, bene iš svarbiausių tar
pe jų, būtų ta, kad šios valdos 
jau geras pusmetis skęsta ne
žinomybės rūke, nes ten nuo 
viršaus iki apačios viskas lai
kina. Tiesa, yra tokia senten
cija, jog nėra nieko pastoves
nio už laikinumą, bet būkim 
geranoriški ir tikėkimės, kad 
šį sykį taip nebus.
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"MOKYTOJO 
PAGALBININKAS”

Antanas Dundzila

Tokiu pavadinimu var
tau rankose antrą "Littera 
Univcrsitati Vytauti Magi
ni" Kaune 1992 m. išleistą 
knygą - vadovėlį. Jį parašė 
išeivijos Vytautas Černius, 
Temple universiteto peda
goginės psichologijos pro
fesorius ir katedros vedėjas, 
o Vytauto Didžiojo univer
sitete - Pedagoginio centro 
direktorius.

DIRVOJE Nr. 25 - lie
pos 8 d. numeryje jau rašė
me apie lietuvių kalbon iš
verstą ir išleistą sociologijos 
vadovėlį, o dabar, štai, gali
ma džiaugtis "Pagalbinin
ku" pedagogikos srityje. 
Pažymėtina, kad šis vado
vėlis yra lietuvio paruoštas, 
specialiai Lietuvai.

Autorius gimęs 1926, 
kaip kad pats rašo - moky
tis pradėjęs Mažeikiuose 
1932 ir perėjęs lietuviškas, 
bolševikines, nacistines ir 
amerikietiškąsias mokyklas 
- knygą dedikavo "Lietuvos 
mokytojams ir sūnui Linui 
bei dukrai Sigitai, kurios 
mokė ir iš kurių (pats) tiek 
daug išmoko". 1966 m. Chi
cagos universitete įsigijęs 
daktaro laipsnį, V. Černius 
jau 1959 m. kreipė rimtą dė
mesį į jaunosios išeivijos 
prisitaikymą Amerikoje, tą 
klausimą nagrinėjęs Chica- 
goje veikiančios Marijos 
gimnazijos lietuvaičių duo
menimis. Kaip įvade teigia
ma, sumanymas rašyti kny
gą Lietuvai kilo 1990 pabai
goje, susitikus su Lietuvos 
mokytojais.

Iš šio teiginio eina logiš
ka išvada, kad pabendravęs 
su kolegomis mokytojais, 
V. Černius tokio leidinio 
trūkumą aiškiai pajuto. 
Šiandien, nuo to susitikimo 
praėjus porai metų, pasinau
dojus "Textbooks for De- 
mocracy" (reikia manyti - 
pinigine) talka, Vytauto D. 
universiteto aplinka ir va
dovėlių leidimui užsianga
žavusia leidykla - štai, jau 
turime 5,000 egz. tiražu 
naujai išleistos knygos lai
dą. Tokių darbų, tokių pas
tangų sėkmingu įvykdymu 
galima tik gėrėtis.

Leidinys, tiesa, nėra di
delis - tik 96 puslapiai, ta
čiau ne puslapių skaičiuje 
knygos vertė. Leidinio 
tekstas yra labai schema
tiškas, jį būtų galima vadinti 
plačios apimties konspektu. 
Taigi dėstoma medžiaga nė
ra detališkai atpasakota, bet 
yra tiesiog suregistruoti es
miniai temos dėsniai, ku

riais dėstytojas gali vado
vautis, o klausytojas ar skai
tytojas - dėstytojo mintis 
sekti ir, jei reikia, žymėtis. 
Gal šiek tiek gaila, kad at
sisakyta iliustracijų, nėra 
daugiau vaizdinės medžia
gos.

Knyga apima esmines 
psichologines ir pedagogi
nes pažiūras. Turinyje ran
dame skyrių apie prigimtį ir 
aplinką, mokyklos metodi
ką, tvarką klasėje, mokinių 
vaikystę ir paauglystę, su
augusiojo gyvenimo raidą ir 
mokyklą kaip organizaciją. 
Knygos gale yra suminėtų 
pavardžių rodyklė ir išsami 
dalykime rodyklė. Tad su
interesuotas studentas kny
gą gali skaityti visaip - iš 
pradžios, bet kur nuo vidu
rio ar nuo galo. Panaudotų 
šaltinių sąrašėliuose malonu 
matyti paties autoriaus bei 
kelių kitų lietuvių pavardes.

Knyga patrauklaus for
mato, paruošta plačiomis 
paraštėmis, kurios, be abejo, 
skirtos užrašams. Paraštėse 
taip pat telpa antraeilės an
traštės bei konkrečių patari
mų pavadinimai. Su taip at
spausdintu pagalbininku 
klausytis autoriaus paskaitų 
(gi praeityje, studentų suva
žiavimuose, čia rašantysis 
su malonumu ir įdomumu 
V. Černiaus paskaitų yra 
klausęs) turėtų būti vienas 
malonumas.

Jau minėtame straipsnyje 
apie sociologijos vadovėlį 
buvo keltas klausimas ar 
leidinį universitetų dėstyto
jai naudos. Toks rūpestis 
dėl V. Černiaus "Pagalbi
ninko" nekyla ir tai dėl ke
lių priežąsčių. Viena, jis 
parašytas Lietuvai. Antra, 
vadovėliui sumanymas kilo 
kaip tik susitikus su lietu
viais mokytojais. Trečia, 
1989-1991 m. bėgyje auto
rius dirbo Lietuvoje su ke
liais šimtais mokytojų ir 
mokinių, to darbo metu su
rinktus duomenis savo va
dovėlyje jis naudoja. Visa 
tai turėtų "Pagalbininką" 
Lietuvai padaryti labai "sa
vu". Pagaliau, dabartinės 
autoriaus pareigos Vytauto 
D. universitete jai ne garan
tuoja, tai bent įtaigoja vado
vėlio naudojimą.

Ką V. Černius savo va
dovėlyje dėsto, to šiais lai
kais Lietuvai labai reikia. 
Štai, 25 psl. duodami duo
menys iš universitete, mo
kytojų tarpe pravestos ap
klausos apie vertybes. Pa
sisakiusieji dažniasiai minė-

Rašytojų sąjungos klube Vilniuje, birželio 26 d. įvyko poetų Kario Bradūno iš Chicagos ir Henriko 
Nagio iš Montrealio, Kūrybos vakaras.

Henrikas Nagys ir Kazys Bradūnas prieš susitikimą su vilniečiais. Stasio Laukio nuotr.

jo darbštumą, dorumą ir tei
singumą! Kaip puiku!

Tobulai išleisti knygos 
pirmąją laidą yra, turbūt, 
neįmanoma. Manyčiau, kad 
autorius klysta, 36 psl. kal
bėdamas apie 1944 rugpjū
čio mėnesį prie Vilniaus ar
tėjantį frontą: tuo laiku ne 
tik Vilnius bet ir Kaunas jau 
buvo bolševikų užimti. 
Tarp korektūros klaidų pa
žymėtinas per didelis nulių 
kiekis 48 psl.: nuo 2,500 - 
3,500 šešerių metų vaiko 
žodžių žodyno šokama iki 
80,000 žodžių... Bendrai 
paėmus, korektūros klaidų 
mažai ir tos pačios arba ne
reikšmingos arba nežymios.

*****
Teko matyti ir trečią Lie

tuvoje išleistą vadovėlį im
pozantiškai atrodantį verti
mą iš anglų kalbos ekono-

KVIEČIA DALYVAUTI PARODOJE
Kviečiame Jus dalyvauti 

kasmetinėje lietuvių foto
grafijos parodoje, kuri vyks 
š.m. spalio 29 - lapkričio 7 
d. Čiurlionio galerijoje Chi- 
cagoje.

Šių metų parodoje, kaip 
ir pernykštėje bus dvi te
mos: viena laisva, kita ren
gėjų parinkta. Ta parinktoji 
yra "Draugystė". Tik vaiz
dai apie draugystę dalyvau
ja konkurse ir bus premijuo
jami. Laisva tema atsiųstos 
fotografijos dalyvauja paro
doje, bet ne konkurse.

Visi - profesionalai ir 
mėgėjai - traktuojami vie
nodai. Taip pat spalvotos 
nespalvotos nuotraukos da
lyvauja lygiomis teisėmis. 
Kiekvienas dalyvis gali pa
teikti ne daugiau kaip šešias 
nuotraukas. Jos gali būti 
bet kokio dydžio, bet pagei
daujamos didesnės, parodi
nės. Kitoje nuotraukos pu
sėje turi būti užrašytas daly
vio vardas, pavardė, adre
sas, telefonas, nuotraukos 
pavadinimas. Dalyvio mo
kestis yra $5.00, mokamas 

mikos temomis. Apie ją ta
čiau gal jau kas kitas rašys. 
Nors man ir labai miela var
tyti, skaitinėti "Littera" lei
dyklos leidinius, bet jau vi
sokių kitokių temų taip pat 
daug prisikaupė ir parūpo. 
Reikia palikti joms vietos 
laikraštyje. Tad baigiant 
apie vadovėlius, trumpai 
drūtai: šitas darbas yra svei
kintinas, vertas pagarbaus 
dėmesio. Puiku, kad yra 
kam ir kaip jį dirbti. Gi ne
pretenduojant į psichologi
jos ar pedagogikos aukšty
bes, tas "kaip" vertintinas 
pažymiu "labai gerai"! Šį 
pagyrimą leidyklos darbuo
tojams ir autoriui rašau 44 
psl. išdėstyto pedagogikos 
dėsnio paskatintas, nors, su
prantama, tokios knygos - 
tai jau ne vaikų darbas...

(1993-VI-22)

pristatant darbus. Lietuvoje 
ir užsienyje gyvenantys nuo 
dalyvio mokesčio atleidžia
mi.

Eksponatus reikia prista
tyti iki š.m. spalio 1 dienos. 
Siųsti į Budrio lietuvių foto 
archyvą virš duotu adresu, 
arba Algimantui Keziui: 
4317 S. Wisconsin Avė., 
Stickney, Illinois 60402, 
USA.

Iš prisiųstų nuotraukų 
komisija atrinks parodai tin
kamas. Premijuotinus dar
bus išrinks parodos lanky
tojai, per visą parodos metą 
balsuodami už jiems įdo
miausias ir geiausias nuo
traukas apie draugystę.

Vyresniųjų kategorijoje 
premijos bus tokios: pirma 
vieta - $150.00, antra - 
$100.00, trečia - $50.00. Jau
nesniųjų bei pradedančiųjų - 
pirma vieta - $75.00, antra - 
$50.00, trečia - $25.00. Pre
mijos bus įteiktos uždarius 
parodą lapkričio 12 d. Jau
nimo centro kavinėje, Chi- 
cagoje.

Algimantas Kezys

STIPENDIJA
BELIAJUI 

ATŽYMĖTI
Gauta iš Denverio, Colo- 

rado valstijos, kad tautinių 
šokių specialisto, "Vilties" 
žurnalo redaktorius ir leidė
jas Vytas Beliajus vėl yra 
pagerbiamas: Brigham 
Young Universiteto tarptau
tinių šokių ansamblis įsteigė 
jo garbei stipendiją (dviems 
žmonėms per metus). Ši 
stipendija pavadinta "Vil
ties" vardu.

Vytas Beliajus jau seno
kai talkina šiam universite
tui. Jis buvo tas žmogus, 
kuris 1964 metais padėjo 
universiteto tautinių šokių 
grupei nuvykti į Europą.

Nuo 1936 metų Vytas 
Beliajus yra gavęs daugiau 
negu 30 įvairių atžymėtino 
bei padėkos ženklų, daugu
moje iš kitataučių, nors ir 
lietuviai jį visiškai nėra už
miršę ir laikas nuo laiko pa
gerbia. 1992 metais jis bu
vo pagerbtas tuolaikinio 
Lietuvos kultūros ir švieti
mo ministerio Dariaus Kuo
lio.

Šį pavasarį, balandžio 
mėn. pabaigoje V. Beliajus 
lankėsi Chicagoje ir čia bu
vo pagerbtas Chicagos Uni
versiteto Intemational Hou- 
se šokėjų grupės, jos 60 me
tų sukakties proga. V. Be- 
liajui gyvenant Chicagoje, 
jis buvo vienu iš pirmųjų 
grupės mokytojų.

Čia dar reikia pažymėti, 
kad V. Beliajus buvo vienas 
iš lietuvių tautinių šokių 
pradininkų Amerikoje. Jis, 
kaip tautinių šokių žinovas, 
yra žinomas visame pasau
lyje. V. Beliajus leidžia 
vienintelį tautinių šokių ir 
folkloro žumala JAV, kuris 
turi lietuvišką vardą - "Vil
tis". Jį užsisakyti galima V. 
Beliajaus adresu: 1337 
Marion St. Denver, CO 
80218. Edv. Š.
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IGNALINOS ATOMINĖ 
ELEKTRINĖ - LIETUVOS 

IŠSIGELBĖJIMAS
Ji teikia didžiąją dalį reikalingos energijos Lietuvai 

Edvardas Šulaitis

(Tęsinys iš praėjusio numerio)

DAUG BIUROKRATUOS
Kad elektrinėje daug biu

rokratijos (o kur jos Lietuvo
je nėra?) aiškinti netenka. 
Energetijos ministerija turėtų 
rūpintis pagrindiniais šios 
elektrinės reikalais, bet taip 
nėra. Tačiau ji pasiima di
džiausią dalį lėšų. Į pačią jė
gainę žmonės iš šios ministe
rijos atvyksta lyg svečiai - tik 
paviešėti, o ne kuo pasirūpin
ti. Energetijos ministerija 
kartu su vyriausybe nustato 
elektros kainas ir daugiau pu
sę gautų pajamų pasilieka 
sau. Tad elektrinės išlaiky
mui ir darbuotojams ne taip 
jau daug lieka, nors elektri
nėje algos vienos iš didžiau
siųjų Lietuvoje ( pavyzdžiui 
A. Adamonio alga siekė 40 
tūkstančių talonų, tuo tarpu 
kitų įmonių darbuotojai tik 
apie pusę to tegaudavo).

Buvo pareikšta mintis, 
kad šioje vietoje, o taip pat ir 
bendrai kitose veiklos srityse 
plačiai klesti socializmas ir 
jis nuo komunistinių laikų 
nėra nė kiek nepasikeitęs, o 
gal net padėtis pablogėjusi. 
Vienas darbuotojas išsireiškė, 
kad "Lietuva labiausiai ko
munistinė šalis pasaulyje". O 
gal dėl to reikėtų ginčytis?

DĖL SAUGUMO IR KITŲ 
DALYKŲ

Tačiau nežiūrint tam tik
ros administracinės netvarkos 
ir biurokratijos, pačioje elek
trinėje saugumas yra gana 
stipriai pastatytas. Žymiai 
saugiau negu bet kada čia yra 
buvę, nes dabar prie saugumo 
užtikrinimo yra prisidėjusios 
ir Skandinavijos šalys, ypa
tingai Švedija, kuri finansuo
ja šios elektrinės apsaugą. Tą 
dieną kuomet mes elektrinėje 
viešėjome, čia buvo apie 60 
Švedijos miestų merų delega
cija, kuri aktyviai žiūrinėjusi 
įvairiapusišką padėtį elektri
nėje.

Pats A. Adomonis pasakė 
dar rimtesnę priežastį. Jo tei
gimu, užstatas už saugumo 
palaikymą elektrinėje yra 
apie 20,000 "mūsų vaikų, 
žmonų bei kitų šeimos na
rių", kurie gyvena vos kelių 
mylių atstume nuo Visagino 
(buv. Sniečkaus). Ir tas, tur
būt, yra didžiausia priežastis, 
dėl kurios visi šios elektrinės 
darbuotojai dieną ir naktį vi
somis jėgomis stengiasi, kad 
neatsitiktų jokia avarija.

Matyta priežiūra veikian
čiame pirmame bloke tikrai 
gana nebloga. Čia panašu į 
ligoninę. Einant prie reakto
riaus reikia apsirengti baltais 
rūbais, panašiai kaip ir ligoni

nėse. Čia tiek daug durų, 
valdomų elektronine sistema 
ir be kodo jų neatidarysi. 
Mus lydėjusi gamybinio- 
technologinio skyriaus inži
nierė, Liudmila Agekian vi
sur atidarinėjusi duris, teigė, 
jog ji anksčiau dirbusi Kras
nojarsko elektrinėje, kur dar
bo sąlygos bu- o blogos ir 
žmonių sveikatos nepaisymas 
buvęs milžiniškas. Ignalinos 
elektrinėje kiekvienas išei
nantis tikrinamas radioakty
vumą matuojančiu aparatu, 
kuris nustato ar yra pavojus 
dirbančiųjų sveikatai. Čia net 
negali būti kalbos apie aplai
dumą pačiame elektrinės vei
kimo darbe.

Teko lankytis ir pagrindi
nėje salėje, kur prie energija 
reguliuojančių pultų dirba ge
riausieji šios srities specialis
tai, kurie taip pat rizikuotų 
savo gyvybe, jeigu būtų ap- 
laidūs.

Pats šiurpiausias įspūdis 
buvo prie gyvo reaktoriaus, 
kur kyla garuojantis dūmai iš 
metalinių gabalų. Ten akis į 
akį susiduri su atomo jėga,

Gerardas Juškėnas

AUTOMOBILIŲ 
GAMYBA GRĮŽTA Į JAV

General Moters bendro
vė praneša, kad jos automo
bilių gamyba gražinama iš 
Meksikos atgal į JAV-bes. 
Anot UAW unijos vicepir
mininko Stephen Yokich tai 
bus pirmos tokios JAV au
tomobilių pramonės sugrįž- 
tuvės į šį kraštą iš Meksi
kos, kur darbo jėga yra pi
gesnė ir esama mažiau tar
šos suvaržymų.

Prie to privedė ne koks

Prie įėjimo j pačią Ignalinos elektriną (stovi Gintaras Karosas iš Bostono). Nuo ankstesnių laikų 
dar yra užsilikąs ir rusiškas pavadinimas, nors dabar jį valdo Lietuvos Energetikos nvnisterija.

Ed. Šulaičio nuotr.

Liūdnas numatytojo (nebaigto) trečiojo reaktoriaus pastato vaizdas. Čia turėjo išaugti viena iš 
moderniškiausių ir geriausiai įrengtų atominių elektrinių pasaulyje. Dabar jau viskas oaigia sunykti.

V. Kapočiaus nuotr.

kuri duoda mums didžiulę 
dovaną - elektros energiją, be 
kurios Lietuvai šiandien būtų 
sunku apsieiti.

Nelengva yra apibudinti 
visus įspūdžius po apsilanky
mo šiame pramoniniame gi
gante. Apie šią elektrinę 
daug buvo kalbama ir dar 
daugiau bus kalbama bei ra
šoma, ypatingai kuomet bus 
pradėta galvoti apie elektri
nės konservavimo išlaidas, 
nes jėgainės amžius yra gana 
ribotas. Apie to konservavi
mo išlaidas, turbūt, jau dabar 
reikėtų pagalvoti ponams iš 
Energetikos ministerijos.

propagandinis posūkis, bet 
gyvenimiškos aplinkybės. 
Esą yra daug eriau paga
minti Lansing, MI įmonėje 
nuo 70,000 iki 100,000 Ca- 
valier automobilių, skirtų 
Canados rinkai, negu juos 
gabenti iš Meksikos į Cana- 
dą. Be to Lansing GM įmo
nė yra geriau įrengta auto
matiniam procesui.

Nepaslaptis, kad Cava- 
lier yra gaminamas ant pa
našaus rėmo, kaip ir kiti ten 
gaminami GM automobilių 

modeliai. Prie gerėjančių 
santykių tarp GM vadovy
bės ir UAW (United Auto 
Workers) unijos prisidėjo ir 
700 darbininkų palikimas 
dirbti Livonijos dalių garny-, 
kloję, kurią žadėjo uždaryti. 
Ten bus gaminamos lingės, 
bet nustos gaminti buferius 
(bumpers).

Beplėčiant GM gamybą 
JAV-bėse, kartu sugrįžta 
pasitikėjimas bei sutarimas 
tarp darbdavių ir darbininkų.

* * *

BOBAAUSIŲ KARAS
Šiemet Šiaurės - vakarų 

JAV pakraščio miškuose 
gerai užderėjo grybai, ku
riuos Lietuvoje vadindavo
me Bobausiais, šiame krašte 
jie vadinasi Morels arba lo
tyniškai - Morchellacea. 
Bobausių JAV-bėse auga 
iki pustuzinio įvairių rūšių. 
Jie paprastai auga gegužės 
ir birželio mėn. - pamiškėse 
ir paupiuose. Visos atmai
nos yra valgomos. Bobau
sių kepuraitės yra rauplėtos, 
pailgo kūgio pavidalo.

Šiame krašte svaras bo
bausių krautuvėse parduo
damas po $19, tačiau užsie
nyje už juos moka iki $50 
už svarą. Staiga visi grybų 
rinkėjai užsimanė pralobti. 
Iš grybus superkančių ben

drovių jie gauna nuo $60 iki 
$400 į dieną už surinktus 
grybus.

Prasidėjo visokie kon
fliktai. Atsirado plėšikų, 
kurie žudo grybų rinkėjus ir 
pagrobia jų surinktus gry
bus. Kiti su šaunamais 
ginklais bando pasisavinti 
derlingus grybų plotus. 
Oregono valstijos policija, 
miškų tarnybos pareigūnai 
bei šerifų atstovai miškuose 
budi savaitgaliais, kad ap
saugotų grybautojus.

Šiaurės - vakarų devy
niolikoje valstybinių miškų 
yra išduodami grybautojams 
leidimai, kurie kainuoja $1 
dienai arba $100 už visą se
zoną, iki rudens. Tačiau ren
kantiems sau asmeniškai val
gyti - grybauti leidžia nemo
kamai.

Grybai yra eksportuo
jami į Azijos ir Europos 
kraštus, kur jų derlius dėl 
sausros bei gamtos taršos 
labai sumažėjo. Esama ir 
nepatenkintų tokių grybau
tojų antplūdžiu. Seattle, 
WA - 1000 narių dr-ja - 
Puget Sound Mycological 
Society skundžiasi, kad 
gobšūs grybautojai grėbliais 
grėbdami grybus sunaikina 
jų šaknis ir ateities derlių. 
Be to. Šiaurinėje Califomi- 
joje Karuk indėnų gentis 
skundžiasi, kad grybautojai, 
ieškodami bobausių, išmin- 
do jų protėvių šventvietes.

* * *
1000 MYLIŲ 

BAIDARĖMIS
Iš Chicagos yra pradėta 

1000 mylių baidarių kelionė 
JAV Didžiaisiais Ežerais, 
kuri užtruks apie mėnesį. 
Dalyvauja 16 baidarių, pra
dedant olimpiniais Čempio
nais ir baigiant 70-mečiais 
entuziastais. Šią kelionę re
mia suomių b-vė "Finlandia 
Vodka", tema - "Finlandia 
Clean Water Challenge". 
Aną savaitgalį baidarininkai 
praplaukė Clevelandą ir nu- 
siirė Erie ežeru į rytus.

Finlandia b-vė yra pa
skyrusi $40,000 premijų lai
mėtojams keturiose klasėse.



SUNKŪS IKARO
METAI

Bronius Aušrotas 
(Tęsinys iš praėjusio numerio)

ŠTABO ORGANIZACIJA
Štabo viršininkas pik. H. 

Kiep, buvęs Karaliaučiaus I- 
jo Rytprūsių korpuso žvalgy
bos viršininkas, buvo gana 
objektyvus, sąžiningas ir mė
giamas karininkų ir eilinių 
kareivių. (Jis nepriklausė 
NSDAP partijai, ir partiečiai 
jo nemėgo). Štabo raštinei 
vadovavo kpt. Sieg, filosofi
jos daktaras, kilęs iš Drezde
no. Anksčiau jis taip pat dir
bo Karaliaučiuje pik. Kiepo 
vadovybėje. Aprūpinimo ir 
ginklavimo skyriui vadovavo 
mjr. Čiornik, kilęs iš Silezi
jos. "G" skyriaus vadovas 
buvo kpt. Schmitz, kilmės iš 
Rytprūsių-Samland. Jo tai
kos meto profesija - agrono
mijos daktaras, gavęs dakta
ratą už Baltijos medūzų stu
diją.

Nė vienas šio štabo kari
ninkų nemokėjo rusų kalbos. 
Tik kpt. Schmitz šiek tiek su
prato rusiškai. Mano nuomo
ne, jo kalbos mokėjimas toli 
gražu neatitiko tiems reikala
vimams, kurie buvo statomi 
sėkmingam šio skyriaus vei
kimui. Šiame skyriuje aš bu
vau paskirtas kpt. Schmitz ži
nion, kuris mane laikė jo neo
ficialiu padėjėju. Kaip užsie
nietis neturėjau teisės užimti 
bet kokios oficialios etatinės 
vokiečių karininko vietos. 
"G" skyriuje laisvai samdomą 
vietą užėmė Bobrov (slapy- 
vardė), buvęs sovietų armijos 
kapitonas. Jis buvo laikomas 
rusiškųjų reikalų žinovu. Pir
momis karo dienomis jis per
bėgo pas vokiečius ir įsigijo 
jų pasitikėjimą. Jo pasakoji
mu, prieš karą su Vokietija ir 
Suomijos karo metu jis dirbęs 
Leningrado karinės apygar
dos štabe. Jis gerai žinojo ru- 
sų-sovietų kariuomenės orga
nizaciją ir įvairias, tik Rusijo
je įmanomas, suktybių bei 
apgavysčių formas. Jo nuro
dymais buvo ruošiami įvairūs 
dokumentai, nuo kurių tiks
laus paruošimo priklausė vo
kiečių į užfrontę siunčiamųjų 
agentų gyvybė ar mirtis.

DOKUMENTŲ RUOŠIMAS
Nė vienas agentas, pasiry

žęs vykti į sovietų užfrontę, 
nesutikdavo leistis į tokį žy
gį, jeigu jam nebūdavo pa
rengti atitinkami rusiški do
kumentai. Agentas, vaidinąs 
sovietų armijos karininką už
frontėje, privalėjo turėti: a) 
asmens liudijimą, b) koman
diruotės įsakymą, c) maistu 
aprūpinimo lapą ir d) nemo
kamą geležinkelių bilietą, jei
gu jam tekdavo naudotis ge

ležinkelių patarnavimu. Ruo
šiamai "darbą atlikti" agentų 
grupei, kuri pagal nusistovė
jusią rutiną susidėdavo iš 2-3 
vyrų, būdavo sugalvojama jų 
uždaviniui tinkama "legenda".

Legenda, į tiesą panaši 
biografija, kurios kiekvienas 
agentas privalėjo griežčiau
siai prisilaikyti, kai pasiekda
vo jam skirtą teritoriją. Tai 
padėdavo įvykdyti pavestą 
uždavinį. Juo geriau agentas 
šią legendą išmokdavo ir kuo 
tiksliau jos prisilaikydavo, 
tuo geresni galėdavo būti re
zultatai.

Normaliai agentai veikda
vo artimame užnugaryje arba 
arti jo, kaip ten esančių vie
netų kariai. Jie vykdavo į 
fronto užnugarį: a) kaip mais
to parūpintojai, b) dezertyrų 
gaudytojai, c) butų rekvizito
riai, d) iš kariškų mokyklų 
išėję ar į jas vykstą, e) iš li
goninių paleisti ir į savo dali
nius grįžtą pasveikusieji ir t.t. 
Legendas kurdavo pats gyve
nimas, kuris Sovietijoje daž
nai peržengdavo lakios vaiz
duotės ribas.

Tam tikslui "G" skyriuje 
buvo vedama visų šiaurės fron
te buvusių sovietų kariuomenės 
dalinių, mokyklų, ligoninių 
bei kitų institucijų kartoteka 
ir taip pat kariškos vadovybės 
pavardės, jeigu tik jas pavyk
davo sužinoti. Kartotekos 
tikslumą apie smulkiausius 
pasikeitimus sovietų prieki
nėse pozicijose papildydavo 
kasdien gaunamos žinios iš 
Šiaurės armijų štabų. Vieto
vės tikslesniam pažinimui bū
davo braižomas ir kasdien 
pataisomas 1:300,000 fronto 
žemėlapis. Šias visas žinias 
papildydavo ir radijo sekimo 
tarnyba, kuri kasdien atsiųs
davo sovietų dalinių išdėsty
mo žinias, kurias sužinodavo 
iš veikiančių rusiškųjų radijo 
stočių.

Turint tikslius duomenis, 
būdavo nesunku pasirinkti 
norimą sovietų fronte esantį 
dalinį, kaip pulką ar ligoninę, 
ir su falsifikuotais jo doku
mentais siųsti paruoštą agentą 
į numatytą vietą, iš kurios jis 
galėtų vykti už fronto linijos 
ir atlikti jam pavestą užda
vinį.

Darbą atlikęs, agentas ga
lėjo grįžti į vokiečių pusę to
kiomis vietomis, kurios, iš 
žemėlapio sprendžiant, būda
vo lengviausiai nugalimos. 
Dokumentų paruošimas rei
kalavo labai kruopštaus dar
bo. Jie turėjo būti visiškai 
panašūs į sovietiškus origina
lus, kurių visai naujų pavyz

džių buvo pakankamai sukaup
ta "G" skyriuje. Po kiekvienų 
kautynių ar ypatingų opercijų 
fronte rasti ir surinkti doku
mentai būdavo tučtuojau spe
cialiu kurjeriu atsiunčiami į 
štabo "G" skyrių.

Minėtoji agentų į priešo 
pusę siuntimo tvarka buvo 
griežtai įsišaknijusi, ir virši
ninkai jos tiksliai prisilaiky
davo. Kpt. Schmitz man pa
sakojo, kad pirmomis karo su 
Sovietų Sąjunga dienomis, 
vos frontui nusistovėjus, šis 
žinių rinkimo metodas yra 
davęs gerų rezultatų.

Panaudojant sovietiškų 
dokumentų originalus, "G" 
skyrius čia pat vietoje greit 
padarydavo reikalingus ant- 
spaudus-štampus. Tai atlik
davo to skyriaus du grafikai 
specialistai. Juodu per 24 va
landas kietame medyje iš- 
pjaustydavo bet kurį rusišką 
štampą. Visi reikalingi po
pieriniai blankai ir dokumen
tai būdavo spausdinami Ry
goje ir Varšuvoje. Kurjeriai 
juos neatidėliojant pristaty
davo į "G" skyrių.

Teoretiškai galvojant at
rodytų, kad kiekvienas as
muo, turėdamas reikalingus 
dokumentus jo veiklai ir bu
vimui tam tikroje vietoje pa
teisinti, galėtų įvykdyti gau
tąjį uždavinį ir be pavojaus 
sugrįžti į vokiečių kontroliuo
jamą pusę. Tačiau apie 1942 
m. šis žinių apie priešą rinki
mo metodas atnešdavo labai 
menkus vaisius. Galimos tos 
nesėkmės priežastys buvo ne

TRISDEŠIMT PIRMAS
Dirvos novelės Konkursas

DVI PREMIJOS
Pirmoji - 500 dolerių 
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Algirdo RADVUAVIČIAUS pl«ilny«

pakankamas įsigilinimas į 
rusiškus papročius, žmonių 
charekterius ir rusų kalbos 
nemokėjimas. O svarbiausia, 
kad vokiečiai neturėjo jiems 
pasišventusių tokių agentų, 
kurie iš įsitikinimo, ar už pi
nigus, būtų tinkamai vykdę 
jiems pavestus uždavinius.

MOKYKLOS IR ABENTŲ 
PARINKIMAS 

Šiaurės rytų fronto sekto
riui agentus mokė ir ruošė 
viena mokykla. Ji buvo Lat
vijos teritorijoje, Strenči 
(Stacheln) miestelyje, apie 30 
km į pietus nuo Valk miesto, 
patalpinta buvusioje latvių 
psichiatrinėje ligoninėje. 
Vieta tai mokyklai buvo pa
rinkta miške. Jai vadovavo 
mjr. von Riesen. Jis yra bu
vęs Rusijos vokietis, puikiai 
mokėjo rusų kalbą ir labai ge
rai pažinojo prieškarinį Rusi
jos gyvenimą. Jo teigimu, jis 
buvęs išmaitintas rusės mai
tintojos pienu. Asmeniškuo
se ir socialiniuose santykuose 
su pavaldiniais jis buvo geras

7 psl.

žmogus, tačiau į vedamą 
agentų apmokymą žiūrėjo pa
viršutiniškai.

Mokyklos mokomasis 
personalas buvo sudarytas iš 
po I-jo Pasaulinio karo caris- 
tinės Rusijos buvusių emi
grantų Vokietijoje ir iš Sovie
tų Sąjungos paimtų į vokiečių 
belaisvę tokių piliečių, kurie 
sugebėjo įtikti belaisvių sto
vyklų viršininkams.

Busimųjų agentų atranka į 
šią kaip ir į kitas panašias 
špionažo mokyklas buvo dau
giau negu nepatenkinama. 
Jie buvo verbuojami iš karo 
belaisvių stovyklų, kuriose 
jie išgyveno šiurpiai siaubin
gas dienas 1941-42 metų žie
mą. Jose dėl vokiečių barba
riškumo šimtai tūkstančių 
mirė iš bado ar sušalo. Išli
kusieji nuo tikros mirtis ne
galėjo jausti jokių simpatijų 
vokiečiams, ypatingai slap
tam pavojingam darbui, ku
riam jie buvo ruošiami. Ta
čiau toks belaisvis sutikdavo 
būti užverbuojamas, supran
tama, dėl geresnių gyvenimo 
sąlygų.

(Bus daugiau)

VERTINGI ALBUMAI
Gera proga įsigyti me

niško grožio albumą 'Einu 
per Lietuvą'. Tai jau tre
čioji lietuvio fotomenininko 
Juozo Polio kelionė per 
Tėvų žemą.

Anksčiau išleisti albumai 
- 'Gimtoji žemė Lietuva', 
'Atgimstanti Lietuva'.

Naujame albume jau 
Lietuva pabudus, gražiau
sios ir brangiausios jos 
kraštovaizdžio vietos, 
svarbūs įvykiai, šventės. 
Albume rasime ir lietuviš
kąją Ameriką: lietuvių baž
nyčias, paminklus tautos 
didvyriams, tautos švenčių 
minėjimus, Clevelando, 
Chicagos, VVashingtono ir 
kitų JAV miestų vaizdus. 
Nepaprastai jautrus ir šil
tas albumo tekstas, kurį 
parašė šviesios atminties 
prof. Česlovas Kudaba.

Foto albumą labai priei
nama kaina galima įsigyti 
Dievo Motinos parapijos 
knygyne pas A. Mackevi
čių ir "Dirvos" redakcijoje. 
Kiekvieno albumo kaina po 
#18 dol. Užsakant paštu rei
kia pridėti po $3.00 persiun
timo išlaidomis.
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ŽINIOS IŠ BOSTONO
BOSTONO AUKŠTES

NIĄJĄ LITUANISTINĘ 
MOKYKLĄ šį pavasarį 
sėkmingai baigė šie abitu
rientai: Megutė Huston, 
Daina Senutaitė, Dana Pau- 
liukonytė, Daina Budrecky
tė, Dailė Aukštikalnytė, 
Varpas de Sa Pereira, Justi
nas Grinius ir Lina Mano- 
maitytė. Geriausiai išlaikiu
sioms baigiamuosius egza
minus - Danai Pauliukony- 
tei ir Dainai Senutaitei pa
skirta A. Makaičio premija. 
Karlu su baigimo diplomais 
direktorė Daiva Matulionytė 
- de Sa Pereira įteikė abitu
rientams atmintinas dova
nas: lietuvių kalbos žodynus 
ir bostonicčio Zigmo Gave
lio eilėraščių rinkinius. LB 
apylinkės vardu pirm. Aidas 
Kupčinskas tarė sveikinimo 
žodį ir kiekvienam įteikė 
naujo Jaunimo Sąjungos 
laikraščio "Lituanica" meti
nę prenumeratą.

Jaunesnių klasių moki
niai Darius Subatis, Daina 
Žiaugraitė, Angelika Kaza- 
kaitytė ir Gilija Aukštikal
nytė gavo Švietimo Tarybos 
premijas už laimėjimus 
"Piešinių konkurse". Abitu
rientų, mokytojų ir mokinių 
pagerbimas įvyko gegužės 
24 d. šventinėje akademijo
je Šv. Petro bažnyčios salė
je, kurią paruošė tėvų komi
tetas, pirm. Lina Subatienė.

* * *
EMMANUEL COLLE- 

GE, MA SUTEIKĖ DR. 
MARTIN J. DUNN garbės 
daktaro laipsnį "Doctor of 
Humane Letters, honoris 
causa". Suteikimo akte sa
koma"... Pastaruoju metu 
bendradarbiaujant su "Lie
tuvos Vaikų Globos" orga
nizacija Jūs subūrėt ir vado- 
vavot medikų grupei, kuri 
ne tiktai gydė vaikus toje 
šalyje (Lietuvoje), bet taip 
pat apmokėte 35 chirurgus. 
Balandžio mėnesį Jūs paša
linote penkių metų lietuvai

Tėvynės Sąjungos valdybos pirm. Gediminas Vagnorius po pranešimo Bostone su Bostono LB 
apylinkės pirm. Aidu Kupčinsku (kairėje) ir ALT Bostono skyriaus pirm, ir KV vicepirm. Gintaru Čepu. 

L Kulbienės nuotr.

tei veido deformaciją, kuri 
grėsė jos gyvybei. Ji sugrįš 
į namus su nauju žandikau
liu ir galimybe pilnakrau- 
jam gyvenimui, į ką kiek
vienas vaikas turi teisę". 
Dr. Dunn už labdaringą mi
siją Pietų Amerikoje, kuri 
vyko ištisus 14 metų, yra 
gavęs garbės vardus ir tarp
tautinį pripažinimą iš įvairių 
vyriausybių, Švento Tėvo 
Jono Pauliaus II, universite
tų ir profesijos kolegų. Bir
želio 19 d. jis su asistentėm 
vėl išvyko į Lietuvą, kur 
Vaikų ligoninėje savaitę da
rė operacijas, tęsdamas ma
žų pacientų gydymą. Šį 
kartą kartu važiavo dr. 
Dunn žmona ir duktė. Dr. 
Dunn kelionės ir pagalbą 
Lietuvai vykdomi sponso- 
riuojant bei tarpininkaujant 
Bostono "Lietuvos Vaikų 
Globai", Ine., projektui koor
dinuoja Marytė Goštautienė.

* * *
TĖVYNĖS SĄJUNGOS 

VALDYBOS ir Seimo na
riai Gediminas Vagnorius ir 
Laima Andrikienė birželio 8 
d. vakarą padarė pranešimą 
Bostono ir apylinkių lietu
viams. Susitikimas įvyko 
So. Bostono Lietuvių Pilie
čių Klubo salėje. Po prane
šimų apie TS partijos veiklą 
ir tikslus prelegentai pasi
keisdami atsakinėjo į gana 
aštrius klausimus dėl eko
nominės ir politinės padė
ties Lietuvoje. Diskusijos 
praėjo gana audringai. Su
sitikimą organizavo LB 
apylinkės valdyba, jį prave
dė valdybos pirm. Aidas 
Kupčinskas ir JAV LB 
Krašto Valdyvos vicepirm. 
Gintaras Čepas. Vaišes pa
ruošė Klubo draugija.

* * *
BIRŽELIO TRAGIŠKŲ 

ĮVYKIŲ MINĖJIMAS įvy
ko birželio 13 d. Šv. Petro 
bažnyčios salėje po pamal
dų už žuvusius tremtinius. 
Kalbėtoju buvo pakviestas

1993 metų Bostono Lituanistinės mokyklos abiturientus pristato literatūros mokytoja Zita 
Krukonienė. Iš kairės Justinas Grinius, Megutė Huston, Dana Pauliokonytė, Daina Senutaitė, Dailė 
Aukštikalnytė, Daina Budreckytė, Varpas de Sa Pereira. R. Pauliukonio nuotr.

Lietuvos Krikščionių - De
mokratų partijos pirm. P. 
Katilius, tuo metu viešėjęs 
Putname.

Savo kalboje jis nušvietė 
birželio ir vėlesnės tremties 
tragizmą ir perėjo prie da
barties raidos ir jo vadovau
jamos partijos užduočių. Po 
atsakymų į klausimus vyko 
laisvi pašnekesiai prie ka
vos ir užkandžių, paruoštų LB 
valdybos. Minėjimui pirminin
kavo Bostono LB apylinkės 
pirm. A. Kupčinskas.

* * *
SUSITIKIME SU LIE

TUVOS POLITINIŲ FRAK
CIJŲ IR VALDŽIOS ATSTO
VAIS, vykusiame Detroite 
birželio 19-20 d.d. dalyvavo 
šie Bostono ir apylinkių 
lietuviai KV vicepirm. G. 
Čepas, Bostono apygardos 
pirm. Č. Mickūnas, PUS val
dybos narė R. Kalvaitytė, 
"Lietuvos Vaikų Globos" org. 
narės, I. Veitienė, R. Veitienė 
ir R. Veitas.

♦ * *

J. KAČINSKO NONE- 
TAS buvo transliuojamas 
birželio 27 d. WGBH (FM 
89.7) radijo laidoje "Mor- 
ning pro musica". Noneto 
partitūra per karą buvo pa

mesta ir neseniai atkurto 
kūrinio antroji premjera 
įvyko kovo 4 d. Berklee 
Performance Center Bosto
ne. Šio atlikimo garso įrašą 
dar ne kartą galima bus iš
girsti Naujosios Anglijos ir 
New Yorko valstijų Public 
radijo stočių bangomis (FM).

* * *
7. A.P.P.L.E. VASA

ROS KURSUOSE Lietuvo-

Pirmas naujas Dirvos prenomeratorius
Į mūsų skelbiamą naujų 

Dirvos prenumeratorių tal
ką, tuoj atsiliepė ilgametis 
Dirvos bendradarbis ir rė
mėjas BRUNO GEDIMI
NAS iš Califomijos.

Jis, mokėdamas savo 
metinę prenumeratą, dar 
pridėjo $30 dolerių ir para
šė: "Tikiu, bus naujas pre
numeratorius". Taip ir yra.

Bruno Gedimino užsa
kyta Dirvos prenumerata eis 
į Maskvą. Ten dabar pagy
vėjusi lietuvių veikla, ten 
turime ir paslankų bendra
darbį Kazį Kedaitį. Ten 
jiems reikia ir Dirvos.

Tikimės, kad Bruno Ge
dimino gražiu pavyzdžiu 
atsilieps ir daugiau Dirvos 
skaitytojų.

* * *
LIETUVIŲ TAUTINIŲ 

ŠOKIŲ
Institutas šią vasarą rengia 

je Bostono apylinkę atsto
vaus mokytojos Gitą Kup
činskienė, Lilija Kulbienė, 
Rūta Bobelytė-Kulbienė.

Kupčinskienė vyksta į 
kursus jau trečią kartą. Per
nai buvo su jos vadovauja
mu ansambliu "Sodauto", o 
šįmet 6 savaičių laike bus 
programų koordinatorė.

L.Ž.
* * ♦

tautinių šokių kursus. Kur
sai įvyks 1993 metais rug
pjūčio 22-29 dienomis, Dai
navos stovyklavietėje. Kur
suose kviečiame dalyvauti 
tautinių šokių grupių vado
vus, mokytojus ir šokėjus.

Kursų metu bus pristaty
ti ir mokinami šokiai, kurie 
bus atliekami išeivijos tau
tinių šokių grupių - 1994 
metais, Dainų ir Šokių 
šventėje Lietuvoje. Kursuo
se bus pritaikytų pamokų 
naujiems mokytojams ir 
mokytojams dirbantiems su 
vaikais.

Kursų metu įvyks Lietu
vių Tautinių Šokių Instituto 
narių visuotinis suvažiavi
mas.

Registruotis prašome iki 
liepos 30 d. pas Dalią Dzi- 
kienę, 43 Mildred Rd., West 
Hartford, CT 06107, telefo
nas 203-521-6028.

A. A.
JUZEI JUOZAITIENEI

mirus, jos vyrui mielam bičiuliui 
ANTANUI JUOZAIČIUI, dukroms 
BIRUTEI IR ŽIVILEI ir jų šeimoms 
reiškiame gilą užuojautą

Lietuvos Atgimimo Sąjūdis 
Clevelando skyrius



Lietuvos ir išeivijos spau
da mirga pranešimais iš Lie
tuvos. Kažkas įlipo į aukštą 
kalną. Rodos Azijoje. Jachta 
atplaukė į Ameriką. Kita api
plaukė aplink pasaulį. Taip 
patiko plaukioti, kad dar vie
na plaukia. Bus ir daugiau. 
Specialistai mėto į kiaurą 
krepšį. Dainininkai dainuoja, 
aktoriai vaidina. Pasaulinis 
teatro festivalis. Beje, rengė
jas už įėjimą į teatrą reikala
vo dolerių. Žino ką daro. 
Nepasitiki nei rubliais, nei 
talonais, nei litais. Beje, ka
da buvo įvestas litas nei pre
zidento nei ministerio pirmi
ninko nebuvo namie. Vienas 
mandravojo po Paryžių, o ki
tas Amerikoje. Labai patogu. 
Jeigu kas atsitiks su litu, abu 
pasakys: mes nieko nežino
me, nebuvome namie.

Laikraščiai skelbia, kad 
Lietuva nesumokėjo United 
Nations apie šešis su puse 
milijono dolerių. Turbūt 
Amerikos lietuviams tą sumą 
teks surinkti. O kiek kainuo
ja visokie sportiniai prajovai 
ir ministerių kelionės po už
sienius? To neskelbiama. 
Tai didelė valslybinė paslap
tis.

Parlamente vienas kitą va
noja. Komunistai kuria kapi
talizmą. Čia tai bent prajo- 
vas, dar negirdėtas pasaulio 
istorijoje. Vienas pilietis iš 
Lietuvos laiške kvietė atva
žiuoti giminaitį pavasaroti 
Palangoje. Rašo: nebijok, 
visi mano kaimynai turi šau
tuvus. Mat dabar Lietuvoje 
labai didelis dėmesys atkreip
tas į tėvynainius atvažiuojan
čius iš Amerikos. Bet dolerio 
vertei krintant gal sumažės 
susidomėjimas ir amerikie
čiais. Gal bus saugiau.

O kaip apie paprastą žmo
gelį, kuris nemoka sviedinio į 
kiaurą krepšį mesti, kuris ne
plaukia aplink pasaulį ir neli

pa į aukštus kalnus. Kaip jis 
gyvena? Kaip jis bando išsi- 
kapamoti iš tų dolerių, rublių, 
talonų ir litų verpeto? Apie jį 
tik dainose prisimenama. 
Kaip jis paskui žagrę eina. 
Net ir Maironis sako: ir pa
mėgau pamylėjau vargdienio 
dūmas. Bet tai buvo Mairo
nio laikais ar net prieš jį. Da
bar kiti laikai. Niekas nebe
nori būti vargdieniu. Ypatin
gai parlamentarai, ministeriai 
ir kiti prie valdžios lovio pra- 
sislūmę politikieriai. Bepigu 
jiems po užsienius trankytis, 
prakalbas rėžti. O paprastam 
žmogeliui reikia dieną ir nak
tį galvoti, kaip šeimyną iš
maitinti. Apie jį nieko ir ne
rašo.

Lietuviška patarlė sako: 
mažuosius vagis karsto, di
džiųjų niekas neliečia. Šven
ta teisybė.

Sovietinė sistema Lietu

TRUMPOS ŽINIOS IŠ 
CHICAGOS 

Edvardas Šulaitis
DAIL. A. VALEŠKA

SUGRĮŽO Į LIETUVĄ
vis daugiau Amerikoje 

gyvenančiųjų tautiečių iš
vyksta nuolatiniam apsigy
venimui į Lietuvą. Tai dau
gumoje pensininko amžiaus 
sulaukusieji, kurie, pagal 
galimybę, nori dar padėti 
atsistatančiai Lietuvai arba 
tie, kurie nori užbaigti savo 
gyvenimo saulėleidį.

Birželio 14 d. Beverly 
Shores prie Chicagos lietu
viai atsisveikino su pasižy
mėjusiu dailininku Adolfu 
Valeška, kuris birželio 22 d. 
pajudėjo į tėvynę. Jis anks
čiau gyveno Chicagoje ir 
čia turėjo dekoratyvinio me
no studiia. buvo Dailės mu
ziejaus organizatorius, Dai

voje prigamino daug biuro
kratinių sukčių. Prezidento 
laiminami jie gražiai sėdi sa
vo kėdėse ir sabotuoja bet ko
kius veiksmus, kurie bent kiek 
kenkia jų valdymo galiai.

Varganas žmogelis tikė
josi pasikeitimo. Bet ką jis 
mato? Viršūnėse sėdi tie pa
tys, kurie jį per dešimtmečius 
spaudė. Kurie aiškino apie 
sovietinės sistemos pranašu
mą. Dabar jie miglotai kalba 
apie kapitalizmą labai skubė
dami pripildyti savo kišenes.

PS. Buvo paminėta skola 
United Nations. Bet jeigu 
moki tai turi ką nors gauti. 
Tegul United Nations išgabe
na sovietinius kareivius iš 
Lietuvos. Tegul išveža visus 
atėjūnus iš sovietijos, kuriuos 
Stalinas apgyvendino Lietu
voje. Tegul atstato Lietuvos 
suniokotą ūkį. Tegul atlygina 
už tūkstančius į Sibirą išvež
tuosius. Tegul atlygina už 
sugriautas šeimas, pražudytą 
gyvenimą. Tai bus daug di
desnė sąskaita negu šeši su 
puse milijono.

lės akademijos dėstytojas.

DR. L. SEIBUTIS DIRBS 
VILNIUJE

Lietuvių tarpe Chicagoje 
gerai pažįstamas gydytojas: 
inkstų, pūslės ir prostatos 
specialistas dr. Leonas Sei- 
butis, turintis savo kabinetą 
šalia Marquette Parko Chi
cagoje, jį laikinai uždarė, 
nes išvyko padirbėti į Lietu
vą. Jis liepos 13 d. išvažia-. 
vo į Vilnių ir čia darbuosis 
Vilniaus klinikinėje ligoni
nėje. Taip pat žada ir šiek 
tiek paatostogauti. Chica- 
gon žada grįžti rugsėjo pra
džioje.

MIRĖ MARTYNAS 
GUDELIS

Liepos mėn. 4 d. Chica
goje mirė vienas iš labiausia

• DIRVA* 1993 m. 
kontroversinių asmenų, bu
vęs "Naujienų" dienraščio 
redaktorius Martynas Gude
lis, sulaukęs 87 metų am
žiaus. Jis buvo gimęs Ro
chester New Yorko valstijo
je, bet savo jaunystę pralei
do Lietuvoje. Jis ten "išgar
sėjo" atentatu (kartu su A. 
Vosyliumi ir A. Bulota) 
prieš tuometinį Lietuvos 
premjerą A. Voldemarą 
1929 m. gegužės 6 d. Kau
ne. To atentato metu buvo 
nušautas kapitonas P. Gu- 
dynas, o kapitonas L. Vir
bickas - sunkiai sužeistas. 
Tada Gudelis pabėgo į Ispa- 
niją ir kovojo komunistų 
pusėje sukilime, o vėliau at
vyko į JAV ir po kurio laiko 
pradėjo dirbti socialdemo
kratų leidžiamame "Naujie
nų" dienraštyje. Mirus re
daktoriui dr. P. Grigaičiui, 
jis pateko į šio vietą, o taip 
pat vadovavo "Naujienų" 
leidimo bendrovei iki pat 
šio laikraščio užsidarymo. 
"Naujienų" dienraštis, per 
paskutinius jo gyvavimo 
metus (apie 20 m.) užsiėmė 
lietuvių kiršinimo darbu ir 
nesantaikų kurstymu. To-

Labai laukiam
NAUJU DIRVOS SKAITYTOJU

Visi lietuviškieji laikraščiai susirūpinę, kad metai iš metų 
prenumeratorių skaičius mažėja. Vyresnieji pamažu išmirš
ta, akių ir kitų sunkių ligų kankinami nebegali skaityti, o jau
nieji, kad ir labai raginami, nuo lietuviško laikraščio tolsta.

Sunkiau ir sunkiau su naujų, pajėgių bendradarbių tel
kimu. Sunkiau ir su redaktorinio darbo mokančių suradimu, 
kurie, palyginti, už mažą atlyginimą turi dirbti ilgas darbo 
valandas.

Lietuviškieji laikraščiai vien iš prenumeratos mokesčių 
išsiversti negali. Skelbimų, kurie išlaiko šio krašto angliš
kuosius laikraščius, tautybių leidiniai jų mažiau begauna. 
Dirvai tik nuolatinių skaitytojų siunčiamos aukos ps< ėda galą 
su galu sudurti ir laukti kas bus kitais metais.

Vilties Draugijos valdyba ir Dirvos redakcija visas tas 
bėdas apsvarsčiusi nutarė, nuo dabar iki šių metų pabaigos, 
pravesti naujų skaitytojų telkimo vajų.

Nauji skaitytojai, kurie patys užsisakys ar artin ieji jiems 
užsakys, už Dirva metams moka tik $20.00.

Mieli, ilgamečiai Dirvos skaitytojai, rėmėjai ir lietuviškos 
spaudos mylėtojai, talkinkite mums. Užprenumeruokite 
Dirvą savo artimiesiams ne tik čia, Amerikoje, bet ir Lietuvo
je ar kur kitur gyvenantiems, ypač Lenkijoje, Karaliaučiaus 
srityje ar dar tebegyvenantiems Sibire.

Jei žinote asmenų, Jūsų kaiminystėje ar ir toliau gyve
nančių, kurie Dirvos neskaito, atsiųskite jų adresus. Mes 
jiems pabandysime Dirvą nemokamai kurį laiką siųsti, kad jie 
pilnai su laikraščiu susipažintų ir jį pamėgtų.

Taip, bendromis jėgomis, per ilgesnį laiką, ga. sutelksi
me kelis šimtus naujų Dirvos skaitytojų ir tuo žym t i paleng
vinsime Dirvos tolimesnį leidimą. Padėkite mums lą Dirvos 
stiprinimą atlikti be dejavimų ir verkimo, o su geros pagalbos 
draugiška talka.

Čia, šio pranešimo pabaigoje, spausdiname i atkarpą, 
kurią lengva iškirpti, užpildyti ir mums atsiųsti.

liepos 22 d. • 9 psl

dėl M. Gudelį įtarė esantį 
komunistų agentu.

M. Gudelis paskutiniais 
penkiais metais niekur vie
šai nesirodydavo, tik nuei
davo į valgyklą Marquette 
parko lietuvių kolonijoje 
("Tulpė").

Birželio 5 d. jam beei
nant gatve, buvo užkliudy
tas pravažiuojančio automo
bilio: sužalota koja bei ran
ka ir po to nuvežtas į ligoni
nę. Ši skaudi nelaimė, be 
abejo, pagreitino M. Gude
lio mirtį. Ir taip liepos 9 d.
M. Gudelis atsigulė amži
nam poilsiui Lietuvių tau
tinėse kapinėse Chicagoje.

RŪPINASI LIETUVOS 
VAIKAIS

Chicagoje veikiančios 
draugijos "Lietuvos vaikų 
vilties" reikalų vedėja Jūratė 
Budzienė birželio mėnesį 
praleido Lietuvoje, tvarky
dama šios draugijos reika
lus. Ji tarėsi dėl ortopedinės 
operacinės steigimo Vilniu
je, kuri galėtų daryti mažiau 
sudėtingas operacijas, o į 
JAV vežti tik tuos vaikus, 

(Nukelta į 10 psl.)

Pagerbiant mūsų Darių ir Girėną, garbės konsulas Vaclovas Kleiza laiko Illinois gubernatoriaus 
Edger specialų sveikinimą.

Iš eilės: Teodoras Blinstrubas, Bronius Juodelis, Stanley Balzekas, konsulas Vaclovas Kleiza, 
Jūra JasiOnas, gubernatorius Edger, Antanina Repšys, rengiamo minėjimo pirmininkas Ramonis, Lucy 
Krutulis, John Daraška ir Zenon Merzis - Legiono # 271 vadovas.

Pavardė ir vardas__________________________________

Gatvė ir N r._______________________________________

M iestas__________________Valstybė_______ Z ip______

Jei siūlote Dirvą siųsti susipažinimui, įrašykite siūlomo'o adresą:

Pavardė ir vardas__________________________________

Gatvė ir Nr._______________________________________

M iestas__________________Valstybė_______ Zi» >______
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AUKŠTAITIJOS 
NACIONALINIS PARKAS

Edvardas Šulaitis

Turbūt, dar nedaug tau
tiečių iš Amerikos yra vie
šėję Ignalinos rajone, mau- 
dęsi jo gausiuose ežeruose, 
lankę senoviškas sodybas ar 
Stipeikių bitininkystės mu
ziejų. Tai vietos, kurios yra 
ne tik gražios akiai, bet ir 
mielos širdžiai.

Kas yra tas Auktaitijos 
nacionalinis parkas? Pa
skaitykime, ką apie jį rašo 
Stripeikių senosios bitinin
kystės muziejaus vedėjas 
Bronius Kazlas Ignalinos 
rajono laikraštyje "Nauja 
vaga" 1993 m. gegužės 12 d. 
numeryje:

"Tai ir naujųjų ūkininkų 
trobos, tai ir žalios girios, 
kalvos, slėniai, vingiuoją 
tarp ežerų upokšniai. Tai ir 
žvejys prie meškerės pari
męs ir artojas su savo bėriu 
ar "plieniniu žirgu" laukuo
se, ir turistės su spalvotomis 
kuprinėmis, tylūs vakarai 
gegužy ir jaunimo dainos 
vakarais... Ir Palūšės, Kal
tanėnų, Linkmenų ar Tau
ragnų bažnytėlių varpo dū
žiai tiems, kurie pavasarį 
palieka čia..."

Ir man pasitaikė proga 
šioje gražioje vietovėje mū
sų mieloje Lietuvoje viešėti 
kaip tik šį pavasarį, per patį 
gamtos atgimimą, medžių 
žydėjimą. Tai, iš tiesų, ne
paprasti vaizdai, kuriuos il
gai atsiminsiu.

Daugiausia laiko buvo 
praleista Stripeikiuose - bi
tininkystės muziejuje, ke
liose senose sodybose, pasi
kalbėta su keliais senaisiais 
ūkininkais, kurie jokių nau
jų ūkio padargų nepripažįs
ta, nes jų nėra matę. Jie 
dirba taip, kaip mūsų prose
neliai darbavosi šio šimtme
čio pradžioje. Šie tautiečiai 
naujosios technikos nepa
sigenda ir patenkinti visu 
tuo, ką turi. Tai lyg nuo pa
saulio atsiskyrę žmonės, bet 
išlaikę visą tai kas gera ir 

Senoji sodyba Aukštaitijos Nacionaliniame parke, kur laikrodžiai atsukami bent vienu šimtmečiu.
Ed. šulaičio nuotr.

romantiška. Su tokiais 
žmonėmis besikalbant, grįž
ti į gyvą praeitį, kurią iš knygų 
ar laikraščių puslapių taip 
vaizdžiai niekaip nepajusi.

Tačiau, kaip rašo anks
čiau minėtasis žmogus, šis 
Aukštaitijos nacionalinis 
parkas yra reikalingas dau
giau dėmesio, net ir lėšų. 
"Kada šis parkas įgaus tarp
tautinį pripažinimą?" - jis 
klausia. Jis rašo, kad ir lė
šos po truputį pradeda ateiti:

"Ir štai pirmosios pava
sario kregždės - pirmieji 
muziejaus (jis turi galvoje 
Bitininkystės muziejų Stri
peikiuose) rėmėjai jau yra. 
Tai Ignalinos rajono kultū
ros ir švietimo skyrius. Jo 
vedėjas A Giržadas, vyr. 
buhalterė I. Mikulėnienė 
skynė 100 tūkst. talonų mu
ziejaus tolimesniam kūri
mui. Lietuvos miškų minis
terija, nacionalinių parkų 
skyrius numato šiam tikslui 
skirti iki 300 tūkst. talonų. 
Bet paskutinis žodis dar pri
klausys Aukštaitijos nacio
nalinio parko direktoriui, jo 
pavaduotojams ir nacionali
nio parko valdybai.

Esant liūdnai padėčiai 
Lietuvos ekonominiame gy
venime, nelinksmos nuotai
kos jokiame veiklos skyriu
je. Nežinia, kaip bus su lė
šomis Aukštaitijos naciona
liniam parkui ir konkrečiai 
Bitininkystės muziejui Stri
peikiuose. Tačiau reikia 
manyti, kad šie gražūs žemės 
plotai ir toliau bus prižiūrimi ir 
kad bus rodoma dėmesio 
viskam, kas pastatyta ar su
kurta, o taip pat bus remiami įr 
nauji projektai.

Buvo miela bent trumpai 
paviešėti šiame puikiame 
Lietuvos žemės lopinėlyje. 
Reikia manyti, kad ir kiti 
tautiečiai, kurie dabar taip 
gausiai pradėjo važinėti į 
savo tėvynę, nepraleis pro
gos pabuvoti ir Aukštaitijos

Tokia medžio skulptūra ženklina bitininkystės muziejų 
Stripeikiuose. Čia sakoma, kad Stripeikiai yra minimi 1337 
metų metraščiuose. Tai yra garsiojo Aukštaitijos nacionalinio 
parko dalis. Ed. šulaičio nuotr.

nacionaliniame parke, pasi
maudyti gausiuose Ignali
nos rajono ežeruose, kurių 
dauguma, dėkui Dievui, dar 
nėra užteršti. O bičių ir me
daus mėgėjai - nepamirški-

Stai, kurie padeda 
išlaikyti lietuvišką 

laikraštį 
Atnaujindami 

prenumeratą ir kitomis 
progomis Dirvai aukojo:
Adomavičius O., Centervl... 20.00
Memories of L., Waterbr........5.00
Borkevičius J., N. Brunswk.. 10.00
Vaivada A., McLean ......... 10.00
Mieželis R., Chicago ......... 40.00
Mackiala D., Gulfport ........ 20.00
Navikas B., Mentor ............ 20.00
Apanavičius R., Euclid ...... 10.00
Kavaliūnas A., Cleveland.... 15.00
Vasaris Jonas Barberton ...... 5.00
Galinis A.J., Long B............ 20.00
Gepneris J., Union Pier ........ 5.00
Šulas P., Portage ................ 10.00
Kasis J., Orland Park ......... 10.00
Poderys V., Chicago .......... 20.00 

te žavingų Stripeikių. Pa
matysite tai, ko dar gyveni
me nebuvote matę! O grįžę 
Amerikon, apie tai ne vieną 
kartą kalbėsite.

Drukteinis R., Omaha ........ 10.00
Kisielius R., Somerville ...... 5.00

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame

♦ ♦ *

SAKALŲ TV 
PROGRAMA

Zenith'a Scell ir jų abu 
šakaliukai, dabar įsikūrę 
Stoties Bokšto (Terminai 
Tower) 12-jo aukšto palan
gėje, rodomi 24 valandas 
televizijoje. Juos gali maty
ti 80,000 North Coast Cable 
Ltd. abonentai 50-jame ka
nale. Ta TV kabelio b-vė 
prisijungė prie Tower City 
Center rodomų sakalų lizdo 
vaizdų pertransliavimo.

Jaunieji šakaliukai išsi- 
perėjo liepos 4 d. savaitga
lyje. Spėjama, kad jie gy
vens lizde tėvų globoje bent 
iki rugpjūčio mėn. vidurio, 
kada Zenith'a ir Szell iš
stums juos į pasaulį patiems 
manytis. Sakalus žada ro
dyti ekrane 24 vai. į parą. 
Tačiau sutemus silpnoki 
vaizdai. Anot Ohio Divi- 
sion of Wildlife pareigūnės 
Sara Jean Peters, geriausia 
juos stebėti nuo aušros iki 
saulėlydžio.

Liepos 2 d. vakare mies
te - Stoties Bokšto papėdėje 
buvo Clevelando simfonijos 
orkestro koncertas, kurio 
metu buvo pagrota šakaliu
kams lopšinė. Kam prieina- 

. mas North Coast cable TV 
50-tas kanalas - stebėkit ar 
mama Zenith'a irgi migdo 
lopšine savo sakalėlius.

Ger.J.

ŽINIOS IŠ 
CHICAGOS

(Atkelta iš 9 psl.) 
kurie reikalingi žymiai su
dėtingesnių operacijų bei 
didesnės priežiūros. Ame
rikoje Lietuvos vaikams 
operacijos daromos Chica
gos "Shriners" ligoninėje.

V. ŽUKAUSKAITĖ 
GAVO STIPENDIJĄ 
Dr. Kazio Martinkaus 

vardo stipendija šiemet ga
vo Vita Žukauskaitė, kuri 
studijuoja mediciną Chica
gos universiteto Pritzker 
medicinos mokykloje. Dr. 
Martinkus buvo jaunas 
(gim. 1953 m.) biochemi
kas, kuris mirė nuo vėžio 
1984. Sekančiais metais po 
jo mirties, buvo įsteigtas 
stipendijų fondas ir iš jo 
kasmetai skiriama lėšų jau
nų lietuvių studentų para
mai.

DAIL. R. ČIURLIONIO 
PARODA

Šio dar jauno lietuvių 
dailininko pasirodymą ame
rikiečių tarpe surengė Ber- 
toncini vardo galerija Chi
cagos šiaurinėje dalyje. Pa
rodos, kuri savo pobūdžio 
buvo nekasdieniška, atida
rymas įvyko liepos mėn. 9 
d. Ji tęsis iki liepos 31 d.

POPIETĖS 
"SEKLYČIOJE"

Kiekvieną trečiadinio 
popietę 2 valandą senesnieji 
tautiečiai renkasi "Sekly
čion" Chicagos Marąuette 
parko lietuvių kolonijoje į 
pasižmonėjimą su progama 
ir užkandžiais. Birželio 16 
d. tokios popietės metu kal
bėjo advokatas P. Žumba- 
kis. Birželio 30 d. Čia pro
gramą išpildė žinomi broliai 
muzikai Faustas ir Herkulis 
Strolios.

MIRĖ LIETUVOJE
Chicagoje išeinančio 

dienraščio "Draugo" ben
dradarbis Edmundas Jakai
tis, kuris buvo pensininko 
amžiaus, nuvykęs aplankyti 
savo giminių į Lietuvą, stai
ga mirė birželio 3 d. Kaune. 
Jis gyveno netoli Philadel
phijos. Buvo našlys ir turė
jo dvi suaugusias dukras.

GRĮŽO IŠ VIZITO 
LIETUVOJE

Veikli tautietė iš Rock- 
fordo lietuvių kolonijos Ana 
Keraminicnė 5 savaites pra
leido Lietuvoje, lankydama 
savo ir vyro Jono gimines. 
Matė nemaža gražių vaizdų, 
bet jai buvo proga stebėti ir 
baisesnių įvykių. Ji buvo 
netoli tos vietos, kuomet 
Klaipėdoje susprogdintas 
automobilis ir žuvo vienas 
žmogus. Taip pat jos vieš
nagės metu nuo mafijos 
rankos žuvo ir jos sesers 
žentas. Tačiau vis tiek 
džiaugiasi, kad dar kartą ga
lėjo pamatyti savo gimtinę 
dėl kurios ateities tiek daug 
metų darbavosi
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MIRĖ BRONĖ THOMAS - 
TAMOŠAITIENĖ

Šią savaitę buvo palaido
ta Bronė Tamošaitienė mū
sų ilgamečio tautinės srovės 
veikėjo Dr. Stasio Tamošai
čio žmona. Mes, ypatingai 
ateiviai po antrojo pasauli
nio karo, gerai atsimename 
Tamošaičius, kada į jų gražią 
sodybą, didesnių ir mažesnių 
švenčių metu rinkdavomės 
švęsti, drauge pabūti, dainuo
ti, o jaunimas ir tautinius šo
kius atšokti.

Viso to pradėjom pasi
gesti, kada Tamošaičiai so
dybą pardavė ir išsikėlė į 
Floridą. Berods ten Dr. S. 
Tamošaitis ir mirė. Dabar 
mirė ir šeimos rūpestingoji 
motina Bronė Tamošaitienė.

Liko vaikai, visi baigę 
aukštuosius mokslus: Dr. 
Aldona T.Lyon, M.D., Ruth 
THorsted, R.N. ir Dr. Vytau
tas, D.D.S. Taip pat liko ke

DĖMESIO CLEVELANDO LIETUVIAI!

LITHUANICA COMMERCE & CARGO INC.

turi anūkai ir šeši proanūkai.
Bronė Tamošaitienė bu

vo pašarvota Jakubauskų 
laidojimo namuose. Su ja 
atsisveikinta liepos 15 d., o 
liepos 16, penktadienį, pa
laidota Knollwood Ceme- 
tary kapinėse.

Giliausia užuojauta vi
siems likusiems šeimos na
riams, giminėms ir artimie
siems.

* * *

Gerbiamam
Baliui Gaidžiūnui, 

DIRVOS Redaktoriui
Clevelando Lietuvių 

Pensininkų Klubo valdybos 
vardu dėkojame Jums už 
pozityvų mūsų Klubo veik
los vertinimą.

Linkime Jums sveikatos, 
ryžto ir jėgų ir toliau taip sėk
mingai vadovauti DIRVAI.

Šia proga siunčiame Cle
velando Lietuvių Pensinin
kų Klubo skirtą DIRVAI

kuklią paramą.
Su geriausiais linkėji

mais.
Jurgis Malskis, Pirm. 
Stepas Butrimas, Ižd.

Ačiū už atsiųstą $50 pa
ramą.

★ * *

RAMO VĖNŲ GEGUŽINĖ 
LKVS "Ramovė" Cleve

lando skyriaus tradicinė ge
gužinė įvyks sekmadienį, 
rugpjūčio 1 d. 12 vai. pietų 
metu ant Erie ežero kranto, 
tarp Landseer ir Canterbury 
gatvių. Gegužinės metu bus 
galima pavalgyti šiltus pie
tus, veiks gėrimų stalas, bus 
loterija. Pelnas skiriamas 
Lietuvos kariniai spaudai ir 
lietuvybės reikalams.

Clevelando ir apylinkės 
lietuviai prašomi atsilankyti 
ir paremti ramovėnų kilnius 
darbus. Iki pasimatymo.

Valdyba
♦ * *

NUTRAUKS NAUJOKŲ 
REGISTRACIJĄ

Dar vienas šaltojo karo 
paminklas - registravimas 
JAV karinei prievolei - gali 
nebeveikti. JAV Kongresas 
207 prieš 202 balsus nutarė 
atšaukti prievolę 18 m. 
sukakusiems vyrams re
gistruotis karinei prievolei. 
Tas sutaupys kraštui $20 
milijonų.

Jei JAV Senatas tam pri
tars ir prezidentas B. Clin
ton pasirašys tą įstatymą - 
nebereikės jauniems vyrams

registruotis. Tokia prievolė 
buvo įvesta kelerius mėne
sius prieš japonų Pearl Har- 
bor uosto bombardavimą.

Naujokų registracija bu
vo nutraukta 1973 m., Viet
namo karui pasibaigus. 
1979 m., kada sovietai už
puolė Afganistaną ir Iranas 
laikė pagrobtus amerikie
čius įkaitais, prezidentas J. 
Carter sugrąžino naujokų 
registraciją. GerJ.

* * *

PARENGIMAI
1993 M.

• LIEPOS 24 d. Kultūrinio darže
lio tradicinė vakaronė Gwinn Estate

• RUGPJŪČIO 1 d. sekmadie
nyje 12:00 p.p. LKVS-gos 
"RAMOVE" rengia gegužinę prie 
ežero Beachland Parke - 17815 
Canterbury gatvėje.

PATRIA
2638 W. 71 St., Chicago, IL 60629. 

tel (312) -778-2100
Didelis pasirinkimas dovaninių bei buitinių prekių, 

pageidaujamų ir Lietuvoje. Dėl specialiai sumažintų kainų 
klausykitės Siuto radijo valandos 

sekmadieniais nuo 7 iki 8 vai. ryto, 1450 AM banga

Siuntiniai j Lietuvą, Latviją, Estiją 
Pinigu persiuntimas
Air cargo
Maisto siuntiniai 

VISA TAI - atlanta^
Trumpiausias kelias gimtinėn

• RUGPJŪČIO 15 d. sekmadie
nyje DIRVOS GEGUŽINĖ Apanių 
sodyboje.

• RUGSĖJO 11 d. Lietuvių 
Namų 20 - metų sukakties-balius ir 
varžytinės. 7 v.v.

• RUGSĖJO 25 d. Pabaltiečių 
Vakaras. Ruošia lietuviai latviai ir 
estai.

• SPALIO 2 d. 7 v.v. Koncertas 
The Singing Angels Dievo Motinos 
auditorijoj.

• SPALIO 9-10 ir 23 dienomis 
JAV LB Clevelando apylinkės ren
giamų LIETUVIŲ DIENŲ programa 
Dievo Motinos parapijos patalpose.

• LAPKRIČIO 14 d. Sv. Jurgio 
parapijos rudens Festivalis 11:30 - 
3:30 v.v.

• LAPKRIČIO 20 d. LKVS-gos 
"RAMOVĖ" Clevelando skyrius 
rengia Lietuvos Kariuomenės 
Šventės minėjimą Lietuvių Namuo
se - Clevelande.

• GRUODŽIO 24 d. Bendros 
Kūčios. Sv. Jurgio parapijos salėje 
9:30 v.v.

siuntiniai Lietuvoje pristatomi j namus 
oro linija per 10-14 d. 

laivu per 45 - 50 d.
Siuntiniai bus priimami

Lietuvių Namuose - 877 E. 185 St.
Liepos 25 d. nuo 2 v.p.p. iki 5 v.p.p. 

Liepos 26 d. nuo 9 v.r. iki 1 v. p.p.
Siuntiniai bus priimami rugpjūčio 22-23 d., 

rugsėjo 19-20 d. spalio 3-4 d.

NATIONAL TRAVEL
& TOURS

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

KELIONĖMS 1 LIETUVĄ IR j 
KITAS PASAULIO SALIS,

SKAMBINKITE
RITAI STAŠKUTEI

932-6100

639 East 185th Street 
Euclid, OH 44119 

Telefonas (216) 481-0011
.Dirbame: antr.-penkt. nuo 9 v.r. iki 5 v.v., 

šeštadienį nuo 9 v.r. iki 2 v. popiet 
Pagrindinis atlanta ie ofisas - Chicagoje

Siuntinių kainos laivu - iki 10Osv. - 67 0-1 sv. minimam $20 
virš 100 sv.-570-1 sv.

Siuntinių kainos oro linija - iki 40 sv. - $2.65 -1 sv. min. $30 
virš 40 sv. - $2.45 - 1sv.

Sudarome ir siunčiame amerikietiško maisto siuntinius 
Pervedame pinigus j Lietuvą.

LITHUANICA C & C INC. 6607 S. PULASKI RD.
CHICAGO ILL 60629

Tel. 1-312-585-8700, Fax 1-312-585-8922
Prezidentas Gediminas Zaremba

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga

VViIliam J. Jakubs Sr.,
VViIliam J. Jakubs Jr., 
Keneth Schmidt ir
Barbara Jakubs Schmidt

Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotojai
936 East 185 th Street Cleveland, Ohio 44119

Tel. (216) 531-7770

Laidotuvių koplyčia erdvi, vėsinama 
teikianti jaukią atmosferą liūdesio valandoje. 
Didelė aikštė automobiliams pastatyti.

t

Matas realtors
Broker RITA MATAS — G.R.L— statė certified 

real estate appraiser 

2412 CEDARVVOOD ROAD 18021 MARCELLA ROAD
PEPPER PIKE, OH 44124 CLEVELAND, OH. 44119

(216) 473-2530 216) 486-2530

ADV. VYTAS MATAS - teisinis patarėjas

NORMkS

<

I
i



DIRVA
Iš pasikalbėjimo

su Vilniaus arkivyskupu metropolitu

AUDRIU BAČKIU
(Atkelta iš 1 psl.)

- Kokios reikšmės Lie
tuvai turės Šventojo Tėvo 
vizitas? Ar Lietuva spės 
tinkamai jam pasiruošti?

- Visur, kur tik nuva
žiuodavo Šventasis Tėvas, 
net į kraštus, kurie kariau
davo, jis pasirodydavo kaip 
Dievo žmogus, kuris savo 
charizma, savo asmenybe 
sužavėdavo visus, mokėda
vo užmegzti tiesioginį ryšį. 
Manau, kad ir Lietuvoje 
taip pat bus. Mums svar
biau Uraoi3i«.ai pasiruošti jo 
sutikimui negu ginčytis, 
kaip geriau paruošti progra
mą tam sutikimui. Mums 
reikia laukti jo kaip tautų 
apaštalo, skelbiančio Dievo 
žodį.

Anksčiau popiežiai taip 
nevažinėdavo po pasaulį. 
Paulius VI, ėmęs važinėti 
jau būdamas vyresnio am
žiaus, kartą pranašiškai 
išsitarė: "Jūs pamatysite, 
kiek daug važinės mano 
įpėdinis". Jis pajuto, kad tai 
yra puikus būdas nešti Kris
taus Evangeliją ten, iš kur 
patys žmonės niekuomet 
pas jį neatvažiuos. Lietuvos 
kaimo žmonės niekuomet 
negalėtų ištekti pinigų ke
lionei į Romą, o čia pas juos 
ateis pats Šventasis Tėvas ir 
pasakys padrąsinantį žodį. 
Tai didelės asmenybės di
delė dovana.

Popiežius mums, tikin
tiesiems, yra ne tik Bažny
čios galva, Kristaus vieti
ninkas žemėje, bet ir visa
pusiškai turtinga asmenybė. 
Su jo atvažiavimu aš sieju 
daug vilčių, laukiu jo padrą

sinančio žodžio ir kvietimo, 
kad mūsų Bažnyčia ir visa 
tauta eitų atsinaujinimo ke
liu. Juk šventajam Tėvui 
tikrai rūpi žmogus. Jis man 
sakė: "Žmogus yra Bažny
čios kelias". Gal Popiežius 
mus išlaisvins iš individua
lizmo, uždarumo, padės at
siskleisti, eiti kartu su gyve
nimu. Išsilaisvinimas ateina 
iš paties žmogaus širdies. 
Esi laisvas, kai turi kokį 
idealą. Šiandien esame lais
vi, todėl neturim užsidaryti, 
lyg gintume savo tikėjimą 
nuo jo priešų, o turime su 
džiaugsmu jį skelbti. Kas 
myli, tas yra laisvas. Kas 
myli Dievą, tas darys Die
vui patinkančius darbus. 
Meilės įstatymas yra svar
biausias Jo įstatymas. Tik 
gerumu, meilės darbais pa
trauksim kilus. O Bažnyčia 
yra atviras laukas - tik eik 
ir dirbk. Nereikia nusimin
ti, nostalgiškai žiūrėti į pra
eitį. To, kas buvo, nenuko
pijuosi, neatkursi, nes gy
venimas pasikeitė. Pasak 
Vatikano II Susirinkimo, 
reikia mokėti laiko ženklus 
skaityti ir suprasti, ko reikia 
šių dienų visuomenei.

Grįždamas prie Šventojo 
Tėvo vizito, noriu dar kartą 
pasakyti, kad Šventasis Tė
vas nenori jokios praban
gos. Kukliais lauko alto
riais pati Bažnyčia gali pasi
rūpinti. Medicinos pagal
bos, apsaugos organizavimu 
rūpinasi ministerijos ir savi
valdybės. Lenkų sraigta
sparniai pagelbės Popiežiui 
ir jo palydovams nukeliauti 

į Kauną, Šiaulius. Manau, 
kad finansinis klausimas 
pernelyg išpučiamas, nors 
sunkumų yra. Didžiausias 

sunkumas, kad pirmą kartą 
pas mus atvyksta Šventasis 
Tėvas, viskas mums yra 
nauja. Gal ir bus kokių ne
sklandumų, bet man labiau
siai rūpi žmonių dvasinis 
pasiruošimas. Man liūdna, 
kad žmonės akcentuoja ma
terialinius nepriteklius. 
Šventasis Tėvas pas mus

CHICAGO IR VILNIUS
Pasirašo draugystės sutartį

1993 m. liepos 21 d. 
Chicagos Kultūros centro 
rūmų R AM rotundoje (78 
E. Washington Avė.) 4:00 
po pietų meras Richard M. 
Daley ir ponia bei Chicagos 
susigiminiavusių miestų 
programos komitetas iškil
mingai pasirašys Chicago - 
Vilniaus miestų draugystės 
sutartį.

Chicagos susigiminiavu
sių miestų programos komi
tetas yra valstybinė organi
zacija, skatinanti kultūrinį 
apsikeitimą, prekybinius, 
finansinius ir vyriausybi
nius mainus tarp žymiausių 
pasaulio miestų. Komitetas 
nesiekia pelno ir dirba var
dan tarpvalstybinio bendra
darbiavimo, organizuoda
mas žmonių apsikeitimą. 
Tarptautinio apsikeitimo su 
dvylika susigiminiavusių 
miestų programa pagyvino 
Chicagos prekybą ir ekono
minį vystymąsi, kultūrinį 
miesto gyvenimą, praplėtė 
lavinimosi galimybes Chi
cagos organizacijoms ir gy
ventojams.

Pasirašyti sutarties iš 
Vilniaus atvyksta Vytautas 
Jasulaitis, Vilniaus meras, 
Valentinas Šapalas, Vil
niaus miesto tarybos prezi
dentas, Danas Ruseckas, 
vyriausias Vilniaus archi
tektas ir Jurgis Vanagas, 
Vilniaus miesto tarybos na
rys ir Vilniaus Technikos 

ateina su dvasine misija, o 
ją galima atlikti ir rūmuose, 
ir lūšnoje.

Dvasinis pasiruošimas 
tai nėra propagandos reika
las. Tai mūsų dvasinis nu
siteikimas sutikti Šv. Tėvą, 
kuris pas mus ateina kaip 
žmogaus ir kaip tautų teisių 
bei laisvės gynėjas, meilės 
gynėjas. Jis tikrai daug gali 
duoti mūsų dvasiai, tik rei
kia atvira širdimi jį pasitikti.

universiteto profesorius. 
Vizito metu Vilniaus dele
gacija bus supažindinta su 
pirmaujančiomis Chicagos 
kultūrinėmis ir biznio insti
tucijomis.

Pasaulyje yra virš 500 
miestų, laukiančių eilės tap
ti Chicagos miestų draugys

Motinai ir Anytai

BRONEI BUŽĖNIENEI
Chicagoje mirus užuojautą reiškiame 
mūsų nepailstantiems RAMONUI ir 
IRENAI BUŽĖNAMS bei jų šeimai

Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos Los Angeles 
skyriaus valdyba ir nariai

A. A.
BRONEI BUŽĖNIENEI

mirus giliai užjaučiame jos sūnų 
RAMONĄ, marčią IRENĄ ir kitus 
artimuosius

Aldona ir Povilas Švarcai 
Elena ir Karolis Milkovaičiai 
Julija ir Jonas Petroniai 
Puta Šakienė

A. t A.
STASEI ŽIEDONIENEI

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame 
vyrui KAZIUI, dukrai NIJOLEI, sūnums 
RIMUI ir VALDUI, jų šeimoms, vaikai
čiams ir provaikaičiams, giminėms ir 
artimiesiems ir kartu liūdime

Jane ir Stepas Butrimai, 
Jonas Balbatas, 
Jonas Citulis,
Elena ir Jurgis Malskiai

tės komiteto nariais. Per 
metus priimami tik du mies
tai.

Chicago ir Vilniaus 
miestų draugystės sutarties 
pasirašymas yra penkių me
tų šių miestų draugystės ko
miteto ir jo pirmininko 
Stanley Balzeko darbo re- 
sultatas.

SAULĖLEIDŽIO 
SONETAI

Aa. Stasio Santvara pas
kutinė poezijos knyga, ištek
ta Vilties Draugijos, jriSta j 
kietus viršelius ir sukrauta 
Dirvos redakcijoje.

Knyga parduodama po 
IG.OOdol. ir gaunama šiuo 
adresu: DIRVA

19807 CHEROKEE AVĖ. 
CLEVELAND, OH. 44118

Skaitykit irpCatinkįt

Edvinas Velonskis, Lituanikos-3 pilotas, tarp savo tėvo Simo (kairėje) ir Kęstučio Miklo, JAV 
Lietuvių Bendruomenės New Yorko apygardos pirmininko.
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