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TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

I Lietuvos nacionalinė

LIETUVOJE ATSILANKIUS
Antanas Dundzila

Štai, žiupsnys įspūdžių 
bei minčių, liepos mėnesį 
Lietuvoje paviešėjus.

* * * Pats didžiausias ir 
svarbiausias: šiandien Lie
tuvoje galima apie viską 
kalbėti, visko žmonių klaus
ti, apie daug ką skaityti. 
Tai didysis skirtumas, didy
sis laimėjimas. Prieš nepri
klausomybės atstatymą taip 
nebuvo. Tais laikais, pvz., 
nebuvo galima kalbėti apie 
nepriklausomybę, partiza
nus, Sibirą, visus supo ne
pasitikėjimas ir realus so
vietinio saugumo teroras.

Aišku, šiais laikais tai 
jau ne naujiena, tačiau vis- 
tik tai šviežias, gaivinantis 
išgyvenimas. Didelė privi
legija yra vaikščioti kad ir 
sovietinės sistemos nunio- 
kioto krašto takeliais ar mies
tų gatvėmis ir nebegirdėti 
brukamo sovietinio melo. 
Tiesa, daugelis vietinių da
bar vaikščioja beveik arha 
visai alkani, tačiau vaikščio
ja bent nesurištu liežuviu.

* * * Nežiūrint Konstitu
cijoje garantuotu laisvių ir 
neįmanomo suvaržyti indi
vidualaus kalbėjimo bei gal
vojimo, viešosios informa
cijos laisvė yra pavojuje. 
Jai grąsina LDDP rankose 
esanti valdžia. Opozicijos 
Vyt. Landsbergiui kalbėti 
per TV reikia leidimo...

Palyginimui, kaip čia 
atrodytų, jei Amerikos res
publikonų vadas Senatorius 
Dole turėtų kreiptis į Bal
tuosius Rūmus, norėdamas 
ką nors pasakyti televizijo
je? Sąmoningai ar ne, tam 
tikrai spaudai "pritrūksta" 
popierio... Tokie reiškiniai 
džiaugsmo ašarų neišspau- 

A.a. Stasio Santvaro atminimui pastatytą koplystulpj jo tėviškėje Rusteikon/se birželio 19 d. 
šventina kun. Jonas Jurgutis, Seredžiaus parapijos klebonas. Gilumoje matyti poetas Robertas 
Keturakis, Alės Santvarienės pusseserės Stasė ir Elena bei kiti šventės dalyviai.

džia, apie juos jau rašyta iš
eivijos spaudoj (Br. Juode
lis DRAUGE, VII-30). 
Taip darydama, informaciją 
- ryšius savo saujoje vis 
kiečiau laikydama, krašto 
valdžia teparodo raudonaja
me rojuje išugdytus savo 
kaulų smegenis.

Kodėl taip daroma, kai 
pravestoje apklausoje A. 
Brazauskas pasirodė su nc- 

. paprastai dideliu gyventojų 
pasitikėjimu, net 62%? Kiti 
LDDP valdžios vyrai surin
ko kiek mažiau, bet, vakarų 
demokratijos lygiu, stebėti
nai didelį procentą. Nežiū
rint to, su informacija elgia
masi, kaip vysk. Baranaus
ko laikais - kad Lietuva bū
tų ir tamsi ir juoda. Ar gal 
kad nomenklatūros lovys 
ncištuštėtų...

* * * VII-15 d, žinias 
dominavo Vilniaus policijos 
suimti keturi "reketininkai", 

nės gyventojai. "Reketas" - 
tai versle vykdomas teroras, 
grąsinimai, nelegalių mo
kesčių reikalavimai - krimi
naliniai nusikaltimai pralo- 
bimo tikslu. Štai jų pavar
dės: Krylovas, Šibajevas, 
Orlovas ir Kopačius. Trys 
iš jų tikrai ne lietuviškos. 
Štai kokios "tautinės mažu
mos" operuoja Lietuvoje, o 
apie jas tiek daug girdime iš 
Rusijos ir kitų žmogaus tei
ses "stropiai" ginančių kraštų.

Konkrečiai sužinojau, 
kad mažas verslininkas, 
"prekybos tašku" vadina
mas, už užsienines prekes, 
gėrimus ir pan. moka 150 
litų mėnesiui už tų krimina
listų "apsaugą". Išreikalau
jamos sumos palyginimui -

Lietuvos gen. garbės konsulas V. Kleiza kalba Dariaus-Girėno minėjime liepos 18 d. prie jų paminklo 
Chicagos Marąuette Parke. Salia jo - rengimo komiteto pirm. V. Ramonis. Ed. Šulaičio nuotr.

mėnesinė pensija Lietuvoje 
sukasi apei 60 - 70 litų, mė
sos kilogramas - 9 lt., auto
busas iš Vilniaus į Kauną - 
3.60 lt., kilogramas gerų ba
nanų - 4 lt. Tokio pobūdžio 
nusikaltimai plinta: susprog
dinta pieninė, keli restora- 
daug ginklų, tūkstančius 
šovinių, daug pagrobto tur
to. Žmonės sako, kad iki 
šiol į šiuos nusikaltimus 
valdžia žiūrėjo apatiškai.

* * * Panaudojus "reke
tininko" terminą, suminėsi
me kelis kitus. Prie Vil
niaus - Kauno autostrados 
stovi užrašas: "Avaringas 
ruožas, 2 km.". "Avarin
gas"???... Atsirado ir sma
giai, lietuviškai skambantis 
naujadaras, "pakiša" (kairi
nis kirtis ant galūnės "a"). 
Pakiša gali pakeisti sovieti
nį "blatą" ar anksčiau varto
tą-"kyšį".

* * * Turizmas Šiais 
metais Lietuvoje yra labai 
sumažėjęs, čia skundžiasi

(Bus daugiau)

LIETUVIAI EKONOMINĖJE 
KONFERENCIJOJE

d.
Šių metų liepos mėn. 22 
Washingtone įvyko pla- 

saulinio Banko ir Tarptau
tinio Valiutos Fondo pro
gramas, kurios rišasi su pa
galba Rytų Europai ir buvu
sioms Sovietų Sąjungos val
stybėms, įskaitant Lietuvą. 
Šią konferenciją organizavo 
tarptautinis Bretton Woods 
Komitetas, kuris studijuoja 
globalines ekonomikos pro
blemas. Buvo pakviesta 
virš šimto įvairių organiza
cijų ir investavimo įmonių 
atstovų. Jų tarpe dalyvavo 
aštuoni lietuviai: Asta Ba
nionytė, dr. Jonas Genys, 
Linas Kojelis ir Kęstutis 
Miškinis iš Washingtono; 
Juozas Kazickas iš New 
Yorko; Max Makaitis iš 
Massachussetts ir dr. Elona 
Vaišnienė iš Connecticut.

Tarptautinio Klubo pa
talpose įžanginę informaciją 
suteikė JAV įždo Departa

DIDELĖ AUDRA PERĖJO 
PER CLEVELANDĄ 

Dėl audros ir Dirva šią savaitę tik 8 psl.

Liepos 28 d., trečiadie
nį, Clevelando kai kuriuos 
rytinėj pusėj esančius ra
jonus nusiaubė labai stipri 
audra. Išvertė labai daug 
medžių, elektros ir telefo
no stulpų, apgadinta daug 
namų.

Dirvos redakcijos ra
jone elektros neturėjo ket
virtadienį, penktadienį šeštadienį 
ir sekmadienį.

Be elektros neveikė nei 
rinkimo mašina, nei tele- 

mento pasekretorius Law- 
rcncc Summers. Po to apie 
gMV^FjjroDaj_rfųkiama na- 
masto autoritetai: Wilfricd 
Thalwitz - Pasaulinio Ban
ko viceprezidentas, Kenneth 
Brody - JAV Eksporto-Im
porto Banko prezidentas, 
Ruth Harkin - Užsienio Pri
vačių Investicijų Korpora
cijos prezidentė, ir Richard 
McCall - Tarptautinio Iš
vystymo Agentūros Tarny
bų viršininkas. Dauguma 
kalbėtojų išskirtinai painfor
mavo apie paramą Pabaltijo 
respublikoms. Tačiau labai 
didelis dėmesys buvo skir
tas Rusijai ir Lenkijai. 
Ypačiai pabrėžta, kad Rytų 
Europoje didžiausią ekono
minę pažangą daro Lenkija. 
Taip pat, kaip pavyzdys, 
buvo minima Estija. Nebu- 

-vo skundžiamasi dėl ekono
mikos tranzicijos eigos Ru-- 
sijoje. Ir, žinoma, buvo rc-

(Nukelta į 8 psl.)

<1

faxas, nebuvo visam pa
state ir Šviesos. Dirvų, kad 
ir prie didelių pastangų 
šiaip taip įstengėm paruošti 
tik 8 psl. Tikimės, kad kita 
savaitė mums bus geresnė. 
Iššaukta kariuomenės pa
galba padės greičiau su
tvarkyti sujauktas gatves, 
visur gražinti elektrą ir 
telefonus. Apskaičiuoja
ma, kad audros buvo pa
liesta virš 350,000 Cle
velando gyventojų.

* * *
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SUPRASTI LIETUVĄ, 
NEBEUŽTENKA 

LIETUVIŠKAI MOKĖTI
Juozas Žygas

Yra teką daug pasiūlymų 
girdėti, kad neapsimoka iš
eivijai spaudą turėti ir kny
gas spausdinti. Visa tai ga
lima Lietuvoje atlikti pigiau 
ir geriau. Deja, dėl abiejų 
teiginių, reikia labai stipriai 
suabejoti. Pirmiausiai, pa
svarstykime tą "pigiau" 
klausimą. Jeigu mes nuva
žiuotume į Lietuvą ir pirk- 
tumėme kokį nors leidinį 
kioske, tai, žinoma, būtų žy
miai pigiau. Bet jeigu tik 
pabandysime užsisakyti, tai 
melodiją.' uabar palrirknne 
buvusius "Aidus", kuriuos į 
Lietuvą prisiviliojo, many
dami, kad gavę visus buvu
sius skaitytojus, galės po 
dolerius voliotis.

Prie 24 dol. prenumera
tos "amerikonams: dar už
dėjo 20 dol. kontribuciją. 
Ant paskutinio mano turimo 
munerio užrašyta, kaina 30 
Tl. Pagal to laiko pinigų 
kursą, būtų 10-12 cnt., o 
mes, "amerikonai" turime 
mokėti 3.65 dol. Buvusiam 
skaitytojui, 42 m. skaičiu
siam ir kiekvieną numerį te
beturinčiam, buvo nemalo
nu su jais skirtis. Bet, kuo
met KULTŪROS žurnalas 
pavirto į RELIGIJOS ir kul
tūros žurnalą, kultūra pada
rius tik kampininke, tuo pa
čiu 90% turinio tapo man 
visai nereikalingas. Tad te
ko prenumeratą atsakyti. 
Lietuvoje leidžiamos kny
gos, taip pat nėra nieko pi
gesnės. "Patriotizmą" tai 
išlaikę, nes beveik visos 
knygos skirtingo formato, 
tad spintoje, atrodo, kaip 
"Kalnai kalnuoti, pakal
nės..."

Grįžtant atgal prie dabar
tinės Lietuvos spaudos, tai 
ją skaitant sunku žinoti, kas 
šiuo metu Lietuvoje vyksta. 
Nekalbant apie tai, kad joje 
pribarstyta daug žodžių, ku
rių jokie žodynai nerodo. 
Taip pat išsireiškimai: "La- 
da Sniečkaus lcU "Spec- 

trum Starter Pack - Tai ser- 
visinių programų ir utilitų 
rinkinys". Jeigu kam atsi
bostų tokios žinios ir skel
bimai - tai yra pasiūlymai, 
kad jums nereikėtų nuobo
džiauti. "Jūs neturite drau
go ar draugės! Tad kreipki
tės į pažinčių tarnybą. Gau
si kartoteką neapvils. Jūs 
rasite, ko ieškote. Taip pat 
kviečiame kreiptis merginas 
ir jaunuolius, norinčius su
sipažinti su užsieniečiais 
(pabraukimai mano J.Ž.). 
prie V KNP kūliu ros* rffmų'? 
Šie išsireiškimai ir skelbi
mai paimti iš vieno "Lietu
vos ryto" numerio.

Nenuostabu, kad Lietu
voje tiek nusikaltimų, jeigu 
Vidaus Reikalų Ministerija 
ar kultūros rūmai pažinčių 
tarnyba užsiima. Manau, 
kad "Florijonas" tai paskai
tęs, papildomai konjako pri
sipiltų. Dabar prie kiek aiš
kesnių reikalų, kurie irgi da
rosi neaiškūs. Tai būtent 
lito genezė, to laiko ekono
minė aplinka ir nuomonės. 
"Lietuvoje doleris jau buvo 
pasiekęs duobės dugną ir 
pradeda brangti (Liet, rytas 
1993.V.21)". Tai yra gry
nai sovietinė nesąmonė. 
Reikia tik įsivaizduoti, ne 
talonas ir Lietuvos ekono
mika, bet doleris duobėje! 
Tai maždaug išeitų: "Kad 
uodega šunį vizgina". O 
doleriui nė šilta, nė šalta, ką 
Lietuvos "ekonomistai" su 
juo išdarinėja.

"Visokavičius aiškino, 
jog Litą norima "įplukdyti", 
kai doleris kainuos 430-470 
talonų. "Vaistų", pasak val
dybos pirmininko, Lietuvos 
Bankas turi, todėl "žaliąjį" 
reikalui esant, bus galima 
paremti (Elta 1993.VI.22). 
Ir atsitiko, beveik kaip pasa
koje, kad abiejose rankose 
kepures laikydami, dar žada 
"žaliąjį" paremti. Tie Lietu
vos "ekonomistai" turbūt 
žemaičių bajorai - "biedni,

VOKIETIJOS JAUNIMO 
SĄJUNGOS SUVAŽIAVIMAS

Ateinančiais metais va
sarą bus Pasaulio lietuvių 
jaunimo sąjungos VIII kon
gresas. Tai didžiulis rengi
nys, vykstąs kas ketveri me
tai. I jį suvažiuoja viso pa
saulio lietuvių jaunimo or
ganizacijų atstovai, nariai ir 
daug svečių. Jie buvo pra
dėti rengti JAV-bėsc, vyko 
Pietų Amerikoje, Europoje, 
Australijoje, taigi beveik vi
suose pasaulio žemynuose. 
Juose dalyvaudavo tik lais
vojo pasaulio kraštų lietu
viai jaunuoliai.

Subyrėjus Sovietų Są
jungai ir geležinei uždangai 
nukritus, atvažiuoja ir jauni
mo atstovai iš Lietuvos. O 
ateinančiais metais su viso 
pasaulio lietuvių jaunimo 
atstovais galės susitikti ir 
lietuvių jaunimas savo tėvy
nėje, nes kongresas prasidės 
Lietuvoje ir baigsis Angli
joje studijų dienomis. Pa
saulio lietuvių jaunimo kon
gresai reikalauja didelio pa
siruošimo. Vos tik pasibai
gus vienam kongresui, tuoj 
pradedama ruoštis kitam.

Kadangi iki ateinančio 
kongreso beliko vos metai, 
tai ir Vokietijos lietuvių 
jaunimas ne juokais suskato 
jam ruoštis. Tam tikslui ir 
kitiems organizaciniams 

• i, i . . _ _ ui- X r . « • *
lietuvių jaunimo sąjungos 
valdyba sušaukė net keturių 
dienų suvažiavimą per Šeš
tines - nuo gegužės 19-tos 
iki 23. Jį, kaip dabar Lietu
voje kažkodėl mėgstama 
keistai sakyti kuravo arba 
šefavo, o mes vis dar tebe
sakome rėmė arba globojo 
Tarptautinė katalikų jauni
mo organizacija Rytų ir Vi- 

bet honoravi".
Visi laukė lito pasirody

mo, bet niekam nebuvo aiš
ku, kaip jis bus pravestas. 
Balandžio 29 d. spaudos 
konferencijoje Visokavičius 
pranešė, kad talonai bus 
keičiami į litus vienodu san
tykiu. Dėl to prasidėjo gin
čai ir kaltinimai, kad norima 
legalizuoti ir neteisėtus pi
nigus. Pagaliau litai buvo 
keičiami 1:100 santykiu, 
kiekvienas galėjo išsikeisti 
50,000 talonų. Bet, atrodė, 
kad didžioji dalis žmonių, 
tų talonų nebeturėjo.

Dabar jau yra paskelbtas 
pragyvenimo minimumas 
litais. Mėnesiui vienam as
meniui reikia 31 lito. Ir taip 
pat nauja talonų keitimo 
tvarka. Galima išsikeisti 
nedaugiau 100 pragyveni
mo minimumo. Tai jau su
darytų 310,000 talonų. 
Kiek talonų dar pludūriuoja, 
niekas jokio supratimo ne
turi! Tad už savaitės, gal 
vėl bus pakeitimai.

dūrio Europai, vadinama 
Ackermano Bendruomene, 
vokiškai Ackermann Gc- 
meinde. Ji buvo įkurta 
komunistų užgožtų kraštų 
jaunimui remti. Komuniz
mo valdžiai žlugus, ji iš įsi
bėgėjimo veikia ir toliau. 
Juolab, kad Rytų ir. Vidurio 
Europos šalių jaunimas 
įvairiopos paramos vis dar 
reikalingas. Nepaisant gau
namos paramos, lietuvių 
jaunimo suvažiavimų daly
viai turi ir patys savo mar
kutėmis prisidėti.

Kaip sakėme, suvažiavi
mas vyko 4 dienas gražioje 
Pabaltiečių krikščionių stu
dentų sąjungos pilyje Anna- 
berge, esančioje prie pat 
sostinės Bonnos aukštoje 
Rheino pašlaitėje. Suvažia
vo Šeštinių išvakarėse po
piet. Vakare vyko susipaži
nimas ir pabendravimas prie 
laužo, užkandžiaujant čia 
pat skrudinamais kepsniais, 
kol vidurnakčio gaidžiai 
priminė, kad laikas ilsėtis.

Per Šeštines po šventinių 
pusryčių Vasario 16 gimna
zijos kapelionas kun. Edis 
Putrimas pravedė susimąs
tymą. Apeitos keliolika 
lauke improvizuotų stočių 
su atitinkamais mąstymais.

Popiet buvęs Volictijos

Tomas Bartusevičius supa
žindino su išeivijos lietuvių 
istorija. Iš jo klausytojai 
patyrė, kad po I pasaulinio 
karo daugiau lietuvių pabė
go į vakarus, o vėliau išvy
ko į Ameriką, negu po an
trojo, tačiau pastarųjų veikla 
žymiai pralenkė ankstyves
niųjų. Bėgliai nuo komu
nizmo buvo labiau apsišvie
tę, negu nuo caro. Prele
gentas paskaitą iliustravo 
senomis lietuvių nuotrauko
mis iš pokarinio gyvenimo 
Vokietijoje. Jis reiškė nuo
monę, jog išeiviai Lietuvoje 
nemieli svečiai. Po paskai
tos buvo klausimų ir paaiš
kinimų. Vokietijos LJS-gos 
pirmininkė Dalia Baliulytė 
painformavo apie šią orga
nizaciją.

Pagaliau pavėlavę auto
mobiliu atvyko šeši jaunimo 
atstovai - 3 iš Lietuvos, dvi 
jaunuolės iš Sibiro ir viena 
iš Vengrijos: Tatjana Pet- 
rovskaja iš Bamaulo, Svet
lana Jarumbavičiūtė iš 
Tomsko, Viktorija Povilai
tytė iš Budapešto. Jų vėla- 
vimasis gerokai palietė su
važiavimo programą - teko 
kai ką keisti, kai ką išleisti.

Klaus Žulys painforma
vo apie PLJS kongresus ir 
juose vykstančias studijų 
dienas, kurios sudaro bene 
svarbiausią kongresų dalį.

Vėliau visi dalyviai pa
sidalijo į du būrelius, vado

vaujamus valdybos narių 
Bijūnaitės ir Lepos. Juose 
buvo rašomi straipsniai apie 
suvažiavimą, svarstomi jau
nimo klausimai.

Vakare dalis jaunuolių 
išvyko arčiaus susipažinti 
su Bonna, kiti sportavo.

Gegužės 22-rą - šešta
dienį - Lietuvos ambasados 
Vokietijoje patarėjas dr. Jo
nas Rudalevičius supažindi
no su dabartine padėtimi 
Lietuvoje. Estijos ambasa
dorius Vokietijoje D. Mat- 
sulevičius informavo apie 
padėtį savo tėvynėje, kurios 
ūkis tvirtesnis esąs negu 
Latvijos ir Lietuvos, {spėjo 
nesileisti rusų apgaudinėja
miems.

Popiet buvo pasirinki
mas: iškyla į Kolną arba 
plaukimas garlaiviu Rheinu. 
Vakarop perrinkta Vokieti
jos LJS valdyba, išrinkti 
jaunimo atstovai į VHI-jį 
Pasaulio liet, jaunimo kon
gresą.

Dabar Vokietijos LJS 
valdybą sudaro studentai: 
pirmininkė Dalia Baliulytė, 
iždininkė Anke Lepa, sekre
torė Vilija Bijūnaitė, lai
kraštėlio "Kibirkštėlė" re
daktoriai Klaus Žulys ir 
Vaida Miklovaitė, VIII-jo 
PLJ kongreso reikalams Ri
mas Čuplinskas ir ryšininkė 
Vasario 16 gimnazijoje Rū
ta Salge. Atstovauti Vokie
tijos lietuvių jaunimui VIII 
flj Kviiyicac iSiinkti 9 stu- 
dentai-ės: Dalia Baliulytė, 
Tomas Bartusevičius, Rita 
Bartusevičiūtė, Vilija Bijū
naitė, Rimas Čuplinskas, 
Alain Gromašauskas, Anke 
Lepa, Vaida Miklovaitė, 
Klaus Žulys.

Sekmadienį iš ryto buvo 
trumpas religinis susikaupi
mas koplyčioje.

Studentas iš Frankfurto 
E. Šileikis supažindino su 
dabartine Lietuvos valdžios 
sudėtimi bei politinėmis 
partijomis, palygindamas 
bei gretindamas jas su Va
karų. Per pasikeitimą nuo
monėmis jis patarė jaunimui 
nenaudoti vyresnės kartos 
pravardžiavimų, ir kaip "ko
munistas" ir panašių.

Po suvažiavimo, į Lietu
vą grįžtąs autobusiukas už
suko į Vasario 16 gimnaziją 
Hūttenfelde. Čia pernakvo
ję ir apžiūrėję sodybą bei 
pilį, pirmadienį jauni sve
čiai išskubėjo namučių, nes 
baigėsi trumpalaikė viza.

7nf Biuletenis

NAUJAS TAUTOS FONDO
ADRESAS

Pranešame-, kad Tautos
Fondo raštinė persikėlė į 
naujas patalpas.
Naujas adresas:
351 Highland Boulevard
Brooklyn, New York 11207-1910 

telefonas (718) 277-0682 
faksas (718) 277-0682
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Kur kadaise gyveno3-4 TŪKSTANČIAI LIETUVIU
Kernavė - Pajautos slėnis - Praeities paslaptys...

Prieš pora vasarų lankan
tis Lietuvoje, nors ir labai 
skubant prisiprašiau, kad nu
vežtų į Kernavę, pirmąją ne
priklausomos Lietuvos sosti
nę, pasidairyti po apylinkes, 
pamatyti neužmirštamo gro
žio Pajautos slėnį.

Tada ten matėme Vilniaus 
universiteto vykdomus atka- 
sinėjimus. Kitaip sakant, 
kiekvienu pakeltu kastuvu 
bandant atsakyti į daugybę 
kol kas neatsakytų klausimų.

Štai prieš porą savaičių 
"Lietuvos Aide" buvo atspa
ustos D.B. parašytas informa
cinis straipsnis, ką tie kasinė- 
tojai jau sužinojo ir ką jie dar 
tikisi per būsimus 30 metų 
sužinoti. Skaitykime tą 
straipsnį:

Savo gamtos grožiu ir 
ramybe šiandien mus trau
kia Pajautos slėnis Kerna
vėj, apsikaišęs keturiais pi
liakalniais. Čia dviejų met
rų žemės sluoksniu užkloti 
guli pamatai žemutinio Ker
navės miesto, kuriame ka
daise gyveno 3-4 tūkstan
čiai lietuvių. Mokslinin
kams Kernavė - mūsų tau
tos kilmės ir formavimosi 
knyga. Jau ketveri metai 
čia atvažiuoja dirbti archeo
logai iš Vilniaus universite
to, istorikai, norėdami at
skleisti baltiškosios praei
ties paslaptis. Pagaliau jų 
ilgo ir atkaklaus darbo re
zultatus dabar galės pama
tyti kiekvienas žmogus, at
važiavęs į Kernavę. Po 
kruopštaus radinių konser
vavimo, klasifikavimo ir 
įvardijimo duris atvėrė pir
masis Lietuvoje valstybinis 
Kernavės archeologijos ir 
istorijos muziejus - rezer
vatas. Jo direktoriaus Sau
liaus Vadišio nuomone, Pa
jautos slėnį dar reikės tyri
nėti mažiausiai 30 metų ir 

Pajautos slėnio ramybė. Stasio Laukio nuotr.

dabartinės ekspedicijos pa
talpas teks plėsti. Kol kas ši 
nedidelė salė padės susipa
žinti, kaip formavosi mūsų 
tauta, vystėsi materialioji 
kultūra.

Pirmasis stendas švietė
jiškas: jame trys kultūriniai 
sluoksniai, kuriuos atranda 
archeologai. Pirmutinis - 
giliausias - švarus, geltonas 
smėlis ir akmens bei titnago 
nuolaužėlės. Jis siekia 8 
tūkst. metų prieš Kristų.

Paskui jau mūsų laiko
tarpis - geležies likučiai, 
keramikos šukės ir juodže
mis. O trečiajame sluoks
nyje yra gerai išsilaikiusios 
autentiškos prieš 500 metų 
buvusio gyvenimo liekanos, 
kai 1390 m. Vytautas sude
gino atsisakiusią krikštytis 
Kernavę. Žmonės pasitrau
kė, o miestą uždengė durpių 
sluoksnis, kuris viską gerai 
užkonservavo. Dabar ar
cheologai gali tyrinėti lietu
viškąją Pompėją.

Unikalus stendas, kuria
me yra urna su sudegintais 
kaulais iš kapinyno, buvu
sio prieš kelis šimtmečius 
iki Kristaus gimimo. Rytų 
Lietuvoje tai apskritai vie
nintelis to laikotarpio rastas 
kapinynas. Kol kas moksli
ninkai nieko negali pasakyti 
apie tuomet šioje vietovėje 
gyvenusius žmones.

V-Xa. - baltų kultūros 
suklestėjimas prieš ateinant 
krikščionybei į Lietuvą. Tai 
atsispindi ir to laiko sten
duose. Pajautos slėnyje at
kasta medgrinda (medžiu 
išgrįstas kelias), įvairių 
amatų radiniai. XI-XIV a. 
šiame mieste gyventa pui
kių beržo tošies meistrų. 
Meniška - ornamentuota, 
nuspalvinta - tošis, kuria 
puošdavo namų apyvokos 
daiktus, ginklus. Nedidelės 

tošies skiautelės labai ver
tingos, kadangi niekur dau
giau jos neišlikusios. Čia 
pat išdėstyta ir visa "techni
ka", kaip tai buvo daroma 
su kaulo spaudais. Kaula- 
dirbio sodybos ekspedicijo
je tarp įvairių kaulų nuolau
žų sveikas jauno tauro ra
gas. Iš jų lietuviai darė dai
lius papuošalus, meno dirbi
nius. Šaltkalvystės stende 
įmantrios spynos, kurias ir 
šiandien galėtume naudoti 
pagal paskirtį.

To laikotarpio prekybos 
žemėlapyje strėlės siekia 
Paryžių, Veneciją, Damas
ką, tačiau visai nėra ryšių su 
Skandinavijos Šalimis. Pir
klių keliai ir tradicijos pana
šios ir šiandien. Labai pa
prasti buvo pirmieji lietuvių 
pinigai "ilgieji" - sidabrinis 
piršto ilgio lydinys su ke
liais įkirtimais. Matyt, at
kirsdavo gabaliuką pagal 
perkamo daikto vertę.

Muziejaus rezervato di
rektorius S. Vadišis svajoja, 
kad ateityje galima organi
zuoti eksponuojamų radinių 
kopijų gamybą. Lankyto
jas, susipažinęs su autentiš
kais daiktais, kaip suvenyrą 
galės nusipirkti dublikatą.

Pajautos slėnyje, rezer
vate, užimančiame 200 ha, 
toliau dirba tyrinėtojai. Ko
kia dar informacija iš praei
ties pasieks mus? Atsisvei
kindamas S. Vadišis pasakė 
"Po žeme sugulę praeities 
klodai, matyt, turi savo dva
sinę energiją, kuri traukia 
žmones. Juos tyrinėdami 
mes renkame mokslinę, isto
rinę medžiagą, bet po archeo
loginių kasinėjimų lieka tuš
čia, išpurenta "dirva. Kai iš
siaiškinsime visas paslaptis, 
galbūt ir trauka čia nebebus 
tokia stipri..." Bet tikriausiai 
tai bus dar negreitai.

A.a. Stasio Santvaro atminimui ąžuolinis koplystulpis, Vaclovo 
Duleikaičio kūrinys, pastatytas jo tėviškėje - Rusteikonyse. Prie 
koplystulpio kalba poetas Mykolas Karčiauskas.

POETO SANTVARO ATMINIMO 
IAMŽINIMAS LIETUVOJE

Alė Rota
Pernai vasarą Jurbarko 

centrinėj bibliotekoj buvo 
gražiai paminėta 90 m. su- 
katis nuo jo gimimo. Jau 
tada jurbarkiečiai sumanė 
įamžinti Poeto atminimą tė
viškėje kokiu nors meniniu 
ženklu.

Šią vasarą bibliotekos 
direktorė Nijolė Masiulienė 
laiške aprašė ano sumany
mo įgyvendinimą.

Rusteikonių kaime, Poe
to gimtinėj, pastatytas ąžuo
lo koplytstulpis ir 1993 m. 
birželio 19 d. suruošta jo 
atidengimui visos dienos 
iškilminga šventė. Sere
džiaus bažnyčioj - šv. mi
šios; paminklą-koplytstulpį 
(kurio autorius - tautodaili
ninkas Vaclovas Dubikaitis) 
šventino Seredžiaus klebo
nas kun. Jonas Jurgutis. I 
šventę buvo susirinkę daug 
žmonių iš Jurbarko ir Sere
džiaus, taip pat, Santvaro ir 
ponios Alės giminaičiai, 
Rašytojų sąjungos iš Vil
niaus ir Kauno svečiai. Ry
tas atrodė lietingas, bet vė
liau nušvito, ir saulė lydėjo 
iki vakaro.

Šventės renginiuose da
lyvavo poetai Mykolas Kar
čiauskas, Robertas Ketura
kis, svečias Kazys Bradū- 

nas; aktoriai - Rūta Staliliū
naitė, Egidijus Stančikas, 
Taip pat, Daina Kazlauskie
nė, Kauno viešosios biblio
tekos atstovė; keturi pasta
rieji yra sukūrę "Stasio 
Santvaro broliją" ir stengia
si, kad Poeto kūrybinis pali
kimas rastų deramą vietą 
Lietuvos literatūriniame gy
venime.

Prie koplystulpio šventi
nimo birbyne pagrota St. 
Šimkaus "Kur bakūžė sama
nota", su kanklių pritarimu. 
Aktoriai paskaitė Santvaro 
eiles: "Nusiminimo valan

da", "Seredžius". Po viršai
čio Z. Zakaro ir K. Bradūno 
kalbų, kauniečiai "Brolijos 
nariai" pasakojo apie Poetą, 
ryšius su juo, skaitė jo eiles. 
Klausučių Folklorinis an
samblis padainavo liaudies 
dainų; tautiniais rūbais mer
gaitės padėjo ąžuolo lapų 
girliandą.

Klausučių kavinėj pro
gramos svečiams ir St. Sant
varo giminaičiams suruošti 
iškilmingi pietūs. O vakare 
Kultūros namuose-gausi 
rašytojo paroda ir literatūros 
vakaras, kurį atidarė Klau
sučių vidurinės mokyklos 
mokytoja Nijolė Danaitytė.

(Nukelta į 8 psl.)
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ABITURIENTŲ IŠLEISTUVĖS 
VASARIO 16 GIMNAZIJOJE

Nors šiemet tik du abitu
rientai, bet jų išleistuvės bu
vo nelauktai gausios ir iškil
mingos. Tai dėl to, kad jose 
dalyvavo Vilniaus Lietuvių 
namų mokyklos apie 20 
mokinių ir apie tiek pat mo
kytojų, o taip pat neseniai į 
Bonną atvykęs naujasis Lie
tuvos ambasadorius prof. 
dr. Zenonas NamaviČius su 
žmona ir keletas bendradar
bių. Tai prie vakarienės sta
lų susėdo per pusantro šim
to žmonių.

Birželio 25 po skanios ir 
gausios vakarienės Vasario 
16 gimnazijos direktorius • 
Andrius Šmitas pasveikino 
abiturientus, svečius ir sa
vuosius. Juos pristatyda
mas pastebėjo, jog ambasa
dorius ir Vilniaus lietuvių 
namų mokykla Čia pirmą 
kartą. Palygino abi mokyk
las - čionykštę ir vilniškę -, 
išvardindamas jų panašu
mus ir skirtingumus. Api
būdino ir abu abiturientus.

Liudas Motekaitis yra 
ketvirtas Motckaičių šeimos 
narys, lankąs Vasario 16 
gimnaziją. Visi labai muzi
kalūs. Liudas grojo mokyk
los orkestre ir vadovavo 
giedojimui per katal. pamal
das. Jo labai pasiges muzi
kos mokytojas Paltinas ir 
ypač kapelionas kun. Putri
mas. Parodė gabumų ir ki
tose srityse, nes abitūros eg

zaminus išlaikė labai gerai -
1,7 vidurkiu. Tuo pačiu 
metu laikė įstojamuosius 
egzaminus į Koelno konser
vatoriją. Į mūsų gimnaziją 
atvyko prieš 5 metus iš 
JAV-bių.

Diana Miulerytė pateko į 
Vokietiją labai nuotykingai. 
Ji su ekskursija atvyko iš 
Kauno į Rytų Vokietiją, 
slaptai perėjo sieną, čia su
sirado dėdę, kuris atsiuntė 
ją į šią gimnaziją. Gabi pie
šėja - Kaune baigusi disai- 
no mokyklą. Sunku jai bu
vo pasivyti biologijoje ir 
matematikoje, bet visus 
sunkumus nugalėjo ir gim
naziją baigė neblogu vidur
kiu - 2,5. Gabi visuomenės 
veikėja - buvo ateitininkų 
pirmininkė, mokinių komi
tete, reiškėsi ir religinėje 
veikloje, Jaunimo sąjun
goje.

Abiems abiturientams 
linkėjo tokiu užsispyrimu 
studijuoti aukštosiose mo
kyklose, kokiu čia mokėsi, 
įteikė brandos atestatus, pa
stebėdamas, kad jie atidaro 
kelią studijoms visose vo
kiečių aukštosiose mokyk
lose bei universitetuose, 
įteikė prasmingą dovaną - 
V. Natkevičiaus veikalą 
apie dr. Joną Grinių, pava
dintą "žydriojo romantizmo 
besiilgint". Joje vienas bu
vęs Vasario 16 gimnazijos 

direktorius rašo apie kitą 
buvusį šios mokyklos direk
torių.

Kapelionas kun. Edis 
Putrimas sakė, kad su skau
dančia širdimi atsisveikina 
su abiturientais, pamaldų 
organizatoriais. Liudas gro
jo ir vadovavo giedojimui, o 
Diana atliko skaitymus ir 
net pamokslą paruošė. Pa
dovanojo po žiedinį rožan
čių. Apdovanojo ir kitus 
pamaldų ruošimo ir prave- 
dimo talkininkus.

Ambasadorius Namavi
Čius kalbėjo, kad jam čia taip 
miela, jog nenoriai grįžti į 
Bonną. Šita aplinka jam 
įprasta, nes profesoriauda
mas dirbo su jaunimu. 
Šiandien ir Lietuvoje moks
leiviai gauna brandos ates
tatus, o studentai - diplo
mus. Šiandien tėvynėje įve
dami litai, o po poros mėne
sių paskutinis rusų kareivis 
apleis mūsų kraštą. Džiau
gėsi Vilniaus lietuvių namų 
mokyklos ir šios gimnazijos 
akivaizdžia draugyste. Pa
žadėjo visada čia lankytis, 
kai tik bus kviečiamas. Dė
kojo Vokietijos LB darbuo
tojui Jonui Vaičekauskui už 
pagalbą ambasados dar
buose.

Vokietijos LB valdybos 
pirmininkas Arminas Lip- 
šys svarbiausiu gimnazijos 
uždaviniu laikė lietuvybės 
puoselėjimą. Bet gyvenant 
Vokietijoje nemažiau rei
kalinga ir vokiečių kalba. 
Jai tobulinti padovanojo 

abiturientams po naująjį 
dviejų tomų vokiečių-lietu
vių kalbos žodyną.

Vilniaus Lietuvių namų 
direktoriaus pavaduotoja 
Visockytė, pasveikinusi abi
turientus poeto Baltakio žo
džiais, padovanojo abitu
rientams bei kun. J. Dėdinui 
po Justino Marcinkevičiaus 
knygą ir atrišo dovanų krep
šį: direktorius A. Šmitas ga
vo duonos kepalą ant lininio 
audinio, o gimnazija - gra
žų 12-kos puodukų kavos 
rinkinį ir midaus butelį. 
Dosniai apdovanojo ir ko
kiu nors būdu parėmusius 
Lietuvių namus ir paglobo
jusius jų keliautojus. Me
niškomis lietuviškomis va
zomis praturtėjo J. Luko
šius, R. Tesnau, Eug. Lucie- 
nė, G. Vcnckuvienė. Lip- 
šiai ir Šiugždiniai susilaukė 
kitokių dovanų. Visi galėjo 
paragauti lietuviškų saldai
nių.

Romuvos liet, moterų 
klubo vardu Eug. Lucicnė 
parėmė vilniškius svečius 
vokeliu "ant benzino". Abi
turientai taip pat gavo po 
vokelį.,

Ateitininkų kuopos glo
bėja Marytė Šmitienė tvir
tino, kad tokios kitos pirmi
ninkės, kokia buvo Diana, 
sunku bus susilaukti. Pado
vanojo Pr. Kuraičio "Filo
sofijos raštų rinktinę".

Diana Miulerytė dėkojo 
gimnazijos vadovams ir 
mokytojams bei auklėto
jams už gautą paramą bei 

žinias. Didžiausia padėka 
priklauso M. Šmitienei, ku
rios globoje jai buvo nesun
ku dirbti. Čia praleista 3 
metai surišo su gimnazija.

Liudas Motekaitis savo 
padėkos žody, perpintame 
filosofinėmis mintimis, ne 
tik dėkojo už suteiktas sąly
gas gerai baigti gimnaziją, 
bet kvietė jos vadovus 
džiaugtis, kad jos absolven
tų derlius šiandien dar padi
dėjo. Per 5-rius čia praleis
tus brendimo metus jis su
tvirtėjo įvairiais požiūriais. 

Inf. Biulet.

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. 
Nepaprastai jautrus ir šil
tas albumo tekstas, kurį 
parašė šviesios atminties 
prof. Česlovas Kudaba. 
Kiekvieno albumo kaina po 
#18 dol. Užsakant paštu rei
kia pridėti po $3.00 persiun
timo išlaidomis.

TAUPYK LAIKĄ ... Su vieninteliu tiesioginiu skrydžiu nuo New Yorko 
Kennedy Airport iki Rigos Latvijoj. American Trans Air yra greičiausias 
kelias į Baltijos kraštus.

TAUPYK PINIGUS .. . Palygink ir taupyk su American Trans Air. Todėl 
kad Jūs nusipelnėt gerą patarnavimą, ir pigiausią kainą!

TAUPYK NEPATOGUMUS ... Su American Trans Air patarnavimais 
į Baltijos kraštus nėra jokio rūpesčio ar suspėsit į sekantį lėktuvą nes 
čia yra tiesioginis skrydis. NĖRA persėdimų. NĖRA laiko gaišimo. 
NĖRA bėdų!

Kelionė į vieną pusę 
perkant ten ir atgal

Riga, Latvija Skrydžio kaina

Birželio 1 iki rugsėjo 30 US $480
Spalio 1 iki spalio 31 US $405
Lapkričio 1 iki gruodžio 31 US $310
Išvykstame kiekvieną trečiadienį ir šeštadienį
Ar Jūs skrendal darbo reikalais, ar pasimatyti su artimaisiais. Jūs norit ten 
nukeliauti ko greičiau. Nenorit persėsti, ar Išleisti daug pinigų. American Trans 
Alr's Tiesioginė Kelionė iš New Yorko iki Baltijos kraštų yra patogi, pigi ir paprasta. 
Argi ne taip Jūs visada ir norėjot keliauti? Paskambinkit American Trans Air arba 
savo Kelionių Agentui šiandien!

Kelionė i vienę pusę perkant ten ir atgal. Bilietui reikia įsigyti mažiausiai 21 dienę prieš 
išskrondant. Lėktuvai kursuoja tik savaitės dienomis, ne savaitgoliais. $16 išvykimo mo
kestis. Muilo ir imigracijos mokosdiai į kainę neįskaityti. Taip pat, bilietę perkant, reikia 
sumokėti $10 apsougai, $3 polornovimoms, ir $1.45 agrikultūrai. AMERICAN TRANS AIR

Užtikrinti keliones skambinkite 1-800-382-5892 
arba savo kelionių agentui.



LAISVĖS NETEKUS
Benediktas Butkus 

(Tęsinys iš praėjusio numerio)

Raseinių apskrities ko
munistų partijos sekretorius, 
iš pašto atbėgęs, įsakė pasi
ruošti kelionei. Vėl visus į 
mašinas susodino ir iš Šau
kėnų miestelio pasuko atgal 
Kauno kryptimi. Vieške
liais, keleliais dar greičiau 
lėkdamos mašinos jau gero
kai po pietų sustojo Šedu
vos miestely. Buvo graži 
sekmadienio popietė, be jo
kio vėjelio. Ir saulutė mus 
vežančius į nežinią savo 
šiltais spinduliais glamonė
jo. Šaligatviuose žmonių 
minios susirinko pažiūrėti, 
kokius čia razbaininkus, 
mašinose sugrūstus, tėvynės 
vieškeliais vežioja ir neran
da kelio, kuriuo važiuodami 
galėtų nuo karo sukūrių pa
sislėpti. Žiūrėdamas į žmo
nes, galvoji, rodos, šoktum 
iš mašinos į žmonių minią ir 
joje pradingtum... Bet kur 
tau, palydovai dar labiau 
įniršę, ragina nesidairyti, 
nejudėti, savo vietose ra
miai sėdėti ir laukti.

Ilgoką valandą reikėjo 
mums mašinose susispau- 
dusiems kiūtoti, kol mūsų 
"ekskursijos" vadovai suži
nojo, kad jau į Kauną įva
žiuoti negalima, kad nenu
galima tėvo Stalino armija, 
Paleckio, Sniečkaus ir įjuos 
panašių išvaduotoja, iš Kau
no išbėgo, atminimui tik 
ženklus - raudonuosius or
dinus pakeliui palikdama.

Vėl pasigirdo įsakymas 
važiuoti, bet įdomu kur? 
Tuojau pastebėjom, kad 
mes ritamės vieškeliu Pane
vėžio link. Supratom, kad 
Panevėžys - likęs laisvas 
nuo karo plyšys, per kurį 
dar gali mus į Rusiją išvežti.

Nuo Šeduvos iki Pane
vėžio kelias neilgas, bet Pa
nevėžį privažiavom vėlų va
karą. Kaip iš Raseinių išly
dint, taip ir Panevėžy mus 
sutinkant, į kalėjimą mus 
vedant, abiejose gatvės pu
sėse buvo išstatyta su atkiš
tais durtuvais garbės sargy
ba, pro kurios vidurį einant, 
teko pamatyti visą Sovieti
nės Rusijos mums jėga pri
mestos laisvės grožį: Ro
dos, ir iš kur tų rusų enka
vedistų, raudonais ženkle
liais pasipuošusių, kaip bla
kių iš sienos plyšių išlindu
sių, tiek daug čia susispietė? 
Kalėjimo vienutėj gyvenant, 
negalvojom, kad tokia dau
gybė sovietinių rusų prigu
žėjo lietuvius vaduoti...

Panevėžio kalėjimas per
pildytas žmonių, kaip į Šilu
vos atlaidus, suvežtų iš trijų 
apskričių. Panevėžio kalėji
mo vienutės, kameros, buvo 
pilnos pačių panevėžiečių. 
Mums, svečiams, raseiniš

kiams, biržiečiams kamero
se vietos nebuvo, todėl lei
do mums koridoriuose įsi
kurti.

Kadangi mes kalėjimo 
koridoriuose apsigyvenom, 
tai ir prižiūrėtojai, kamerų 
duris atidarė, kažkur pradin
go. Atrodė, kad mes, kali
niai, o ne rusų enkavedistai, 
likome kalėjimo šeiminin
kais ir beveik pusę žingsnio 
į laisvę pažengėm. Šiek tiek 
kelionėje apneštas dulkes 
nusikrapštę, atsikvėpę, 
pradėjom teirautis, kokie čia 
lietuviai į šią Panevėžio 
rusų pertvarkytą šventovę 
suvežti? Metus laiko žmnių 
nemačiusiam, o dabar neti
kėtai tarp žmonių minios 
atsidūrusiam, juk įdomu 
pažįstamą rasti, pasikalbėti, 
nežinomo likimo įspūdžiais 
pasidalinti. Čia iš praside
dančio karo parako dūmų 
buvo surinkti lietuviai: ku
nigai, daktarai, agronomai, 
ūkininkai, visuomenės vei
kėjai, valstybės tarnautojai, 
advokatai, gana daug moky
tojų, kurių pavardes šian
dien sunku atsiminti.

- Sveikas gyvas, kolega 
Jonai! Kaip sveikata, savi
jauta? - sutikęs pasveikinau 
pažįstamą Biržų apskrities 
mokytoją Joną Lukštaraupį, 
viengungį, seną kavalierių, 
komunistų gerokai apipe
šiotą.

- Sveikas, kolega Benai. 
Esu jau gerokai komunistų 
kalėjime apkandžiotas. Ma
no savijauta turbūt tokia, 
kaip ir mūsų visų - jaučia
mės, kaip pelės kampe po 
šluota prispausti.

- Šiauliškių mokytojų 
čia nematau. Matyt, Šiaulių 
kalėjimo kalinius anksčiau 
išvežė?

- Vokiečiai Šiaulius 
anksčiau pajudino. Galbūt į 

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 į Lietuvą įstaigą 
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216 943-4662
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Rusiją suspėjo išvežti, o gal 
ir vokiečiai iš kalėjimo iš
leido.

- Kaip galvojate, kalega 
Jonai, ar mus suspės emge
bistai į Rusiją išvežti, ar čia, 
Panevėžio kalėjime pasi
liksime?

- Šį neaiškų klausimą 
visi pergyvename ir į jį sun
ku atsakyti. Priklausys nuo 
to, ar vokiečiai suspės visus 
kelius uždaryti.

Mudviem su mokytoju 
Lukštaraupiu bekalbant, 
prie mudviejų prieina pažįs
tamas mokytojas panevėžie
tis Kęstutis Matulaitis.

- Sveikas, Kęstuti, atva
žiavom pas Tamstą į sve
čius, bet kažko nuliūdę mus 
priimate, nė vakarienės pa
valgyti neduodate.

- Netikėtai ir nelauktai, 
kaip "į Čičinsko puikų dva
rą suvažiavo daug svečių". 
Dar mums vietiniams turbūt 
paskutinį kartą padalino po 
šaukštą grikių košės, sve
čiams teks be vakarienės 
pamiegoti.

Birželio mėnesio pabai
goje vasaros naktys trumpu
tės. Po kalėjimo koridorių 
besišnekučiuojant mums at
rodė, kad saulė visai nenusi
leido. Kalėjimo koridoriuje 
ant šaltų grindų sugulėm, 
ant savo lagaminėlių galvas 
pasidėję, nežinomos ateities 
pasaką sekdami, truputį už- 
snūdom. Netrukus išgir
dom įkyrų riksmą:

- Visiems kelt! Su daik
tais į kalėjimo kiemą išeit!

Į Panevėžio
geležinkelio stotį

Emgebistų nereikia mo
kyti, kaip žmones į būrius 
suskirstyti, pagal iš anksto 
numatytą planą ginklu pri
versti rusišką kazoką šokti. 
Su beteisiais kaliniais šią pro-
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cedūrą visai lengva atlikti.

Panevėžio kalėjimo kie
me visus kalinius suskirstė į 
būrelius, numačius, kurį bū
relį į kokį vagoną sodinti. 
Anksti rytą, kol žmonės dar 
gatvėmis nevaikščioja, ilsi
si, mus nuvedė į geležinke
lio stotį ir sustatė prie pre
kinių vagonų.

Traukinys ilgiausias, 
daug vagonų, į kuriuos ko
munistai lengvai galėjo su
talpinti visus Panevėžio ka
lėjimo kalinius.

Prie vagonų kalinių ilgai 
nelaikė. Mosikuodami dur
tuvais, šūkaudami, įsakinėjo:

- Greitai, greitai, skubiai 
į vagonus lipti!

Kadangi dauguma emge
bistų anksčiau pas ūkinin
kus piemenavo, tai ne kartą 
jie matė, kai jautis, į sker
dyklą vežamas, nenori į va
goną stumiamas lipti: į va
gono durų staktą ragus, į 
laiptelį kojas įremia ir atsi
sako į vagoną žengti. Taip 
ir emgebistai bijojo, kad jų 
sugyvulintieji žmonės nepa
sipriešintų į vagonus lipti, iš 
jų ginklų neatimtų ir jų pa
čių į vagonus nesusodintų. 
Todėl emgebistai skubinosi, 
nervinosi, durtuvais švaistė
si, stengdamiesi nužmogin
tus žmones greičiau į vago
nus suvaryti, vagono duris 
stipriai užrakinti.

I vagonus politinių kali
nių suvijo tiek, kiek tilpo. 
Mūsų vagoną dėl įvairumo 
dar aštuoniais kriminali
niais nusikaltėliais papildė. 
Kaliniams vagone vietos 
buvo tiek, kiek suspėjai ant 
nešvarių grindų užsėsti. 
Vagono gale buvo sukalti 
dviejų aukštų lentiniai na
rai, sergantiems ar jau nu- 
mirusiems pagulėti.

Per duris į vagoną įsi
spraudžia du šautuvais gin
kluoti jauni ruseliai. Lyg 
ko ieškodami, visus apžvel
gę, atkreipia ypatingą dė
mesį į pulk. Plechavičių.

- Žiūrkit, žiūrėkit, - kal
basi sargybiniai, - į carą Ni
kolajų panašus.

Kai Plechavičius sargy
biniams paaiškino, kad jis 
nesąs Rusijos caras, o tik 
buvęs laisvosios Lietuvos 
kariuomenės pulkininkas, 
sargybiniai pasižiūri vienas 
į kitą, kažką pagalvoja ir 
sako:

- Tamstą skiriame vagono 
seniūnu su teise pasirinkti pa
dėjėją...

Mūsų traukinys, niekur 
stotyse nesustodamas, vis 
greičiau lekia į rytus. Svei
kindami pulkininką Plecha
vičių su paaukštinimu tei
raujamės:

- Sakykit, pulkininke, 
Tamsta kariškuose reikaluo
se daugiau išmanote. Ar 
suspės mus tie raudonieji iš 
tėvynės išvežti? Ar vokie
čiai jiems kelio neužkirs ir 
mes į vokiečių apsupimą 
nepateksim?
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- Pagal savo kariuome

nės karo planą vokiečiai 
žaibo greitumu žygiuoja į 
rytų strateginius punktus - 
miestus, kelius užimdami, 
nei į rusų kariuomenę, nei į 
mus dėmesio nekreipdami. 
Mūsų iš komunistų išlaisvi
nimas vokiečiams tiek rei
kalingas, kiek pernykštis 
sniegas. Aš galvoju, kad 
Dauguvos tiltas gali būti 
vokiečių aviacijos sudaužy
tas ir tokiu būdu mes galime 
pasilikti šioj pusėj.

- Eduk, ko judu su Vait
kevičium, į vagono sieną at
sirėmę, sėdite nusiminę, lyg 
žemę pardavę, - raminu 
Jurbarko gimnazijos moki
nius. - Žiūrėkit per vagono 
langelio vielomis apraizgytą 
plyšį. Miško palaukėje jau
nimas linksminasi, šoka, 
muzika groja. Gal Eglaitės 
geležinkelio stoty mūsų 
traukinys stabtels ir emge
bistai mus išleis į gegužinę 
prasiblaškyti, besėdint nu
tirpusias kojas pajudinti.

Staiga Edukas su Vaitke
vičium nuo grindų pašoka, 
pribėga prie lango ir per 
vielų plyšelius liūdnai žiūri 
į žalio miško palaukėj besi
linksminantį jaunimą. Gali
ma buvo atspėti, ką tuodu 
jauni, dar neišsprogę žeme
lės pumpurėliai, kalėjimų 
išvarginti, galvoja ir širdyse 
pergyvena. Edukas pasi
traukia nuo lango ir sako:

- Tik artėjančią laisvę 
jausdamas, mūsų jaunimas 
žaliuojančio miško prie
globsty linksminasi, laisvės 
šokį šoka, džiaugiasi komu
nistinius raudonuosius šun
grybius iš mūsų šalelės pa
lydėdamas.

Mums kita muzika groja. 
Rodos, girdžiu vagono ratus 
besisukant, Stalino teroro 
mirties maršą grojant: ver
gus vežam, vergus vežam, 
vergus vežam...

Vaitkevičius lyg ir juo
kaudamas papildo: į Sibirą, 
į Sibirą, į Sibirą...

Eglaitės geležinkelio sto
tį pravažiavus, traukiniui 
riedant Daugpilio link, vie
name tarpmišky pradėjo 
mūsų vagono sienos šipėti, 
lyg būtų kas su žvyru į jas 
siaustėlėjęs. leitenantas 
Vytautas Mackevičius su
šuko:

- Visiems gult ant grin
dų! Matyt, šauliai ar parti
zanai iš miško pradėjo į mū
sų traukinį šaudyti!

- Surado vietą ir laiką 
"meškai patarnauti", šautu
vų kulkomis traukinį su
stabdyti. Negalėjo anksčiau 
pasirūpinti mus iš priešo na
gų atimti, arba kitu būdu 
traukinį sustabdyti, - sako 
pulkininkas Plechavičius.

(Bus daugiau)
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SUNKŪS IKARO
METAI

Bronius Aušrotas 
(Tęsinys iš praėjusio numerio)

n-JO SKYRIAUS VEIKLA

Antrasis skyrius vykdė 
sabotažo-diversijos veiks
mus gilioje priešo užfrontė
je. Tokiems uždaviniams 
vykdyti agentų paruošimo 
mokykla buvo įsteigta Lat
vijoje, netoli Rygos. Joje 
agentai buvo apmokomi dau
giausia geležinkelių sprog
dinimo ir kitų su šia sabotažo 
veikla susijusių priešui 
kenksmingų veiksmų.

Kaip taisyklė, siunčia
mųjų diversantų grupę su
darydavo 4-6 kariai. Tokios 
grupės agentai taip pat bū
davo aprūpinami "G" sky
riaus padirbtais dokumen
tais ir gaudavo tokių legen
dą, kuri atitikdavo jų užda
vinį. Normaliai jie būdavo 
ginkluoti automatiniais 
ginklais ir pasiimdavo dina
mito kapsules bei kitus 
sprogdinimui reikalingus 
daiktus.

Tokių grupių uždavinys 
būdavo atlikti tai, kas įsaky
ta, ir nesistengti grįžti į vo
kiečių pusę. Jiems būdavo 
patariama įsijungti į rusų 
patriotų-partizanų eiles, ku
rių, vokiečių nuomone, tu
rėjo būti nemažai krašto gi
lumoje už fronto linijų. Sa
botažą užfrontėje organi
zuojančiai vadovybei nie
kuomet nepavyko sužinoti, 
ar agentai atlikdavo jiems 
pavestus darbus.

Man sunku būtų įvertinti 
II-jo skyriaus veiklą, tačiau 
galima spėlioti, jog dėl pa
ties metodo, pagal kurį 
agentai buvo renkami į di
versantų mokyklą, visas to 
skyriaus vykdomas darbas 
buvo gana nesėkmingas. 
Galimas dalykas, kad jis tik 
plačiau atskleisdavo sovie
tams tuos tikslus, kurių vo
kiečiai siekė. Per visą mano 
aštuonių mėnesių Pskove 
buvimo laiką nė vienas 
agentas, iš 10-12 grupių, 
pasiųstų sabotažo uždavi
niams, negrįžo atgal pas vo
kiečius. Taigi nieko tiks
laus nebuvo žinoma apie jų 
atliktus darbus.

Išsiunčiamuosius II-jo 
skyriaus agentus man tekda
vo galutinai patikrinti ir 
jiems paaiškinti jų legendų 
smulkmenas. Pastebėjau, 
kad didelė dalis siunčiamų
jų į savo krašto gilumą 
agentų nesidomėdavo jiems 
aiškinamu dalyku. Saky
čiau, jiems beveik nerūpėjo, 
kas rytoj atsitiks. Jie tik no
rėdavo žinoti, kada bus per
mesti į sovietų pusę ir kiek 
gaus degtinės!.. Degtinė, 

kurią gerdavo visi rusai, 
jiems buvo eleksyras ir drą
sos skatintojas. Dažnai dar 
prieš lipdami į lėktuvą, kai 
kurie agentai stengdavosi 
ištuštinti alkoholio atsargas, 
kad jaustųsi drąsesni, kai 
reikės su parašiutu šokti iš 
lėktuvo.

III-JO SKYRIAUS 
VEIKLA

Šio skyriaus veikla žval
gybos grupės veikimo ribo
se apėmė priešo agentų se
kimą ir suėmimą. Man ma
žiausiai yra tekę susidurti su 
to skyriaus darbo smulkme
nomis. Iš to skyriaus kari
ninkų ne viešų pasakojimų 
man buvo žinoma, kad sek
ti, o ypač suimti, sovietų 
agentus vokiečių okupuo
toje Rusijoje buvo nepa
prastai sunku. To priežastis 
-jie buvo remiemi ir globo
jami vietinių gyventojų.

Štai istorija, kaip III-sis 
skyrius likvidavo žymią so
vietų agentų grupę 1942 m. 
pabaigoje. Sovietai į vieną 
sunkiai prieinamą, miškų 
slepiamą pelkėtą vietą at
siuntė lėktuvą. Jis nutūpė 
ant tam tikslui paruošto lau
ko aerodromo, atvežęs 10 ar 
12 agentų. Lėktuvas bandy
damas pakilti, apsivertė, nu
laužė propelerį ir liko vo
kiečių pusėje. Visa grupė 
ten atvežtų sovietų agentų 
buvo greit pastebėta ir su
imta. Tada vokiečių kontra- 
žvalgyba pasiūlė sovietų 
grupės radistai susirišti su 
savo centru Volchovstroj 
mieste. Radijo ryšys buvo 
sudarytas. Radistas turėjo 
reikalauti, kad sovietai at
siųstų kitą lėktuvą paimti 
nelaimėn patekusius sužeis
tuosius, ir kad atgabentų nau
ją propelerį bei maisto. Po 
trijų dienų nuo radijo pasikal
bėjimo, lėktuvas buvo atsiųs
tas su reikalautais papildy
mais. Aišku, ir tas lėktuvas 
negrįžo. Sovietai tik tada su
prato, jog buvo apgauti.

III-sis skyrius savo veik
lą buvo išplėtęs daugiausia 
tose srityse, kuriose veikė 
rusų partizanai. Ten skyrius 
turėjo savo agentus, kurių 
pagalba stengdavosi slopinti 
partizanų veikimą. Tačiau 
kai vokiečių padėtis fron
tuose blogėjo, partizanai 
bujojo ir augo kaip grybai 
po lietaus.

Ligi 1942 metų galo par
tizanų veikimas beveik ne- 
pasireikšdavo Pskovo apy
linkėje. Tačiau 1943 metų 
pavasarį ir šioje vietoje pa
sirodė partizanai visa savo

Dalis mūsų tautiečių, susirinkusių j Dariaus-Girėno paminklinės lentos atidengimo programą
Midway aerodrome Chicagoje. Ed. Šulaičio nuotr.

galia - neliko nė vieno sau
gaus kelio, vedusio į pirmą
sias fronto linijas. Taip pat 
ir pagrindiniai keliai, nors ir 
saugojami, būdavo dažnai 
užminuojami. Beveik ne
būdavo dienos, kad žvalgy
bos grupės vadovybę nepa
siektų žinios apie įvairius 
pasikėsinimus, kuriuose 
dažnai būdavo žmonių au
kų. Susisiekimas pagrindi
niais keliais būdavo įmano
mas tik jungtinėmis voro
mis, kurias saugodavo ir 
lydėdavo šarvuočiai. Bet ir 
tankų apsauga mažai padė
davo, nes partizanai miškin
gose vietose vistiek vokie
čius puldavo ir, pridarę nuo
stolių, lyg šmėklos išnykda
vo miškų tankumynuose.

Galima teigti, kad 1943 
m. pavasarį beveik kiekvie
nas rusas ar rusė, sulaukę 
16-18 metų, buvo aršūs vo
kiečių priešai. To priežastis 
galėjo būti vokiečių nežmo
niškai žiaurus elgesys su 
vietiniais gyventojais ir ka
ro belaisviais. Ir agentų 
verbavimas partizanų veik
lai užslopinti buvo labai ne
sėkmingas. Jeigu koks "iš
davikas" atsirasdavo, tai jis 
būdavo vokiečiams atsiųs
tas sovietų žvalgybos.

Man teko tardyti keletą 
tariamų perbėgėlių, kurie 
piršdavosi vokiečiams padė
ti. Nuodugniai juos klausi
nėdamas, dažnai susidary
davau išvadą, kad jie buvo 
atsiųsti sovietų žvalgybos, 
kuri, mano nuomone, buvo 
pranešesnė už vokiečių, 
nors ir jie apsirikdavo. 
Pvz., vieną kartą aukštesnio 
laipsnio sovietų laivyno ka
rininkas iš Oranicnbaum 
apsupimo žiedo, simuliuo
damas pabėgimą, buvo atsi
nešęs net savo dalinio štam
pus. Po dviejų dienų tardy
mo paaiškėjo, kad jis buvo 
sovietų atsiųstas. Jos at
siuntimo priežastis buvo su
žinoti, kelias grupes agentų 
vokiečiai žada siųsti į Ora- 
nienbaum žiedą, panaudo
dami to karininko atneštus 
štampus.

ĮVAIRIOS PASTABOS

I-mo skyriaus Pskovo 
vokiečių ištaigose dirbo 
daug rusų kaip siuvėjai, bat
siuviai, šoferiai, valytojai ir
pan. Vėliau, 1943 m. rude
nį paaiškėjo, kad didelė jų 
dalis dirbo sovietų karinės 
žvalgyvos vadovaujami. Jie 
rinko žinias apie vokiečių 
žvalgyboje dirbančius as
menis bei į užfrontę siun
čiamus agentus. Visą so
vietų šnipų lizdą išdavė 
vienas rusas, kurį nuskriau
dė jo draugai. Tada daug 
rusų agentų neteko galvų, 
nes vokiečiai labiausiai ne
kentė tų, kurie apgaudavo jų 
pasitikėjimą.

Mano nuomone, jaunoji 
rusų karta buvo taip sufana
tizuota savosios propagan
dos, kad nesistengė ar nega
lėjo atskirti melo nuo tiesos. 
Per 33 metus kasdieninis to 
paties melo į galvą kalimas, 
kad tik rusai yra pranašiau
si, gabiausi, visa ko pasau
lyje išradėjai, tobulintojai ir 
turį geriausią valdymosi 
santvarką, paliko gilius pėd
sakus. Toks jaunimo auklė
jimas padarė juos fanatikais. 
Tokioje dvasioje buvo iš
augusi jaunoji rusų karta. 
Gal todėl jų tarpe pasitaiky
davo "drąsuolių", kurie be
velijo mirti, negu pasiduoti 
vokiečių belaisvėm

Kada vienas rusų kapi
tonas buvo paklaustas, ko
dėl jis pakliuvęs į belaisvę 
mėgino nusišauti, atsakė, 
jog nenorėjęs, kad jam būtų 
išdurtos akys ir nupjautas 
liežuvis, jeigu jis atsisakytų 
išduoti karines paslaptis vo
kiečiams. Taip veikė anti- 
vokiška propaganda. Ir už 
tai buvo kalti patys vokie
čiai. Pirmieji belaisviai, 
kuriems pavyko pabėgti iš 
vokiečių okupuotos Rusijos, 
papasakojo saviškiams apie 
savo pergyvenimus belais
vių stovyklose: badu mari
nimą, sušaldymą, spygliuo
tomis vielomis plakimą, be- 
atodairinį belaisvių šaudy
mą ir pan. Iš šių liudijimų 
sovietai pagamino puikius 

propagandinius filmus, ku
riuos rodydavo savo kariuo
menei.

PAVYKĘS BANDYMAS
Atrodo, kad Abwehr- 

gruppe Nord viršininkas 
pik. H. Kiep, norėdamas pa
tobulinti jo vadovaujamas 
grupės veiklą, iš tardytų lie
tuvių politinių pabėgėlių są
rašo parinko šias pavardes: 
aviacijos kpt. Klemensą 
Martinkų, kpt. Viktorą Vil- 
kutaitį ir gusarų pulko vyr. 
Ltn. Vladą Langę. Šie bu
vusios Lietuvos armijos ka
rininkai mokėjo rusų ir vo
kiečių kalbas. 1943 m. va
sario viduryje jie atvyko į 
Abwehrgruppe Nord štabą 
Pskove. Kpt. K. Martinkus 
buvo priskirtas prie mjr. 
Schimmelio štabo, įsikūru
sio kareivinėse kitoje Veli- 
kaja upės pusėje. Jis buvo 
paskirtas maisto prekių pa
skirstymo prižiūrėtoju. Kpt. 
V. Vilkutaitis gavo ryšinin
ko pareigas pafrontėje prie 
vieno pulko štabo, aktyviai 
bendradarbiaujančio su Ab- 
wehgruppe Nord. Vyr. ltn. 
V. Langė buvo pasiųstas į 
Estiją, į Irboska vietovę, kur 
būdavo apmokomi ir galu
tinai paruošiami agentai, 
siunčiami į Sovietų Sąjun
gos gilią užfrontę. Sugrįžę 
jie ten būdavo apklausinėja
mi apie atliktus uždavinius. 
V. Langės pareiga buvo 
kontroliuoti ir prižiūrėti tą 
veikimą.

Sustiprinus Abwehr- 
gruppe, buvo tikimasi dau
giau "produkcijos", daugiau 
naujausių žinių apie vis dar 
nenugalėtą priešą.

Laikas bėgo. Aušo pa
vasaris. Agentų parengimo 
mokyklose buvo ruošiamos 
naujos grupės permetimui 
už priešo linijų. Prie vienos 
tokios dviejų asmenų gru
pės ir man teko aktyviai pri
sidėti, ją palydint išskridi
mui iš Pskovo aerodromo 
lėktuvu - "juoduoju ange
lu".

(Bus daugiau)
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NAUJA TEISININKO RAŠTINĖ
Advokatas Linas Vyš

nioms persikėlė iš Chicagos 
ir atsidarė raštinę 24400 
Highland Road, Richmond 
Hights, Ohio, 44143, tel. nr. 
(216) 383-0225, fax (216) 
383-0256. Chicagoje Vyš
nioms puoselėjo imigraci
jos, prekybos, tarptautinės 
teisės ir kitas sritis.

Teisės studijas baigė Illi- 
nois Institute of Technology 
Chicago-Kent College of 
Law, įsigydamas teisės dok
toratą (Juris Doctor). Stu
dijų metu Vyšnioms tyrinė
jo tarptautinę prekybos teisę 
universiteto profesoriui, be 
to dirbo teisininkų raštinėje.

Profesinį pasiruošimą 
pradėjo Cleveland Statė 
Univcrsity, pasirinkdamas 
istoriją bei politinius moks
lus. Gavęs bakalaureatą 
1985 m. tęsė studijas istori
jos fakultete ir už pusantrų 
metų įsigijo magistro diplo
mą iš Rytų Europos istori
jos. Ruošdamas magistrą 
Linas dirbo istorijos fakul
tete kaip asistentas, karts 
nuo karto skaitė paskaitas 
Amerikos ir Europos istori
jos temomis.

Su magistro diplomu iš
vyko Vokietijon dėstyti

Amerikos istoriją, pasaulio 
istoriją ir anglų kalbą Vasa
rio 16-tos gimnazijoj. Ten 
gyvendamas, aktyviai reiš
kėsi ir politiniuose sluoks
niuose: prevedė politinį se
minarą ir dalyvavo antiso- 
vietinėse demonstracijose 
Bonnoje.

1985 m. Linas buvo iš
vykęs mokslo reikalais į 
Angliją Cambridge Univcr
sity. Po to, nuvyko į Skan
dinaviją dalyvauti Taikos ir 
Laisvės Žygyje, kur sekė 
šio žygio eigą, dalyvauda
mas demonstracijose Ko
penhagoje, Stokolme, Hel

sinkyje ir laivu plaukė per 
Baltijos jūrą. Ten jis buvo 
vienintelis clcvelandietis.

Nuo vaikystės dienų Li
nas priklausė ateitininkų or
ganizacijai, pirmininkavo 
moksleivių kuopai, buvo 
stovyklos komendantas ir 
programų vedėjas. Taip 
pat, prieš išvykdamas į Vo- 

buvo Moksleivių Ateitinin
kų Centro Valdybos pirmi
ninkas.

Virš dešimt metų Linas 
šoko Grandinėlės tautinių 
šokių grupėje ir buvo pre
mijuotas Gintarinės Grandi- 

nčlės Šokėju. Šoko tauti
nius Šokius Šv. Kazimiero 
minėjime Romoje, Lietuvių 
Dienose Australijoje, nemi
nint visą eilę vietovių JAV- 
tijosc ir Kanadoje. L.G.

* * ♦

PARENGIMAI
1993 M.

• RUGPJŪČIO 15 d. sekmadie
nyje DIRVOS GEGUŽINĖ Apanių 
sodyboje.
• RUGPJŪČIO 22 d. Lietuviu 
Klubo Gegužinė.

• RUGSĖJO 10-11-12 d.d. 
Lietuvių Namų 20 - metų sukakties 
Minėjimas.
• 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. Šv. Jurgio 
parapijos rudens Festivalis 11:30 - 
3:30 v.v.

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

• GRUODŽIO 24 d. Bendros

• DIRVA • 1993 m. rugpjūčio 5 d.

DUOTI VARDAI 
ŠAKALIUKAMS.

Liepos 4 d. savaitgalį 
Clevelando Stoties Bokšte 
(Terminai Tower) 12-jo 
aukšto palangėje keleivinių 
sakalų (peregrine falcons) 
lizde išsiperėjo du jaunikliai 
šakaliukai. Jau skaitėte 
DIRVOJE apie jų tėvų var
dus - Scell ir Zenith’ą. 
Clevelando televizijos 5-sis 
kanalas (ABC) buvo paskel
bęs konkursą šakaliukų var
dams parinkti. Gavo tūks
tančius atvirukų su vardų 
pasiūlymais. Dažniausiai 
pasikartoję vardai buvo pra
nešti TV-5 programose ir 
liepos 15 d. sulaukta 12,000 
paskambinimų telefonais. 
41% skambintojų nubalsavo 
už vardus Stars ir Stripcs. 
Patriotinio amerikiečių mar
šo žodžiai sutapo su šaka
liukų gimtadieniu - liepos 
4-ja - JAV Nepriklausomy
bės švente.

Liepos pabaigoje Ohio

Division of Wildlife parei
gūnai uždės šakaliukams 
ant kojų žiedus, kuriuose

7 psl.

MALDININKAI l 
VILNIŲ

Liepos 15 d. iš Lenki
jos Respublikos Suvalkų 
miesto į Vilnių pasimelsti 
prie Aušros vartų išėjo 
didelis būrys maldininkų. 
Tikintieji žygiuoja su šū
kiu: "Teišnyksta tamsa, 
tenugali šviesa".

Maldininkų žygyje da
lyvauja apie 1000 tikin
čiųjų iš visos Lenkijos ir 
užsienio, daugiausia jauni 
žmonės. Didžiausią užsie
niečių grupę sudaro ven
grai.

* * *

KARALIAUČIAUS 
SRITIS NORI TAPTI 

RESPUBLIKA
Srities laikraščiai rašo: 

srities tarybos pirmininkas
J. Semionovas jau kelintą 
kartą pareiškia, kad Mas
kva nekreipia dėmesio į 
šios srities problemas. Jei 
taip bus toliau, Karaliau
čius pasirengęs pasiskelbti 
respublika ir gali nepasira
šyti naujosios Rusijos kon
stitucijos projekto.

bus įgraviruoti jų registraci
jos numeriai ir vardai - 
Stars ir Stripcs. Gcr. J.

DĖMESIO CLEVELANDO LIETUVIAII
LITHUANICA COMMERCE & CARGO INC.

Siunčia siuntinius į Lietuvą adresatams j namus. 
Siuntiniai bus priimami 

Lietuvių Namuose - 877 E. 185 St.
rugpjūčio 22 nuo 2 v.p.p. iki 5 v.p.p.
rugpjūčio 23 nuo 9 v.r. iki 1 v.p.p.

Siuntiniai bus priimami rugsėjo 19-20 d. spalio 3-4 d.
Siuntinių kainos laivu - iki 10Osv. - 67 0-1 sv. minimu™$20 

virš 100 sv.- 570-1 sv.
Siuntinių kainos oro linija - iki 40 sv. - $2.65 -1 sv. mm. $30 

virš 40 sv. - $2.45 -1 sv.
Sudarome Ir siunčiame amerikietiško maisto siuntinius. Pervedame pinigus i 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

Lithuanian Credit Union
Lietuviu. Kredito Kooperatyvas

767 East 185th Street ‘ Cleveland, OH 44119
481-6677

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.

DARBO VALANDOS
antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį * 9:00 vr - 4:00 pp * 

penktadienį * 9:00 vr - 6:00 pp * šeštadienį * 9:0C vr - 12:00 pp * 
sekmadienį parapijoje * 11:00 vr - 12:0G pp *

* Kiekviena taupomoji sąskaita federalinės valdžios (NCUA) apdrausta iki $100,000 *

Matas realtors p X
NORMLS

Broker RITA MATAS - G.R.l. — statė certif ied
real estate appraiser

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

(216) 473-2530 216) 486-2530

ADV. VYTAS MATAS - teisinis patarėjas



DIRVA LIETUVIAI EKONOMINĖJE 
KONFERENCIJOJE

Daytona Beach, Floridoje

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIME 
DALYVAUS AMBASADORIUS 

STASYS LOZORAITIS
Jurgis Janušaitis

Amerikos lietuvių tau
tinės sąjungos Daytona 
Beach skyriaus valdybos 
rūpesčiu ir šiais metais yra 
ruošiamas Tautos šventės 
minėjimas.

Skyriaus valdyba, vado
vaujama Vytauto Abraičio, 
š.m. liepos 15 d. vicepirmi
ninko Petro Lanio namuose, 
savo posėdyje apsvarstė vi
sus Tautos šventės minėji
mo reikalus ir nutarė minė
jimą ruošti š.m. rugsėjo 
mėn. 12 d., sekmadienį.

Minėjiman skyriaus pir
mininkas Vytautas Abraitis 
pakvietė garbingą svečią, 
Lietuvos respublikos amba
sadorių Washingtone, DC 
Stasį Lozoraitį.

Ambasadorius kvietimą 
maloniai priėmė, sutiko mi
nėjime dalyvauti ir pasakyti 
pagrindinę kalbą.

Ambasadoriaus atvyki
mas į šį gražų lietuvių telki- 
gaitjų vraicnisr'riuiYuOs lie
tuviams, ne tik daytoniš- 
kiams.

Skyriaus valdyba paruo
šė ir minėjimo programą. 
Minėjimas pradedamas rug
sėjo mėn. 12. d. 2 vai. 30 
min. Prince of Peace iškil
mingomis pamaldomis už 
Lietuvą. Pamaldose daly
vaus ir gerb. svečias Stasys 

DIRVOS - VILTIES

ĮVYKSSEKMADIENĮ, RUGPJ. 15 D.
(8020 MULBERRY ROAD, CHESTERLAND, OHIO)

Pradžia 12 vai.
Įėjimo mokestis - auka

Šilti pietūs. Bufeto užkandžiai. Gėrimai. Loterija. Dainos.

PELNAS SKIRIAMAS "DIRVAI”

Lozoraitis. Šv. Mišias au
kos lietuvių sielovada besi
rūpinantis kun. Ričardas 
Grasso. Pamaldų metu gie
dos choras Sietynas, vado
vaujamas muz. Antano 
Skridulio. ;

Tuojau po pamaldų 
vykstama į vieną iš gražiau
sių Daytona Beach Treasure 
Island Inn viešbutį, kur 
vyks pokylis ir akademinė 
dalis su trumpa programa. 
Kaip minėjau čia pagrindinę 
kalbą pasakys Lietuvos res
publikos ambasadorius Sta
sys Lozoraitis.

Būtų nepaprastai gražu, 
kad šiame minėjime daly
vautų ne tik plačiųjų Dayto
na Beach apylinkių lietu
viai, bet ir kitų vietovių - 
St. Petcrsburg, Juno Beach, 
Miami, Sunny Hills ir kiti.

Minėjime skaitlingai da
lyvaudami pagerbsime ir 
garbingąjį svečią ambasado- 

f pokylį ir 'mindjimą 
viešbutyje reikės iš anksto 
įsigyti bilietus. Tuo rūpina
si ir visus lietuvius infor
muos ALT S-gos Daytona 
Beach skyriaus valdybos 
nariai.

Svečią glogos skyriaus 
pirmininkas Vytautas Ab
raitis.

(Atkelta iš 1 psl.) 
miama programa jai skirti 
aukštą Japonijoje numatytą 
paramą.

Paminėta, kad propor
cingi fondai teks ir Pabaltijo 
respublikoms. Mažai buvo 
minima Ukraina. Todėl ki
lo klausimai, ar tikrumoje 
Ukraina yra ignoruojama? 
Visi kalbėtojai įteikė įvai
rios dokumentinės medžia
gos, kur remiamų ir remtinų 
valstybių sąrašuose yra Lie
tuva, Latvija ir Estija.

Paskutinis kalbėtojas, at-

Reta proga ir Floridos 
lietuviams susitikti su Lie
tuvos respublikos atstovu 
ambasadorių Stasiu Lozo
raičiu. Tikimasi susilaukti 
ir vietinės amerikiečių spau
dos dėmesio.

Vilniaus miesto burmistras V. Jasulaitis taria sveikinimo žodj 
Dariaus-Girėno paminklinės lentos atidengimo iškilmėse Chicagos 
Midway aerodrome liepos 17 d. Prie jo vertėja Loreta Visomirskytė. 

Ed. Šulaičio nuotr.

stovavęs JAV valdžią (Bal
tuosius Rūmus), buvo Stro- 
be Talbott - Valstybės De
partamento Specialus amba
sadorius buvusioms SSRS, 
respublikoms. Jis yra labai 
plačios orientacijos žmogus 
ir gerai žino Rytų Europos 
reikalus. Diskusijoje iškilo 
terminologijos klausimas, - 
kas dabar yra Rytų Europa, 
kas Nepriklausomos Valsty
bės ir kur priklauso Pabalti
jo respublikos.

Tikrumoje, ten yra dvi 
valstybių grupės: Rytų Eu
ropos ir Centro Europos 
(šiai grupei turėtų priklau
syti ir Pabaltijo valstybės). 
Ligi šiol vis minima buv. 
Sovietų Sąjunga.

Iškilus klausimui apie 
rusų kariuomenės nesitrau- 
kimą iš Pabaltijo valstybių, 

ambasadorius Talbott užti
krino, kad JAV Prezidentas 
laikysis Kongreso nurody
mų ir darys spaudimą į Ru
sijos vyriausybę.

Taip vadinami žmogaus 
teisių klausimai yra visai ki
tas reikalas, spręstinas savo 
keliu. Ten dalyvavęs Rusi
jos Kongreso atstovas pa
klausė, ar jis gali būti pri
imtas i Valstybės Departa
mentą ir tuo reikalu kalbėti. 
Atsakymas: žinoma, taip. 
Mums, lietuviams, norėjosi 
jo paklausti kokias "žmo
gaus teises" jie pritaikė į Si
birą ištremtiems lietuviams 
ir lenkų karininkams Katy- 
ne. Ar ne gėda jiems dabar 
kalbėti apie "žmogaus tei
ses". Žinoma, reikės ir 
mums apie tai kalbėti Val
stybės Departamente.

Po šios konferencijos 
Pabaltiečių organizacijų da
lyviai buvo pakviesti pasi
tarimui ir kavutei į Lino 
Kojelio vadovaujamą "JAV - 
Baltijos" fundacijos įstaigą.

Šioje konferencijoje ne
galint dalyvauti Amerikos 
Lietuvių Tarybos pirminin
kui G. Lazauskui, kuris bu
vo pakviestas vienas iš pir
mųjų, jam atstovavo dr. Jo
nas Genys, Marylando Uni
versiteto profesorius, kuris 
gerai pažįsta dabartinės Lie
tuvos reikalus, ypač ekolo
ginę padėtį.

*****
Lankantis Chicagoje 

mivcrtv GdcCtGlj cit , 
ALTO pirm. G. Lazauskas 
turėjo progą susitikti su Vil
niaus miesto vyr. architektu 
Danu Rusecku ir miesto 
planuotoju Prof. Jurgiu Va
nagu. Paaiškėjo, jog ne tie
sa, kad istoriniai paminklai, 
kaip Vilniaus ir Kauno pi
lys, norima privatizuoti, 
kaip kai kurioje spaudoje 
buvo skelbiama ar daroma 
panašios išvados. Rūpina
masi Medininkų pilies atsta
tymu. informacija

*****

SANTVARO 
ĮAMŽINIMAS 

(Atkelta iš 3 psl.)
Savo prisiminimus apie po
etą Santvarą pasakojo My
kolas Karčiauskas, Kazys 
Bradūnas ir aktorė Rūta 
Staliliūnaitė. Buvo paskai
tyta nemažai Santvaro eilė
raščių. Visiems didžiausią 
įspūdį paliko Stasio Santva
ro balsas iš "juostos": skai
tant savo eilėraščius ir pa
dainuojant A. Kačanausko 
"Karvelėli mėlynasai, kar
velėli tu pilkasai"...

Šventė buvusi graži ir 
jaudinanti. Ir cituotu N. 
Masiulienės žodžius pabai
goje: "Ateičiai planuojame 
pavasarį, Poeto gimimo die
ną, rengti Jo poezijos skai
tymus, nes jos lobiai dar tik 
pradėti semti."
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