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TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

NEUŽGIJUSI II PASAULINIO 
KARO ŽAIZDA

Eivydas Radvila
galima pasinaudoti šiais susi
dūrimais, kadangi niekas iš 
esmės neprieštarautų dides
niam Lietuvos poveikiui.

V. Landsbergis teigė, 
kad Rusijos įgaliojimai admi
nistruoti šį kraštą yra teisiš
kai silpni ir grindžiami viena
šaliu Rusijos pareiškimu, kad 
Rusija yra SSRS paveldėtoja, 
nors pretendentų gali būti 
daugiau. Jis sakė, jog Kara
liaučiaus kraštas pagal Pots
damo konferencijos nutari
mus buvo laikinai pavestas 
administruoti Sovietų Sąjun
gai tik iki taikos sutarties su 
Vokietija. Anot profesoriaus, 
Vokietijos susivienijimas ne
buvo taikos sutartis, taigi Vo
kietija niekam neperdavė Ka
raliaučiaus krašto suverini- 
teto, o Rusija į šios teritorijos 
suverinitetą gali turėti tik jė
ga bei "Vakarų dvasiniu silp
numu" grindžiamų pretenzi
jų. Jo nuomone, tai Europos 
problema, kurią spręsti būtų 
galima pakeitus laikiną Rusi
jos administravimą į kokios 
nors tarptautinės struktūros 
administravimą. Jis taip pat 
peikė Lietuvos valstybės at
stovų pasisakymus, kuriose 
jie pabrėžia Karaliaučiaus 
kraštą esant neatskiriama Ru
sijos dalimi ir ragino atkreip
ti dėmesį į JAV kongrese 
svarstomą rezoliuciją, kurio
je šios žemės taip pat vadina
mos Rusijos laikinai admi
nistruojamomis.

Č. Stankevičius sakė, 
kad iškilusį klausimą turėtų

Kiek netikėtai platesnio 
atgarsio susilaukė rugpjūčio 
2 dieną Vilniuje įvykusi Ma
žosios Lietuvos reikalų tary
bos surengta konferencija 
"Postdamas ir Lietuva". Ren
ginys vyko minint penkias
dešimtąsias II-jo pasaulinio 
karo nugalėtuoju Rytų Euro
pos pasidalijimo metines bei 
tai, kad kaip tik šių metų 
rugpjūčio antrąją baigėsi Ber
lyno (Postdamo) konferenci
joje Sovietų Sąjungai suteik
tas laikinas mandatas valdyti 
dalį istorinės Prūsijos valsty
bės, tai yra vakarines baltų 
žemes.

Pokalbyje, be kitų, daly
vavo Seimo nariai B. Genze
lis, V. Landsbergis, buvęs 
derybų su Rusija delegacijos 
vadovas ambasadorius Č. 
Stankevičius. B. Genzelis 
tvirtino, kad Lietuva didesnį 
poveikį Karaliaučiaus krašto 
ateičiai galėtų turėti ne nau
dodamasi jėga ar rašydama 
rezoliucijas, bet veikdama 
kultūriškai ir ekonomiškai. 
Svarbiausia, jo nuomone, 
ieškoti interesų sutapimo su 
kitomis valstybėmis, o jų ga
lima rasti, kadangi padėtimi 
Karaliaučiaus krašte, kai jis 
grėsmingai Rusijos militari
zuotas, nepatenkintas nie
kas, išskyrus pačią Rusiją. 
Kita vertus, vokiečiams ne
priimtinas Lenkijos ir Rusi
jos įtakos šiame krašte stiprė
jimas, o Lenkija nenori, kad 
įsigalėtų Rusija ar Vokietija. 
Todėl, pasak B. Genzelio,

Prieš dvejus metus, 1993 m. rugpjūčio 31 d.,iš Lietuvos buvo išvestas paskutinis sovietų okupacinės kariuomenės dalinys. 
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išspręsti tie, kurie jį sukūrė 
prieš penkiasdešimt metų. 
Atsakydamas į klausimą dėl 
Lietuvos sutartyje su Rusija 
esančio sakinio, kuriame ša
lys "pripažįsta esamos sienos 
nepažeidžiamą", diplomatas 
teigė, kad tokiu būdu pripa
žįstamas esamas status quo, 
bet ne suvereniteto teisė.

Konferencijoje pritarta 
Mažosios Lietuvos reikalų 
tarybos minčiai siekti, kad 
sutelktomis pastangomis bū
tų apsaugotas lietuvių istori
nis tęstinumas Karaliaučiaus 
krašte ir pripažinta jų prigim
tinė teisė grįžti į savo prose
nelių žemę.

Kiek anksčiau kreipimąsi 
dėl Prūsijos likimo yra priė
męs ir lietuvininkų bendrijos 
"Mažoji Lietuvą" suvažiavi
mas. Jame Lietuvos valdžia 
bei Pasaulio lietuvių bendruo
menė raginamos inicijuoti 
tarptautinės konferencijos - 
kaip tai numatyta Potsdamo 
konferencijoje - Prūsijos 
ateities klausimu sušaukimą, 
demiliatrizuoti kraštą, o Prū
siją pripažinti baltų pasaulio 
dalimi, išlaisvinant ją nuo bet 
kokio siuzereno.

Rusija savo teises į Kara
liaučiaus kraštą paprastai 
grindžia dviem argumentais. 
Visų pirmą, sakoma, kad Po
karinės Europos sienos įtei
sintos prieš 20 metų pasira
šytu Helsinkio baigiamuoju 
aktu, o Rusijai tapus SSRS 
teisių perėmėja, šis kraštas 
savaime tapo Rusijos dalimi. 
Antra, 1990 metų rugsėjo 12 
dieną VFR, VDR, SSRS, JAV, 
Didžioji Britanija ir Prancū
zija (formulė 4+2) pasirašė 

(Nukelta į 3 psl.)

KALBA - TAUTINĖS KULTŪROS 
GIMDYTOJA

Kazys Saja

Žmogus ieško savaip su
prastos laimės, dažnai nesu
vokdamas, kad laimė - padi
dėjęs jo gyvybingumas. Jį 
gali kurstyti jaunystės iliuzi
jos, meilė, kūryba, kokio 
nors tikslo siekimas. Trum
piau sakant, vienokia ar kito
kia, blausiau arba ryškiau 
šviečianti VILTIS.

Tas pats pasakytina ir 
apie tautą. Kai kam atrodo, 
kad Lietuvos kultūra labiau 
klestėjo ar bent jau buvo reikš
mingesnė bolševikinės oku
pacijos dešimtmečiais. Gal
būt. Mes gyvenom troškimu 
išlikti, VILTIMI, kad toji ne
žmoniška, tarsi paties šėtono 
sukurta imperija turi sužlug
ti. Ir vylėmės, kad iškovota 
laisvė suteiks mums galių su
klestėti - ekonomiškai ir dva
siškai.

Kodėl taip neatsitiko? 
Stebimės iš kur tas nuopuo
lis, iš kur tiek daug cinizmo, 
rezignacijos ir nihilizmo. Ko
dėl prarado įtaką inteligenti
ja, meno kūrėjai ir net Baž
nyčia?

Aš drįsčiau atsakyti klaus
damas, ar kada nors žmoni
jos istorijoj yra egzistavus 
tokia pragaro mėsmalė, viso 
civilizuoto pasaulio akivaiz
doj žiauriausiais būdais nu
kankinus, išžudžius dešimtis 
milijonų žmonių, kitus pa
vertusi budelių parankiniais 
arba dieną naktį drebančiais 

vergais? Kodėl bolševizmas 
netapo moralinio monstro si
nonimu? Ne tik Lietuvoj - 
visoj buvusioj Sovietų impe
rijoj iki šiol nėra nubaustas 
nė vienas tos pragaro maši
nos konstruktorius, ideolo
gas, egzekucijų vykdytojas? 
Pasaulio galingiesiems tole
rantiškai besišypsant, morali
niai monstrai grįžta į savo 
pozicijas.

Argi tai nėra pasityčioji
mas iš sveiko proto, sąžinės 
ir visų moralinių kriterijų? Iš 
mūsų vilčių sukurti humaniš
ką, kultūringą, teisinę valsty
bę? Nusvyra rankos, į sielą 
braunasi slegiantis pojūtis, 
jog nebėra nei Dievo dangu
je, nei teisingumo kriterijų 
žemėje. Tik idiotai gali pais
tyti apie Tiesą, Gėrį ir Grožį, 
tik apgailėtini mulkiai galėjo 
aukotis ir žūti už savo Tė
vynę...

Besišaipančių iš nevykė
lių kultūros kūrėjų vis dau
giau ir daugiau. Žodžiai: 
patriotizmas, tauta, tautinė 
kultūra ir mokykla dažnai 
parašomi kabutėse - siūloma 
skaityti su pašaipa. Rekla
muojamas iš Vakarų perka
mas ir vagiamas kičas. Ir - 
kas baisiausia - nesulaiko
mai toliau teršiama GIMTO
JI KALBA - tautinės kultū
ros ir savimonės pagrindas. 
Daugelis valstybės vyrų kal
ba taip, tarsi jie tebūtų baigę 
pradžios mokyklą ir niekad 
negirdėję, kaip šneka jų tė
vai. Daug kam vertėtų pri
minti, kad žmogaus kūrybinė 
veikla labai priklauso nuo to, 
kiek jo "kompiuteris" galvoj 
yra įsisavinęs gimtosios kal
bos "baitų".

Taip, Lietuvoj mažiau 
parašoma knygų, apleistos 
arba uždarytos bibliotekos, 
skursta teatrai ir muziejai, ta
čiau tragiškiausia, kad mo
kyklose jau trūksta kelių 
tūkstančių gimtosios kalbos 
mokytojų. Skurdūs atlygini
mai, abejingumas humanita
rams privertė juos keisti pro
fesiją, ieškotis geresnio už
darbio.

Gal kai kam atrodys, kad 
man derėjo kalbėti labiau 
"piano", bet miegančių girto 
miegu niekas dūdele nežadi
na. Atėjo metas skambinti 
visais varpais.
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Girdėta iš Vilniaus
• ALGIRDAS BRAZAUSKAS PRIĖMĖ VOKIETIJOS 

GYNYBOS MINISTRĄ. Vokietija ir toliau aktyviai rems 
Lietuvos integraciją j Europos politines ir gynybines struktū
ras, pasakė antradienį pokalbyje su Respublikos Prezidentu 
Algirdu Brazausku Vokietijos gynybos ministras Volker Ruhe. 
Pirmadienj jo vadovaujama delegacija atvyko su dviejų die
nų oficialiu vizitu.

Algirdas Brazauskas padėkojo Vokietijos Vyriausybei 
bei gynybos ministerijai už visokeriopą paramą, suteiktą 
Lietuvai po nepriklausomybės atkūrimo. Jis pareiškė įsitiki
nimą, kad šalių bendradarbiavimas ateityje bus plečiamas 
įvairiose srityse.

Pokalbyje aptartos Kaliningrado srities demilitarizavimo 
problemos, Baltijos valstybių santykiai su Rusija, pasikeista 
nuomonėmis apie politinę padėtį kai kuriose NVS šalyse.

• VOKIETIJOS GYNYBOS MINISTRAS MANO, JOG 
LIETUVOS PATIRTIS GALI PRAVERSTI VOKIETIJAI. 
"Lietuvos patirtis bendradarbiaujant su Ukraina, Baltarusija ir 
kitomis NVS šalimis gali praversti Vokietijai", antradienį Sei
mo rūmuose surengtoje spaudos konferencijoje sakė dvi 
dienas su oficialiu vizitu mūsų šalyje viešėjęs Vokietijos gy
nybos ministras Volker Ruhe.

"Pirmiausia reikia atlikti namų darbus", pabrėžė minis
tras, atsakydamas į klausimą apie NATO plėtros perspekty
vas. Jo teigimu, kol kas per anksti diskutuoti, kurios valsty
bės bus pirmiausia priimtos j šią tarptautinę organizacija. 
Svečias pažymėjo, kad Vokietija yra viena aktyviausių NATO 
ir Europos Sąjungos plėtros šalininkių.

Svečias teigė remiąs Lietuvos siekį sukurti bendrą karinį 
dalinį su Lenkija. Tokio pobūdžio sąjungos gana dažnos 
Vakarų Europoje, tvirtino jis.

Teigiamai įvertinęs savo vizito rezultatus, ministras pa
žymėjo, jog Vokietija ir Lietuva ateityje bendradarbiaus dar 
intensyviau.

• AUKŠTASIS MOKSLAS LIETUVOJE VĖL ATGAUNA 
SAVO PRESTIŽĄ. Pagrindiniai šios vasaros įspūdžiai - tai 
sėkmingas Lietuvos moksleivių dalyvavimas tarptautinėse 
olimpiadose ir labai dideli konkursai stojant j aukštąsias ša
lies mokyklas, šiais žodžiais pirmadienj Vyriausybės rūmuo
se įvykusią spaudos konferenciją pradėjo Lietuvos švietimo 
ir mokslo ministras Vladislavas Domarkas. Ji buvo skirta ar
tėjantiems mokslo metams ir informacijai apie padėtį šalies 
švietimo sistemoje.

Lietuvos moksleiviai dalyvavo keturių dėstomų dalykų 
tarptautinėse olimpiadose - informatikos olimpiada vyko 
Olandijoje, fizikos - Australijoje, chemijos - Kinijoje, o 
matematikos - Kanadoje. Jose iškovota aukso, sidabro bei 
bronzos medalių, gauta pagyrimo raštų.

Šiemet stojančiųjų į aukštąsias mokyklas vidurkis buvo 
2,33 stojančiojo į vieną vietą. Tai pats geriausias rodiklis per 
pastaruosius penkerius metus. V. Domarko nuomone, jis 
įrodo, kad visuomenės sąmonėje įvyko lūžis, vėl pradeda
mas vertinti aukštasis mokslas, ko nebuvo užgimstant komer
cijai, verslui, įvairioms privačioms struktūroms. Šiais moks
lo metais penkiolikoje aukštųjų Lietuvos mokyklų studijuos 
daugiau kaip 10 617 studentų ir 1 891 laisvasis klausytojas.

• LIETUVA MINĖJO JUODOJO KASPINO DIENĄ. Rug
pjūčio 23 dieną visoje Lietuvoje buvo iškeltos valstybinės 
vėliavos, perrištos juodu kaspinu. Jos simbolizavo skaudžią 
Lietuvai sukaktį, kai buvo pasirašyta Molotyovo - Riben
tropo sutartis. Parlamento nutarimu rugpjūčio 23-ji paskelb
ta "Juodojo kaspino" diena.

Vakare Vilniaus arkikatedroje bazilijoje buvo aukojamas 
šv. Mišios. Po jų gedulo eisena žygiavo centriniu miesto 
prospektu. Mitinge, įvykusiame prie Seimo rūmų, dalyvavo 
keli tūkstančiai žmonių. Jame kalbėjo opozicinių partijų 
vadovai.

Pirmą viešą mitingą, skirtą šiai datai, 1987 metais Vil
niuje prie Adomo Mickevičiaus paminklo, surengė Lietuvos 
Laisvės Lyga, pogrindyje veikusi politinė organizacija. Jo 
organizatoriai buvo suimti, tačiau KGB bylos neiškėlė.

Po metų Vingio parke Vilniuje surengtame mitinge daly
vavo apie 100 tūkstančių žmonių. Tada pareikalauta, kad 
Sovietų Sąjungos vadovai bei SSRS liaudies deputatų su
važiavimas pripažintų Molotovo - Ribentropo protokolus ne
tekusiais galios.

1989 metų rugpjūčio 23 dieną Lietuvos Sąjūdis ir Latvi
jos bei Estijos nacionaliniai frontai organizavo "Baltijos ke
lią*. 600 kilometrų ilgio magistralėje nuo Vilniaus iki Talino 
susikibę rankomis stovėjo apie milijonas žmonių.

• NUO ŽVAIGŽDŽIU KONCERTO IKI MUZIKOS PAMO
KOS. Didžiuliu koncertu Vilniuje, Katedros aikštėje, rugsėjo 
1-ąją bus pradėta muzikos pažinimo programa "Beauštant! 
aušrelė". Koncerte dalyvaus įžymiausi Lietuvos atlikėjai ir 
muzikiniai kolektyvai.

Pagal šios programos planus rugsėjis bus skirtas 120- 
osioms Mikalojaus Konstantino Čiurlionio gimimo metinėms 
paminėti. Visą šį mėnesį Lietuvos mokyklose ketinama reng
ti apie pusšimtį muzikos pažinimo pamokėlių ir koncertų, 
kuriuose dalyvaus muzikos atlikėjai.

Pamažu artėja JAV 
rinkimai

Vasara baigiasi, ateina 
ruduo ir ateinančių metų JAV 
rinkimai. Rugpjūčio 11 d. 
Dalias mieste įvyko svarbus 
politikų suvažiavimas, kurį 
organizavo bilijonierius Ross 
Perot. Suvažiavę politikai 
svarstė klausimą, kaip "paruoš
ti mūsų šalį 21-mąjam šimt
mečiui". Kaip žinoma, po
nas Ross Perot dar 1992 me
tais kėlė klausimą, jog dabar
tinės Amerikos partijos nesu
geba nustatyti naujų politinių 
gairių. Jis pats kandidatavo į 
prezidento vietą, pats apmo
kėjo milžiniškas susidariu
sias išlaidas, apie 30 mil. dol. 
ir gavo apie 20 mil. ameri
kiečių balsų. Respublikonų 
partijos veikėjai iki šiol ne
užmiršta, kad greičiausiai dėl 
Perot kandidatavimo 1992 m. 
rinkimus respublikonų kan
didatas George Bush pralai
mėjo.

Rašo Algirdas Pužauskas

Trečioji partija?
Dalias konferencijos da

lyvių tarpe buvo Perot įsteig
to politinio judėjimo "United 
We Stand America" delega
tai iš visų valstijų. Buvo pa
sakyta daug kalbų, svarstyta, 
kaip JAV vyriausybė turėtų 
subalansuoti valstybinį biu
džetą, kaip reikėtų išeiti iš 
dabartinių įsiskolinimų, kaip 
spręsti šalpos, imigracijos, 
sveikatos apdraudos ir kitus 
opius klausimus. Tarp svar
biųjų konferencijos aktyvių 
dalyvių buvo respublikonų 
partijos jau pasiskelbę kandi
datai į prezidento vietą, buvo 
ir svarbūs demokratų partijos 
veikėjai, nedalyvavo tik da
bartinis prezidentas Clintonas.

Kai kuiie Ross Perot rė

Nuo spalio iki balandžio planuojama surengti 90 muzi
kos dienų - po 9 kiekvienoje apskrityje. Muzikos akademi
jos padalinių tr konservatorijų sudarytos atlikėjų grupės vyks 
į rajonų mokyklas. Čia jie dalyvaus atvirose muzikos pamo
kose bendrojo lavinimo bei specializuotų muzikos mokyklų 
auklėtiniams, rengs koncertus.

• PRADEDAMAS REKONSTRUOTI ZOKNIŲ AERO
DROMAS. Kitą savaitę pradės darbą ekspertai iš Olandijos, 
kurie atliks Zoknių aerodromo prie Šiaulių miesto vietovės 
techninį įvertinimą. Zokniuose sovietų kariuomenė turėjo 
vieną moderniausių Baltijos regione aerodromų. Jo takai 
buvo pritaikyti "Burano" tipo kosminių laivų nusileidimui.

Šiaulių savivaldybė paskelbė konkursą buvusį aerodro
mą pritaikyti tarptautiniams krovinių pervežimams. Konkur
są laimėjo "Philips" firma, kurios būstinė yra Eindhovene. 
Pagrindinius darbus atlikti ji pasamdė Nyderlandų aviacijos 
kompanija NACO.

"Philips" žada modernizuoti Zoknių aerouostą per 22 
mėnesius. Manoma, kad investicijos atsipirks per septyne
rius metus su sąlyga, kad per dieną bus atliekama ne ma
žiau kaip 15-16 skrydžių.

• PRIEŠ TŪKSTANTI DIENŲ PRADĖJO DIRBTI LIETU
VOS SEIMAS. Seimo pirmininko pavaduotojo Juozo Berna- 
tonio nuomone, parlamentinė vykdomosios valdžios kontrolė 
"geriausiu atveju yra tik patenkinama". Tuo tarpu Seimo 
veiklą įstatymų leidybos srityje jis vertina gerai ir kai kuriais 
atvejais net labai gerai. Seimas privalo sustiprinti vyriausy
bės kontrolę, sakė jis trečiadienį surengtoje spaudos konfe
rencijoje ta proga, kad šios savaitės pradžioje suėjo tūkstan
tis dienų, kai veikia Lietuvos Seimas.

Juozas Bernatonis, pavaduojantis šiuo metu su oficialiu 
vizitu į Naująją Zelandiją ir Australiją išvykusį Česlovą Jur
šėną, priminė, jog per Seimo darbo laiką priimti 568 įstaty
mai, 465 nutarimai ir 26 rezoliucijos. Aukščiausioji Taryba, 
dirbusi tiktai vienuolika dienų trumpiau, priėmė 334 įstaty
mus, tačiau dvigubai daugiau negu Seimas nutarimų bei 
rezoliucijų, šis palyginimas, sakė Juozas Bernatonis, rodo 
ne tik Aukščiausiosios Tarybos bei jos vadovybės darbo sti
lių, bet irtai, jog "tuo metu daug ką reikėjo išsakyti".

Juozas Bernatonis apgailestavo, kad Seimo opozicija, 
kurioje yra nemažai buvusios Aukščiausiosios Tarybos na
rių, vengia konstruktyvaus dialogo. Sprendžiant iš Vytauto 
Landsbergio pareiškimų, opozicija tam nelinkusi ir ateinan
čioje sesijoje, sakė jis.

• LIETUVOJE DIRBS NAUJAS JAV GYNYBOS ATAŠĖ. 
Pulkininkas leitenantas Ralph Roy Rhea pakeis dvejus me
tus mūsų šalyje dirbusią JAV gynybos atašė brigados gene
rolą Tiiu Kerą.

1953 Texaso valstijoje gimęs R. Rhea yra Kalifornijos 
universiteto humanitarinių mokslų bakalauras, taip pat įgijęs 
šios srities magistro laipsnius VVebsterio ir Indianos univer
sitetuose.

Pastaruoju metu pulkininkas leitenantas R. Rhea tarna
vo Pentagone. Kaip patarėjas jis padėjo formuoti naciona
linę JAV politiką Jugoslavijos ir Balkanų pusiasalio atžvilgiu, sa
vo išvadas pateikdamas prezidentūrai bei gynybos sekretoriui.

Dabartinis karinis laipsnis R. Rhea suteiktas 1992 metų 
lapkričio 1 dieną.

Pulkininkas leitenantas kalba keliomis užsienio kalbomis, 
yra daug keliavęs po Aziją bei Europą. Be kitų apdovanojimų, 
jam yra įteikti Nusipelniusio gynybos tarnautojo bei Armijos 
pagyrimo medaliai ir Parašiutininko kaspinas. ELTA

mėjai neslėpė savo noro įsteig
ti šalyje trečią politinę parti
ją, kuri išvaduotų šalį iš fe
deralinės valdžios "diktatū
ros", nustatytų kraštui naudin
gas ekonomines gaires ir ves
tų valstybę į šviesią ir lai
mingesnę ateitį. Komentato
riai kalba, kad tai aktyvių ir 
piktų amerikiečių judėjimas, 
kurio narių balsai labai reika
lingi ateinančių metų balsa
vimo kandidatams: respubli
konams ir demokratams. Ki
ti kalba, kad šitas judėjimas 
naudingiausias dabartiniam 
prezidentui Clintonui, nes 
Ross Perot politinių rėmėjų 
tarpe yra daugiau respubli
konų negu demokratų.

Rėmėjų tarpe tik 10 nuoš. 
apklausinėtų žmonių pasakė, 
kad Amerikos ateitis yra de
mokratų partijos rankose. 
Apie 40 nuoš. tvirtino, kad 
šalies ateitis - respublikonų 
partijoje.

Ar senatorius?
Svarbiausiu respubliko

nų partijos kandidatu prezi
dento vietai laikomas Senato 
daugumos vadas šen. Bob 
Dole. Jis pasakė JAV guber
natorių suvažiavime kalbą, 
kurioje žadėjo paskelbti "va
dovaujančius dėsnius" svei
katos, šalpos reformoms iš
spręsti. Svarbiąsias konku
rentas senatoriui Dole yra ki
tas Senato respublikonas, 
Texas šen. Phil Gramm. Jis 
bando laikyti save truputi to
liau į dešinę nuo šen. Dole. 
Judviejų debatai Senate jau 
yra sukėlę įtempimų ir piktą 
gražbylystę. Jų, kaip papras
tai, prieš pirminius balsavi
mus bus daugiau.

Ar gubernatorius?
Kalbant apie respubliko

nus kandidatus, negalima pa
miršti Kalifornijos guberna
toriaus Pete Wilsono. Šie
met valstijai pavyko surinkti 
daugiau pajamų mokesčių, 
ekonominė padėtis, nežiūrint 
visokių gamtos nelaimių, su
stiprėjo. Gubernatorius galė
jo paskirti daugiau lėšų švie
timui, tačiau sumažino lėšas 
šalpai, bandydamas priversti 
iš šalpos gyvenančius ieškoti 
darbo. Kalifornijos biudže
tas siekia 57.5 bil. dolerių. 
Švietimui teko 15.2 bil. dol. 
Gubernatoriaus populiarumas 
gyventojų tarpe pakilo. Jis 
laikomas rimtu kandidatu ir į 
prezidento vietą. Jei partijos 
konvencija jo ir neparinktų 
kandidatu, gerėjanti ekono
minė padėtis paskatintų kali- 
fomiečius balsuoti už respub
likoną kandidatą.

Po 1994 m. rinkimų res
publikonai perėmė Kongreso 
rūmų vadovybę. Jų persvara 
vis didėja ir be rinkimų. Du 
demokratai senatoriai perėjo 

(Nukelta į 9 psl.)



• DIRVA* 1995 m. rugpjūčio 31 d. 3 psl.

TAUTINĖS MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS
TEL (216) 531-8150 
FAX. 216 531-8428

P.O. BOX 19191 CLEVELAND, OHIO 44119-0191 
19807 CHEROKEE AVENUE •CLEVELAND, OHIO’44119

THE LITHUANIAN NATIONAL NEVVSPAPER 
EDTTOR: DR. ANICETAS BUNDONIS

DIRVA (USPS 157-580)
Postmaster. Šerto address changes to DIRVA 

19807 Cherokee Avė. Cleveland, OH. 44119-0191

Second-class postage paid at Cleveland, Ohio and additional mailing 
offices. • Published VVeekly except: 4th of July, Labor Day 4 Christmas by 
Ameriean Lithuanian Press 4 Radio Assn. VILTIS, INC. ♦ Subscription per 
year $30.00 • Single copy 65 cents.

Prenumerata^netams $30.00, pusei metu $17.00 • Atskiro numerio kaina 
65 centų • Straipsniai pasirašyti pavarde, inicialais ar slapyvardžiu nebūtinai 
išreiškia redakcijos nuomone. * Nespausdinti straipsniai grąžinami tik 
autoriams prašant - Už skelbimu turini ir kalbą redakcija neatsako.

VALSTYBĖS 
TVARKYMO MENO

Reikia pasimokyti ir iš praeities
Juozas Žygas

Jeigu palyginsime 1918- 
tuosius ir 1990-tuosius me
tus, tai daug skirtumų ir kai 
kuriuos panašumus galėsime 
surasti. Pirmiausia, tiek 1918 
m., tiek ir 1990 m. kraštas 
tebebuvo okupuotas ir jame 
tebešeimininkavo okupacinė 
kariuomenė ir administracija. 
Pirmuoju atveju, būtent 1918 
m., buvo daug sunkiau į pa
saulį išeiti, kadangi Lietuva 
beveik visuotinai buvo "Tema 
incognita". Nes senųjų laikų 
istorija buvo užmiršta, o vi
duramžių ir vėlesnių laikų 
(mums patinka ar ne!) Lietu
va tebuvo žinoma, kaip Len
kijos karūnos provincija. O 
antruoju atveju, nors Lietu
vos okupacijos Vakarai ne
pripažino, ir Lietuva nors ant 
popieriaus juridiškai tebeeg
zistavo, bet niekas nebuvo 
linkęs Rusijos užpykdyti, o 
juo labiau jos imperijos ar
dyti. Tuo maždaug panašu
mai ir pasibaigia.

Po pirmojo pasaulinio 
karo Lietuvai atsistatant, kraš
tas buvo karo nuniokotas, 
daug miestelių ir miestų su
deginta, įmonių mašinos ir 
net bažnyčių varpai į Rusiją 
išvežti. Priedo, prisidėjo be
veik visur siautusi "ispanka", 
nuo kurios tūkstančiai išmi
rė. Be to, didelė dalis inteli
gentijos (kurios ir taip mažai 
tebuvo) dar buvo vos bepra
dedanti iš Rusijos grįžti. Vos 
tepradėjus savo kariuomenę 
organizuoti, iš Rytų jau pra
dėjo raudonųjų armijos brau
tis. Vyriausybei vos tepradė
jus krašto reikalus tvarkyti, 
teko gruodžio mėn. gale iš 
Vilniaus evakuotis. Prieglob
stį susirado Kaune, kuris tuo
met tebuvo žydiškai lenkiš
kas tvirtovės miestas. Vilnių 
bolševikai užėmė 1919 m. 
sausio 5 d.. Netrukus teko 
kovoti net trijuose frontuose.

Nežiūrint to Lietuva po 
penkerių metų, nors ir nusto
jusi, (bet neatsižadėjusi) treč
dalio etnografinių žemių, pra

dėjo tvarkytis ir savo jėgo
mis ant kojų atsistoti. Suge
bėjo ne tik priešus atmušti, 
atgauti Klaipėdą, bet jau tu
rėjo ir stiprų litą, kurio nerei
kėjo dirbtinai prie nieko pri
rišti. Niekas infliacijos žo
džio negirdėjo. Tuomet pa
skolų, ne taip kaip dabar, nie
kas nedalino ir Lietuva jų ne
ieškojo, nepriimant domėn 
to, kad pradžioje gavo iš Ame
rikos 6 mil. dolerių vertės 
uniformų, batų, vaistų ir mais
to. Tai buvo Amerikos ka
riuomenės atsargos, kurių 
neapsimokėjo iš Prancūzijos 
atgal į namus vežti, tad gud
riai į skolą pardavė.

Sudegusių pastatų vieto
jo pradėjo atsirasti nauji, or
ganizavosi kooperatyvai ir 
steigėsi pieninės. Prasidėjo 
žemės reforma ir priemies
čiuose sklypų dalinimas. Že
mės ūkis iš buvusio grūdų ir 
linų ūkio, pradėjo pieninin
kyste ir gyvulių ūkiu domė
tis. Užsieniuose buvo perka
mi veisliniai gyvuliai, kad 
pagerinus kaimenes. Ūkinin
kai pradėjo mokytis, kaip au
ginti bekonus. Gyvenimas 
diena iš dienos po truputį ge
rėjo. Valdžia krašto biudžetą 
taip tvarkė, kad jis būtų su
balansuotas. Ministeriai ir 
kiti pareigūnai buvo tam, kad 
dirbtų krašto atstatymui, o ne 
po užsienius važinėtų. Pro
tingai ir atsakingai krašto ūkį 
tvarkant, Lietuvos užsienio 
prekyba buvo aktyvi. Lietu
vos eksportas kasmet paste
bimai didėjo: 1922 m. - 
76,892,400 lt.; 1923 m. - 
146,794,70011.; 1924 m. 
266,583,600 lt. Per tris me
tus eksportas viršijo importą 
52,225,100 lt. Šis perteklius 
buvo panaudotas užsienio 
valiutos ir aukso atsargoms 
sudaryti.

Kaip nebūtų apmaudu, 
bet dabar vaizdas yra visai 
priešingas, kasmet vis lenda
mą į didesnes skolas.

TEISINGESNĖ ISTORIJA
Antrojo Pasaulinio karo 

istorija vakariečių nušviečia
ma jei ir ne vienpusiškai, tai 
bent nepilnai, jau nekalbant 
apie patikėtus sovietinius 
melus. Dabar istorikai pra
deda rašyti objektyviau.

Dvisavaitinio žurnalo 
"The New York Review of 
Books", kuriame ne tik re
cenzuojamos knygos, bet ra
šoma ir įvairiausiais klausi
mais, gegužės 25 d. laidoje 
išspausdintas anglų istoriko 
NormanDavis straipsnis: "Ne
suprasta pergalė Europoje". 
Tai versija paskaitos, skaity
tos lenkų konsulate Monre
alyje, prisidedant tenykščiai 
lenkų-žydų draugijai.

Iš ilgoko straipsnio per
duodu tiktai mums artimes- 
nias vietas.

Po pusšimčio metų isto
rikai vis neįstengia susumuo
ti Antrojo pasaulinio karo lai
kotarpio. Ypatingai to, kas 
nutiko rytinėje Europoje. 
Konflikto Europoje šerdis 
buvo ne vakaruose, bet ry
tuose. Tenai juk vyko mirti
nas susidūrimas tarp dviejų 
diktatorių. Daug skaudžiau 
negu vakaruose karą patyrė į 
kryžminę ugnį patekę žmo
nės. Deja, jais dabartinė is
torija perdaug nesidomi.

Kodėl kai kurie dalykai 
atsimenami, gi kiti pamiršta
mi? Pasirinkimas tikrų ir net 
suklastotų faktų dažnai turėjo 
politinių tikslų. Iš vienos ir 
kitos pusės.

Dažnai skaitome, jog pra
diniame vokiečių - anglų ir 
prancūzų konflikte sovietai buvo 
neutralūs. Pasakykite tai dar 
prieš karą rytuose sovietų užim
tų kraštų, taigi ir Baltijos gyven
tojams! O sovietai tariasi nekal
tai užpulti, kam, regis pri
taria ir vakariečiai.

Gali būti nesuprantama 
kodėl 1945 vasario mėnesį, 
kuomet pergalė jau buvo aiš

NEUŽGIJUSI II PASAULINIO 
KARO ŽAIZDA

(Atkelta iŠ 1 psl.) 

sutartį dėl galutinių santykių 
su Vokietija sureguliavimo, 
kurioje Vokietija įsipareigojo 
ateityje neikam nekelti jokių 
teritorinių pretenzijų. Kita 
vertus, nurodoma, kad Lietu
va neturi teisinio pagrindo 
kelti Karaliaučiaus krašto pri
klausomybės klausimo, kadan
gi 1991 metų liepos 29-osios 
sutartimi su Rusija įsiparei
gojo gerbti pastarosios teri
torinį vientisumą.

Komentuodama Vilniuje 
vykusią diskusiją, Kalinin
grado srities administracijos 
vadovo pavaduotoja I. Kuz- 
necova sakė, jog diskusijos 
dalyviai nepaisė jokių tarp
tautinės teisės normų ir paro
dė nepagarbą ne tik savo kai
mynams, bet ir savo tautai. 
Ji pabrėžė, kad be Potsdamo 

ki, Rooseveltas su Churchil- 
liu galėjo taip lengva ranka 
Jaltoje Stalinui Rytų Europą 
patiekti "kaip ant lėkštės", Mat 
vakariečiai tebeturėjo vargo 
su Japonija. Jos užėmimas 
būk tai būtų kainavęs milijo
ną vakariečių aukų. Atominė 
bomba dar nebuvo paruošta. 
Tad už pagalbą, už Japonijos 
užpuolimą Stalinui parduoti 
rytų ir vidurio europiečiai.

Waffen-SS vakariečiams 
tereiškia nacius, tai yra, vo
kiečius. Tačiau, iš 39 Waf- 
fen-SS divizijų dauguma jų 
buvo nevokiškos. (Vermach
tas buvo "švarus", nes visi 
stetimtaučiai privalėjo pri
klausyti SS). Karo pabaigoje 
buvo po tris olandų ir belgų 
divizijas, po dvi rusų ir lat
vių. Waffen-SS buvo serbų, 
kroatų, bosnių, albanų, estų, 
ukrainiečių, kaip ir suomių, 
italų, danų, norvegų, prancū
zų. Buvo netgi britų SS divi
zijos branduolys. Nebuvo 
tiktai lenkų. (Reikia pridėti 
dar ir čekus, bet nei jų nei 
lenkų vokiečiai nepageidavo).

Nepasitikėtina ir propo- 
gandiniais sumetimais suda
ryta statistika. Sakoma, jog 
kare žuvo dvidešimt milijonų 
rusų. Tą skaičių nustatė pa
tys sovietai pagal 1959 metų 
apskaičiavimą kiek gyvento
jų turėjo būti normalia gyve
nimo eiga. Pritruko dvide
šimt milijonų, taigi tiek turė
jo būti karo aukų. Ir vakarie
čiai tuomi patikėjo.

Į tą skaičių, jeigu jis bent 
kiek teisingas, turėjo įeiti še
ši milijonai pačių sovietų nu
marintų karo metu. (O kiek 
gi žuvo gyvybės nesigailin- 
čiose atakose?). Dvidešimt mi
lijonų rusų? Sovietijoje rusai 
tesudarė 55 nuošimčius gy
ventojų. Ir visvien visi rusai!

Svarbus yra moralinio 
pasirinkimo klausimas. Vi
sais būdais mušti sau nepri- 

susitarimo, buvo ir Helsinkio 
dokumentai, kuriuos pasirašė 
35 valstybių atstovai. "Tuo 
tarpu su Memelio kraštu ne 
taip jau paprasta. Lietuva 
nėra SSRS teisių perėmėja ir 
Vokietija Lietuvai karo ne
pralaimėjo. Todėl iš SSRS 
sudėties Lietuvai derėjo išeiti 
su 1938 metais priimtos Lie
tuvos Konstitucijos sieno
mis",-kalbėjo I. Kuznecova.

I. Kuznecova taip pat 
tvirtino, jog karinių dalinių 
skaičių srityje nulemia Rusi
jos karinė doktrina ir, "jeigu 
būtina joje sutelkti pusę Ru
sijos karinio potencialo, taip 
ir bus". Ji pabrėžė, kad tokiu 
atveju nebus atsiklausiama 
nei V. Landsbergio, nei B. 
Genzelio, nei kurio nors kito 
politiko leidimo.

Nepasitenkinimą Vilniu- 

imtinus, tai yra, naikinti "blo
gus" esą gerai. Gi kai antra 
pusė atsako tuo pačiu, tai jau 
nemoralu. Aišku, buvo ne
moralu vokiečiams subom
barduoti visai nekaltą anglų 
Coventry, bet tai negali pa
teisinti civilių supleškinimą 
Hamburge, Dresdene ir kitur.

Arba kazokų išdavimas. 
Autorius aprašo anglų majo
rą Hills, kuriam buvo pavesta 
surinkti belaisvius bei pabė
gėlius iš rytų, kurių reikalavo 
Stalinas. Hills jau buvo pa
tyręs kas nutikdavo išduotuo
sius. Jam teko neišsprendžia
mas uždavinys. Atsisakymas 
reikštų nepaklusnumą ir baus
mę, gi vykdymas buvo nemo
ralus. Jis savąją dialemą iš
sprendė naktį atidarydamas 
stovyklos vartus. Taip iš 
tūkstančių už vartų beliko 
pora šimtų.

Vien toks atvejis parodo 
kaip moralė pasirenkama pa
gal reikalą. Eichmanas buvo 
pakartas už uolų įsakymų 
vykdymą. Tai ką turėtų pa
sakyti britų lordai ir karinin
kai darę tą patį?

Istorinių įvykių kreivas nu
švietimas neleidžia pilniau su
prasti ir dabarties. Tarp So
vietų Sąjungos ir Vokietijos 
buvusieji kraštai neturėjo sąvy- 
stovaus balso. Tam jau laikas!

NormanDavies nauja kny
ga "Europe, a History" turėtų 
būti Jungtinėse išleista dar 
šiais metais. Be abejo, tenai 
bus parašyta kur kas dau
giau negu žurnalo straipsnyje.

Autorius, paminėjęs, jog 
tiktai lenkai nesudarę Waffen 
-SS legiono, išleido lietu
vius. Buvo lauktina, kad į 
tokį išleidimą įtakingame 
žurnale reaguotų mūsų am
basada ar bent Bendruome
nės veiksniai. O gal jų paaiš
kinimo, kaip ir manojo, nesi
teikė įdėti?

Algimantas Banelis

je surengta vieša diskusija 
pareiškė, kaip teigia BNS, 
"aukštas Lietuvos užsienio 
reikalų ministerijos pareigū
nas", kuris teigė, kad kai ku
rių Seimo narių ir kitų oficia
lių pareigūnų pareiškimai ga
li būti įvertinti tik kaip neap
galvoti ir neatsakingi, siekiant 
sukomplikuoti Lietuvos san
tykius su kaimyninėmis val
stybėmis ir tuo pačiu neigia
mai įtakoti Lietuvos integra
cijos į Europą procesus.

Galima įvairiai vertinti 
Lietuvos politikų pasisaky
mus Karaliaučiaus klausimu, 
tačiau negalima nepastebėti, 
jog karščiuojančioje Europo
je čia ryškėja dar vieno pūli
nio požymiai. Kokį aštrumą 
ateityje įgis Šis klausimas kol 
kas sunku pasakyti, tačiau 
aišku, kad jau šiame šimtme
tyje čia nepavyks išvengti 
daugelio valstybių susidūri
mo, kuriam jau dabar laikas 
ruoštis.
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ŠIUOLAIKINĖS LIETUVIU 
VERTYBĖS
Dr. Liliana Astra

Sis straipsnis yra santrauka pranešimo, padaryto praėjusiais 
metais įvykusioje Konrado Adenauerio fondo konferencijoje 
Vilniuje. Jo autorė - psichologijos mokslų daktarė LILIANA 
ASTRA.

Ji 1976 m. baigė Vilniaus universitetą ir įgijo psichologo 
specialybę. 1980-1983 m. mokėsi Sankt Peterburgo Socialinių- 
ekonominių problemų instituto aspirantūroje ir parengė disertaciją, 
kurią apgynė 1984 m. Vėliau tęsė mokslinį tiriamąjį darbą 
doktorantūros studijose Filosofijos, sociologijos ir teisės institute 
Vilniuje ir parengė disertaciją habilituoto daktaro laipsniui įgyti. 
1993 m. išleido monografiją "Gyvenimo laikas", skirtą sisteminei 
žmonių kartos (kohortos) gyvenimo analizei.

LILIANA ASTRA yra Lietuvių tautininkų sąjungos Ekspertų 
tarybos narė.

Vertybės bręsta tūks
tantmetiniuose žmonių isto
rijos ir kultūros kloduose, 
įtemtoje jų dvasinių galių ir 
kalbos sandūroje. Žmogaus 
egzistencijos, gėrio vertybių 
priešpriešos blogiui interpre
tacijos siekia seniausius eu
ropinės kultūros laikus. Ta
čiau tik Naujaisiais amžiais 
ši fundamentali bendražmo- 
giškoji patirtis praturtėjo na
cionalinio identiteto sampra
ta, o tradicinėje bendruome
ninėje sąmonėje atsirado ir 
įsitvirtino nauja - tautinė re
alybė. Tautinė sąmonė tapo 
išskirtiniu Šiuolaikinės isto
rijos ir kultūros reiškiniu, 
padedančiu plėtoti ne tik 
dvasinio žmonių bendradar
biavimo galimybes, bet ir 
teisę brandinti savitą kultū
rą, vertybes ir kurti univer
salią jų apsaugos visumą - 
valstybę.

Žmogiškųjų vertybių ty
rimai XX amžiaus mokslo- 
lyroje yra prioritetiniai. Tau
tų papročiai ir elgesio nor
mos, tikėjimai, mąstysena, 
unikali pasaulėjauta tapo pa
žintiniais daugelio socialinių 
ir humanitarinių disciplinų 
dalykais. Šie išskirtiniai ir 
nepaprastai sudėtingi bend
ruomeninės dvasinės kilmės 
reiškiniai iki šiol menkai pa
žinti, nes kiekviena etninė 
erdvė yra užpildyta daugybe 
kultūrinių reiškinių, ženklų 
ar sakralinių simbolių, per-

URM PAREIŠKIMAS DĖL ĮVYKIŲ 
BUVUSIOJE JUGOSLAVIJOJE

"Lietuva smerkia kon
flikto buvusioje Jugoslavijo
je metu vykdomas akcijas, 
nukreiptas prieš civilius gy
ventojus. Lietuva yra prieš 
agresiją, etninį valymą ir bet 
kokius kitus veiksmus, kurie 
pažeidžia pasaulinę Žmogaus 
teisių chartiją, humanitarinės 
teisės ir karybos principus, 
taip pat ir elementarias civi
lizuoto elgesio formas", sa
koma Lietuvos užsienio rei
kalų ministerijos pareiškime.

URM Informacijos ir 
spaudos skyriaus išplatinta
me pareiškime rašoma, kad 
Lietuva palaiko JT, NATO, 
kitų tarptautinių organizacijų 
pastangas konfliktui suregu
liuoti. Lietuva remia Jung
tinių Tautų taikos palaikymo 

teikiančių iš kartos į kartą 
kintančiai žmonių sąmonei 
giliaprasmes, amžinąsias 
vertes

Lietuvių kultūrai būdin
ga semantinė plotmė - tai 
daugybės mūsų protėvių kar
tų suvokimo, išgyvenimų, 
dvasinio patyrimo ir vertini
mų visuma, kurios dėka ir 
galima dabartinė nacionali
nių vertybių kūryba. Tradi
cinės ir moderniosios verty
bės tampa esminiais dvasi
niais saitais, siejančiais indi
vidualią žmogaus psichiką 
su tautine kultūrine aplinka, 
istorine bendruomenine są
mone. Antanas Maceina 
(1934) šiame daugialypiame 
procese įžvelgė trejopas - 
ontologines, psichologines ir 
moralines - sąsajas. Jis pa
brėžė, kad bręstančio žmo
gaus sąmonei nepaprastai 
svarbi "terra patria" - gam
tinis, istorinis ir asmenybinis 
ryšys su Tėvyne, kuris suau
gusio žmogaus gyvenime 
tampa gilumine dvasine pa
skata. Žmonių gelminiai psi
chologiniai, ontologiniai ry
šiai su tauta, Tėvyne įsikū
nija jų dvasinėse dorovinėse 
savybėse, o skirtingų žmo
nių kartų vertybės, pasaulė
jauta ir istorinė patirtis kuria 
unikalius tautinės sąmonės 
bruožus.

I. Lietuvių vertybių, pa
saulėjautos ir tautinės savi
monės tyrimai per pastaruo- 

buvusioje Jugoslavijoje misi
ją, kurioje dalyvauja ir Lietu
vos kariai. Rūpindamasi šios 
misijos veiksmingumu ir sau
gumu, Lietuva ragina visas 
konflikto puses laikytis tarp
tautinės bendrijos pastango
mis priimtų sprendimų, suda
ryti tinkamas sąlygas šiai mi
sijai ir kitoms kompetentin
goms tarptautinėms organi
zacijoms realizuoti kilnias 
taikos palaikymo ir humani
tarinės pagalbos funkcijas.

Pastarųjų dienų įvykiai 
Kroatijoje, Bosnijoje ir Her
cegovinoje kelia potencialią 
grėsmę ir Lietuvos karių, at
liekančių taikos palaikymo 
funkcijas, saugumui bei gali
mybei toliau apsaugoti regio
ną nuo humanitarinės katas- 

sius dešimtmečius buvo ir 
tebėra pradinio pažinimo 
stadijoje. Pusės šimtmečio 
politinės prievartos padari
niai ženklūs visose lietuvių, 
lietuvių dvasinės kultūros 
tyrimų-srityse, nofs ypač-di— 
dėlę, sunkiai ištaisomą žalą 
patyrė socialinės teorijos ir 
kritikos, socialinės filosofi
jos ir psichologijos sritys. 
Būtinybė pažinti ir visomis 
išgalėmis pildyti šias lietu
vių socialinio kultūrinio gy
venimo spragas tapo vienu 
svarbiausių motyvų, ren
giant šiuolaikinės lietuvių 
tautinės savimonės ir verty
bių tyrimo programą.

Empirinė šios progra
mos dalis buvo vykdoma 
1993 metais, taikant repre
zentatyvų nacionalinės at
rankos modelį, kurio dėka 
skirtingų kartų lietuvių ver
tybių tyrimo rezultatai pa
grįsti statistiškai (viena žmo
nių karta demografiškai daž
niausiai apibūdinama 30 me
tų tarp tėvų ir vaikų amžiaus 
skirtumu)

Šiuolaikinio lietuvių 
jaunimo, tėvų, senelių ir pro
senių kartų vertybių tyrimo 
išvados buvo labai netikėtos, 
nes ne tik neatitiko išanksti
nių moksliniame tyrime vi
suomet formuluojamų hipo
tezių, bet ir privertė gilintis į 
sparčiai kintančių ir kompli
kuotų, nykstančių lietuvių 
vertybių, konfliktinės verty
binės sąmonės reiškinio at
siradimo priežastis.

Skirtingų lietuvių kartų 
vertybių struktūrų skirtumai 
parodo svarbiausių aksiolo- 
ginių orientyrų neatitikimus. 
Įsigilinus į dvidešimtmečių, 
jų tėvų ir jų prosenių verty
bių junginių (gr. thczauros - 
vertybių lobynas), ypatybes, 
paaiškėja, kad jas lemia ne 
įprasti ir natūralūs žmonių 
amžiaus, lyties skirtumai, 
bet ypatingi, istoriškai neži
nomi antivertybiniai nauja
darai, suskaldantys grupinę 
žmonių sąmonę į absoliučiai 
priešingų vertinimų sistemas 
(žr. 1 lent.).

trofos. Tačiau Lietuva, kartu 
su kitomis JT taikos palaiky
mo misijoje dalyvaujančio
mis valstybėmis, suprasdama 
šios misijos svarbą ne tik 
Balkanų regionui, bet ir visai 
Europai, patvirtina, kad Lie
tuvos taikdariai pasirengę 
tęsti savo misiją.

Lietuva yra už politinių 
ir kitokių problemų sprendi
mą taikiu keliu, nes karas 
negali būti alternatyva tai
kioms deryboms.

Pareiškimas baigiamas 
raginimu grįžti prie derybų 
stalo ir stengtis išspręsti vi
sus iškilusius klausimus tai
kiu būdu. Derybose turi būti 
atsižvelgiama į visų konflik
to buvusioje Jugoslavijoje 
pusių pozicijas, nesiremiant 
jėgos, prievartos ir baugini
mo argumentais. (ELTA)

1 lentelė. SEMANTINIS DVIEJU GENERACIJŲ 
VERTYBIŲ LOBYNAS -1993

Dvidešimtmečiai (18 - 23 m.) Proseniai (75-80 m.)
63% 35% 93%

Meilė Pinigai Vaikai
Meilė, draugystė, 
laisvė

Turtas Vaikų saugumas, svei
kata

Ištikimybė Materialinės verty
bės

Tikėjimas, vaikų doro
vė ir sveikata

Šeima, meilė Stabili materialinė 
nė padėtis

Šeima, sveikata

Dorumas, geru- Pinigai, sveikata, Dorumas, tikėjimas
mas meilė Dievu
Sąžiningumas Gyvybė Nuoširdumas, atsako

mybė už savo veiksmus
Teisingumas "Svarbiausių verty

bių būti negali"
Dora, teisingumas

Mokslas, šeima "Vertybių nėra" Tikėjimas
Darbas "Neužsiimu idealų 

siekimu, aš jau ne 
pirmokas"

Tėvynė, vaikai

Nuoširdumas

Tėvynės laisvė

"Didžiausia vertybė 
yra ta, kad aš gyve
nu, o visa kita tik 
menkniekis, dėl ku-

Tėvynė, sveikata

Tėvai mylimas 
žmogus

rio nėra tikslo plės
tis"

Lietuvos laisvė

*-vertybių tipologijos sudarymui panaudoti kontent - ana
lizės ir loginės regresijos metodai.

Taigi vertybinę jauno
sios kartos sąmonę galime 
pavadinti ne tik skilusia, dvi
lype, bet ir suskaidyta į prie
šiškas dalis, tradicines sak-

DEVINTASIS MOKSLO IR 
KŪRYBOS SIMPOZIUMAS
Sekantis Mokslo ir kūry

bos simpoziumas vyks šių 
metų lapkričio 22-25 dieno
mis Vilniuje. Tuoj po to ten 
vyks Kultūros kongresas.

Simpoziumą globoja Lie
tuvos Mokslininkų sąjunga, 
o organizaciniam komitetui 
vadovauja prof. K. Pyragas. 
Simpoziumo tarybos (Board 
of Directors) nariais yra prof. 
V. Landsbergis, R. Ozolas, 
prof. B. Kuzmickas ir kiti. 
Išeiviją taryboje atstovauja 
dr. K. Ambrozaitis, dr. A. 
Vanagūnas (Pasaulio lietuvių 
gydytojų sąjunga), arch. A. 
Kerelis, inž. L. Maskaliūnas 
(Pasaulio lietuvių inžinierių 
ir architektų sąjunga). Prof. 
dr. V. Kelertienė, A.T. Anta
naitis (Lituanistikos institu
tas) ir dr. V.E. Vengris bei 
dr. R. Vitas, Atstovaujantys 
JAV Lietuvių bendruomenės 
krašto valdybą.

Tai jau devintasis simpo
ziumas ir antrasis, kuris vyks 
Lietuvoje. Pirmasis Mokslo 
ir kūrybos simpoziumas įvy
ko 1969 m. Chicagoje. Sekan
tys penki vyko kas keturi me
tai ir vis Chicagoje.

Simpoziumai sudarė pro
gą išeivijos mokslininkams 
susipažinti, pabendrauti, pa
sidalinti savo atsiekimais bei 
ieškojimais su visuomene. 
Simpoziumų dėka ne vienas 
mokslo žmogus įsitraukė ir į 
platesnę visuomeninę lietu
višką veiklą.

Šeštasis simpoziumas, 
surengtas 1989 metais, buvo 
unikalus - atvyko virš šimto 
mokslininkų iš atgimstančios 
Lietuvos. Dalyvavę niekada 
nepamirš to istorinio rengi
nio. Visi buvome pilni entu- 

ralines lietuvių vertybes at
virai neigiant arba jas kei
čiant labai skurdžiomis mer- 
kantilinėmis nuostatomis.

(Bus daugiau)

ziazmo, jautėmės lyg tikri 
broliai, gyvenome Lietuva, 
pasirengę dirbti jos gerbū
viui. Baigiantis šiam simpo
ziumui, buvo nutarta sekantį 
suruošti už dviejų metų Lie
tuvoje, tai yra 1991. Taip ir 
įvyko. Septintojo simpoziu
mo paskaitos vyko Vilniuje 
ir Kaune. Dalyvavo nemažas 
skaičius paskaitininkų ir kū
rėjų iš JAV ir kitų šalių.

Aštuntasis suvažiavimas 
1993 metais vyko vėl Chica
goje. Dalyvavo ir mokslinin
kai iš Lietuvos. Ne tiek daug, 
kaip šeštame, gal ne visi to
kie "sunkiasvoriai" savo at
siekimais, bet vistiek gražus 
būrelis. Šio simpoziumo 
bendroji tema buvo "Išeivijos 
įnašas Lietuvai".

Skatiname kuo daugiau 
išeivijos mokslo ir kūrybos 
žmonių dalyvauti devintaja
me Mokslo ir kūrybos sim
poziume. Tai - vienas iš ren
ginių, kurie padės stiprinti 
tautos kamieno ir išeivijos ry
šius, o juos striprinti būtina.

Pranešimų tezes iki rug
sėjo 30 d. reikia siųsti elek
troniniu paštu: mkstezes@uj. 
pfi.lt arba paštu: Studentų g. 
39, VPU Teorinės fizikos ka
tedra, 2034 Vilnius. Taip pat 
siųskite nespalvotą 4x6 au
toriaus nuotrauką tuo pačiu 
adresu. Ryšis su organizaciniu 
komitetu elektroniniu paštu: 
mks95@uj.pfi.lt (be taško).

Smulkesnė informacija 
apie simpoziumą, programą, 
kelionę, apsistojimą bus pa
skelbta spaudoje ateityje. 
Šiais ir kitais klausimais ga
lite kreiptis į arch. Albertą 
Kerelį, 9525 S. 79th Avė., 
Hickory Hills, IL 60457. 
Tel. 708-599-2000.

Dr. Vitolis E. Vengris, 
JAV LB Krašto Valdybos 

vicepirmininkas mokslo reikalams

mailto:mks95@uj.pfi.lt
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LEONAS KRIAUČELIŪNAS 
LIETUVOS VETERINARIJOS AKADEMIJOS 

GARBĖS DAKTARAS
Įžymiam Amerikos lie

tuvių veikėjui dr. Leonui 
Kriaučeliūnui Lietuvos Ve
terinarijos akademijos Tary
ba š.m. kovo 22 d. už nuo
pelnus stiprinant Akademi
jos materialinę bazę, paramą 
Akademijai mosiant specia
listus bei mokslininkus su
teikė Lietuvos Veterinarijos 
akademijos Ųarbės Daktaro 
vardą.

Dr. Leono Kriaučeliūno 
visuomeninė veikla Ameri
kos lietuvių bendruomenėje 
tiek plati ir Įvairiapusiška, 
jog vien jo eitoms ir eina
moms pareigoms įvairiose 
lietuviškose organizacijose 
iSvardinti, jo nuveiktiems 
darbams suminėti nepakak
tų, kaip sakoma, net ir "jau
čio odos". Bet gi, turbūt, to 
net ir neverta daryti, nes apie 
jo veiklą spaudoje jau labai 
daug raSyta ir ji yra visiems 
akivaizdi ir jaučiama. Trum
pai gi galima tik pasakyti, 
jog tai žmogus neišsenkan

...kur vanduo saldesnis už vyną, 
kur kalba gražesnė už muziką, 

ten - mano Lietuva
(Dr. Leono Kriaučeliūno pokalbis su Lietuvos 

Veterinarijos akademijos laikraščio "Gyvulininkystės 
specialistas* redaktore Marija Gečiene).

Gerbiamas Daktare, ma

lonu Jus matyti vėl mūsų 

Akademijoje - ypač malonu, 

kad atvykote su konkrečia 

pagalba - įrengti Veterinari

jos akademijai naują labai 

reikalingą pastatą - smulkių 

gyvulių kliniką.

Akademijos laikraščio 

skaitytojams būtų įdomu su

žinoti, kaip kilo Jums mintis 

apie šią statybą Lietuvoje?

Lietuvos veterinarijos 
akademija - manoji Alma 
Mater. Joje studijavau nuo 
1940 m. iki 1944 metų. Bai
giau 8 semestrus. 1944 metų 
pavasarį, baigęs 8-tą semes
trą, buvau paskirtas atlikti 
praktikos į Marijampolę, pas 
tuometinį apskrities gydytoją 
dr. J. Kubilių. Karo audroms 
siaučiant ir antrajai rusų oku
pacijai besiartinant, grįžau į 
tėviškę - Vilkaviškio raj. Ža
liosios valsčių ir drauge su 
tėvais bei seserimi pasitrau
kėme į Vokietiją. Pasibaigus 
karui. 1945 m. rudenį įstojau 
į Hanoverio aukštąją veteri
narijos mokyklą baigti studi
jų. Reikėjo pakartoti 2 se
mestrus, tuomet buvo leista 
laikyti egzaminus. 1946 m. 
išlaikęs egzaminus ir atlikęs 
praktiką, įgijau teisę užsiimti 
veterinarijos praktika Vokie
tijoje. Negalvodamas pasi
likti Vokietijoje, toje pačioje

Dr. Leonas Kriaučeliūnas

13400 Parker Road. Lemont.

II 60439 USA. J
1
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Gerbiamas Daktare.

NMmmgai Jums pranešame, kad Akademps Taryoa 1995 03 22 ui ženkkus nuopelnus 

snpnnant Akadermps maienakn* baz«. paramą Akademria ruoėtant speoakstus bei mokstounkus 

Jums sute*e Lietuvos veterinarijos akademijos Garbės Daktaro (Doctor Honoris 

Causa) vardą.

Sveikiname Jus su Garbės Daktaro vardo suteikimu, imkime Jums stipnos sveikatos, 

neblėstančios energijos lietuvybės palaikymo JAV lietuvių tarpe snty)ė

Garbės Daktaro regahp (teikimo iškilmės planuojamos t m rudeni Apie tai bus suderinta 

su Jumis ir papildomai mformuosene.

Su pagarba

Rektorius

prol V

Tarybos pirmininkas

Lietuvos Veterinarijos akademijos laiškas L.Kriaučeliūnui, kuriame 
pranešama jam apie Garbės daktaro vardo suteikimą.

čios energijos, negailėjęs ir 
dabar negailintis jėgų ir lėSų 
visose lietuviSkos veiklos 
srityse, tiek labdaros, tiek 
kultūros, tiek ir politikos. 
Taip buvo anksčiau, kada 

mokykloje parengiau dakta
ratą iš chirurgijos discipli
nos, apgyniau disertaciją ir 
man buvo suteiktas mokslų 
daktaro laipsnis. Kurį laiką 
dar dirbau praktinį veterina
rijos darbą, o 1949 m. emi
gravau į Ameriką. Po ilgų ir 
sunkių pastangų gavau teisę 
laikyti egzaminus, ir juos iš
laikęs, įgijau teisę verstis ve
terinarijos praktika.

1953 m. atidariau smul
kių gyvulių ligininę Chica
gos priemiestyje "Summit 
Animal Hospital", kurioje 
dirbau 38 metus. Nors išė
jęs į pensiją, ligoninę parda
viau, tačiau vieną dieną per 
savaitę joje dirbu kaip kon
sultantas.

Lietuvos veterinarijos 
akademijoje įgytos žinios da
vė man tvirtus pagrindus, tę
siant studijas Vokietijoje, o 
taip pat laikant egzaminus 
Amerikoje. Už tai esu dėkin
gas Veterinarijos akademijai 
bei jos tuometiniams dėstyto
jams, kuriuos menu su didele 
pagarba.

Noriu pasakyti, jog dir
bant praktinį veterinarijos 
darbą, mane lydėjo sėkmė, 
todėl ir materialiai nesu skur
džius.

1992 m. pirmą kartą lan
kydamasis Lietuvoje, aplan
kiau ir Veterinarijos akade

reikėjo remti Lietuvos lais
vės reikalus sovietų okupa
cijos metu, taip yra ir dabar, 
kada reikia įtvirtinti ir puo
selėti atgautą nepriklauso
mybę.

miją. Su tuometiniu rekto
riumi dr. R. Karažija lan
kiausi Akademijos klinikose 
ir pastebėjau, kad klinikose 
ypač trūksta patalpų smulkių 
gyvulių ligoninei bei labora
torijų, kuriose būtų galima 
rengti studentus bei gydyti 
smulkiuosius gyvuliukus.

Pasitaręs su šeima, nuta
riau Akademijoje jau esama
me pastate įrengti šiuolaikinę 
modernią mažųjų gyvulių 
mokymo bei gydymo ligoni
nę su modernia aparatūra, 
kuri bus atvežta iš Amerikos.

Tai bus mano dovana 
Lietuvos veterinarijos akade
mijai, dovana mano Lietuvai. 
Tai būtų lyg atlyginimas už 
mano mokslą ir įgytas žinias 
Akademijoje.

Norėtume sužinoti Jūsų 

nuomonę apie mūsų veteri

narijos gydytojų, dirbančių 

klinikose, kvalifikaciją.

Nelengvas klausimas. Iš 
savo patirties ir iš pokalbių 
su kai kuriais dabar studijuo
jančiais Akademijoje studen
tais, neabejodamas galiu tvir
tinti, kad teorinių žinių išties 
netrūksta. Be abejo, trumpai 
viešėdamas Lietuvoje, netu
rėjau galimybės stebėti prak
tikos darbų, chirurgijos ir 
pan. Tačiau neabejoju, kad 
aukštas mokslo lygis ir įgy
tos žinios suteikia reikiamą 
kvalifikaciją veterinarijos gy
dytojams.

Noriu pasakyti, jog Aka
demija užmegzdama glau
džius ryšius su užsieniu, pel
nytai gali didžiuotis aukštos 
kvalifikacijos specialistais, 
atstovaujančiais Akademijai 

bei Lietuvai įvairiuose tarp
tautiniuose seminaruose bei 
suvažiavimuose. Tiktai labai 
skiriasi sąlygos, kuriomis 
dirba kolegos Amerikoje ir 
Lietuvoje. Didžiuliai kon
trastai lyginant medicinos 
įrangą, farmacines medžia
gas. "Lietuviški" gydytojai 
tikrai imlūs naujovėms, do
misi pasauliniais veterinari
jos pasiekimais, stengiasi nau
joves įdiegti praktikoje, nuo
širdžiai dalijasi savo žinio
mis bei patirtimi su užsienie
čiais.

Mes džiaugiamės, kai at

vykstate į svečius Lietuvon, 

o Jūs ar nesiilgite Lietuvos, 

ar nemanote atvykti į gimtąjį 

kraštą visam laikui?

Lietuvai atgavus laisvę ir 
nepriklausomybę, jau trečią 
kartą lankausi. Pirmą kartą 
atvažiavau į Lietuvą 1992 
m., ir pirmoji mano kelionė 
iš Vilniaus buvo į Veterinari
jos akademiją. O su tuome
tiniu rektoriumi dr. R. Kara
zija jau buvo užsimezgusi 
graži draugystė nuo 1979 m., 
kada susipažinome Maskvo
je, Tarptautiniame veterinari
jos gydytojų kongrese, kuria
me aš dalyvavau su Ameri
kos veterinarijos gydytojų 
delegacija.

"Grįžimas namo" - grįži
mas į gimtąjį kraštą jau kom
plikuotas. Trumpai atsaky
čiau, kad ne. Bet šis atsaky
mas susietas su daugeliu ap
linkybių. Iš Lietuvos išvy
kau prieš penkis dešimtme
čius. Tai ilgas laiko tarpas. 
Giliai įleistos šaknys Ameri
koje, Chicagoje. Ten šeima, 
ten vaikai, vaikaičiai. Ten 
palaidoti tėvai, sesuo, sūnus. 
Norėčiau pabrėžti, kad ne
lengva buvo prigyti svetima
me krašte, taip kaip suaugusį 
medį persodinti į naują vietą.

Labai abejoju, kad vėl perso
dintas čia, vargu ar prigy- 
čiau, pritapčiau. Atvažiavęs 
čia randu savo Tėvynę, savo 
tėviškės žemę, bet visa kita 
pasikeitę. Nauja karta žmo
nių, skirtingos mintys, papro
čiai, ryškios dar okupacijos 
paliktos žymės, tad vargu ar 
pritapčiau, prigyčiau... Kas 
kita atvažiuoti į svečius, juk 
galima Lietuvą mylėti ir iš 
tolo, o ta meilė ir ilgesys gy
vi mano širdy nuo išvykimo 
dienos 1944 m. liepos 26 d. 
Ši data mano biografijoje ne
ištrinama ir niekad neužmirš
tama...

Ko palinkėtumėte mūsų 

Akademijos kolektyvui?

Norėčiau palinkėti visam 
Akademijos kolektyvui kuo 
geriausios sėkmės ir šviesios 
ateities. Esu užmezgęs arti
mus ryšius su Jūsų gerbiamu 
rektoriumi dr. V. Bižoku. Jis 
turi daug gerų planų ir suma
nymų. Esant sunkiai ekono
minei padėčiai, ne visi jo 
planai bus lengvai įgyvendi
nami. Noriu bent dalele pri
sidėti ir aš, įsteigdamas mo
dernią mažųjų gyvulių ligo
ninę. Prisidėdamas prie ben
drų Veterinarijos akademijos 
pastangų, teigiamai žiūriu į 
šios Alma Mater ateitį ir ma
tau ją šviesią.

Dėkojame už atsakymus, 

linkime Dievo palaimos ir 

geros sveikatos Jums ir Jūsų 

šeimai. Džiaugiamės, kad 

Jūs tarsi Lietuvos girių ąžuo

las, pakėlęs gyvenimo vėjus 

ir audras, gražiai įsitvirtinote 

Amerikos žemeje, tačiau 

ypač džiugu, kad šio Lietu

vos Ąžuolo plačių ir dosnių 

šakų pavėsyje atsirado vietos 

ir Jūsų jaunystės svajų sau

gotojai - Veterinarijos aka

demijai.

Leiskite ištarti - iki nau

jų malonių s įsitikimų!
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NUOTAIKINGA DIRVOS IR 
VILTIES DRAUGIJOS GEGUŽINĖ

Rugpjūčio 13 d., sekma
dienį, įvykusi Dirvos ir Vil
ties draugijos gegužinė, ne
žiūrint, kad saulutė tikrai ne
gailėjo spindulių ir vertė ieš
koti pavėsio, sutraukė gana 
gausų Dirvos rėmėjų būrį. 
Jau ankstyvą popietę auto
mobiliai viens po kito suko į 
Liudos ir Vinco Apanių gra

Svečius prie įėjimo pasitiko Mečys Aukštuolis ir Giedrė Kijauskienė. Už jų - Vladas Blinstrubas 
ir Jonas Citulis. V. Bacevičiaus nuotr.

Vilties draugijos pirmininkas Algirdas Matulionis atidaro gegužinę. Prie stalo sėdi: dr. V. 
Stankus, A. Giedraitienė ir E. Brazys. V. Bacevičiaus nuotr.

Jaukiame pavėsyje įsikūrę gegužinės svečiai. Iš k.: K. Šukys, V. Januškis, N. ir A. Ginčai ir 
R. Baltušis. V. Bacevičiaus nuotr.

žią sodybą, kurioje svečių jau 
laukė gegužinės šeimininkai.

Vilties draugijos valdy
bos pirmininkas Algirdas 
Matulionis atidarydamas ge
gužinę padėkojo visiems at
silankiusiems. Jis pažymėjo, 
kad tuo atsilankymu jie pa
rodė, jog remia Dirvą ir rūpi
nasi jos išlaikymu ateityje. 

Po to jis pakvietė tarti žodį iš 
Chicagos atvykusį į šią gegu
žinę ALT sąjungos pirminin
ką dr. Leoną Kriaučeliūną. 
Padėkojęs už suteiktą gali
mybę pabendrauti su cleve- 
landiečiais, L. Kriaučeliūnas 
kuris šiltai pasveikino gegu
žinės dalyvius pasidžiaugė, 
kad Dirva dar turi gana ne-

Pakili gegužinės nuotaika buvo visų veiduose. Nuotraukoje iš 
k.: Vilties draugijos valdybos narys V. Blinstrubas, Dirvos redaktorius 
A. Bundonis ir ALT S-gos pirmininkas dr. L. Kriaučeliūnas

V. Bacevičiaus nuotr.

mažai jai prielankių rėmėjų ir 
kvietė visus nenutraukti pa
ramos, nes sąlygos lietuviš
kai spaudai egzistuoti darosi 
vis sudėtingesnės.

Dr. L. Kriaučeliūno pa
sakytas mintis gegužinės da
lyviai palydėjo aplodismen
tais ir, dar giliau pasitraukę į 
pavėsį, vaišinosi iš Lietuvių 
namų atvežtais valgiais ir 
mielų ponių - Albinos Bakū- 
nienės, Ingridos Bublienės, 
Salomėjos Blinstrubienės, 
Noros Čečienės, Danutės 
Dundurienės, Natalijos Ka
minskienės ir Giedrės Kijaus- 
kienės skanėstais. Visoms 
joms gegužinės rengėjai taria 
nuoširdų ačiū!

Kokia gegužinė be lote
rijos? Tad ir šį kartą vienas 
stalas buvo nukrautas akį vi
liojančiais laimikiais. Galbūt 
todėl loterijos bilietų platin
tojams nebuvo didelio vargo 
- gegužinės dalyviai noriai 
bilietus pirito. Vėliau bilietų 
traukimui ir laimėjimų įtei
kimui išradingai ir sąmojin
gai vadovavo Pranas Raz-

ALTO informaciją
LIETUVOS PILIETY

BĖS ĮSTATYMO PARUO
ŠIMAS bus galutinai svar
stomas rugsėjo 4-9 dienomis 
Vilniuje. Prezidento dekretu 
tam tikslui sudarytoje komi
sijoje dalyvauja šeši Lietu
vos Seimo nariai ir 12 užsie
nio lietuvių atstovų iš viso 

gaitis ir Aleksas Petrauskis. 
Atrodo, visi, tiek laimėję, 
tiek ir nelaimėję, buvo pa
tenkinti. Už tai padėka vi
siems skirusiems loterijai 
dovanas.

Didžiausia padėka pri
klauso Liudai ir Vincui Apa- 
niams, kurie puikioje savo 
sodyboje suteikė prieglobstį 
šiai gegužinei. Graži ir ma
loni aplinka be abajonės bu
vo viena iš priežasčių, kėlu
sių gegužinės dalyvių nuo
taiką. Tačiau vis tiktai tenka 
apgailestauti, jog gegužinėje 
vieno dalyko tai tikrai truko, 
o būtent truko skambios lie
tuviškos dainos.

Gegužinėje vyravusi pa
kili nuotaika ir gausus daly
vių skaičius leidžia optimis
tiškiau galvoti apie ateitį. 
Galima tikėtis, jog artimiau
si metai Dirvai nebus per
daug debesuoti ir apniukę.

Tad sėkmės Dirvos re
dakcijai, Vilties draugijos 
valdybai ir visiems Dirvos 
skaitytojams bei rėmėjams! 

J.Kazlauskas 

pasaulio, - tai kraštų bend
ruomenių pirmininkai, Ame
rikos lietuvių tarybos atsto
vas ir teisininkas dr. B.Ne- 
mickas.

ALTO pirmininką pa
vaduodamas toje komisijoje 
dalyvauja dr. Jonas Genys.

TAUTOS ŠVENTĖ
rugsėjo septynioliktą dieną, sekmadienį, 

Sv. Kazimiero parapijos patalpose

10:13 vai. ryto vėliavų pakėlimas, vadovaujant šaulių 
Juozo Daumanto kuopos vadui Kaziui Karužai.
12:30 vai. minėjimas viršutinėje parapijos salėje. Kalbą 
pasakys generalinis garbės konsulas Vytautas Čekanauskas. 
Meniną dalį atliks pianistas Rudolfas Budginas. Programą 
praves Daiva Čekanauskaitė

Po minėjimo kava ir užkandžiai.

Rengia Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos Los Angeles skyrius
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KONFERENCIJOS
■APPLE VAKAR, ŠIANDIEN IR RYTOJ", 

ĮVYKUSIOS ANYKŠČIUOSE
1995 VIII 5-9

IŠVADOS
dalyviai 

aptarė penkenų metų APPLE 
veiklos rezultatus, įvertino 
juntamą bendrijos talką Lie
tuvoje vykstančiai švietimo 
reformai. Pripažinta šios 
veiklos reikšmė stiprinant 
Lietuvos mokytojų pasitikė
jimą savo galiomis, diegiant 
demokratinius mokyklos gy
venimo principus, perteikiant 
naujus ugdymo metodus, ug
dant pagarbą vaikui kaip ne
lygstamai vertybei. Pabrėžta 
kad APPLE darbo sėkmės 
pagrindas - Lietuvos peda
gogų atvirumas naujovėms 
bei jų iniciatyvumas.

Konferencijos dalyviai 
yra įsitikinę, kad tolesnė 
APPLE veikla neabejotinai 
reikalinga pozityviai Lietu
vos švietimo kaitai. Pripa
žinta, kad yra tęstinos ir plės
tinos šios veiklos sritys:

-vasaros seminarų de
mokratinės vadybos, dalykų 
integravimo, pradinio ugdy
mo, pilietiškumo bei dorinio 
ugdymo, kritinio mąstymo, 
vaikų su negalia mokymo, 
grupinio mokymo bei kitų 
ugdymo būdų, pedagoginės 
psichologijos ir kitų dalykų 
kursai; kursų metu aktyviau 
skatintina mokytojų pedago
ginė refleksija;

-metodinė parama regio
niniams mokytojų švietimo 
centrams, jų kūrimosi skati
nimas;

-konkrečių dalykinių žie
mos seminarų organizavimas;

-labdaros Lietuvos mo
kykloms telkimas;

-mokytojų tarptautinių 
profesinių ryšių organizavi
mas ir jų rėmimas.

Pastebėta, kad savita va
saros seminarų bendravimo 
kultūra ir šią kultūrą kurianti 

kursų organizavimo forma 
yra itin brangintina APPLE 
veiklos ypatybė.

Atsižvelgdami į refor
mos įtaką švietimo būklės 
kaitai, opias dabartinės mo
kyklos problemas bei peda
gogų poreikius, konferenci
jos dalyviai siūlo APPLE 
veiklą papildyti:

-skatinti pedagogų nova
toriško darbo tęstinumą bei 
keitimąsi patirtimi tarp vasa
ros seminarų (efektyvinti 
APPLE centro Vilniuje vei
klą, skatinti kursų klausyto
jus rengti ilgalaikius darbo 
projektus bei pristatyti jų re
zultatus kitame vasaros se
minare, rengti APPLE kursų 
lankytojų susitikimus tarp va
saros seminarų, skatinti ati
tinkamų profilių mokyklų, 
mokytojų ir aukštųjų mokyk
lų dėstytojų profesinius ry
šius);

-vasaros seminarų metu 
organizuoti darbą su mokyk
lų bendruomenių komando
mis, svarstyti mokyklos filo
sofijos kūrimo bei jos įgy
vendinimo būdus;

-rengti APPLE lektorių 
partnerius bei jų darbo tęsė
jus Lietuvoje;

-ypatingą dėmesį skirti 
pilietiškumo ugdymui, šio 
ugdymo programą paversti 
visus kursus integruojančia 
progama;

-su specialiosios peda
gogikos problemomis supa
žindinti visų kursų dalyvius, 
rengti kursus mokytojams, 
dirbantiems su negalios ištik
tais vaikais, sprendžiantiems 
jų integravimo problemas;

-rengti kursus užimtumo 
ir kinezės terapeutams;

-skirti reikiamą dėmesį 
ypatingai gabių vaikų ugdy

mo metodams bei mokymo 
individualizavimo proble
moms;

-rengti užsienio kalbų 
mokytojams veitėjavimo prak
tikos kursus;

-papildyti vasaros semi
narus aktualia Lietuvos bei 
lietuvių išeivijos socialinio, 
kultūrinio ir politinio gyveni
mo problematika, drauge su 
visuomenės atstovais nagri
nėti mokyklos ir visuomenės 
ryšių klausimus, juos svar
styti diskusijų būreliuose;

-stengtis visų kursų da
lyvius supažindinti su socia
linio darbo problemomis;

-nuosekliai plėsti APPLE 
veiklos geografiją Lietuvoje, 
skirti dėmesį Rytų Lietuvos 
švietimo problemoms;

-tobulinti vasaros kursų 
organizavimą, išskiriant tęs
tinius ir vienkartinius kursus;

-išsamiau supažindinti 
JAV lektorius su Lietuvos švie
timo problemomis, stengtis iš 
anksto pateikti jiems APPLE 
vasaros kursų temas, sudaryti 
galimybę bendrauti su atitin
kamų sričių Lietuvos eksper
tais, sudaryti deramas buiti
nes sąlygas JAV lektorių 
darbui Lietuvoje;

-įtraukti į vasaros semi
narus naujas temas: ugdymo 
filosofiją, mokymą apie ver
tinimo sistemas ir būdus, mo
kymosi motyvacijos ir moky
mosi įgūdžių problemas, šei
mos pedagogiką, švietime 
ekonomiką, socialiniams dar
buotojams skirtą kursą pritai
kyti ir klasių vadovams;

-vasaros kursų metu reng
ti vienkartinius seminarus 
atskirose mokyklose;

-stengtis parūpinti švieti
mo centrams periodinių už
sienio pedagogikos leidinių;

-skatinti "Mokyklos" re
dakciją rengti atskirus nume
rius APPLE kursų pagrindu 
(pvz. skirtus specialiajai pe
dagogikai, naujiems ugdymo 
metodams, pilietiniam ugdy
mui ir t.t.);

-atverti vasaros semina
rus pedagogus rengiančių 
mokyklų dėstytojams bei stu
dentams, švietimo inspekto
riams bei Ministerijos, ap
skričių ir savivaldybių švie
timo administratoriams;

-atkreipti dėmesį į kla
sės vadovų kvalifikacijos 
problemas, rengti jiems spe
cialius kursus;

-skatinti mokyklas ir 
mokytojus atsiverti šiandie
ninės visuomenės problema
tikai, diegiant probleminio 
bei projektinio mokymo me
todus, sieti ugdymo turinį su 
gyvenimo aktualijomis;

-skatinti pedagogų moks
linius tyrimus bei bendrų 
Lietuvos ir JAV edukologi
jos projektų kūrimą ir įgy
vendinimą;

-aktyviau skleisti infor

DEŠIMTIES METU MIRTIES SUKAKTIS
A. A. PETRAS SAKAS

Amžinybėn iškeliavo 1985 metų rugsėjo 
dešimtą dieną ir buvo palaidotas Glendale, 
Califomijoje. Pereitų metų birželio dvidešimt 
aštuntą amžinam poilsiui prisiglaudė pasi
ilgtoje gimtinėje, Šeduvos parapijos 
kapinėse, savo artimųjų tarpe.

Prelatas Jonas Kučingis šv. Kazimiero 
Bažnyčioje Los Angeles mieste už a.a. Petro 
sielą atnašaus dešimtį šv. Mišių, užbaigiant 
rugsėjo tryliktą dieną, trečiadienį, vienuoliktą 
valandą ryto.

Prašau prisiminti Velionį savo maldose.

Žmona Rūta Šakienė

TRISDEŠIMT TRECIAS
Dirvos novelės Konkursas

DVI PREMIJOS
Pirmoji - 500 dolerių 
Antroji - 300 dolerių 

skiriamos iš
A.A. SIMO KAŠELIONIO

maciją apie įvairiopą APPLE 
veiklą, svarstyti galimybę 
leisti periodinį metodinį 
APPLE leidinį lietuvių ir an
glų kalbomis.

Konferencijos dalyviai 
nuoširdžiai dėkoja Lietuvos 
Švietimo ir mokslo ministe
rijai, Lietuvos pedagogų kva
lifikacijos institutui, JAV In
formacijos agentūrai, Lietu
vių fondui, Lietuvių tautos 
fondui, atviros Lietuvos Fon
dui, savivaldybių švietimo 
skyriams, švietimo centrams 
už talką įgyvendinant ligšio
linę APPLE darbų programą, 
išsako įsitikinimą, kad šios 
institucijos bus tolesnės 
APPLE veiklos partnerės ar
ba rėmėjos, ir patys įsiparei
goja remti konferencijos pa
siūlymų įgyvendinimą.

Neringos stovykloje Vermonte meno pamokoje. Iš k.: Dalia Slavikaitė, Daina Žiaugraitė, 
Angelika Kazakaitytė, Julija Sajauskaitė, Julija Slavikaitė, Loreta Kazakaitytė, Siga Vaškytė, Rita 
Bradūnaitė, Lina Šeštokaitė, Alė Mikalauskas - Klimas. L.R. Kulbienės nuotr.

palikimo, kurį tvarko Korpl Neo-Lithuania

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

Laikas: Paskutinė rankraščiui įteikti data 
1995 metu rugsėjo 15 d. (pašto antspaudas).

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

Konkurse kviečiami dalyvauti visi lietuviai rašytojai, 
gyveną Lietuvoje, JAV ar bet kuriam kitame krašte.

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

Nepremijuoti rankraščiai grąžinami tiktai 
autoriams prašant, jų nurodytu adresu.

Jury komisija iš trijų narių sprendžia kas 

premijuotina paprasta balsų dauguma.

V

5
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DVIRAČIU l LIETUVĄ
Edmundas čapas

(Tęsinys. Pradžia Nr.21)

Vartų tarnautoja, pradė
jusi leisti automobilius į kel
tą, leido ir kas' kntrą automo
bilį iš antrosios eilės, nepai
sydama to, kad kiekvienas 
laukiantysis pirmoje eilėje 
atvyko anksčiau ir laukė il
giau! Plaukdamas keliu ir pir
myn, ir atgal, pirmą kartą 
Lietuvoje susidūriau su 6-10 
metų elgetaujančiais berniu
kais, ir ypač iš užsieniečių.

Živilė ir aš išskubėjome 
nuo kelto į aikštę, kur stovė
jo daugybė kioskų, darančių 
neblogą pelną iš keliautojų, 

Visuose Neringos miesteliuose ir kaimuose namai gražiai sutvarkyti 
ir išpuošti. Autoriaus nuotr.

ir pradėjome važiuoti į pietus 
vieninteliu keliu, einančiu 
per Neringą. Šis kelias man 
priminė parko kelius, įpras
tus JAV, apsuptus nesibaigian
čiais spygliuočių miškais. 
Netrukus turėjome sustoti ir 
sumokėti mokestį (apie 25 rb), 
nustatytą už keliavimą tolyn, 
į Juodkrantę, ir į labiausiai 
patrauklų Neringos kurortinį 
miestelį - Nidą.

Kelias qo tiesiai per Juod- 
krantęt, besiplečiantį iš žvejų 
kaimelio į kurortinį miestelį 
Neringos centre. Trumpam 
sustojome, norėdami pama
tyti seną mažą liuteronų 
bažnytėlę (vokiškos architek
tūros), bet ji buvo uždaryta. 
Šalia bažnyčios pamačiau 
nuostabią žmogaus dydžio 
Kristaus, laikančio ir priglau
dusio kryžių prie Savęs, 
skulptūrą. Jos nepaprastu
mas buvo dar ir tai, kad ji bu
vo išskaptuota iš nudžiūvu
sio, bet dar stovinčio medžio 
kamieno! Juodkrantėje pir
mą kartą pamačiau mėlynai 
nudažytus namus, kurie buvo 
skirtingų atspalvių - šviesūs 
ir linksmi - visuose Neringos 
miesteliuose ir kaimuose. 
Nameliai gražiai sutvarkyti, 

su daug langų, paprastai ap
rėmintų spalvingomis langi
nėmis, su šiaudiniais stogais 
ir šuliniais kiemuose.

Pavažiavę už Juodkran
tės keletą kilometrų sustojo
me ir užlipome laipteliais į 
aukštą kalvą, iš kur atsivėrė 
nuostabus vaizdas. Neringa 
- dalis ilgo, siauro Kuršių 
Nerijos pusiasalio, neplates- 
nio negu 4 km, prasidedančio 
Kaliningrado srityje ir besi
baigiančio ties Klaipėda. Vie
noje jo pusėje yra Baltijos jū
ra su nesibaigiančia pakran

te, pilna švaraus, balto smė
lio, tokio pat kaip ir Palango
je. (Žinoma, šioje pakrantėje 
- ir Neringoje ir Palangoje 
buvo galima rasti gintaro ga
balėlių; Živilei ir man pasise
kė jų prisirinkti šios kelionės 
metu). Nuo mūsų aukštos 
kalvos dešinėje aiškiai matė
si Baltijos jūra ir įprasti kari
niai stebėjimo bokšteliai pa
krantėje. Galėjai matyti ir 
viso Neringos kelio ilgį į Ni
dą, iš kur blyksėjo švieselė
mis švyturys, o rytuose mė
lynas Kuršių marias už aukš
tų smėlio kopų virtinės. Vi
sas pusiasalis buvo padeng
tas arba žmonių pasodintu 
mišku, arba smėlio pakrante 
ir kopomis. Išskyrus šiukšlių 
krūvą, bjauriai rėžiančią akį 
už kelių metrų nuo tos vie
tos, kur stovėjome, vaizdas 
buvo fantastinis!

Abu sutikome geriau ap
žiūrėti kopų grandinę Nerin
gos centre, gamtos rajoną, 
kur jauteisi labai nutolęs nuo 
visų civilizacijos formų. Tik
riausiai dar ir todėl jas vadi
na Mirusiomis kopomis. Ten 
mes praleidome ištisas dvi 
valandas, būtume galėję pra
būti ten ir dvi dienas, ir tai

Nidoje buvo viskas, ką tik buvau girdėjęs bei skaitąs apie ją ir dar daugiaul...
Autoriaus nuotr.

nespėtume pamatyti visko! 
Aš manau, kad vieną dieną 
apie šią vietą sužinos Holly- 
woodas ir panaudos ją kaip 
kitą pasaulį. Šios kopos - tai 
pats didžiausias mano įspū
dis Neringoje! Jos masyvios 
ir aukštos, visos skirtingos ir 
paslaptingos. Kiekvieną kar
tą, kai tik užkopdavau į vir
šūnę - naujas, nematytas slė
nis atsiverdavo po kojom, o 
kita aukšta kopos ketera lauk
davo manęs kitoje slėnio pu
sėje. Visos smėlio kopos ri
bojamos Kuršių marių, o ne 
Baltijos jūros. Mano tikslas 

Užkopus ant didžiosios Nidos kopos, atsiveria nuostabus vaizdas - vienoje pusėje Baltijos jūra, 
kitoje Kuršių marios, o po kojomis, kur tik nežengsi, baltas švelnus smėlis.

Autoriaus nuotr.

buvo užkopti į paskutinę, ar
čiausiai Kuršių marių nusi
driekusią kopų eilę. Ją pasie
kęs nusileidau žemyn, prie 
vandens. Marios buvo ra
mios, lyg tvenkynys, su siau
ra pakrante, prispausta prie 
kopų sienų. Vanduo atrodė 
be gyvybės ženklų - žinojau, 
kad marios gana užterštos, 
nors žvejai čia tebežvejoja iš 
savo valčių.

Prieš atvykdami į Nidą 
trumpai apsilankėme dvie
juose žvejų kaimeliuose - 
Pervelkoje ir Preiloje. Abu 
buvo ramūs, su daugybe įdo
mių spalvingų namelių. Per 
ateinančius kelerius metus 

šie kaimeliai gali išaugti į pui
kius kurortus, bet dar daug 
ko trūksta, kad jie pasivytų 
Nidą.

Nidoje buvo viskas, ką 
tik buvau girdėjęs apie ją ir 
dar daugiau! Miestelis kal
votas ir nemažas, su įvairiau
siais poilsio namais, viešbu
čiais ir gyvenamaisiais pasta
tais. Labai nedaug nuosavų 
namų, bet jie visi seni, gerai 
sutvarkyti ir su margais kie
mais. Prie marių prisiglau
dusi nedidelė prieplauka, kur 
pamatysi ir senų žvejų laive
lių, ir mažyčių jachtų, ir pra

moginių poilsiautojams skir
tų valčių. Nida labai miškin
ga, medžių nėra tik ties prie
plauka ir marių pakrantėje ir, 
žinoma, ant didžiosios kopos.

Užsisakę poilsio namuo
se kambarius (kainavo ma
žiau negu $5 už naktį), išėjo
me pasivaikščioti po mieste
lio centrą, papietavome res
toranėlyje ir grįžę gerai pail
sėjome. Kitą dieną medi
niais laiptais kopėme į Nidos 
didžiosios kopos viršūnę, ku
ri buvo iškilusi virš Kuršių 
marių lyg 10 aukštų (mažiau
siai) namas. Užkopę į viršų 
galėjome vaikštinėti šimtus 
metrų po švarų, baltą smėlį. 

Skirtingai nuo anksčiau ap
lankytų kopų, augmenijos čia 
buvo nedaug, tik keletas krū
mokšnių. Be to, ši "Visų ko
pų Motina" (taip aš ja pradė
jau vadinti) tęsėsi daug kilo
metrų tolyn ir anapus, už sie
nos į Kaliningrado sritį.

Vaikštinėdami palei šios 
kopos kraštą aiškiai matėme 
ženklus, draudžiančius leistis 
žemyn kopos šonu. Akivaiz
du, jei tūkstančiai turistų taip 
elgtųsi, tai kopa palengva tap
tų vis plokštesne ir pradingtų 
Kuršių mariose! (Vėliau, kai 
mes buvome pakrantėje, iš 

toli matėme apie 50 vokiečių 
turistų, besileidžiančių že
myn kopos šonu ir paliekan
čių daug didelių pėdų, o di
džiulis smėlio kiekis buvo 
nuslinkęs žemyn.)

Kad pasiektume Baltijos 
jūros pakrantės pliažą, turė
jome grįžti atgal ir kirsti pa
grindinį kelią. Pūtė labai 
stiprus šaltas vėjas iš vakarų, 
sukeldamas nuostabias ban
gas: pirmą kartą Baltija pasi
rodė man kaip tikra didžiulė 
jūra.

(Bus daugiau)
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Gražiausiais Lietuvos 
nepriklausomybės laikais bu
vo švenčiama Karo mokyk
los pabaigtuvių šventė. Prezi
dentas Smetona kardu trink
telėdavo per petį būsimam 
karininkui, o gal generolui ir 
pasakydavo: %e reikalo ne
pakelk ir be garbės nenuleisk". 
Taigi garbų buvo galima iš
kovoti kardu. Tą labai gerai 
žinojo 18-jo amžiaus riteriai, 
kurie dvikovose apgindavo 
savo ir savo damų garbę.

Anais gerais laikais gar
bė buvo nepigiai perkamas 
reikalas. Dvikovoje tekdavo 
apmokėti gyvybe. Tik buvo 
neaišku ar negarbingasis 
žuvo ar garbingasis prarado 
gyvybę. Net toks garsus po
etas Puškinas buvo nukautas 
ir dar šiandien niekas nežino, 
kuris iš jų buvo negarbingas. 
Viskas pasikeitė dvidešimta
me amžiuje.

Kažkuris prancūzų gene
rolas pareiškė, kad "geriau
sias ginimasis yra puolimas" 
ir jis taip darė ir laimėjo. Da
bar gerai žinomi sukčiai nau
doja tą pačią taktiką. Jie vel
ka į teismą tuos, kurie iškėlė 
jų blogus darbelius. Ir tvoš- 
kia per galvą milijoninėm su
mom pasikvietę suktus advo
katus. Mat šiandien garbė 
matuojama doleriais. O suk
čiai savo garbę įvertina labai 
aukštai.

Kiekviena lietuviška or
ganizacija turi garbės teismą, 
kurį iškilmingai išsirenka. 
Tai tie prakilnūs asmenys tu
ri spręsti garbės reikalus. 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės valdovai nutarė, kad 
šis teismas per menkas. Ką 
gi. Jie neturi gražių teismo 
rūmų. Jie neturi policijos, 
kad atvestų nusikaltėlį rete
žiais surakintą. Jau vien dėl 
tokio vaizdo užtektų atpirkti 
garbę. O dabar. Tik Garbės

LINAS VYŠNIONIS 

Advokatas
Telefonas (216) 383-0225

24400 Highland Road, Suite 9 ♦Richmond Hts, OH 44143

I<AUHA
teismas. O ten nežinia, kas 
tokie. Gal jie pakreips teisy
bės kalaviją ne ta kryptimi. 
Tad turint giminių advokatų 
tarpe, pirmyn į tikrą teismą.

Man atrodo, kad garbės 
jausmas ateina kartu su ūsais. 
Kada dar ūsai neželia, tai ir 
nejauti, kas ta garbė. Sakysi
me, pakvieti damą šokiui. O 
ji papučia nosį ir atsisako ne
pateikdama rimtos priežas
ties. Aišku, kad ji nenori su 
tavim apsikabinti ir laukia 
šaunesnio už tave. Tai yra 
tiesioginis garbės įžeidimas. 
Bet, užgniaužt skausmą šir
dyje. Norėtum nusišauti, bet 
neturi su kuo. Tad kraujuo
janti sužeista garbė lieka ta
vyje. Ir stengiesi, kad niekas 
nematytų kaip tavo garbė bu
vo suniokota.

Štai Lietuvos premjeras 
Šleževičius pasijuto įžeistas 
ir patraukė į teismą Vytautą 
Landsbergį, kad šis sunioko
jo jo garbę. Šleževičius savo 
garbę įvertino 10.000 litų. 
Teismas, persvarstęs Šleževi
čiaus garbę nutarė, kad ji ver
ta tik 6.000 litų. Kas atitiktų 
1500 dolerių, oficialiai skai
čiuojant. Bet juodojoje bir
žoje tai būtų gal tik 500 dole
rių. Pamatyti bokso rungty
nes kainuoja $1500.

Mano draugas Florijonas 
man sako:

- Matai kaip atpigo gar
bė. Sovietiniais laikais už 
ministro garbės nuplėšimą 
tikras Sibiras būtų buvęs. O 
juk jis buvo ministru. O da
bar pasitenkino keliais dole
riais. Aš tau turiu pasiūlymą. 
Tu duok dolerių ir aš duosiu 
ir mes nuplėšime Šleževi
čiaus garbę. Gal nereikės ir 
teismo. Susiderėsime, kur 
nors susitikę.

Paskui Florijonas pagal
vojo, pagalvojo ir sako:

- Palaukime, kol garbė

(Atkelta iš 2 psl.) 

į respublikonų pusę, Atstovų 
Rūmuose perėjo tik vienas 
demokratas, kongresmenas 
Nathan Deal iš Georgijos. 
Šiuo metu Georgijos valsti
jos 11 atstovų delegacija su
sideda iš aštuonių baltų res
publikonų ir trijų juodų de
mokratų. Dar neseniai pieti
nių valstijų politikoje vyravo 
demokratai. Pastaruoju metu 
JAV 79 buvę demokratai pasi
vadino respublikonais, iš jų 
tik 12 nėra iš pietinių valstijų. 

Demokratai suskilę?
Stebėtojai mano, kad de

mokratų partijai reikėtų pa
ieškoti naujos vadovybės. 
Partija yra susiskaldžiusi net 
ir Kongrese, kur dažnai juo
dieji atstovai ar atstovės mo
terys kelia savo reikalavi
mus, nepaisydami partijos 
gairių. Ypač nepriklausomai 
nuo centro laikosi jaunieji 
Kongreso nariai, kurių pažiū
ros dažnai sutampa su res
publikonų partijos pažiūro
mis. Kairieji demokratai tvir
tina, kad pats prezidentas, į 
kompromisus linkęs, atsisakė 
senųjų partijos principų ir 
bendradarbiauja su respubli
konais. Viena iš trijų demo
kratų partijos grupių mano, 
kad prezidentui reikėtų laiky
tis vidurio kelio, vidurinės 
amerikiečių klasės. Šiai gru
pei vadovauja Baltųjų Rūmų 
štabo viršininkas Davė Mc- 
Curdy. Kairiųjų demokratų 
grupuotei vadovauja kon
gresmenas Diek Gephardt ir 
senatorius Bob Kerrey iš Ne- 
braskos. Jie siekia partijos 
bendro kelio su darbininkais, 
jų profesinėmis sąjungomis. 
Nuosaikūs demokratai mano, 
kad reikia neatmesti demo
kratų balsuotojų ir dešinėje 

atpigs. Galėsi už menknie
kius nupirkti. Infliacija gali 
būti tokia, kad galėsi trinkte
lėti Šleževičiui antausį ir at
sipirkti su puse dolerio. Ta 
proga mudu su Florijonu ėmė
me skaičiuoti, kiek kainuotų 
kitų dabartinių valdovų gar
bės kaina. Priėjome išvados, 
kad prieinama.

*****

Iš visur apie viską
politinės skalės pusėje. Šios 
grupės vadovu laikomas prag
matiškas milijonierius Ro- 
bert Rubin, iždo sekretorius, 
kuris įspėja prezidentą ir ki
tus vadovaujančius demokra
tus neatstumti Amerikos kor
poracijų. Tarp kairiųjų de
mokratų aktyviai smd pažiū
ras skleidžia dariRT sekreto
rius Robeit Rėich. Jam daž- 

pritarianti ir prezidento 
’Smona Hillary bei prezidento 
artimas patarėjas George 
Stephanopoulos.

Nemažai prezidentui ken
kia respublikonų dominuoja
mo Kongreso tyrinėjimai. 
Jau ilgai tiriama Whitewater 
afera ir religinio kulto vado 
David Koresh Waco, Texas 
užpuolimo skandalas. Atsto
vų Rūmuose aštuonias dienas 
buvo kalbama apie įvykius 
1993 m. vasario mėn. Teisin
gumo sekretorė Janet Reno 
prisiėmė visą atsakomybę už 
įvykius, kuriuose žuvo keturi 
federalinio Tabako, Alkoho
lio ir Ginklų biuro tarnauto
jai ir 81 kulto narys. Specia
lus Senato komitetas tyrinė
jo, kodėl ir kaip žuvo ar nusi
žudė Baltųjų Rūmų patarėjas 
Vince Foster. Specialius ty
rimus pradėjo ir Atstovų rū
mų bankų komitetas. Neu
tralūs stebėtojai klausia, ko
dėl vėl tyrinėjami jau daug 
sykių tirti klausimai, jų tarpe 
ir abiejų Kongreso rūmų ap
klausinėjimai pernai. Tardy
mai ir kvotos tais klausimai 
buvo pravesti Kongrese, o 
specialaus prokuroro Ken- 
neth Starr - dar tęsiasi. Atsa
kymas - bandoma pakenkti 
prezidentui Clintonui kiek 
galima daugiau prieš artėjan
čius 1996 m. rinkimus.

Ar generolas?
Kada buvusio kandidato 

į prezidento vietą Ross Perot 
šalininkai svarstė Dalias mies
te trečiosios partijos steigimo 
klausimą, buvęs JAV jungti
nio kariuomenės štabo virši
ninkas gen. Colin Powell, 
klausėsi pasiūlymų ir klausi
mų, ar jis nesutiktų kandida
tuoti į prezidento vietą kaip 

trečiosios partijos kandida
tas. Jis atsakė, jog jis studi
javęs JAV konstituciją ir ra
dęs, kad JAV prezidentu būti 
nėra būtina priklausyti jokiai 
politinei partijai. Vis dau
giau amerikiečių mano, kad 
generolas būtų geras kan
didatas, nors niekas tikrai 
nežino, kuriai partijai jis arti
mesnis: demokratams ar res
publikonams. Gen. Powell 
rašo savo atsiminimus, važi
nėja sakydamas kalbas jį pa- 
kvietusioms organizacijoms, 
palieka visur gerą įspūdį. 
Kartu jis lieka politine mįsle. 
Klausiamas įvairių pažiūrų 
žmonių, ką jis darytų vienu 
ar kitu požiūriu, generolas 
atsako, jog jis dar tik ugdo 
savo politinę pasaulėžiūrą.

Pats geriausias?
Užsienio spaudoje artė

jančių JAV rinkimų klausi
mai irgi nagrinėjami. Brita
nijoje manoma, kad vienas 
geriausių respublikonų par
tijos kandidatų tarpe yra In
dianos senatorius Richard 
Lugar, ilgametis Senato už
sienio reikalų komiteto pir
mininkas. Buvęs Indianapo- 
lio miesto meras, į Senatą 
išrinktas 1977 m., šen. Lugar 
buvo laivyno karininkas, Rho- 
des stipendijos laimėtojas, 
nuosaikus konservatorius. 
Jam gerai pažįstamos Ameri
kos problemos, kaip buvu
siam miesto merui. Jis India
noje turi 600 akrų ūkį, yra 
susipažinęs su žemės ūkio 
problemomis, kartu gerai pa
žįsta užsienio politikos reika
lus, su savo žmona yra išgy
venęs 38 metus, turi keturis 
vaikus ir septynis vaikaičius. 
Jaunystėje buvo iškilus skau
tas, dabar pirmininkauja Se
nato žemės ūkio komitetui. 
Stebėtojų nuomone, šen. Lu
gar rinkimų kampanijai leng
vai surinktų apie 10 mil. dol. 
Jo vienintelė silpnybė, jis nė
ra uždegantis kalbėtojas, 
nors savo kalbose dažnai šyp
sosi ir atidengia įdomių nau
jų planų.

TRANSPAK
Siuntiniai į Lietuvą pristatomi į namus. 

Skubiems siuntiniams - AIR CARGO. 
Komercinės siuntos pagal susitarimą. 
MAISTO SIUNTINIAI nuo $29.- iki $98.- 

Aukštos kokybės maisto produktai 
Pageidaujant prisiusime smulkią informaciją.

Rūta Degutienė, 28262 Chardon Rd. 
Willoughby Hills, OH 44092 

Tel. 216-943-4662
Dirbame nuo 1987 m.
TRANSPAK, 2638 W. 69th St. 
Chicago, IL 60629 Tel. 312-436-7772

Experienced Cook
Days, Behind Gatevvay
Apres Vous Cafe

2120 East 4th St.Cleveland
AP^i4j888°n

Dishwashers - Days
Apres Vous Cafe

2120 East 4th St.
Cleveland Behind Gatevvay 
-Apply in person - 241-0888
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CHICAGOS "LITUANICOS" 
FUTBOLININKAI LAIMĖJO 

AUKSO MEDALIUS
Iš V-jų Pasaulio lietuvių 

sporto žaidynių, kurios vyko 
liepos 30-rugpjūčio 5 dieno
mis Lietuvoje, "Lituanicos" 
futbolo komandos žaidėjai 
sugrįžo pasipuošę aukso me
daliais. Tai buvo vienintelė 
užsienio lietuvių komanda, 
kuri žaidynėse pelnė aukš
čiausius apdovanojimus.

Tiesa, "Lituanicoje" kaip 
ir kai kuriose kitose užsienio 
lietuvių įvairių šakų koman
dose, matėsi dalis talkininkų 
iš Lietuvos, kadangi ne visi 
futbolininkai dėl įvairių prie
žasčių galėjo leistis į tolimą 
kelionę. Dalis žaidėjų prisi
jungė iš kitų JAV miestų, o 
penki buvo rasti Lietuvoje. 
Du iš jų "Lituanicai" parūpi
no anksčiau į Lietuvą nuvy
kęs chicagietis Marius Vy
gantas, kuris, besitreniruoda- 
mas Vilniaus "Panerio" ko
mandoje, prikalbino du tos 
komandos jaunuolius per žai
dynes įsijungti "Lituanicon". 
Kitas talkininkas buvo iš Ka
liningrado, tai Algirdas Dobi
las, kuris pats pareiškė norą 
prisijungti prie "Lituanicos".

Žaidynių futbolo vado
vybė, nesitikėdama tokio ge
ro "Lituanicos" pasirodymo, 
komandą priskyrė prie vete
ranų. Čia ji neturėjo jokio 
vargo susitvarkyti su varžo
vais: pirmose rungtynėse ji. 
įveikė Šiaulius 7-1, o finale - 
Klaipėdą 5-0. Daugiausia 
įvarčių įmušė "Lituanicos" ir 
St Xavier universiteto žvaigž
dė - Virgis Žuromskas (5). 
Po du įvarčius pelnė Michi- 
gano universiteto lyderis Aud

DIRVOS PRENUMERATOS VAJUS
JAV Lietuvių bendruomenės Kultūros taryba, su Lietuvių 

fondo pagalba, įvertindama periodinės Spaudos svarbą 
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rius Penkauskas ir Baltimo- 
rės miesto atstovai - Myko
las ir Audrius Veliuonos. 
Vieną įvartį pridėjo chicagie
tis Marius Vygantas.

Chicagiečiai buvo pareiš
kę norą varžytis su vyrų gru
pės nugalėtojais, bet tam pri
trūko laiko. Tačiau žaidynių 
uždarymo dieną - rugpjūčio 
5-ją mūsiškiai Kaune sužaidė 
draugiškas rungtynes su vie
na iš geresniųjų Lietuvos pro
fesionalų vienuolikių - Kau
no FK "Kaunu". Žinoma, pro
fesionalams jie turėjo nusi
leisti 7-0.

"Lituanicos" komandai 
išvykoje vadovavo Gedimi
nas Bielskus ir Albertas Gla- 
vinskas, kurių rūpesčiu ir su
manumu lengvai iškovoti 
aukso medaliai, apie ką nie
kas Chicagoje ir Lietuvoje 
nesapnavo. Tiek šie vyrai, 
tiek kiti komandos nariai bu
vo labai patenkinti gražiu pri
ėmimu Lietuvoje, įspūdinga 
žaidynių atidarymo progra
ma, kuri, jų teigimu, prilygo 
televizijoje matytiems anks
tesnių olimpinių žaidimų ati
darymams. Jaudinantis buvo 
asmeniški susitikimai, bendra
vimai su kitais sportininkais 
ir artimaisiais, kas ilgai neiš
blės iš atminties.

Iš žaidynių grįžusieji 
(daugumas parvažiavo rug
pjūčio 13 d.) parsivežė ne tik 
gerus įspūdžius bei aukso 
medalius, bet ir video įrašų ir 
nuotraukų, ką vėliau galės 
pamatyti platesnė publika.

E.Š.

Chicagos "Lituanicos" futbolo komanda su talkininkais iš kitur Vilniuje, laimėjusi V Pasaulio 
lietuvių sporto žaidynių aukso medalius. Nuotrauka iš Ed. šulaičio archyvo.

Gerardas Juškėnas

AMA PRABILO

American Medical Asso- 
ciation - Amerikos gydytojų 
sąjunga neseniai griežtai pa
sisakė prieš tabako promonę. 
Cigarečių gamintojai apgau
dinėjo žmones, nuslėpdami 
ilgamečius tyrimus apie taba
ko kenkimą sveikatai.

Dabar AMA reikalauja 
uždrausti tabako skelbimus ir 
eksportą. Politikai ir tyrinė
tojai turėtų nepriimti jokių 
lėšų arba aukų iš tabako pra
monės.

AMA pirmininkas dr. 
Lonnie Bristow pareiškė, kad 
tabako pramonė, - "klaidino, 
davė neteisingus nurodymus 
ir apgaudinėjo Amerikos 
žmones".

J AM A - medicinos žur
nale tyrinėtojai tvirtina:
* Pramonės mokslininkai jau 
1960 metais nurodė, kad ci
garečių derva sukelia gyvu
liams vėžį.
* Bendrovių mokslininkai ir 
advokatai jau 1962 m. kon
statavo, kad nikotinas yra 
narkotinė medžiaga.
* Pramonės advokatai skati
no mokslininkus neskelbti 
duomenų apie tabako kenki
mą sveikatai. JAMA žurnalo 
pranešimai yra paremti doku
mentais, kuriuos Brown & 
Williams Tabacco Corp. per
nai paskelbė.

TIKĖJIMAS

Kalbant apie tikėjimą, 
reiktų tvirtinti, kad JAV yra 
tikinčiųjų kraštas. Atliktos 
apklausos patvirtino:
♦ 90% amerikiečių tiki į dangų;
♦ 79% jų tiki stebuklais ir
♦ 72% tiki į angelus. 
Tikėjimas dangumi nuo 1981 
m. paaugo 6%.

Ar šie rezultatai neatitiko 
kieno nors svajonėms? Ne, 
nes tikėjimas pragaru bei vel
niais irgi padidėjo pastarai
siais metais. Rezultatai ne
nustebino tyrinėtojų. "Žmo

nės priima jų tikėjimą tiesiai, 
kaip ir jų whisky. Kas reiš
kia, kad jie to neatskiedžia su 
gausybe intelektualizmo", - 
tvirtina Conrad Cherry, Tikė
jimo ir Amerikos Kultūros cen
tro atstovas Indianapolyje.

1995 METŲ URAGANAI
Kasmet yra iš anksto su

daromas būsimųjų uraganų 
vardų sąrašas. 1995 m. iš At
lanto vandenyno ateinantiems 
uraganams numatyti vardai: 
Allison, Barry, Chantal, Dean, 
Erin, Felix, Gabrielle, Hum- 
berto, Iris, Jerry, Karen, Luis, 
Marilyn, Noel, Opai, Pablo, 
Roxanne, Sebastian, Tanya, 
Van ir Wendy. Rytinio Ra
miojo vandenyno uraganai 
1995 m. bus pavadinti Adolph, 
Barbara, Cosme, Dalila, 
Erick, Flossie, Gil. Henriete, 
Ismael, Juliette, Kiko, Lore- 
na, Manuel, Narda, Octave, 
Priscilla, Raymond, Sonia, 
Tico, Velma, Wallis, Xina, 
York ir Zclda vardais.

Uraganai yra galingi 
ciklonai, prasidedantys virš 
tropinių vandenų, kur vėjas 
pasiekia 74 mylių į vai. ir di
desnį greitį. I vakarus nuo 
tarptautinės datų ribos, Ra
miojo vandenyno vakaruose, 
tokios audros vadinamos tai
fūnais. Uragano skersmuo 
dažnai siekia iki 300 mylių. 
Tropikų srityje prasidėję 
uraganai paprastai slenka į 
vakarus arba šiaurės vakarus 
nuo 10 iki 15 mylių greičiu. 
Kada uragano centras ("akis") 
priartėja prie 25® - 30® šiau
rės platumos, jie dažnai pa
keičia kryptį į šiaurės rytus 
su didėjančiu greičiu.

Nuo 1492 m. užregis
truoti 39 uraganai Atlanto 
vandenyne, Karibų jūroje ar
ba Meksikos įlankoje užmu
šė daugiau nei po 1,000 as
menų kiekvienas. Prieš euro
piečių atvykimą, audros tur
būt tiek daug žmonių aukų 

nenusincšė, nes dauguma 
Maya ir kitų genčių gyven
viečių buvo toli nuo jūros 
krantų.

Spėjami žuvusių skaičiai 
nuo didžiausių uraganų buvo: 
1) Barbados, Martiniųuc ir 
St.Eustatius salose, 1780 m. 
spalio 10-16 d., (bevardis 
uraganas), žuvo virš 22,000 
asmenų; 2) Galveston, Tcxas, 
1900 m. rugsėjo 8 d., (bevar
dis) žuvo virš 12,000; 3) Hon
dūras, 1974 m. rugsėjo 14-19 
d., nuo uragano "Fifi" žuvo 
8,000 - 10,000 žmonių; 4) 
Haiti ir Cuba salose, 1963 m. 
rugsėjo 30 - spalio 8 dieno
mis, nuo uragano "Flora" 
žuvo apie 8,000 ir 5) Domi
nikos Respublikoje, 1930 m. 
rugsėjo 1-6 d., (bevardis), 
žuvo nuo 4,000 iki 8,000 as
menų.

Šias eilutes rašant, jau 
sulaukėme penktojo uragano 
"Erin", kuris keliauja "An- 
drew" uragano 1990 m. nu
siaubtu ruožu - iš Floridos į 
Louisianą.

PASENO COMPIUTER1AI

Penki oro eismo tvarky
mo centrai netrukus gaus nau
jus kompiuterių įrengimus, 
pranešė JAV Federalinė avia
cijos administracija (FAA).

Ši žinyba išleis $65 mili
jonus tvarkymo sistemoms 
pagerinti - Chicago, Dalias 
-Fort Worth, Washingtono, 
Clevelando ir New Yorko 
centruose. Tie centrai per 
pastaruosius keturis mėne
sius turėjo 20 kompiuterių 
sutrikimų. Vieni jų užtruko 
tik kelias akimirkas, o kiti iki 
pusantros paros. Kiekvieną 
kartą pataisymai vis ilgiau 
užtrukdavo. Kompiuterių 
programų išvystymas ir įren
gimų supirkimas gali užtrukti 
iki dviejų metų. FAA bandys 
paskubinti šį procesą.

Skaitykit ir platinau*****



PRADEDA MOKSLO 

METUS

Šv. Kazimiero Lituanis
tinė Mokykla pradeda moks
lo metus šeštadienį, rugsėjo 

9-tą dieną. Taip pat kaip 
anais metais, Šv. Kazimiero 
mokykla priims mokinius, 
kuriems sueina 4-turi metu
kai iki rugsėjo 30 d., į ikimo
kyklinį skyrių. Vaikučiai, 
kuriems sueiria 5-ki metai iki 
rugsėjo 30 d., bus priimami į 
vaikų darželį. Tą patį rytą, 
Dievo Motinos parapijos sve
tainėje vyks mokinių regis
tracija ir privalomas tėvų susi
rinkimas. Mokyklos valan
dos rugsėjo 9 bus 9 v.r. iki 12 
v.p.p. Nuo rugsėjo 16 d. pa
mokos vyks 9 v j. -1230 v.p.p.

SENOLIŲ DIENA

Penktadienį, rugsėjo 1 d., 
nuo 10 vai. lyto iki 4 vai. p.p. 
Clevelando Metroparkų zoo
logijos sode bus senolių die
nos šventė. Visi svečiai - 55 
m. ir vyresni įleidžiami vel
tui. Norintiems aplankyti 
Rain Forest - džiunglių pavi- 
lijoną bus duodamas papigin
tas bilietas - $ 5 asmeniui.

Atlanta
Im.port-Export Ine.

2719 West 71 street Chicago. IL 60629
TeL (312) 434-2121 (800) 775-SEND

SflL'ū.srą Atstovas Clevelande:

X>a±n±uuB Zalensas 

LITMA I.E.
639 East 185 th Street 
Cleveland Ohio 44119

Šventėje bus - gyvulių 
programos, gėlių tvarkymas 
(50 dalyvių); OASIS Tai Chi 
demonstravimas bei muziki
niai pasirodymai zoologijos 
sodo amfiteatre. Tel. 216- 
661-6500, ext. 290

PATAISĖ STOGĄ

Aną savaitę buvo patai
sytas Clevelando šv. Jurgio 
klebonijos stogas. Dalis jo 
buvo perdervuota, o kitą dalį 
teko perdengti. Stogo patai
symas kainavo $1,200. Šios 
išlaidos nebuvo numatytos 
šių metų sąmatoje. Klebonas 
kviečia visus parapijiečius 
padėti atmokėti už šį stogo 
pataisymą. Kiekvienas pa
rapijoje su papildoma $10 ar 
$20 auka padėtų padengti šią 
skolą. Ger.J.

OHIO ĮVYKIAI

• Rūgs. 9 d. - Tradiciniai 
amerikiečių bendruomenės 
šokiai. Old Council Hali, 
7250 Jackson Str., Mentor; 
8-11 vai. vakaro. Bus moko
mi ir atliekami šokiai - Cont- 
ras, Mixers, Circles ir Sųuares.

• Rūgs. 9 d. - Akvarelės 
seminaras. Mentor Senior

Albinas Ginčas sulaukė 70 m. amžiaus. Jo sesuo Natalija Kaminskienė jam surengė gražų 
gimtadienio paminėjimą. Iš k.: Nijolė Gincienė, Albinas Ginčas, sesuo Natalija Kaminskienė ir 
brolis Vytas iš Floridos. V. Bacevičiaus nuotr.

Center, Hart Str., Mentor. 
Nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. p.p., 
aptariant visus reikalavimus 
piešiant akvarelė.

• Rūgs. 9 d. - 8-tas meti
nis Lakewoodo bendruome
nės festivalis. Madison Park, 
Lakewood. Diena pradeda
ma 5 km "Kielbasa" bėgimu 
9:30 vai. ryto. Tautybių pa
tiekalai, nemokamas pasilinks
minimas, senoviški žaidimai.

★★★★★★★
PADĖKA

Širdingai dėkoju visiems, 
kurie lankėte mane Cleve
land Clinic ligoninėje, kur 
man buvo padaryta operacija 
ir kur teko išgulėti penkioli
ka dienų. Tuo pačiu dėkoju 
ir už atsiųstus atvirukus ir 
linkėjimus greitai sveikti. 
Nuoširdus ačiū ir tiems, kurie, 
aplankėte mane namuose, grį
žus iš ligoninės. Šiuo metu 
esu namuose geroje žmonos 
Angelės priežiūroje.

Vytautas A. S taškus

★★★★★

TAUPA bus uždaryta 
Rugsėjo 2, 3 ir 4 d.d. 

Darbo dienos savaitgalį.
★★★★★

PARENGIMAI
1995 M.

• RUGSĖJO 2-3 d.d., ŠALFASS 
Golfo turnyras įvyks Windmill Lakęs, 
golf course, Ravena, Ohio. Rengia 
Clevelando Lietuvių Golfo Klubas.

• RUGSĖJO 9-10 d.d., Š.Amerikos 
baltų ir lietuvių lengvosios atletikos 
pirmenybės, Cuyahoga Community 
College, Westem Campus, Parma, 
Ohio. Rengia LSK Žaibas.

• RUGSĖJO 30 d. Clevelando 
Baltų Komitetas rengia baltų ben
dravimo vakarą Lietuvių Namuose.

• SPALIO 7 - 8 LIETUVIŲ DIENOS 
rengia LB Clevelando apylinkės valdyba

• SPALIO 22 d. DIRVOS 80 metų 
jubiliejus.

• LAPKRIČIO 12 d. Šv. Jurgio 
Rudens Festivalis 11:30 - 3:30 p.p.

• LAPKRIČIO 18 d. Kariuome
nės Šventės minėjimas. Lietuvių 
Namuose.

• GRUODŽIO 17 d. "Singing 
Angels" choro koncertas trečią vai. po 
pietų Dievo Motinos parapijoje.

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

• GRUODŽIO 31 d. NAUJŲ METŲ 
SUTIKIMAS Lietuvių namų salėje.

Štai, kurie padeda išlaikyti 
lietuvišką laikraštį

Atnaujindami 
prenumeratą ir kitomis 
progomis Dirvai aukojo: 
Molis P., Shrewsbury .......  10.00
Šimulis K., Oak Lawn ......  20.00
Dovydaitis A., St. Pete.......... 5.00
Gutauskienė J., St. Pete........  5.00
Delvigs S., Fairview Pk...... 10.00
Bulotienė E., Detroit ........... 10.00
Mykolaitis K., Redford ....... 10.00
Buchas PJ., Oak Lawn ........ 20.00
Latvėnas R., Culver City ...... 5.00
Vyšnioms L., Richmond H. . 25.00

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame

+++++
ANGLŲ KALBOS PAMOKOS
Anglų, kaip antrosios, kalbos 

(English as a Second Language 
ESL) pamokos pradedantiems, 
vidutiniokams ir pažengusiems 
pradedamos nuo pirmadienio, 
1995 m. rugsėjo 11 d.,

Išmoksite gerą anglų tarimą, 
gramatiką, rašymą., viskas veltui. 
Skambinkite:
Catherine Thomas, 371 7138

Tel. (216) 481-0011

Greitas Siuntinių Persiuntimas
Air Cax»&o , Laivu
| LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ 

RUSIJĄ, UKRAINĄ, BALTARUSIJĄ 
Pasiteiraukit dėl Amerikietiško maisto

Lietuvių Kredito Kooperatyvas
767 East 185tb Street Cleveland, Obio 44119 481-6677

komplektų

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 v.r. - 4:00 p.p.
penktadienį---------------9:00 v.r. - 6:00 p.p.
šeštadieni----------------- 9:00 v.r. -12:00 p.p.
sekrpadienį parapijoje —11:00 v.r. -12:00 p.p.

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

Matas realtors [
NORMLS

Broker RITA MATAS - G.R.I. — statė certif ied 
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 3!^
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PANEVĖŽIO J.BALČIKONIO GIMNAZIJAI 
SUKANKA 80 METŲ

DARBUOTOJAI IŠ LIETUVOS 
CHICAGOJE

Šiais metais spalio pirmą 
dieną J. Balčikonio gimnazi
jai sukaks 80 metų, kai ji ga
vo gimnazijos vardą. Pirmo
ji mokykla Panevėžyje buvo 
įkurta 1717 metais. Įvairiu 
laiku ji buvo skirtingai vadi
nama: kolegija, apygardinė 
mokykla, realinė mokykla ir 
valstybinė berniukų gimnazi
ja. 1915 metais spalio pirmą 
dieną ši mokykla tampa pir
mąja gimnazija tuometinėje 
Lietuvoje. Šioje mokslo šven
tovėje mokėsi ir dirbo: J. Urb
šys, B. Sruoga, A. Šapoka, 
K. Šakenis, K. Bizauskas, J. 
Lindė- Dobilas, G. Petkevi- 
čaitė-Bitė, K. Inčiura, L. 
Stuoka-Gucevičius, J. Balči
konis, P. Butėnas, J. Yčas, 
M. Grigonis, A. Juška, A. 
Lipniūnas, P. Brazdžiūnas, 
M. ir G. Karkos, J. Zikaras, 
J. Elisonas ir kiti.

Dabar ši mokykla buvo 
pirmoji Lietuvoje, kuri 1992 
metais spalio pirmą dieną at
gavo gimnazijos statusą. Tai 
yra mišraus tipo gimnazija, 
turinti realinio, humanitari
nio ir gamtos mokslų klases.

Mokyklos mokinio, mo
kytojo ir ilgamečio direkto
riaus V. Baliūno iniciatyva 
parašyta gimnazijos istorija, 
apimanti 1727-1995 metus. 
Tai daugiau kaip du šimtai 
mašinraščio lapų teksto ir 
vieno šimto nuotraukų bei 
dokumentų rinkinys. Šio 
rankraščio teigiamus įvertini
mus parašė prof. V. Zabors- 
kaitė bei dr. T. Bukauskienė.

Manome, kad šį rankraštį 
turime išleisti atskira knyga. 
Tikėdami Lietuvos ateitimi ir 
žinodami, kad knyga - tai 
Panevėžio kultūros dalis, no
rime tikėti, kad užjūryje gy
venančiųjų tautiečių gerano
riškas indėlis padės išleisti 
minėtą knygą.

Čekius galima siųsti 
Balčikonio Gimnazijos vardu, 
sąskaitos Nr. 142167, šiuo 
adresu:
Lietuvos Valstybinis Komerci
nis Bankas Panevėžio Skyrius, 

Puzino gatvė 7 
Panevėžys
Lithuania - Lietuva

R. Dambrauskas 
Gimnazijos Direktorius

Chicagoje veikiantis Li
tuanistikos tyrimų ir studijų 
centras, kuris yra įsikūręs 
Jaunimo centro patalpose 
(5620 S. Claremont Avė.) 
palaiko glaudų ryšį su įvai
riomis Lietuvos įstaigomis ir 
dažnai suteikia galimybę pas 
save padirbėti Lietuvos bib
liotekų, archyvų bei kitų sri
čių darbuotojams. Čia jau 
yra lankęsi bent 20 asmenų, 
kurie rinko medžiagą savo 
moksliniams darbams arba

"Draugo" dienraščiuose. Da
bar jis pradėjo kaupti medžia
gą šios temos pratęsimui, 
apimant lietuviškas leidyklas 
ir kitose valstybėse nuo 1952 
iki 1990 m. Pažymėtina, kad 
R. Misiūnas yra studijavęs 
Vilniaus universitete biblioti- 
ninkystę, bibliografiją ir kny- 
gotyrą. Jo moksliniu vadovu 
yra prof. Domas Kaunas.

Į LTSC jau du kartus bu
vo atvykusi Mokslo ir Enci
klopedijų leidyklos Vilniuje

patekti į šį žinyną, jeigu ne
trukus bus atsiųsti duome
nys, pagal aukščiau išsiunti
nėtas anketas.

Taip pat šiuo metu centre 
darbuojasi Lietuvos archyvų 
departamento konsultantė ar
chyvų darbo organizavimo 
klausimais Dalia Rakauskie
nė. Ji čia atvyko kovo mėn. 
pabaigoje ir žada padirbti iki 
rudens. Dalia Rakauskienė 
čia tvarko LSTC esamą ar
chyvinę medžiagą, kuri per 
eilę metų buvo sukaupta, bet 
nesusisteminta. Beje, LTSC 
priklauso ir Žilevičiaus-Krei-

Lituanistikos tyrimų ir studijų centro darbuotojų ir talkininkių grupė: (sėdi) J. Liandsbergienė, 
S. Petersonienė, M. Stankūnienė; (stovi) D. Rakauskienė, D. Pečiulienė. Ed. šulaičio nuotr.

Po sunkios ligos, Lietuvoje mirus agronomui

EUGENIJUI KARSOKUI,
reiškiame giliausią užuojautą mūsų prieteliui, jo 
broliui ALBINUI, jo šeimai, artimiesiems ir giminėms 
tėvynėje

G. ir M. Aukštuoliai
N. ir V. Čeičiai
A. ir Pr. Petraičiai
M. ir A. Liutkai 
Jr. Vėderienė 
S. Knistautienė

pagelbėjo tvarkant čia esa
mus archyvus ar atliekant ki
tus projektus.

Šiuo metu šiame centre 
darbuojasi Vilniaus Univer
siteto doktorantas Remigijus 
Misiūnas, kuris jau antrą kar
tą čia yra atvykęs rinkti me
džiagą jau baigiamai rašyti 
disertacijai "Lietuviškų kny
gų leidyba Vakarų Europoje 
1945-1952 m." Šia tema R. 
Misiūnas jau yra paskelbęs 
eilę rašinių "Lietuvos ryto" ir

darbuotoja Jonė Liandsber
gienė, kuri toliau rinko me
džiagą LSTC ir MEL Vilniu
je kartu rengiamam Ameri
kos lietuvių biografijų žiny
nui. Ji į Vilnių sugrįžo lie
pos 22 d., paruošusi nemaža 
rašinių - biografijų apie pasi
žymėjusius lietuvius. Tą me
džiagą ji kartu su kitais dar
buotojais toliau redaguos Vil
niuje ir yra vilčių, ką sekan
čiais metais jis bus atiduotas 
spaudai. Dar yra galimybių

A. A.
JONUI RIMK0NUI

mirus, jo žmonai IRENAI, sūnums JONUI ir 
SAULIUI bei jų šeimoms, kitiems giminėms ir 
artimiesiems, reiškiame gilią užuojautą

buv. ALTS-gos East Chicagos skyriaus 
likę nariai

A. t A.
VET. DR. LTN. VLADUI BLOŽEI 
mirus, širdingiausią užuojautą reiškiame jo 
žmonai LILI, dukterims ASTAI ir DALIAI, broliui 
PETRUI, ir giminėms bei artimiesiems

Aga ir Viktoras Kubiliai

Dr. VLADUI BLOŽEI
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jo mielai 
žmonai LILEI, dukterims dr. DALIAI, ir dr. ASTAI ' 
ir visiems artimiesiems

Irena Sušinskienė
Rūta ir Kęstutis Sušinskai 
Kristina ir Albertas Sušinskai 
Danutė ir Vitas Sirgėdai

Dr. VLADUI BLOŽEI

mirus, gilią užuojautą reiškiame žmonai LILI, 
dukterims dr. DALIAI, dr. ASTAI ir broliui 
PETRUI

Ohio Lietuvių gydytojų draugija

vėno muzikologijos archy
vas, kuris viešniai iš Vilniaus 
turi ypatingos reikšmės, ka
dangi žinomas muzikas, kul
tūrininkas, visuomenininkas 
Juozas Kreivėnas (miręs 
1987 m.) yra jos dėdė.

LTSC nuo pavasario taip 
pat darbavosi bibliotininkė 
Dalia Pečiulienė, kuri taip 
pat išvažiavo Lietuvon liepos 
22 d. Liepos 21 d. Centro pa
talpose įvyko abiejų grįžtan- 
čiųjų Lietuvon - J. Liands- 
bergienės ir D. Pečiulienės - 
išleistuvės. Čia su išvykstan
čiomis atsisveikino Centro 
direktorius, prof. dr. Jonas 
Račkauskas, Jonas Damaus
kas ir kiti.

Reikia pažymėti, kad 
Centre jau ilgesnis laikas 
darbuojasi vilnietė Skirmantė 
Jakštaitė. Raštinėje dirba 
Arūnas Zailskas iš Cicero. 
Centras turi ir daugiau vieti
nių darbuotojų bei talkinin
kų. Ši įstaiga turėtų susilauk
ti daugiau lietuviškosios vi
suomenės dėmesio bei finan
sinės paramos, be kurios var
gu ar ateityje ji galės tinkamai 
vystyti užsimotus darbus.

Šią įstaigą pasiekti gali
ma, rašant šiuo adresu: 

Lithuanian Research and 
Studies Center, 

5220 S. Claremont Avė., 
Chicago, IL 60636-1039.

Edvardas Šulaitis
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