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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Gaila, bet negaliu baigti 
šio straipsnio tradiciniai: ir 
aš ten buvau, midų gėriau ir 
t.t. Tiesa, šiame televizijos 
ir gerų laikraščių amžiuje to 
ir nereikia. Per kameros bei 
patyrusių žurnalistų akis kar 
tais pastebi tai, ko įvykių liu 
dininkai nepagavo. Paga
liau ilgainiui daugiau nu
lems ne jų įspūdis, bet mili
jonai dažniausiai visai atsi
tiktinų žiūrovų.

Lietuvos premjerė ir jos 
palyda, kuriai šį kartą sun
kiai sekėsi gauti JAV įvažia
vimo vizą, negalėjo tikėtis 
patekti į Baltuosius Rūmus. 
JAV administracija aiškiai 
parodė, kad ji šiuo metu Lie
tuvos likimu mažai intere
suojasi. Su Gorbačiovu ji 
turi aptarti svarbesnius rei
kalus - Vokietijos susivieni
jimą, nusiginklavimą - pa
minint tik porą jų. P o 
truputį tačiau pradėjo plėstis 
pažiūra, kad susitarimai su 
sovietais nėra tikrai skubūs. 
Sovietai negali ilgiau laikyti 
savo kariuomenės Centro 
Europoje. Jie negali sukliu
dyti Vokietijos susivieniji
mo. Jei jie negali sutvarkyti 
savo ūkinių problemų, nėra 
ko skubinti su kitais susitari
mais.

Tokioje situacijoje žinios 
apie atgimstančią Lietuvą 
buvo sensacija, sukėlusi ir 
JAV įsipareigojimų prisimi
nimą. JAV visados stovėjo 
už tautų laisvę, jos niekados 
nepripažino Pabaltijo okupa 
cijos. Toje šviesoje adminis 
tracijos nejautrumas toms ži 
nioms davė progos kritikai 
iš jos priešų ir net draugų 
tarpo.

N.Y. TIMES korespon
dentė Maureen Dowd pra
nešė, kad Prunskienės priė
mimas buvo tik prieš dvi 
dienas nutartas (hastily 
arranged) sužinojus, kad ji 
turės pasimatymus su sena
toriais bei kongresmanais ir 
tai bus išgarsinta. Kad taip 
iš tikro buvo pailiustruoja 
faktas, kad jos privačių lie
tuvių išnuomotas Lincolnas 
nebuvo įsileistas. Jai teko 
išlipti, parodyti savo raudo
ną sovietinį pasą, pereiti per 
metalo sekimo mašina, kaip 
aerodromuose. Vėliau, Wa- 
shingtone Tautiniame Spau
dos Klube jos paklausus ko
kį įspūdį jai toks sutikimas 
padarė, Prunskienė su hu
moru paaiškino, kad iš pra
džių jį palaikiusi tai sovietų 
blokados tąsa.

Prezidentas Bush jai pri
minė, kad 1956 m. Vakarai 
kurstė Vengrijos sukilimą, 
bet nieko nedarė Raudona
jai armijai jį malšinant. Tai 
pamokymas, kad sovietus 
sunku įkalbėti padaryti tai, 
ko jie nenori (You can't 
face down Soviet Union if 
they don't want to be face 
down). Reikia derėtis - 
"Talk, talk, talk" - ragino 
prezidentas.

Prunskienė Bushui pareiš 
kė, kad Lietuva negalinti at
šaukti nepriklausomybės at
statymo, bet sutinka sulaiky 
ti kai kuriuos ryšium su tuo 
priimtus įstatymus, jei gautų 
Lietuvos suverenumo, jos 
vyriausybės bei sienų pripa
žinimą. Ji nesipriešino Bu- 
sho pasimatymui su Gorba
čiovu, tik pageidavo, kad 
būtų išklausyti ne tik stiprių 
jų, bet ir mažiau stiprių bal
sai.

Vėliau kalbėdama Tauti
niame Spaudos klube ji sa
kė buvusi Valstybiniam Ar
chyve, kur mačiusi JAV Ne 
priklausmybės paskelbimo

(Nukelta į 3 psl.)

Sveikiname Amerikos Lietuvių

Tautinės Sąjungos Seimą ir jo 
atstovus, linkėdami 
sėkmės darbuose!

Lietuvos ministerė pirmininkė Kazimiera Prunskienė kalba Washingtone, National Press Club pri
statyme, šalia jos vertėjas V. Nakas. Dešinėje sėdi moderatorė Francis Harton, Lietuvos ekonomijai 
patarėjas dr. J. Kazickas. Prie garbės stalo iš lietuvių, buvo dar pakviesti - LPB pirm. dr. V. Bieliaus
kas, The Plain Dealer biuro VVashington skyriaus vedėjas T. Brazaitis, ir Amerikos Balso lietuviškų 
programų direktorius R.Kasparas. Dr. V. Stankaus nuotr.

Photo by Tracy A. Woodward The Washington Times

Lietuvos ministerė pirmininkė Kazimiera Prunskienė ir JAV prezidentas Bush pokalbio metu 
Baltuosiuose Rūmuose.

Laisvės savaitgalis Washingtone
D r. Viktoras Stankus

Gegužės 3-5 dienomis 
pasaulio dėmesys buvo nu
kreiptas į Lietuvos respub
likos premjerės Kazimieros 
Prunskienės apsilankymą 
Washingtone. Veik didesnė 
savaitės dalis buvo perpildy 
ta Lietuvai svarbiais, naudin 

gaiš, gal ir lemtingais įvy
kiais.

Gegužės 3-ią Kazimiera 
Prunskienė liudija senato
riaus Fascell vadovaujamuo 
se Helsinkio Komisijos ap
klausinėjimuose.

Ją priima prezidentas 
Bush. Pasisako esąs už Lie
tuvos apsisprendimo teisę 
(nors oficialus pripažinimas 
teįvyks evliucijos būdu), ir 
tuo pačiu metu remia Gorba 
čiovo reformas.

Pasimatymas turbūt yra 
išdava Amerikos Kongreso, 
Amerikos Alijantų, lietuvių 
veiksnių, organizacijų - 
bendrai lietuvių ir pavienių 

asmenų - ypač tokių kaip 
Stasys Lozoraitis, dr. J. Ka
zickas, R. ir G. Kudukiai, 
A. Banionytė ir kiti - spau
dimo Prezidentui.

Gegužės 4-tos ryte, K. 
Prunskienė dalyvavo sena
torių Mitchell ir Dole suor
ganizuotame senatorių po
kalbyje Lietuvos reikalais.

Pietų laiku - National 
Press Club priešpiečiai, kur 
premjerė atsako į Amerikos 
pagrindinių laikraščių korės 
pondentų bei publikos stato 
mus klausimus.

Filmuoja net 10-ties tele
vizijos stočių aparatai, o C- 
SPAN ir PBS TV tinklai vė
liau ištisai perdavė visą eigą 
Amerikos publikai.

Viktoras Nakas sąžinin
gai verčia K. Prunskienei 
statomus klausimus, bei jos 
mandagius, tikslius ir įtiki
nančius atsakymus.

Jos išvada - pasirinkimas 
yra ne už perestroiką ar už 
laisvą Lietuvą, bet tiksliau - 
už demokratėjimą USSR ir 
laisvą Lietuvą, prieš bandy
mą išlaikyti sovietų imperi
ją-

O nagrinėtojas Dimitri 
Symes sako, kad pastarojo 
(the latter) kelio Bush ir 
Gorbačiovo pasirinkimas 
juos abu pastato prieš isto
rijos evoliucinę eigą.

Priešpiečiuose dalyvavo 
apie 150 asmenų, jų tarpe 
gražus būrelis lietuvių.

Vakare Premjerę, kartu 
su būriu į Washingtoną atvy 
kusių lietuvių, gražiai priė-

(Nukelta i 2 psl.)
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SRVOITIHĖ POIĮTI^^

Latvija paskelbė ir suspendavo nepriklausomybę. - Kitokia 
gegužės pirmoji Maskvoje. - Reikalauta Lietuvai 

---------------- laisvės. ■ Amerikietis Kaune... ----------------

■ Iš kitos pusės

Gegužės 4 dieną Latvijos 
parlamentas, 138 balsais 
prieš 0, paskelbė Latvijos 
nepriklausmybės atstatymą
- kartu nuspręsdamas, kad 
tam tikrą pereinamą laikotar
pį galios ir sovietinės konsti 
tucijos kai kurie potvarkiai. 
57 Latvijos parlamento na
riai atsisakė dalyvauti nepri
klausomybės balsavime, Lat
vijos paskelbimą laikydami 
per ankstyvu ir pavojingu.

Latviai paskelbė galiojan
čia savo 1922 metų konstitu
cija, ją tučtuojau suspenduo
dami, iki bus paruošta nauja 
konstitucija. Jau dabar Latvi
ja vadinsis ne socialistine ta
rybine, bet paprasta Latvi
jos respublika.

Finansavimui perėjimo į 
laisvą ūkį, latviai turi spccia 
lų fondą, kuris pardavinės 
savo paskolos lakštus užsie
nyje ir turės savo loteriją. 
(Prunskienė žadėjo šių metų 
rudenį Lietuvoje įvesti litą.)

Pirmas Gorbačiovo atsa
kymas į latvių varijantą bu
vo "niet!".

• ••

Metinės iškilmės padeda 
išmatuoti kelią, kuriuo nuei 
ta. Visame komunistiniame 
pasaulyje iškilmingai mini
ma gegužės pirmoji šįmet 
parodė, kad ir tas pasaulis 
daug pasikeitė. Jo centre 
Maskvoje nematėm kariuo
menės su jos įspūdingais 
ginklais. Kaip visuomet, bu 
vo darbininkų eisena, gal 
mažiau drausminga kaip an ■ 
ksčiau ir mažiau skaitlinga
- matyti nebijota joje neda
lyvauti.

Malonią staigmeną pada 
rė po oficialių įmonių dele
gacijų pasipylę disidentai. 
Tūkstančiai jų su šūkiais, ne 
įmanomais dar pernai. Jų 
tarpe ir tokiais: "Gorbačio
vai: rankas iš Lietuvos"; 

"Šiandien Lietuvos blokada, 
ryt Maskvos blokada!”; "Vie
nintelė kompartijos nuosavy
bė gali būti tik Lenino mauzo
liejus ir stagnacijos tėvų ur
nos." Buvo matomi ir girdė 
josi reikalavimai Gorbačio
vo ir politbiuro atsistatydi
nimo.

Toks vaizdas virš Lenino 
mauzoliejaus paradą stebėju 
šiam Gorbačiovui greitai nu
sibodo. Jis buvo aiškiai nu
sivylęs ir gana greitai pasi
traukė.

Tas 'naujienas' gegužės 
pirmosios parade leido nau
jas Maskvos Tarybos pirmi
ninkas Gavril K. Popov, 
ekonomistas, laisvo ūkio ša
lininkas. Jis leido Maskvos 
rinkėjų asociacijai, jo paties 
vadovaujamai organizacijai, 
kuri daug prisidėjo prie jo 
šalininkų laimėjimo per 
Maskvos tarybos rinkimus, 
suorganizuoti tuos disiden
tus.

Ko tik nebuvo jų tarpe! 
Lietuviai turėjo savo vėlia
vas, ortodoksas vienuolis iš 
Zagorsko nešė žmogaus di
dumo prisikėlusio Kristaus 
statulą su parašu: “Michailai 
Sergejevičiau, Kristus prisikė
lė” ir t.t. Lietuviai buvo ki
tų padėtimi nepatenkintųjų 
džiaugsmingai sutikti ir ga
vo vietą prieš patį mauzo
liejų.

"Lietuva yra rodyklė kas 
vyksta mūsų krašte" - paaiš
kino N. Y. TIMES korespon 
dentui rusas fizikas, kuris 
paradavo su namuose paga
mintu plakatu: "Jų laisvė - 
mūsų laisvė!"

• ••
Aną dieną man paskam

bino sūnus , skųsdamasis 
N.Y. TIMES neradęs jokios 
žinios iš Lietuvos. Nuo ko
vo 11 d. tai buvo pirmas at
sitikimas. Kitą dieną, gegu
žės 1-mą, ta žinių ir naujie

nų srovė atsinaujino su Bill 
Kcller'io ilgu reportažu iš 
Kauno, kurį ryškiau prisime 
name už Vilnių.

Kaip tinka provincijos 
miestui - jame ramiau kaip 
nervingoje sostinėje. Atro
do buv. Konrado kavinėje 
jam aiškino Lietuvos parla
mento narys Algirdas Patac
kas, kad "mes suprantame, 
kad už laisvę reikia mokėti 
ir mes tam pasiryžę". Nie
kas nesiskundė sunkumais, 
kuriuos sukėlė sovietų blo
kada.

Daugiau sunkių prisimi
nimų iš netolimos praeities. 
Katcdros-Bazilikos zakrasti- 
jono ranka tik su nykščiu, 
kiti pirštai nušalo Sibire, į 
kur jis buvo ištremtas stačiai 
iš gatvės, nes buvo per gra
žiai apsirengęs. Jam 77 me
tai. Pusiau už jį jaunesnė 
Daiva Tamulaitienė pasako
jo, kaip ji 1987 m. išdrįso 
dalyvauti priešsovietinėje 
demonstracijoje ir po to už
sienio laikraštininkų buvo 
pavaišinta ledais gatvės kios 
ke. (Ji moka angliškai - 
yra vertėja medicinos insti 
tute). Kai ji grįžusi iš tos dc 
monstracijos Vilniuje, ji bu
vo pakviesta į policijos nuo 
vadą, kur buvo valandą tar
doma. Jos nepašalino iš dar 
bo, tačiau turėjo parašyti į 
instituto laikraštėlį įspėjimą 
dėl 'broliavimosi' su užsie
niečiais.

Kompartijoje esą apie 40 
tūkstančių Maskvai dar išti
kimų narių Lietuvoje, pusė 
jų ne lietuviai. Vienas jų 
skundėsi, kad dabartiniai 
komvaldovai vartoja morali 
nį terorą, sudarydami prie
šingą sovietams viešąją nuo 
monę. Jie kontroliuoją 
spaudą. Pačiame Kaune - 
mieste, turinčiam 400,000 
gyventojų, - tų vad. nakti
nių nėra nė 2,000.

Nuostabus sutapimas. VLIKo pirmininkas ragino 
dėkoti Bushui tada, kai lietuvių pasipiktinimas tuo 
prezidentu buvo pasiekęs savo zenitą. Tuo metu, kai 
visas pasaulis jautė simpatijų lietuvių laisvės kovai, 
prezidentas per TV tik ranka numojo! Teisinosi tuo, 
kad amerikiečių dauguma už jį. Tai tuo metu gal ir 
buvo teisinga, bet prezidentas nerenkamas tam, kad 
eitų užpakalyje tautos, bet kad jai vadovautų. Kaip 
tik dėl tojam skiriamas toks didelis dėmesys.

Prezidento politika sulaukė ne tik dešiniųjų respub
likonų senatorių pasipiktinimą, bet ir liberalų panie
ką. Girdi, jis čia, kaip ir Kinijoje, išdavė principą. Vi
sas senatas, 75 balsais prieš 24, priėmė rezoliuciją, - 
kuri , tiesa, prezidento neįpareigojo - už ūkines sankci 
Jas, jei Gorbačiovas toliau tęs blokadą.

Buvęs Valstybės Sekretoriaus pav. lotynų Amerikai 
Elliot Abrams rašo N.Y. TIMES, kad Bush veda tokią 
užsienio politiką, tarytum bet kokia politika yra klai
dinga. Jis bando remtis asmeniškais ryšiais su užsie
nio vadovais. To pasėkoje -

"Kai demokratija triumfuoja, ir jos troškimas 
visame pasaulyje vis daugiau aiškėja, mes tikšnab 
ždame (vvaflle) apie laisvės sąjūdžių palaikymą Lie
tuvoje ir Kinijoje."
Tą 'politiką' buv. Gynybos Sekr. pav. Richard Perle 

US NEWS & WORLD REPORTe vadina "Backing the 
bully instead of the vietim". Tas pats magazinas rašo, 
kad Bush buvo nusistatęs už švelnias sankcijas, bet 
nuo jų susilaikė patyręs, kad jos bus nepopuliarios. 
Illinois Kongresmanas (dem.) Dan Rostenkovvskl jo 
klausė: "Ar norite silpno ar stipraus Gorbačiovo? Jei 
norite stipraus Gorbačiovo, aš nemanau, kad etnikai 
tam priešintųsi”. Ir tas patyręs JAV vidaus politikoje 
lenkas nesuprato, kaip greitai spauda ir kita media ga
li pakeisti krašto nuotaikas. Faktinai jai reikėtų padė
koti, o ne politikams. Antra vertus - ji tik atliko savo 
pareigą. Šiaip ar taip, Lietuvos atgimimas yra pasauli
nė sensacija.

Grįžtant prie politikų reikia pastebėti, kad Jiems rei 
kalinga nujautimo dovana, kaž koks, kaip vokiečiai 
sakytų, ’Fingerspitzengefuell’, kada galima pūsti prieš 
vėją. Mūsų pirmininkas gali pasiguoti tuo, kad ir pats 
prezidentas jo neturi. (vm)

Dr. Viktoras Stankus, Dirvos bendradarbis, kalbasi su Lietu
vos ministere pirmininke Kazimiera Prunskiene VVashingtone. 

Rimo Puškoriaus nuotr.

Laisves savaitgalis Washingtone...
(Atkelta iš 1 psl.) 

mė Lietuvos Pasiuntinybėje 
atstovas S. Lozoraitis..

Sekančią dieną, gegužės 
5, K. Prunskienė kalbėjo 
Jaunimo Sąjungos rengtame 
Politiniame seminare, kuria
me užsiregistravo apie 200 
dalyvių. Premjerė buvo pri 
imta su didžiausiu entuziaz
mu ir susidomėjimu. Buvo 
išlydėta skandavimu “Lietu
va, Lietuva, Lietuva”.

Šalia to, puikiai suorgani 
zuoto ir pavykusio politinio 
seminaro eigoje pažymėtini 
įvykiai būtų senatorių Paul 
Simon ir Alna Dixon prista
tymas jaunimui. Lietuvos 
Respublikai ekonominio pa 
tarėjo - Harvvard Universite
to ekonomijos prof. Lawren 

ce Summers pristatymas bei 
advokato W. Hough,teisės 
patarėjo Lietuvos Respubli
kai apibūdinimas.

Seminaras baigėsi sekma 
dienį, gegužės 6 dieną Lietu 
vos Pasiuntinybėje - mišio- 
mis, Lietuvos atstovo S. Lo
zoraičio žodžiu ir piano 
koncertu, atliktu Justo Dva- 
rionio.

Dr. Viktoras Stankus

• DIRVOS 75-mečio 
proga bus išleistas sukaktu
vinis leidinys. Sveikinimus 
ir apmokamas biznio rekla
mas prašoma siųsti: 
DIRVA - 75, 7254 S. Troy 
St., Chicago, IL. 60629
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Tautinės Sąjungos 40 metų 

sukaktis
Prieš dvejus metus Daytona Beach, Floridoje, vykęs 

Tautinės sąjungos seimas buvo vadintas sukaktuviniu to
dėl, kad 20-tą kartą sąjungos atstovai svarstė Tautinės są
jungos ir Lietuvos, bei su jos atgimimu ar atbudimu susi
jusias problemas.

Šis, 21 -sis seimas Bostone, Mass., tai pat laikytinas su
kaktuviniu -jis vyksta ženkle A.L.T. sąjungos per pasku
tinius keturis dešimtmečius nueito kelio. Prieš metus lai
ko Tautinei sąjungai pradėjus savo gyvavimo penktąjį 
dešimtmetį, šio seimo proga leidžiamam leidinyje verta 
bent trumpai pažvelgti į sąjungos nueitą kelią tų keturių 
dešimtmečių laikotarpyje.

Tautinės sąjungos tikslai, uždaviniai ir veiklos būdai 
išsamiai išvardinti jos įstatuose, priimtuose 1949-tų metų 
steigiamajame seime New Yorke ir vėliau pakeisti ar papil 
dyti vėlesniuose seimuose. Tautininkų iškilus veikėjas ne 
priklausomoje Lietuvoje ir Amerikoje, rašytojas Vytautas 
Alantas suglaustai, aiškiai ir tiksliai juos apibrėžė savo lin
kėjimuose Dirvai 70 metų sukakties proga. Jis rašė (žiūr. 
"Dirva" 1915-1985 leidinys, psl. 7): "Puoselėti lietuvy
bę ir tautinę mintį, jungti lietuvius damion visuomenėn, 
skelbti tautos laisvės idealą, vaduoti tėvynę iš raudono
sios nelaisvės, skelbti busimosios Lietuvos viziją ir ypa
tingai rūpintis mūsų jaunimo lietuviška ateitimi".

Tautinė sąjunga 1949 metais, apjungusi Amerikos tau 
tišką lietuviją į vieną tautininkų organizaciją, tęsė ir puose
lėjo lietuvybę ir tautinę mintį, pradėtą skiepinti Ameriko
je ankstyvesnės lietuvių išeivijos. Sąjunga to siekia ir šian
dien. Lietuvybės išlaikymas ir tautinė idėja Amerikoje 
yra jos veiklos svarbiosios gairės.

1949 metais prasidėjo nauja, iš okupuotos Lietuvos 
pasitraukusių lietuvių imigracija į Ameriką. Ji pasiekė sa
vo kulminacinį laikotarpį 1950-52 metais. Su šia imigra
cine banga prasidėjo steigimas, naujai į Ameriką atvyku
sių, įvairių naujų organizacijų, įnešusių nemaža nesantai
kos ir nesutarimų su ankstyvesne išeivija ir jų organizaci
jomis. Daugeliu atveju tai iššaukė ir ankstyvesnių išeivių 
pasitraukimą iš bet kurios lietuviškos veiklos Amerikoje, 
o tuo pačiu ir tų organizacijų per greitą susilpnėjimą.

Tautininkai pasirinko kitą kelią, kuris yra geru pavyz
džiu, siekiant darnios visuomeniškos veiklos. į Amerika 
naujai atvykę tautininkai įstojo nariais į Amerikos lietuvių 
tautinę sąjungą, kuriai per pirmuosius jos 8 metus (1949 - 
1957) vadovavo ankstyvesnės išeivijos visuomenininkai, 
kaip sąjungos pirmininkai: adv. A.A. Olis, dr. M.J. Col- 
ney-Aukštikalnis, adv. A. Lapinskas ir dr. S. Biežis.

Jų vadovautose valdybose su kiekvienais metais didė
jo po vieną, du ar tris valdybos narius nepriklausomoje 
Lietuvoje išaugusių tautininkų veikėjų. Ir tik 1957 me
tais Tautinės sąjungos pirmininku buvo išrinktas jaunas, 
vos 32 metų amžiaus, inžinierius E.A. Bartkus, su naujaja 
imigracijos banga atvažiavęs į Ameriką. Jo vadovautose 
dvejose valdybose buvo tik po vieną senosios išeivijos 
narį.

1961 metais pirmininku išrinktas V. Abraitis, į Ameri
ką atvykęs pora mėnesių po Lietuvos pirmosios okupaci
jos. Jo vadovautose dviejų terminų valdybose, kaip ir vi
sose po jo rinktose valdybose, jau nebuvo nei vieno anks 
tyvesnės išeivijos tautininko. Tai nereiškė jų pasitrauki
mo iš Tautinės sąjungos veiklos - jų dalyvavimas sąjun
gos veikloje ir jos veiklos rėmimas dar ilgą laiką buvo ryš 
kus, solidarus ir reikšmingas.

Tautinė Sąjunga nuo pat įsikūrimo pradėjo rūpintis ir 
savo spaudos įsigijimu. Tautinės minties lietuvius Ameri
koje ilgus metus atstovavo privačių leidėjų rankose esanti

Prunskienės vizitas..
(Atkelta iš 11 psl.) 

deklaraciją. Ji pavydėjusi 
amerikiečiams, kad jiems 
niekados nereikėjo suspen
duoti to dokumento.

Maureen Dowd liudiji
mu, Prunskienė nustebinusi 
Washingtoną. kuris laukė, 
kad ji atėjo čia palaidoti, bet 
ne pagirti Gorbačiovą. Ta
čiau, kalbėdama AFL-CIO 
darbo unijų vadams, ji pa
reiškė, kad "mesianti į jo ke 
lią žiedus". Kai kurie kon- 
servatyvai - kaip senatoriai 
Jesse Hclms, Malcolm Wyo- 
ming ir Alfonse D'Amato - 

tikėjosi, kad ji Gorbačiovą 
nupieš kaip tironą, kanki
nantį Lietuvą, taip kaip ir 
mūsų spaudoje dažnai vaiz
duojama. Tai duotų progos 
prezidentą vadinti 'per min
kštu' komunizmui.

Vietoje to, vizituojanti 
Lietuvos premjerė padėjo 
prezidentui Bush pristatyti 
Gorbačiovą kaip valstybi
ninką, kuris tikrai vertas Va 
karų paramos.

Pietuose su kolumnistais 
ir reporteriais ketvirtadienį 
vakare, ji pasigyrusi turinti 
su Gorbačiovų specialų ryšį

spauda - DIRVA - K.S. Karpiaus, VIENYBĖ - J. Tyslia- 
vos ir MARGUTIS - A. Vanagaičio - asmeninės nuosavy 
bės. Su stipria parama Amerikos lietuvių (J.J. Bačiūno, 
dr. M. Coney, P. Lapienės ir kitų) ir Tautinės sąjungos, 
DIRVA buvo nupirkta iš privatinės nuosavybės ir jos lei
dimas perleistas naujai įsteigtai VILTIES draugijai, kuri 
1952 m. ir perėmė Dirvos leidimą. Atžymėti Tautinės są
jungos stiprų įnašą ir užtikrinti jos idėjinius interesus Vil
ties draugijos ateityje, Tautinei sąjungai buvo suteikta tei
sė 25% balsų, rinkimuose į Vilties draugijos vadovybę da
lyvaujančių.

1967 metais, dabartiniam Tautinės sąjungos pirminin
kui dr. L. Kriaučcliūnui apmokėjus pirmojo numerio vi
sas išlaidas, šviesą Amerikoje išvydo tautinės minties poli
tikos ir kultūros žurnalas Naujoji Viltis. Tolimesnis žuma 
lo leidimas patikėtas korporacijai Neo-Lithuania ir A.L.T. 
sąjungai. Su dabartinių leidėjų stipria parama, jis išlei
džiamas kasmet po vieną numerį. Paskutinis numeris pa
žymėtas 22-ru numeriu, 1989 metai.

Amerikos lietuvių pastangose tautai išsilaisvinti iš 
okupanto nasrų, Tautinė sąjunga individualiai ir bendrose 
pastangose su kitomis Lietuvos vadavimo institucijomis 
- ALT'a ir VLIK'u per Lietuvių tautinį sąjūdį - aktyviai 
dalyvauja šiose pastangose nuo pat sąjungos įsikūrimo. 
Stambiais tautininkų įnašais buvo paremti Tautos fondas 
ir Lietuvių fondas.

Per visą Tautinės sąjungos gyvavimo keturiasdešimt 
metų, jos vizija būsimos Lietuvos atžvilgiu buvo ir yra 
tokia, kokia ją pakartotinai aptarė sąjungos Tarybos suva
žiavimas 1989 m. gruodžio 10 d. Chicagoje: "Visa or
ganizuota tautininkija yra už pilną nepriklausomos Lie
tuvos valstybės atstatymą, demokratiniais pagrindais su
tvarkytą, su sostine Vilniuje ir tą valstybę atskirtą nuo vi
sų valstybinių ryšių, kurie yra buvę su kitomis tautomis". 
Kelią, kuris yra tinkamiausias, kaip pasiekti tą pilną poli
tinę Lietuvos nepriklausomybę, paliekame pasirinkti tė
vynainiams, bemaž 50 metų išgyvenusiems Lietuvos ge
nocidinę okupaciją.

Tautinei Sąjungai, kaip ir kitoms idėjinėms organiza- 
lietuviška ateitimi Amerikoje. Nedrįstame tvirtinti, kad 
Tautininė sąjunga čia turėjo nemažą pasisekimą. Šis riešu 
tas sunkiai įkandamas visoms lietuvių organizacijoms; jis 
sunkiai įkandamas ir visoms etninėms grupėms Ameriko
je. Visvien drįstame tvirtinti, kad ir šioje srityje matome 
kai kuriuos pragiedrulius. Turime dėmesyje jau lyg tvir
tesniu žingsniu žengiančią korporaciją Neo-Lithuania, ku 
rios vadovavimą jau bemaž pilnai yra perėmusi jaunoji 
Amerikos neolituanų karta, kuri noriai bendrauja su seną
ja Kauno neolituanų karta. Kiek tai liečia Tautinę sąjun
gą, turime dėmesyje Bostono skyrių, šeimininką šio sei
mo, pritraukusį į savo skyriaus eiles stiprų būrį jaunos kar
tos narių, kurie didele dalimi vadovauja ir šio skyriaus 
veiklai, artimai bendradarbiaudami su skyriaus nariais- 
veleranais. Linkėtina, kad ta linkme pajudėtų ir didieji - 
Chicagos, Los Angeles, Detroito ir kiti Tautinės sąjungos 
skyriai.

Norėtųsi matyti, kad Sąjungos penktame veiklos de
šimtmetyje pasikartotų sąjungos istorija. Kaip ankstyves- 
niąją Amerikos Lietuvių kartą Sąjungos vadovybėje ir 
skyriuose palaipsniui pakeitė vėliau į Ameriką atvykusi 
karta, taip dabartinę vadovybę ir narius skyriuose turėtų 
pakeisti ir papildyti jau čia gimę, augę ir išsiauklėję tau
tininkai.

Esame svarbių sprendimų išvakarėse dėl mūsų močiu
tės Lietuvos ateities, pasakytų a.a. Antanas A. Olis, Tauti
nės sąjungos steigėjas. Esame išvakarėse ir sprendimų dėl 
Tautinės Sąjungos ateities. Spręskime juos su ryžtu ir ne
palaužiama viltimi.

Vytautas Abraitis
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(personai rapport). Asme
niškai jiedu nesipykstą. Il
gą laiką jis buvęs ne tik Va
karų, bet ir jos 'darling'. Ji 
net šiandien už jį balsuotų.

Jos draugai pasakojo, 
kad ji labai branginanti Gor
bačiovo jai ranka rašytą laiš 
ką, sutinkant ją priimti po
kalbiui apie Lietuvos ūkinį 
suverenumą. Kai ji pama
čiusi WASHINGTON 
TIMES pirmam puslapyje 
savo su Bush spalvotą nuot
rauką, ji paprašiusi dar vie
no egzemplioriaus ... Gor
bačiovui.

Per kavutę jos garbei pas 
senato daugumos vadą Mit 
chelį, tas pristatė 87 m. res
publikonų senatorių Strom 
Thurmond, kaip amerikie
čių energijos pavyzdį. "Jūs 
neturėjot sakyti man jo 
metų" - atšovė Prunskienė 
- "aš niekados ncatspėčiau". 
Thurmond atsilygino, pava
dindamas premjerę "pretty 
and smart".

Atrodo, kad viešnia as
meniškai paliko labai gerą 
įspūdį visiems su ja susidū- 
rusiems. Ji be abejo turėjo 
skaitytis su aidu, kurį jos 
žodžiai paliks Maskvoje. 
Net gi paklausta Spaudos 
klube apie iš ligoninės pa
grobtų pabėgusių karių li
kimą, ji labai šaltai atsakė, 
kad jie bus perkelti į kitus 
dalinius, nebaudžiami ir jų 
nauji adresai bus pranešti 
tėvams.

Aplamai imant JAV me
diją ją pristatė labai šiltai, 
tuo pasitarnaujant Lietuvos 
pagarsinimui, kurio niekad 
nebus per daug. Būtų gaila, 
jei nenoromis ji būtų susip- 
rinusi kai kurių pažiūras, 
kad praktiškai Lietuva jau 
dabar yra laisva.

Vertėju buvo Viktoras 
Nakas, gerai atlikęs tą sun
kų uždavinį.

Premjerės vizitus Washin 
gtone koordinavo Public Re 
lation firma "Miller / Sawer 
Group", kuri jai paskyrė net 
specialų patarėją Mark John 
son. Prunskienė, anot N.Y. 
TIMES, pasirodė politinių 
patarėjų nereikalinga.

ŠEN D'AMATO KALBASI 
SU PREZIDENTU 
LANDSBERGIU

Gegužės 1 d. šen. Alfon
se D'Amato kalbėjosi telefo
nu su Lietuvos prezidentu 
Vytautu Landsbergiu apie 
padėtį Lietuvoje.

V. Landsbergis painfor
mavo senatorių, kad spaudo
je skelbiamas būk tai padidė
jęs alyvos ir gazo suteikimas 
Lietuvai yra neteisybė. Tai 
yra melaginga Sovietų Są
jungos propaganda. Visi 
ekonominiai suvaržymai te
besitęsia. Krašte tautinis su
sipratimas yra stiprus ir dau
guma lietuvių remia vyriau
sybės poziciją.

Po pasikalbėjimo šen. A. 
D'Amato įnešė papildymą 
prie Senato papildomos są
matos rezoliucijos 4404.

(E)
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Lietuva pasirašė sutartį su Prancūzija
Vienas iš ryškesnių įvy

kių buvo oficialus Vilniaus 
universiteto santykių užmez
gimas su Paryžiaus universi
teto Rytų kalbų ir civilizacijų 
institutu. Iš Lietuvos tam 
specialiai atvyko Vilniaus 
universiteto prorektorius Ro
landas Pavilionis. Bendradar
biavimo sutarties pasirašyme 
pakviesta pirmininkauti daly
vavo Paryžiaus universitetų 
kanclerė, visų trylikos Pary
žiaus universitetų rektorė, 
Michclc Gendreau - Massa- 
loux. Rolandas Pavilionis 
sveikinimo žodį tarė prancū
ziškai. Jis pažymėjo, kad da
bar atkuriami pirmieji po ka
ro tiesioginiai Vilniaus ir Pa
ryžiaus universitetų ryšiai. 
Tai ne tik kultūrinis įvykis 
bet ir kartu ir politinis, nes 
santykiavimas bus tiesioginis 
ir nebeeis per Maskvą. Ne
priklausomybės laikais lietu
viai buvo užmezgę glaudžius 
ryšius su Prancūzija. Čia vie 
nu metu studijavo virš 300 
studentų. Plačiausiai dėsto
ma užsienio kalba Lietuvoje 
buvo prancūzų. Sovietai, 
okupavę Lietuvą ryšius nu
traukė. Dabar pasirašyta su
tartis palengvins studentams 
ir profesoriams gilinti studi
jas abiejose šalyse. Profeso
rius Pavilionis trumpai ap
žvelgė ir Lietuvos - Prancū
zijos asociacijos atkūrimą 
Lietuvoje. Linkėdamas, kad 
Lietuvos ir Prancūzijos ben
dravimas kasmet intensyviau 
plėstusi, jis pridūrė kad bus 
bandoma studentams suda
ryti galimybes vasaros metu 
atvykti į Prancūziją pastudi
juoti.

Paryžiaus universitete 
Rytų kalbų ir civilizacijų ins
titute jau 15 metų yra dėsto

BBfi /uperior Avinas
ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 
SANTAUPŲ INDĖLIUS

PASKOLOS TEIKIAMOS:
■ namams pirkti,

■ rezidenciniams ir komerciniams 
pastatams statyti,

■ namų remontams,
■ kvalifikuotų studentų mokslui 

/uperior /ovings
Pagrindinis skyrius

798 East 185th Street, Cleveland, Ohio Telefonas: 481-3008 

DARBO VALANDOS: Pirmadieniais uždaryta. pči 
Kitomis dienomis nuo 9:00 iki 4:00.

Penktadieniais 9:00 iki 6:00. Šeštadieniais 9:00 iki 2:30.

ma lietuvių kalba. Anksčiau 
dėstė Žibuntas Mikšys ir jam 
išėjus į pensiją perėmė dės
tyti prancūzas, profesorius 
Chicoucn, o lektoriauja jau 
keletą metų Genovaitė Ka- 
čiuškienė iš Lietuvos. Ji bu
vo ryšių užmezgimo iniciato
rė ir tarpininkė.

Muzikoje pasižymėjo 
pianistė iš Lietuvos Mūza 
Rubackytė. Ji laimėjo pir
mąją premiją tarptautiniame 
prancūzų moderniosios mu
zikos konkurse. Paskutiniais 
metais ji yra keletą kartų 
koncertavus Prancūzijoje. 
Gegužės mėnesį Mūza Ru
backytė yra pakviesta daly
vauti Sviatoslavo Richterio 
muzikos festivalyje Prancū
zijoje.

Menininkės iš Lietuvos 
Dalios Kasčiūnaitės tapybos 
darbų paroda šiuo metu vyks
ta Paryžiuje, Helena Fanar- 
tzis meno galerijoje netoli 
nuo Pompidou centro. Tai 
pirma menininkė iš Lietuvos, 
kuriai pavyko susirasti gale
rija ir su pasisekimu parduoti 
savo paveikslus Paryžiuje.

Lietuvos kilmės, prancū
zų poeto Oskaro Milašiaus 
mirties penkiasdešimtmeties 
minėjimas Paryžiuje toliau 
vyko "Poezijos namuose". 
Ta proga buvo rengiamos 
paskaitos, skaitoma jo kūry
ba, rodomas Milašius vienin
telį kartą nufilmuotas Lietu
vos pasiuntinybėje Paryžiuje. 
Poezijos namuose dabar yra 
rodoma paroda kurioje išsta
tyti Milašiaus kūrybiniai 
rankraščiai, nuotraukos ir 
laiškai, išleistos knygos. Čia 
galima paminėti, kad iš Lie
tuvos Pasiuntinybės rinkinio, 
kurį dabar privačiai saugo dr. 
Stasys Bačkis, buvo išstatyti 

garsiųjų rašytojų Julės Su- 
pervielle, ir Paul Valery laiš
kai Oskarui Milašiui ir vie
nas Prancūzijos Užsienio 
Reikalų Ministerijos laiškas 
apie Milašių, rašytas mi
nistrui Petrui Klimui.

Minėjimas ir paroda bu
vo surengti Milašiaus bičiu
lių draugijos, kuri nenuilsta
mai garsina poetą ir supažin
dina plačiąją visuomenę su 
jo veikla ir gyvenimu. Visur 
yra pabrėžiama Milašiaus 
lietuvių kilmė. Žinomas 
prancūzų poetas Paul Fort 
viename parodoje ištatytame 
laiške apie Milašių sako taip: 
"Šis Lietuvos princas, šis žy
mus poetas ir didelė asme
nybė, yra mūsų - prancūzų 
Goethe..."

(Ž. kl.)

MAINTENANCE MECHANICS 
INLAND CONTAINER CORPORATION, 
a leading manufacturer of corrugated 
containers conveniently located in 
SPOTSVVOOD, has an immediate 
opening for a Maintennance Mechanics 
who preferably has a background in 
electrical work. Mušt be available to work 
overtime, be open to shifts and have own 
tools. In return, we offer a clean; 
potential and a comprehensive benefits 
package.
For immediate consideratlon, please 
apply in person to our Spotsvvood Plant.

INLAND CONTAINER 
CORPORATION 
Summerhill Road 

Spotsvvood, N.J. 08804 
Equal Opportunity Employer

COASTAL MAINE LIVING 
MACHINE SETUP OPERATORS FOR 

VVICKMANS AND NEVV BRfTAINS AND 
DAVENPORTS

Due to company e=pansion we have a 
few positions open in the multi-spindle 
department. Minimum of 3-5 years recent 
experience required. Excellent opportu
nities for right persons to advance with 
aggressive, growing company. We offer 
a full benefit package; send resume' or 
call. MASTERS MACHINE COMPANY 

P.O. Box 16
Bristo! Mills Road 

Round Pond, Maine 04564 
207/529-5191

‘Lietuvoje...
Vitalius Zaikauskas

• DĖL SSSR geležinke
lio blokados į Lietuvą nepa
tenka net popierius, todėl ne
spausdinami kai kurie lai
kraščiai (kaip ir "ATGIMI
MAS"), kiti laikraščiai gero
kai "suplonėję". Taip pat la
bai trūksta popieriaus dažų, 
foto, cheminių ir kitų spaus
tuvėms reikalingų medžiagų. 
Kai kurie Lietuvos popie
riaus fabrikai artimiausiu lai
ku jau pradės gaminti lai
kraštinį popierių.

. BALANDŽIO 29 d. 
Vilniaus Katedros aikštėje 
įvyko koncertas-atsakas į 
Lietuvos ekonominę bloka
dą, kėsinimąsi į Lietuvos ne
priklausomybę. Skambėjo
L. Bethoven'o 9-oji simfo
nija, kurią transliavo Lietu
vos radijas. Miestų ir mies
telių žmonės, susirinkę aikš
tėse, jos klausėsi, reiškė savo 
tvirtą nusistatymą ir viltį.

• PO PENKIASDEŠIM
TIES metų atkurtas "LIETU
VOS AIDAS" - Lietuvos vy
riausybės laikraštis.

• ĮVESTI talonai ir pa
čioms būtiniausioms maisto 
prekėms įsigyti (makaro
nams, cukrui, riebalams...) 
Benzino vienam automobi
liui parduodama po 30 litrų 
mėnesiui. O kas darosi tur- 
guose-tiesiog gėda pasakoti.

• IŠ LLL pareiškimo: 
"Pasinaudojusios Kohlio ir 
Mitterando laišku Lietuvos 
reakcingos jėgos siekia dis
kredituoti mūsų Parlamentą 
ir Vyriausybę. Kviečiame 
visus š.m. gegužės 3 d. 17 

vai. į Vilniaus Nepriklauso
mybės aikštę palaikyti Lietu
vos nepriklausomybę ginantį 
Parlamentą."

• KAUNE IR Vilniuje 
paminėtos Černobylio ava
rijos metinės. Už šias aukas 
laikytos mišios.

• ĮSTEIGTAS Lietuvos 
blokados fondas. Juo galės 
naudotis tie, kurie dėl Mas
kvos ekonominės blokados, 
neteko darbo. Į šią sąskaitą 
"ATGIMIMO" redakcija per
vedė 10 tūkst. rublių.

• PASAULIO Lietuvių 
Kultūros, Mokslo ir Švietimo 
Centras Kaune įsteigė savo 
Ramovę.

• NETRUKUS planuoja
ma pradėti eksportuoti pir
mąjį lietuviškąjį naftos grę
žinį.

• DĖL BLOKADOS su
stabdoma gamybinė statyba. 
Kol ekonominė padėtis nepa
gerės bus statomi tik gyvena
mieji, socialiniai ir ekologi
niai objektai.

• PRIEŠ SAVAITĘ dėl 
blokados Lietuvoje buvo jau 
13 tūkst. bedarbių.

• LIETUVĄ sukrėtė ži
nia, kad balandžio 26 dieną, 
Maskvoje, netoliese Didžiojo 

teatro viešai susidegino Lie
tuvos pilietis Stanislovas Že
maitis. Šią 52-jų metų Mas
kvos blokados, desinforma- 
cijos ir neteisybės auką lai
dojo visa Lietuva. Jo kapas 
netoliese Kauno.

"ATGIMIMO" 
prenumeratoriams užsienyje 

Pranešame, kad mūsų savait
rašti, kuri siuntinėsime oro paštu, 
galima užsisakyti nuo bet kurio 
mėnesio. Kaina 35 JAV dol. arba 
40 Kanados dol., arba kita valiuta 
metams. Čekius siųskite

A. ŠILEIKA “ATGIMIMAS”
11 Morningside Avė. 

Toronto, Ont. Canada M 6S1C1

DAR VIENAS ARCHYVAS 
IŠGELBĖTAS

Senienų rinkoje Lituanis
tikos Tyrimo ir Studijų Cen
tras įsigijo vienos Lietuvoje 
ir JAV gyvenusios šeimos 
archyvą, siekiantį gilią pra
eitį.

Tai Paškevičių šeimos 
išlaikyti dokumentai, kurių 
seniausias yra testamentas, 
sudarytas 1685 metais. Yra ir 
daugiau raštų iš Lietuvos - 
Lenkijos valstybės laikų.

Viso šiame pirkinyje yra 
virš 300 dalykų - ir ne vien 
popieriai. Objektų tarpe yra 
ir jau surūdijusi skrynia, su 
kuria Andrius Paškevičius, 
buv. Rusijos ir Lietuvos kari
ninkas ir Lietuvos ministerijų 
valdininkas, 1924 melais ke
liavo į Ameriką.

Tarp rankraštinių knygų, 
archyve yra jo tėvo, Stanis
lovo, 38 metus ištikimai vesti 
dienoraščiai, pradėti 12 metų 
berniuko 1874 metais. Yra ir 
Vilniaus Universiteto studen
to užrašai iš 1794 metų, bei 
vėlesnis vieno Rusijos ka
riuomenės pulko dienynas.

Radome ir eilę įdomių 
spausdintų dalykėlių, kaip 
atsišaukimai, gubematoriš- 
kos proklamacijos, įstatymai 
ir įsakai bei vienos Lietuvos 
apylinkės teisėtų balsuotojų 
sąrašas rinkimams į carinės 
Rusijos seimą. Tai buvo 
žmonės su nuosavybėmis.

Seniausią šio archyvo 
dalį, lotynų ir slavų kalbomis 
rašytus dokumentus, peržiū
rėjo, suregistravo ir apibūdi
no LTSC bendradarbiai Ka
zimieras Pabedinskas ir Jo
nas Dainauskas.

Prof. dr. Jonas Račkaus
kas, LTSC pirmininkas, 
džiaugiasi, kad šiuo įsigijimu 
Centras galėjo apsaugoti Lie
tuvos praeitį liečiantį rinkinį 
nuo išsibarstymo pirklių ir 
kitų svetimtaučių tarpe.

Lituanistikos Tyrimo ir 
Studijų Centras veikia Chica
gos Jaunimo Centro patalpo
se, 5620 S. Claremont Avė.

(arza)
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KŪRYBA IR MOKSLAS
Dešimtoji premijų 

šventė
Lietuvių Fondo stipria fi

nansine parama ir JAV LB 
Kultūros tarybos rūpesčiu jau 
dešimtų kartą yra pagerbiami 
ir premijomis apdovanojami 
mūsų įvairių sryčių kūrėjai - 
Dailės, Muzikos, Radio, Tea
tro, Literatūros, Žurnalistikos 
darbuotojai.

JAV LB Kultūros tary
bos Dešimtoji premijų šventė 
šiais metais vyko St. Peters
burge, gausioje ir svetingoje 
lietuvių kolonijoje.

Šventę ruošė ir ją globo
jo specialus komitetas: Adol
fas Armalis, Genė Armalie
nė, E, Purtulienė, Gražina 
Jczukaitienė, Stasys Juozapa
vičius, Dalila Mackialienė, 
LB St. Pctcrsburgo apylinkės 
valdyba - pirmininkas Kos
tas Aras ir JAV LB Kultūros 
taryba.

Stebint šventės eigą, ten
ka pasigerėti jos geru suruo
šimu, įspūdingumu ir už tai 
padėka priklauso šventės ren 
gėjams ir St. Pctcrsburgo lie
tuviams, gausiai dvi dienas 
dalyvavusiems šventės pro
gramose.

Šventės iškilmės pradė
tos balandžio 21 d., šeštadie
nį, 4 vai. p.p. Šventę sveiki
nimo žodžiu pradėjo St. Pe- 
tersburgo LB apylinkės pir
mininkas Kostas Aras. Svei
kino laureatus, Kultūros tary
bos pirmininkę Dalią Kučė- 
nienę, LF vicepirmininkę 
Marija Rcmienę, svečius. 
Gėrėjosi mūsų kūrėjų dar
bais, linkėjo savo kūryba tur
tinti mūsų kultūrinį gyveni
mą.

Kūrėjams Aukščiausiojo 
palaimos karšta malda prašė 
kun. Vytautas Zakaras.

Premijų šventei vado

Premijų šventėje dainuoja St. Petersburgo lietuvių mišrus choras, vadovaujamas laureato Petro 
Armono.• » 4 ,

vauti pakviečiama aktorė-re- 
žisierė, dailaus žodžio inter- 
pretatorė, nepailstanti kultū
rininkė Dalila Mackialienė.

Pirmoji prabylo viešnia, 
JAV LB Kultūros tarybos 
pirmininkė Dalia Kučėnienė. 
Sveikina šios dienos kaltinin
kus - laureatus, laimėjusius 
už 1989 m. kūrybą premijas. 
Džiaugiasi mūsų kultūrinio 
gyvenimo apraiškomis, kū
rėjų nepailstamumu ir mūsų 
kultūrinio gyvenimo gyvas
tingumu. Už premijas dėko
ja LF-didžiajam kultūrinės 
veiklos rėmėjui.

Lietuvių Fondo valdybos 
vicepirmininkė Marija Re
mienė, pasveikinusi laureatus 
LF vadovybės vardu pažy
mėjo, kad LF rūpestis - išlai
kyti gyvą tautinę kultūrą išei
vijoje, dėkingu žodžiu verti
no ir visų sryčių darbininkus 
ir tam LF nesigaili LB Kultū
ros tarybai lėšų ir paramos.

Po šių kalbų programos 
vadovė Dalila Mackialienė 
aptarė kiekvieno laureato nu
eitą gyvenimo ir darbų pras
mingą kelią, prie to jungda
ma savos jautrios kūrybos, 
laureatus charakterizuojan
čius posmus.

Po kiekvieno laureatui 
skirto žodžio, laureatai kvie
čiami į sceną ir kiekvieną jų 
scenon palydi tautiniais dra
bužiais pasipuošusios Danutė 
Mažeikienė ir Aldona Čes- 
naitė. Kultūros tarybos pir
mininkė Dalia Kučėnienė 
laureatą apdovanoja specia
liu JAV LB KT žymeniu, o 
LF valdybos vicepirmininkė 
Marija Remienė įteikia pre
mijos čekį.

Premijas priėmę kiekvie
nas laureatas tarė padėkos

Premijų šventėje St. Petersburge. Iš kairės: dailės laureatas Kęstutis Zapkus, JAV LB Kultūros 
tarybos pirm. Dalia Kučėnienė, žurnalistikos laureatas Jurgis Janušaitis, Lietuvių Fondo vicepirm. 
Marija Remienė. Antroje eilėje: aktorė Nijolė Martinaitytė, Bendruomenės Balso - Philadelphijos radijo 
vedėja, laureatė Julija Dantienė, šventės programos vadovė, režisierė Dalila Mackialienė ir muzikos 
laureatas Petras Armonas. Trūksta teatro laureato Arūno Ciuberkio, kuris tuo metu buvo Lietuvoje.

žodį LF, JAV LB KT, verti
nimo komisijoms ir svetin
giems santpetersburgiečiams 
lietuviams.

Premijos buvo įteiktos: 
Dailės Kęstučiui Zapkui, 
Muzikos-Petrui Armonui, 
Radio Philadelphijos "Ben
druomenės Balsui", vedėjai 
Julijai Dantienei, Teatro- 
Arūnui Čiuberkiui (nedaly
vavo, tuo metu buvo Lietu
voje, premiją ir žymenį priė
mė D. Mackialienė) ir Žurna
listikos Jurgiui Janušaičiui.

Laureatus raštu sveikino: 
Lietuvos generaliniai konsu
lai Vaclovas Kleiza, Vytau
tas Čekanauskas, JAV LB 
KV pirmininkas dr. Antanas 
Razma, Draugo redaktorius 
Pranas Garšva, Australijos 
LB Krašto valdybos pirmi
ninkė, LB Floridos apygar
dos pirmininkas Povilas Jan
čiauskas, Lietuvių klubo val
dybos pirmininkas A. Gudo
ms St. Pctcrsburgo organiza
cijų vardu, Daytona Beach 
LB apyl. pirmininkas Juozas 

Paliulis laureatą Jurgį Janu- 
šaitį.

Po oficialiosios iškilmių 
dalies, vyko meninė progra
ma. Ją atliko aktorė Nijolė 
Martinaitytė, ypatingai jau
triai perteikdama mūsų poetų 
Maironio, K. Bradūno, Biru
tės Pūkelevičiūtės ir kitų kū
rybą. Laureatui Petrui Ar
monui vadovaujant, skaitlin
gas St. Pctersburgo lietuvių 
choras išdainavo nemažai 
gana sudėtingų, gražių mūsų 
kompozitorių dainų, solo 
partijas intarpuose atliko sol. 
Armonienė ir St. Citvaras. 
Meninė programa išklausyta 
su dėmėsiu. Svečius šventiš
kai nuteikė už ką dalyviai at
sidėkojo atlikėjams gausiais 
aplodisimentais. Premijų iš
kilmės baigtos programos 
vedėjos Dalilos Mackialienės 
žodžiu ir Lietuvos himnu.

Po iškilmių, mažoje klu
bo salėje įvyko su laureatais 
pabendravimo vakarienė, ku
rioje dalyvavo apie šimtas 
kviestinių svečių. Vakarie
nės metu Adolfas Armalis 
aptarė lietuvių kultūros reikš
mę, šiltai vertino mūsų kūrė
jų darbus ir LF bei LB KT 
pastangas puoselėti mūsų 
tautinę kultūrą.

Svečius linksmai nuteikė 
įdomus Stasio Juozapavi
čiaus feljetonas - kelionė į 
Washingtoną, kur atspindėjo 
vykstančių demonstruoti de
monstrantų nuotaikos ir nuo
tykiai.

Pabaigoje Kultūros Tary
bos pirmininkė Dalia Kučė
nienė šiltai padėkojo St. Pe- 
tersburgo LB apylinkės ir 
apygardos valdyboms, bei 
visiems šio telkinio Lietu
viams, už tokią gražią, įspū
dingai suruoštą Premijų šven 
tę.

Sekmadienį, balandžio 
22 d. bažnyčioje koncelebra- 
vo šv, mišias kun. Vytautas 

Zakaras, kun. dr. M. Čyvas, 
kun. J. Gasiūnas. Pamaldų 
metu gėrėjomės muz. P. Ar- 
mono vadovaujamo choro 
gražiomis lietuviškomis gies
mėmis. Po pamaldų skubė
jome į Lietuvių klubą bendrų 
pietų. Pietų metu programai 
vadovavo klubo pirmininkas 
A. Gudonis, dar kartą prisi
mindamas gražiai praėjusią 
Premijų šventę, laureatams 
palinkėjo sveikatos ir kūrybi
nių metų, padėkojo visiems 
bet kuo prie šventės rengimo 
prisidėjusiems.

Gerdvilienė supažindino 
su gausiu būriu svečių iš Lie
tuvos, kuriuos pietų dalyviai 
šiltai pasveikino.

Dar kartą gėrimės akto
rės Nijolės Martinaitytės at
liekama literatūrine progra
ma. Ji įdomiai, klausytojus 
linksmai nuteikusi, skaitė 
Žemaitės kūrybą apie Ado
mo ir Ievos sutvėrimą.

Programos vadovė akto
rė - režisierė Dalila Mackia
lienė ir aktorė Nijolė Marti
naitytė apdovanotos talentais 
ir kūrybingumu, Premijų 
šventei suteikė gilią prasmę 
ir paliko neužmirštamą, ma
lonų įspūdį. Pietų metu J. 
Mikaila apžvelgė paskutinius 
politinius įvykius Lietuvoje.

Taip baigėsi dar viena 
iškili kultūrinė šventė. Lin
kėtina, kad sekančiais metais 
vėl pasipuoštų laurais nauji 
mūsų kūrybos pionieriai. O 
St. Petersburgo bendruome- 
ninkams ir visuomenei už 
malonią svetingą šventės glo 
bą tariame ačiū.

(s. t. p.)

OPPORTUNITY FOR
REGISTERED NURSES & LPN’s 

To work & live in a small congenlal community. 
Colin Anderson Center has lmmędiat,e open- 
nings for registered nurses & LPn's lor all shifts. 
Apply, call or write to:

Ghialaine Oouglaa
Colin Anderson Center, P.O. Hqx 106 

St. Marys. W. Vlrginia 26170 

304-684-2441 EOE
(3-22)
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Gluosnis ir upelis Alantas
Vietoj nekrologo su Vytautu Alantu atsisveikinant

Balys Gražulis

Per žemaičių žemę teka 
upelis Alantas. Iš Mižuikių 
raisto mažu šaltinėliu nedrą
siai išlindęs kurį laiką mirksi 
saulę išvydęs, mėgaujasi jos 
spinduliais, o kiek apšilęs pa
sileidžia ristute per laukus. 
Bėga pasišokinėdamas, lyg 
jaunas išdykėlis, čia sušvilp
damas, ten uždainuodamas ir 
pavargęs poilsio į vešlias 
pievas užsuka. Tyliai tekė
damas snūsteli, atsigauna ir 
vėl bėgte per Kulių arimus. 
Užtikęs Kartenos pelkes 
plaukia per jas kimsus vers
damas, kitus aplenkdamas, o 
jas prakirtęs Minijos glėbin 
skuba, į jos gelmes tartum 
lieknas lydis neria.

Ten kur Alantas staigiai 
sukdamas Minijos link Kulių 
pievą prie lauko spaudžia, jo 
krante įsitvirtinęs siūbuoja 
plačiašakis gluosnis. Su 
Alantu jie seni draugai - kar
tu pasnaudžia, prabudę sap
nus pasipasakoja, naujieno
mis dalinasi ir, kaip visi drau 
gai, dažnai ginčijasi.

Šią ramią ir šiltą balan
džio mėnesio naktį gluosnis 
negalėjo užmigti. Jautė, kad 
ši naktis yra ta naktis kurios 
jis dešimtmečius laukė, kad 
šiąnakt rašytojo dvasia, į 
dausas skrisdama stabtels po 
juo pailsėti. Taip kaip anuo
met jaunasis rašytojas ilsėjo
si, svajojo, pirmuose pasako
jimus sugalvojo. Lengviau
sio vėjelio paliestas gluosnis 
kraipė galvą į šalis, žvalgėsi 
lyg ko jieškodamas, laukda
mas. Su kiekvienu judėsiu 
supūsi jo kasos tarppusavyje 
pindamosi, sprogstančius 
pumpurus barstydamos.

- Nustok pumpurus ant 
mano veido metęs! Dar akis 
užkrėsi... -neiškentęs sušuko 
upelis Alantas.

- Kad negaliu susivaldy
ti. Laukiu ir sulaukt negaliu, 
- pasiskundė gluosnis.

- Tu lauki? Gražiausia! 
Manai, kad pas Tave jis sku
ba?

- Žinoma, kad pas mane. 
Juk po manim tada jis nuo 
saulės slėpėsi. Po mano ša
kom jo svajonių vaikai savo 
tėvo gimtadienio švęsti su
sėsdavo, -išdidžiai atmetė 
gluosnis.

Matas realtors
505 EAST 185 ST., EUCLID, OHIO 44119 

(216) 486-2530

RITA MATAS
Broker — G.R.I. — C.R.A.

Adv. VYTAS MATAS — teisinis patarėjas

- Dar šito negirdėjau! 
-pasipiktino upelis. Ar jau 
užmiršai kas aš esu? Tai ži
nok! Aš Alantas. Aš daviau 
jam savo vardą! Be manęs 
tu net jo vaikų nebūtum ma
tęs. Tik dėl to, kad aš esu 
Alantas jie čia susirinkdavo 
ir dabar čia jo pasitikti sku
ba. Ir nustok dulkes purtęs! 
Kaip aš atrodysiu šiukšlėm 
apkritęs.

Kad ir sugėdintas, gluos
nis vis dar nenorėjo nutilti. 
Taip norėjosi įgelti tam pa
gyrūnui.

Yra kam pūstis! Jei ne 
rašytojo garsas, niekas tavo 
vardo nebūtų girdėjęs.

- Mes broliai dvyniai, 
mes vienas kitą garsinom. 
Aš daviau jam savo vardą, o 
jis mūsų vardą iki padangių 
iškėlė.

- Po manim rašytojas po 
darbo ilsėdavosi, po manim 
pirmuosius savo darbus su
galvojo, -spyrėsi gluosnis.

- O aš jo prakaitą nu
plaudavau, linksmai čiurlen
damas jo mintis pragiedrin
davau. Mano pasakojimu 
besiklausydamas jis užsisva
jodavo ir iš tų svajų pasakos 
gimdavo. Tada mes vienas 
kitą pamilom. Tada aš da
viau jam savo vardą. Aš, 
Alantas! -tvirtai išdrožė upe
lis.

Gluosnis neatsakė, žino
jo upelio nenuginčysiąs. 
Abudu tylėjo. Klausėsi. Po 
kurio laiko kažkur tolumoje 
bilstelėjo. Gal išgąsdintas 
kiškis nušuoliavo.

- Ką matai? Kas ten ei
na? Aš girdžiu žemę dun
dant, -paklausė upelis.

- Nieko neįžiūriu, debe
sėlis mėnulį uždengė, -tyliai 
atsakė gluosnis.

- Kam tu reikalingas, jei 
negali pasistiepęs debesėlio 
nuo mėnulio nuginti, -pikti
nosi upelis.

Gluosnis neatsakė. Vi
sas susikaupęs žiūrėjo į tam
są, net kasos nejudėjo. Pa
mažėl debesėlis nuslinko. 
Balzganoje mėnulio šviesoje 
pasimatė suklusęs upelio vei
das.

-Ar matai ką, sakyk? 
-nekantravo.

-Lyg kas eitų tolumoje, 

-nebuvo tikras gluosnis.. Ir 
tuoj pat linksmai sušuko, kad 
net jo kasos susipurtė ir pum
purai lyg iš sietuvės pabiro.

-Sakytum ką matai, 
-šiukšlių nebarstęs, -subarė 
jį upelis.

- Matau jaunų žmonių 
būrį per lauką skubant.

- Kas jie, sakyk!
Jų tiek daug, argi man jų 

visų vardus atsiminti. A... 
Antai jaunuolis, kuris vėliavą 
Gedimino kalne iškėlė. Ir jo 
draugai kalėjime kankinti. 
Už jų Aukštadvario ponaitis 
ir aludaris greta. Žinai, savi
ninkas "Ragučio šaltinėlio". 
O ten "Užtvankos" statytojas 
ir iš "Pragaro prošvaisčių" 
svajotojas Rimgaila, -prane
šinėjo gluosnis.

- To tai smagu klausytis, 
-lyg sau pratarė upelis. -Jei 
galėtų, tai vėl visoj Lietuvoj 
aukurus uždegtų.

- O štai ir partizanai at
žygiuoja! -suriko gluosnis. 
-Visas būrys: Šarūnas, Šer
nas, Uosis, Tautvilas ir Biru
tė su Mirga... Visi ginkluoti, 
net ir moterys, tvirtu žings
niu eina. O jų priekyje vadas 
Radvilas seserį už rankos pa
ėmęs veda. Vieni dar kruvi
ni, kiti šlubuoja... Bet kaip 
eina! Net žemė dunda!

- O kas daugiau, ką dar 
matai?

- Iš rytų pusės raitėlis 
vienuolio rūbu apsirengęs at
joja.

- Tai kunigaikštis Vaiš
vilkas, ar nežinai.

- Va ir krivis Sigitas...
- Tai vis tie patys, -nu

traukė jį upelis, -argi naujų 
nėra? Kasmet kiti prisideda. 
Ką dar matai?

- Palauk, klausytis leisk. 
Ten toks nematytas vyras in
žinieriui prisistato. Sako ra
šytojas Sintautas esąs, tėvy
nės meilės alkoholikas... Pri
eina jaunas ūkininkas Nor- 
gaila ir aušrininkas daktaras 
Alisiūnas su gražuole Astra. 
Tiek daug moterų... Pirmą 
kartą. O tokios gražios, taip 
puikiai pasirėdę! Tokių čia 
jau niekur nematyt. Palauk, 
ten tolėliau lyg kas ir blizga. 
Tikrai, šarvas atsišviečia mė
nesienoj. Pirmuoju aukštas 
rūstus vyriškis joja. Karalius

Vytautas Alantas (kairėje), prieš karą lankydamasis Ameri
koje, susitiko su komp Antanu vanagaičiu, Margučio įkūrėju, ku
rio monografiją parašė jau po karo, įsikūręs Detroite. Vanagai
čio įkurtos radijo progamos "Margutis” sukaktis bus atžymėta 
gegužės 19 d. Chicagoje, Čiurlionio ansamblio koncerto metu.

koks, kad karūną dėvi.
- Karalius! Tai 

Mindaugas atjoja. Begėdi tu, 
karaliaus nepažįsti, -barė 
upelis gluosnį.

- Aš niekad nemačiau 
karaliaus, -teisinosi gluosnis.

- Gerai, gerai, o kas jį 
lydi? -ragino upelis.

- Užpakalyje jaunas kar- 
žygis seka, o greta jo toks 
puošnus ponas joja.

- Žinau, tai išminčius 
Švenaragis ir karališkasis pa
tarėjas Pamuš. O kas dau
giau, sakyk?

- Už jų kariai ir žmo
nės... Prie Mindaugo artėja 
partizanai. Tuoj sausitiks 
kelyje.

- Klausyk ką jie kalbės. 
Ką partizanai daro? Kaip 
sveikina karalių? Ar suklau
pė prieš jį.

- Nesuklaupė. Stovi tie
sūs lyg ąžuolai, pasitempę, 
rimti, kas tai, kas tai? Kara
lius nuo žirgo žemėn lipa. 
Negaliu daugiau žiūrėti. Ne
galiu, -pravirko gluosnis.

- Ką matai, ką matai? 
Kas atsitiko? Žiūrėk, ne
žliumbęs, -jaudinosi upelis.

- Kad nieko nematau pro 
ašaras. Negirdžiu ir nesu- 
prantu-karalius nusilenkė 
partizanų vadui Radvilui, 
-išrėkė gluosnis ir taip su- 
kukčiojo, jog pumpurai lyg 
lapai rudenį pabiro.

- Ką darai, kaip aš kara
liui pasirodysiu? -pyko upe
lis. -Tikrai? Sakai, karalius 
nusilenkė partizanui! Kara
lius! -Čia ir upelis neišlaikė. 
Pravirko taip gailiai, kad net 
žuvytės nustoję plaukti ste
bėjosi.

Gluosnis pasviro, jo ka
sos paniro į upelio gelmę ir 

taip abudu, gluosnis ir upelis, 
apsikabinę garsiai verkė. 
Net naktis, žado netekus, 
klausėsi.

Brangus Vytautai, tegul 
Tavo dvasia skrenda į numy
lėtos tėvynės dausas, kur 
genties žymūnų vėlės laukia 
Tavęs, kad galėtų stipriai pri
glausti. Stabtelk prie upelio 
Alanto, kur Tavo galingos 
vaizduotės sukurti persona
žai suėję laukia už savo gy
vastį Tau padėkoti.

O mes Tavo kūrybos 
gerbėjai, draugai ir kolegos 
rašytojai tariame - Ačiū, Vy
tautai, kad savo genijum pra
turtinai tautos lobyną! Su
diev, Vytautai, ir gero vėjo!

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 

DIRVOS 
PRENUMERATĄ

DRIVERS HOUSEHOLD 
GOODS 

Shervvood Van Linos needs 
Severai experienced Household 
Goods Drivers. Put your tractor 

in the fleet or we will provide 
one. Make Good Money, Fast 
Settlements, DOT Physical & 

Drug Screen Required.
Call Collect 512-271-7603

(14-20)

KURŠE

ANESTHETIST
Full-time position available ln 7 
M.O., 9 CRNA aroup suoplyina an- 
esthesia services ai Underwood- 
Memorial Hospital, Woodbury, NJ. 
Anesfhesia services indude all ser
vices excepl open hearl suraerv. 
Competitive salary. Frinae benefits 
indude oension. health care, lite in- 
surance, & disabilitv insurance.
Persons inferesled in this position 
please send C. V. to:

ARG Anesthesia ASSOC, PA.
P.O. Box 745, Woodburv NJ 08096 
or call Anthony R. Gioraio, M.D.

1-609-845-0100 exf23Š7
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Dailios Mackialienės rečitalis
Nežiūrint Floridos lietu

vių pensininkų didelio skai
čiaus ir jų gyvos kultūrinės 
veiklos, tačiau buvusi kali- 
fomietė Dalila Mackelienė 
su malonia staigmena aplan
kė Los Angeles miestą, ku
riame ji praleido daug teatra
linės veiklos metų.

D. Mackelienė buvusi 
ilgametė Los Angeles Dra
mos Sambūrio režisorė, kuri 
paliko čia giliai įmintus pėd
sakus.

Taigi, balandžio 1 dienos 
popietę įvykęs jos literatūri
nis rečitalis buvo tikrasis 
"HOMECOMMING".

Literatūrinę popietę ati
darė Los Angeles neolituanų 
skyriaus pirmininkė Laima 
Tumaitė primindama Dalilos 
Mackelienės, Pacifico vande
nyno pakrantėje susibūru
siam lietuvių telkinyje jos 
ilgametį įnašą teatro darbe.

D. Mackelienė rečitalį 
pradėjo su "Graži, tu mano 
brangi tėvynė". Šią melode
klamaciją švelniai pianinu 
palydėjo muz. Aloyzas Jur
gutis.

Toliau sekė B. Brazdžio
nio "Tu viena" ir vysk. Bara
nausko "Anykščių Šilelis".

Gerai išpildyta ir iš Alės 
Rūtos kūrybos "Kelias į Kai
rę".

įdomu, kad D. Mackelie
nė turi puikią atmintį ir visus 
kūrinius išpildė atmintinai.

Malonus įnašas paįvairi
nimui tai solistės Albinos 
Gedrienės, kuri su įsijautimu 
padainavo tris dainas. Pagei
daujamas jos dažnesnis pasi
rodymas šiame lietuvių telki
nyje.

Dainas pianu palydėjo 
muz. Aloyzas Jurgutis.

Antroje savo rečitalio 
dalyje D. Mackelienė atliko 
J. Žemaitės "Kaip Viešpats 
Dievas Sukūrė Jievą", Šis 
kūrinys publikai patiko su 
savo romantiškesne nuotaika.

Toliau, - Maironio, "Pa
vasario balsai", baladė "Jūra

Aktorius Juozas Palubinskas, sulaukęs 80 metų amžiaus sukakti, Baltimorėje buvo šauniai pa
gerbtas. Nuotraukoje - įvykusios kultūrinės popietės programos dalyviai su sukaktuvininku. Iš kai
rės: C. Surdokas, J. Blekaitis, Iz. Palubinskienė, aktorius J. Palubinskas, akt. V. Žukauskas ir J. Gai
la?------------------ -- K. Cesonio nuotr.

tė ir Kąstytis" ir B. Brazdžio
nio "Gyvenimo Karuselė" iš
pildyta su gera deklamacija 
ir įsijautimu.

Australijoje gyvenusio 
lietuvio rašytojo Vinco Ka
zoko kūrinys "Lietus" gana 
liūdnokas.

Tačiau Justino Marcin
kevičiaus "Grybų karas" bu
vo stipriai karingas ir puikiai 
perduotas.

Baigus rečitalio popietę 
Daiva Čekanauskaitė padė
kojo visiems programos iš- 
pildytojams.

Balandžio pirmoji diena 
Lietuvoje buvo skaitoma 
"Šposų diena" arba aš tave 
prigausiu.

Tačiau šį kartą tai ne 
"Šposas" bet tikrasis Dalilos 
Mackelienės gimtadienis.

į sceną suplaukė puokš
tės gėlių ne vien tik gimta
dienio proga bet ir už puikų 
rečitalį.

Sekė sveikinimai neoli
tuanų ir Radio klubo vardu, o 
visi salės dalyviai griausmin
gai sudainavo komp. B. Bu- 
driūno: "Valio, valio, valio, 
ilgiausių metų Jums valio".

Bendroje išvadoje reikė
tų pažymėti, kad losangelie- 
čiai norėtų dažnesnių litera
tūros rečitalių.

Padėka priklauso Los 
Angeles neolituanams už 
gražią sekmadienio popietę.

Vytautas Šeštokas

Opportunity for experienced 
plastic injection mold makers 

and experienced EDM operators 
VVilling to relocate to North 
Eastern Alabama. Nice clean, 
air conditioned vvorking facility, 
paid vacation, holidays, and 
insurance.Send resume to: 

TROPIC TOOL & MOLD INC.
303 VVagner Drive 

Albertville AL. 35950 
205-593-3441

(13-19)

Skaitykit ir platinkit
DIRVĄ

Rūtos Šakienės gimtadienio proga keliamos šampano taurės. Iš kairės: dr. P. Švarcas, sukak
tuvininkė R. Šakienė ir J. čekanauskienė. •

ILGIAUSIŲ METŲ 
RŪTAI!

Malonią popietę losan- 
gcliečiai turėjo progą praleis
ti Tautinės Sąjungos Los An
geles Skyriaus surengtame 
pobūvyje Tautiniuose Na
muose iškilmingai paminėti 
mūsų veikėjos - Tautinės 
Sąjungos Los Angeles sky
riaus pirmininkės, Žurnalistų 
Sąjungos valdybos narės Rū
tos Šakienės simboliškai ker
tinį gimtadienį. Dalyvavo 
apie 70 draugų, bendramin
čių ir prictclių. Nesuskaito
mi kalbėtojai kiekvienas vis 
gražesniu žodžiu sveikino ir 
linkėjo dar daug darbingų 
metų lietuviškoje veikloje ir 
spaudoje.

Ta proga Rūtai nuo Tau
tinės Sąjungos buvo įteikta 
įspūdinga dovana - dail. Vy
tauto Igno grafika "Šventoji 
Lietuva".

Malonu buvo išgirsti, 
kad vietoj gimtadienio dova
nų Dirvos laikraščiui buvo 
surinkta iš svečių net tūks
tantis dolerių. Dar maloniau 
buvo priimtas Rūtos pažadas 
tą sumą padvigubinti. Dau
giau tokių prasmingų gimta
dienių! - sakėme visi, kelda
mi taures šiose puikiose vai
šėse. (RKV)

Gražiną Tulauskaitę palydint
Geriau, kad nieko čia nebūtų- 
Gėlių, nei medžių, nei žolės:

Mūsų žemės kelio saulė 
visada leidžiasi. Leidžiasi 
nuo pat pirmųjų jos spindulių 
pasirodymo rytų horizonte. 
Ir dar anksčiau - net ir prieš 
užtekėjimą.

Balandžio devintą dieną 
ji nusileido ir Gražinai Tu- 
lauskaitei, nors, jos eilėraščio 
žodžiais, ji nežinojo ją kada 
nors nusileisiant:
Mes taip ilgai laukėm, kol pakilo 
saulė.
Tiktai nežinojom, kad ji nusileis.

Nusileido ji Gražinai Tu- 
lauskaitei toli nuo gimtosios 
žemės, kurios poetė ilgėjosi 
visa savo siela, ir tolstant 
gyvenimo pavasario - jau
nystės - dienoms, kurios gi
liu praėjimo skausmu vis ir 
vis perbėgdavo jos vidaus 
pasaulio plotais:

Visos pievos ten žydėjo, 
Sekė pasakas Šilai, 
Ten linksmai dainavo vėjai. 
Kai jauna buvai.

Tad visa - visi pavasario 
žiedai atsiskleidžia gilaus 
liūdesio melodijomis:

Visų pavasarių žiedai 
Pražydo ilgesiu manuoju. 
Tu mano paslaptį žinai. 
Kodėl liūdnai dainuoju.

Tačiau ir svetur - toli 
nuo gimtosios žemės - praei
ties gėlės, žydėjusios prie 
gimtųjų namų, jbs kambario 
palangėje, pražysta nenuty
lančiu skausmu poetės sie
loje:

Pražydo palangėj jazminai 
Tenai antrąsyk be manęs, 
Kur baltos lelijos svaigina. 
Kas kelią padės man surast?

Kelio, "paklydus vienai 
tarp kalnų", sugrįžti namo 
nesuranda. Neranda Gražina 
Tulauskaitė ir nuoširdaus 
dvasinio kontakto su svetima 
aplinka ir su jos poetine erd
ve.

Tai ryškiai atsiskleidžia 
jos lyriškai dramatiniame 
dialoge su svetimoje pakran
tėje sutikta pušimi, kurią 
poetė su džiaugsmu kaip 
pasiilgtą seserį prakalbina:

Nesurandu šakeles rūtų, 
Kuri į širdį prakalbės.

Susitinku čia žilą pušį 
Prie šalto akmeningo kranto, 
šaukiu: "Iš kur tu, sese, būsi?!" 
Ir pravirksiu: ji nesupranta.

Toli nuo gimtųjų namų ir 
prie šalto ir akmeningo kran
to nusileido ir tavo, Gražina, 
žemės kelio saulė. Tu išėjai. 
- Ir dvasinė ir niekad negęs
tanti saulė telydi tavo žings
nius amžinybės keliuose.

V. Kavaliūnas

GEAR PERSONNEL 
Operate and Setup 

Hobbing 
Shaping 

Bevel Gear 
Gear Gnnd

C.N.C. Tuming 
Generous Benefit Package 

Including Pension 
& Profrt Sharing 

Wages Commensurate 
with Experience 

Immediate Ist & 2nd 
Shift Openings 

PRECISION GEAR CO. 
1900 Midwoy Drive 

Twinsburg, OH 

216-487-0888

-------- ------ i
CNC OPERATOR

Experienced only. Able to do 
set-ups and prove-out jobs. Ma- 
kino, Mazak, Shurba .Cincinnati 
experience helpful. Fresh ag- 
gresive company with room for 
advancement. Excellent wages and 
benefits. Apply at: Galaxy Precision 
Machining Co., 41150 Joy Rd., 
Plymouth, Ml. 48170

(17-19)

POSITION available ln 
May 1990 for

OCCUPATIONAL 
THERAPIST 

to Įoln a team worklng 
with developmentally 
disabled and mentally iii 
Individual* ln a day pro- 
aram settlng. Responsl- 
bllltles Include assess- 
ments, team meetlngs, 
treatment plannlng and 
documentatlon. B.S. ln 
O.T. and A.O.T.A. cer
tification reųuired. Com- 
petltlve salary and ex- 
cellent frlnge benefits. 
Contractural arrange- 
ments wlll be consldered. 
Call or send resume to: 
Scott Rlchards D.D. Su
pervisor, Huron County 
Communty Mentei 
Health, 1108 S. Van Dyke, 
Bad Axe Ml 48413. (517) 
269-9293. EOE.
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Jaunimo kongresas P. Amerikoje Dieta... Vladas Vijeikis

Lietuvių jaunimas Pietų Ame
rikoje sparčiai darbuojasi. Jų 
uždavinys: surengti VII PLJ 
Kongresą. Taip buvo nutarta 
per paskutinį kongresą Austra
lijoje, ir nutarimas vykdomas.

Kongresas vyks trijuose kraš
tuose: Argentinoje, Urugvajuje 
ir Brazilijoje 1991 m. gruo- 
džio-1992 m. sausio mėnesiais. 
Visuose trijuose kraštuose yra 
sudaryti kongreso rengimo 
komitetai, į kuriuos įeina ži
nomi tų kolonijų lietuvių vei
kėjai ir jaunimas. Komitetai yra 
pasidalinę į komisijas, kurios 
rūpinasi specifiniais kongreso 
reikalais. Komisijų darbai jau 
yra gerokai pažengę, taip kad 
kongresui pagrindas yra tvirtas. 
Šių metų pabaigoje numatoma 
išsiuntinėti registracijos anke
tas, kurios turėtų būti sugrąžin
tos iki 1991 metų liepos mėne
sio.

Šis kongresas bus svarbus ir 
ypatingas. Laukiama daug 1 
dalyvių, tiek jaunimo, tiek ir 
vyresnės kartos palydovų-turis- 
tų. Jame bus svarstomi Lie
tuvos ir išeivių jaunimo 
reikalai, nes dalyvaus ir Lietu
vos jaunimo atstovai.

Kongreso metu bus žvelgiama 
į įvairius klausimus: Kaip išei
vijos jaunimas sutinka Lietuvos 
laisvėjimo procesą? Kokios jo 
pažiūros į atsikuriančias ir nau
jas Lietuvos jaunimo organiza
cijas? Kaip galima su jomis 
bendradarbiauti? Ką gali išei
vijos jaunimas joms duoti, kaip 
gali padėti? Ką Lietuvos jau
nimas gali įnešti į išeivių lie
tuvių jaunimo veiklą? Kokia yra 
Lietuvos jaunimo situacija šių 
dienų pasaulyje? O išeivijos jau
nimo?

Šiuos ir kitus klausimus 
svarstys VII PLJ Kongresas ir 
bandys į juos atsakyti, nes jau 
reikalinga ieškoti bendro kelio, 
reikia vienyti pastangas, burti 
jėgas Lietuvos atstatymui. Jau
nimas —juk tai nepaprastos jė
gos, energijos ir sumanumo 
šaltinis. Atsikuriančiai Lietuvai 
jis yra lemiamos reikšmės — 
tiek Lietuvoje, tiek ir išeivijoje. 
Jo susitikimas bendrų jėgų 
sukaupimas yra reikalingas ir 
be galo svarbus.

Vyresnė karta nėra ir negali 
būti abejinga jaunimo veiklai. 
Ji ją supranta ir vertina. Pa
saulio Lietuvių Bendruomenė 
visuomet rėmė jaunimo kongre
sus ir todėl nenuostabu, kad 
PLB specialiai remia ir šį 
kongresą. Ji yra sudariusi net 
Talkos komitetą, kuriam vado

vauja Vytautas Kamantas. PLB 
dėmesį liudija prof. dr. V. 
Bieliausko lankymasis Pietų 
Amerikoje š.m. vasario mėnesy, 
kur jis vietoje susipažino su 
kongreso rengimo eiga. Susi
darė vaizdą apie mūsų kraštus 
ir apie jų lietuvių kolonijas, 
pažino kongreso komiteto na
rius ir bendrai jaunimą. Tik
riausiai tai bus svarbu, svars- 
tant kongresą liečiančius klau
simus.

Mums, Pietų Amerikos lietu
viams, buvo malonu pažinti 
PLB pirmininką, turėti jį mūsų 
tarpe. Toks mūsų suartėjimas 
buvo reikalingas; mes nenorime 
būti nei užmiršti, nei palikti 
nuošalyje, nors suprantame, 
kad ypač dabar, svarbiausias 
dėmesys turi būti skiriamas 
Lietuvai.

Ypač Pietų Amerikos jauni
mas visuomet jautė PLB dėmesį 
mūsų kolonijoms, nes bejos pa
ramos mūsų jaunimas nebūtų

galėjęs lankyti Vasario 16-tosios 
gimnazijos. O kad šis sekantis 
kongresas yra rengiamas Pietų 
Amerikoje, tai didele dalimi yra 
dėka susipratusio jaunimo, 
lankiusio šią gimnaziją. Be 
reikiamo jaunimo susipratimo, 
nebūtų prasmės apie tokį 
kongresą čia kalbėti.

Didelį darbą kongreso orga
nizavime atlieka H. Antanaitis, 
buvęs VI PLJ Kongreso Austra
lijoje pirmininkas. Jis pradėjo 
pasitarimus Australijoje su 
Aerolineas Argentinas oro li
nija, juos tęsė Buenos Aires ir 
vėliau Toronte ir New Yorke. 
Galiausiai, grįžęs į Buenos 
Aires, vasario 19-23 dienomis 
sėkmingai baigė pasitarimus, 
tokiu būdu užtikrindamas visą 
eilę lengvatų kongreso daly
viams ir organizatoriams. H. 
Antanaitis atvežė daug minčių 
ir naudingos informacijos ir 
bendrais Kongreso reikalais.

Pietų Amerikoje taip pat 
lankėsi žinomas veikėjas jau
nimo tarpe ir VII PLJ Kongre
so Talkos Komiteto narys kun. 
A. Saulaitis. Jis perdavė mūsų 
organizatoriams savo patyrimą 
ir davė visą eilę naudingų pa
tarimų.

Bendros jėgos, pastangos 
padės mums sėkmingiau dar
buotis, kad rezultatai būtų 
užtikrinti. Jaunimo ir vyres
niųjų neapvilsime. Pradėkite 
galvoti ir rengtis į VII PLJ 
Kongresą. Mes jūsų laukiame!

VII PLJ Kongreso Spaudos 
ir informacijos komisija

PHYSICALTHERAPIST
Oaklawn Hospital is in need of a 
Registered Phisical Therapist for the 
position of Rehabilitation Services 
Director which includes managing 
Physical and Occupational Therapy, 
Audiology, and the Speech Depart- 
ment. Excellent opportunity for 
individual to combine clinical and 
management responsibilities in a 
quiet, historic town. Send resume 
with salary requirements to:

OAKLAVVN HOSPITAL
200 N. Madison 

Marshall, Mi. 49068

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2533 West 71 Stn Chicago, III. 
1410 So. 50th Avė., Cicero, III.

Tel.: 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

X +
Hu&ustinians “
For seven centuries a community of Catholic 
priests and brothers living the vision of St. 
AUgustine “One mind, one heart intent upon God. ” 
For more information call or write:

The Augustinians
20300 Governs Hwy

Olympia Fields, Illinois 60461
708-748-9500

Mano draugas Florijonas 
nors šiaip jau rimtas vyras ir 
rimtus uždavinius atlieka sa
vo žiaunų neskerečiodamas. 
Bet šiek tiek įkaušusioje 
draugijoje atveria savo anek
dotų lobyną. Žinoma tokių 
anekdotų negalima spaus
dinti laikraštyje. Nesakytų jų 
ir amerikiečiai politikieriai, 
kurie labai mėgsta savo rin
kiminėse kalbose ką nors 
juokingesnio pasakyti. Mat 
kad klausytojai gerai nusi
teiktų ir būtų įtikinti, kad šis 
linksmas vyras praskaidrins 
jų apniūkusį horizontą, kuris 
įvairiomis vagystėmis, tak
siais ir kitokiais nemaloniais 
reikalais gerokai užgožtas.

Mes su Florijonu susitikę 
mėgstame pakalbėti apie po
litikierius. Pakedenti jų nuo
mones ir slaptai galvojome, 
kad mes ne tokie. Kad mes 
neįsiveltume į gražių moterė
lių žabangas ir laikytumėmės 
prie tos kuri likimo skirta 
bent iki išrinkimo. Dažnai 
apsvarstome politikierių pa
darytas kvailystes ir nutaria
me, kad mes iki to nedaeilu- 
me. Europos ir Amerikos 
politikas mes puikiai patvar
kome ir kad tik tie politikie
riai paklausytų. Šiek tiek 
sunkumų teikia Afrika ir 
Azija. Nei vienas iš mudvie
jų nesame buvę tuose kraš
tuose. Nors ar tai reikalinga, 
jeigu kiniečių kiek tik nori 
gali sutikti San Franciske, o 
juodų sekančiame bloke. 
Kas liečia Ispaniją, Florijo
nas labai entuziastingai apie 
šį kraštą atsiliepia.

- Matai, išrinko karalių 
ir viskas tvarkosi, kaip per 
sviestą. Jeigu mes lietuviai, 
būtume Urachą savo kara
lium išrinkę 1918 metais, 

šiandien jokios bėdos neturė
tumėm. Ar Stalinas pakėlė 
ranką prieš Anglijos karalių?

Nori nenori, o turi sutikti 
su Florijono logika.

Bet aną dieną sutikau 
Florijoną prastoje nuotaikoje. 
Ne tai surūgusį ne tai bėdų 
prispaustą. Taksų sezonas 
jau buvo praėjęs tad nežino
jau ir net nespėjau, ko jo no
sis pakabinta. Tiesą sakant 
jo nosis geroko augumo ir 
vien svoris gali ją žemyn nu
kabinti, bet Florijonas ne iš 
tokių, kurie savo nuotaikas 
nosies svoriu matuoja. Ne
papasakojo net įprastinio ne
cenzūrinio anekdoto. Čia aš 
labai susirūpinau, nes mes 
visi įpratę svetimomis bėdo
mis daugiau sirgti negu savo
mis. Tad, po gerokos pau- 
zos, sakau:

- Kas tau Florijonai? Ar 
pagiriom sergi?

- Neece ... - nutęsė Flo
rijonas

- Tai gal uošvė į namus 
atsikraustė?

- Neeeee... - dar ilgiau 
nutęsė Florijonas.

- Gal žmona divorsavo 
kol kitos nespėjai surasti?

- Neeeeee!
- Su savo neeeee pradedi 

vesti mane iš kantrybės. Ko 
gero pašauksiu ambulansą, 
kad tave kur nuvežtų. Tik 
nežinau kur.

Ambulanso paminėjimas 
Florijoną paveikė. Giliai at
siduso ir sako:

- Ar girdėjai apie dietas? 
- Kaip negirdėsi. Televizija 
skelbia, radijas kalba, lai
kraščiai rašo. Tai tokie daly
kai kur siūloma moterėlėms 
suplonėti.

- Taigi, kalbame apie tą 
patį reikalą. Mano žmonelė 
nutarė suplonėti. Tiesą sa
kant ji senai jau ta kryptimi 
žygiavo. Bandė gimnastiką, 
bet išsisuko šlaunį. Žinai tą 
kaulą, kuris koją prie kūno 
riša. Tad sustojo. Paskui 
ėmė bėginėti po gatves, bet 
pamačiusi televizijoje kas to
kioms bėgėjoms atsitinka nu
sigando. Tad nutarė nusi
pirkti tokią dietą, kuri žada 
tavo svarus numesti kaip ne
buvę. Ji sako man: "aš neno
riu atrodyti kaip ta prieš die
tą. Aš noriu atrodyti, kaip ta 
pavaizduota po dietos."

- Na ir kas atsitiko? Čia 
visų moterų natūralūs sieki
mas. Jeigu tu dėl šito paka
binai nosį, tai kas bus kai po
litiniai įvykiai tave suries?

- Nesupratai. Pasirodė, 
kad ta stebuklinga dieta vei
kia. Po dviejų mėnesių nete
ko trisdešimt svarų. Ar tu 
girdi? Trisdešimt. Mano ap
skaičiavimu, po šešetos mė
nesių bus kaip penkių metų 
mergaitė. Ką aš veiksiu su 
tokia mergaite? O jeigu visai 
išnyks?

Šiuo svarbiu momentu 
tarpduryje pasirodė Florijo- 

nienė. Pastovėjo šviesos ap
šviesta, paniekinamai žvilg
terėjo į mudu ir vėl pranyko. 
Žvilgterėjau ir aš į ją kritiko 
žvilgsniu ir sakau:

- Florijonai, mano gru
biu apskaičiavimu gali už
trukti ilgiau. Gal trejetas 
metų, o gal penketas, o gal 
dar ilgiau. Per tokį laiką vi
sokių dalykų atsitinka.

Florijonas lengviau atsi
duso.

- O vis dėlto verta su ta
vim pakalbėti. Kartais ir ko 
gero pasakai.

LANDSBERGIS 
ATSILIEPIA Į KOHLO IR 
MITTERANDO SIŪLYMĄ

Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos Pir
mininkas Vytautas Landsber
gis gegužės 2 d. atsakė į Vo
kietijos Federacinės Respub
likos kanclerio Helmuto 
Kohlo ir Prancūzijos Res
publikos prezidento Franęois 
Mittcrando bendrą laišką jam 
ryšium su Lietuvos dabartine 
padėtimi, praneša Lietuvių 
Informacijos Centras.

Prez. Landsbergis pažy
mi, kad Kohlas ir Mittcran- 
das, kartu su Prancūzijos Val
stybės ministru Roland 
Dūmas, yra išreiškę pageida
vimą, kad prasidėtų pokal
biai tarp Vilniaus ir Mas
kvos, kuriais "būtų pasiekta 
visoms pusėms priimtino 
sprendimo."

"Toks pat yra gilus Lie
tuvos troškimas", rašo Lands
bergis, "siekdama dialogo, ji 
patvirtina, kad galima derėtis 
visais klausimais, išskyrus 
Lietuvos valstybės 1990 ko
vo 11 d. atstatytą nepriklau
somybę."

"Pasitikėdami Prancūzi
ja ir Vokietijos Federacine 

Respublika, taip pat ir kito
mis Vakarų demokratijomis, 
kad jos parems Lietuvos de
mokratiją, prašome Jūsų per
duoti Tarybų Sąjungos va
dovybei mūsų sutikimą ap
svarstyti idėją laikinai su
stabdyti tas Lietuvos Respu
blikos suverenaus parlamen
to priimtų nutarimų pasek
mes, kurios labiausiai kliūva 
Sovietų vadovybei," baigia 
Landsbergis su geriausiais 
linkėjimais. (LIC)

NAUJI LEIDINIAI
SIDABRO LIETUS, pasakos, 

parinko ir parengė Vladas Civili
škas, iliustravo dail. Romas Vie
sulas. Ir dailininkas ir autorius 
jau įnirę. Jdėta 16 įvairių tautų 
pasakų, dvi iš jų lietuviškos. La
bai gražiai išleista, pailgo albu- 
minio formato. Knygos apipavi
dalinimų tvarkė dail. Vytautas
O. Virkau. Išleido Algimanto 
Mackaus knygų leidimo fondas. 
153 psl. kaina 20 dol.

ATLAIDAI / LITHUANIAN 
PILGRIMAGES. Fotografijų 
albumas. Lietuvos fotomeninin
ko R. Požerskio užfiksuoti uni
kalūs atlaidų momentai. Komen
tarai lietuvių ir anglų kalbomis. 
Išleido Lovola University Press. 
Kaina 25 doleriai.
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S AL UT
įrašą su Marijos Gimbutienės 

kalba radau visai netikėtai po 
dvejų metų, kai maniau, kad jau 
esu beviltiškai jį praradusi. Da- 
rytasjis Atgimimo metų pradžio
je (19»8 vasarą) apšepusiame Al
girdo gatvės name Vilniuje, kur 
gyvena Marijos Alseikaitės- 
Gimbutienės brolis L. Alseika. O 
šiandien - vasario priešpaskutinė 
diena Palangoje. Plaikstosi balti 
audeklai, girgžda ant pavažos 
besisukanti stebulė, laikanti Mo
rą, vežamą deginti j pajūrį- Už
gavėnės. Karnavalas. Tradicinių 
kaukėtų personažų eisena, dusli 
pučiamųjų muzika, minia pa
lydinčiųjų: vaikai ir šunys nardo 
be šurmulio, monotoniška per 
grindinį šliaužiančios pavažos gai
da - nesibaigiantis amžinas gar
sas, slinktis per tūkstantmečius, 
kai žemaičiai šitaip ar panašiai at
sisveikindavo su žiema.

Ką visa tai turi bendro su Ma
rija Gimbutiene, mažute, švytin
čia (gal nuo 
krito tie sid<___ ________ ___
erginga moterimi, kuri aną vasa- 

giame 
senąją Europą? Labai daug bend
ro, nes Užgavėnės priklauso se
najai Europai. Greta gulėjo di
džiulis lagaminas - tik atvažiavusi 
iš Italijos i Vilnių, profesorė Mari
ja jau ruošėsi kelionei namo, į 
Jungtines Valstijas.

Tą kartą profesorė kalbėjo, 
kokį kraitį visam gyvenimui jai

papurusių plaukų 
latro atšvaitai) en

erginga moterimi, kuri aną vasa
rą sėdėjo priešais mane nepato- 

kresle ir pasakojo apie 
įbai daug T

Europos dvasingumą, antroji - 
apie deivės (moteriškosios 
kultūros) civilizaciją iki indoeu
ropietiškosios kultūros, o trečioji - 
didelė mokslinė studija, apiben
drinanti keliasdešimties metų 
tyrimų, studijų ir ankstesniųjų 
straipsnių bei knygų rezultatus.

Marija Gimbutienė daug dė
mesio skyrė indoeuropietiškai 
kultūrai, todėl drąsiai teigia, kad 
senoji Europa nebuvo indoeu
ropietiška. Ji tilpo teritorijoje tarp 
Atlanto vandenyno ir Dono upės, 
pasižymėjo matristine kultūra, 
stabilia žemdirbių visuomene, 
kuri išpuoselėjo meną, religiją, 
statė puikias šventyklas, puošė 
jas nepaprastai gražia keramika. 
Senosios Europos kultūros liku
čių galima aptikti tyrinėjant ir 
baltų mitologiją. Archeologinės 
gyvenvietės rodo buvus išvysty
tą medžio skulptūrą, keramiką. 
Rūpintojėlis, anot M. Gim
butienės, - tai ne krikščioniško
sios tradicijos padarinys, jo 
pradžios reikia ieškoti senosios 
Europos gelmėse.

Bet apie V tūkstantmetį prieš 
mūsų erą į senąją Europą ėmė 
veržtis žmonės, kurie buvo 
visiškai skirtingos kultūros. Jie 
buvo įsikūrę tarp Dono ir Uralo, 
jų kultūros pagrindas - gyvuli
ninkystė. Prisijaukinę arklį ir. 
ėmę gaminti ginklus, jie tapo la
bai mobilūs ir ėmė plisti į Vaka
rus, į Dnepro ir Dnestro baseiną, 
aplink Juodąją jūrą, iki Dunojaus 
žemupio. Tai buvo pirmoji banga 
iš Rytų ateinančių žmonių - in
doeuropiečių (šį terminą sugal
vojo kalbininkai, radę kalbinį pa
našumą tarp Indijos ir germanų, 
slavų, baltų genčių). Antroji ban
ga, maždaug V tūkstantmečio vi
dury, per senąją Europą persirito,

SIDABRINEI

kad jau porą kartų teko rašyti apie 
mūsų archeologiją. Vieną sykį ra
šiau ir apie Karolį Meką, kurio 
vardo Marija Gimbutienė net ne
girdėjusi, is kur girdės, jei jis Sto- 
cholmo universiteto archeologi
jos studentas, po karo aštuone
rius metus slapstėsi svetima 
pavarde, kad nepakliūtų į 
bolševizmo mėsmalę vien už tai, 
jog studijavo užsieny. Jis eidavo iš 
Kaimo į kaimą, dirbo juodžiau
sius darbus,kol vieną kartą vis 
tiek buvo atpažintas, bet jau buvo 
po Stalino mirties, jį tik pagąsdi
no, nerepresavo. Karolis Mekas ir 
liko tik provincijos (Kauno) ar
cheologas, turįs nepaprastą in
tuiciją, bet visai nesirūpinantis 
mokslinėm ataskaitom.

Jaunesnioji karta - jo mokiniai
- vėlgi patyrė savotišką tragediją: 
neišsiveržė iš uždaro rato, iš už 
"geležinės uždangos" į pasaulį, 
kur laukia muziejai, bibliotekos, 
universitetai, siūlantys studijuoti 
pasaulio ir Europos archeologiją, 
o kasinėjimai vyksta visai kitu 
lygiu negu čia. Mūsų archeologai 
neišsiveržė į pasaulį - gal pritrū
ko ugnies, kokia buvo apdova
nota Marija Gimbutienė. Arche
ologija - labai didelis mokslas, 
kuriam reikia daug metų ir daug 
žinių (o mūsų studentai ap- 
graibom jų gauna tik porą me
tų universitete), kas priešistorės 
laikais dėjosi visoje Europoje. Pora 
profesorės Marijos studentų rašo 
disertacijas apie Airijos, Maltos 
salos proistorę, jie tuose kraštuo
se pagyvena 3-4 metus, dalyvau
ja Kasinėjimuose, susipažįsta su 
tyrimų technologijom. Dar vie
nas studentas rašo apie Švedijos 
akmeninius kapus ir vasaras 
praleidžia Švedijoje.

O baisiausia iki šiol buvo ne- 
kompetenciįa, vyravusi visur - 
valdžioj, universitetuose, mokslo 
įstaigose. Palengva į mūsų Tėvy
nę sugrįžta gyvieji ir mirusieji iš 
visų pakraščių, sugrįžta kultūra 
ir mokslas, sąjungos ir draugijos, 
papročiai ir šventės. Sugrjš ir 
kompetencija.

O Marija Gimbutienė?.. Kar-

sukrovė jaunystėje lietuvių mito
logija ir tautosaka. Būdama sep
tyniolikmetė ar aštuoniolikmetė, 
1939-1940 metais skubiai užraši
nėjo dainas, pasakas ir sakmes iš 
pabėgėlių, suvažiavusių į Vilnių 
iš Baltarusijai atitekusių Lietuvos 
teritorijų.

Marija Gimbutienė gimė ir 
augo Vilniuje, garsioje Vilniaus 
prieškario inteligentų Alseikų gi
minėje. Karo metais studijavo Vil
niaus universitete baltistiką (dės
tė profesoriai Skardžius, Salys), 
bet prof. Puzinas prisiviliojo į ar
cheologių, tuomet dar retą spe
cialybę. Ją pastudijuoti teko tik 
metus laiko. Sklido gandai, kad 
Vilniaus universitetas greit bus 
uždarytas, tad Marija skubėjo lai
kyti visus baltistikos egzaminus, 
bet jos diplominio darbo (parašy
to vokiškai) tema buvo "Laido
jimo papročiai Lietuvoje priešisto
riniais laikais". Su tuo darbu ir 
vienerių metų dukrele Marija 
Gimbutienė karo pabaigoje at
sidūrė Vokietijoje.

Vokiečiai is karto susidomėjo 
tokia reta mokslinio darbo tema, 
ir 1946 metais Marija Tiubingeno 
universitete jau gavo doktoratą.

"Man atrodo, kad tik po to 
pradėjau tikrai studijuoti", - sak
osi ji, sėdėdama priešais mane 
nepatogiame krėsle.

Per aną trumpą buvimo po
kario Vakarų Europoje laiką ji no
rėjo pasisemti kuo daugiau žinių. 
Stuaijavoarcheologiją, etnologiją, 
religijų istoriją Insburke, Vienoje, 
Tiūt >ingene, važinėjo į Heidelber
gą. O atsidūrusi Amerikoje, pate
ko į Harvardo universitetą - kaip 
tada jai atrodė, aukštybių aukš
tybę, ir čia dar pora metų studi
javo antropologiją. Harvarde jos 
paprašė parašyti knygą apie Rytų 
Europos priešistorę, ir ji narsiai 
ėmėsi to nežinomo ir sunkaus dar
bo. Jį įveikti padėjo, kaip ji pati 
sako, geriausia pasaulyje biblio
teka, buvusi po ranka.

"Taip gyvenime išeina - kaž
kas tave stumia, eini, ieškai, nors 
sąlygos, rodos, ir nepalankios."

Marijai Gimbutienei buvo gal 
ir lengviau negu kitiems pabėgė
liams: buvo jauna, turėjo sveika
tos, valios ir pasiryžimo kryptin

studi- 
Je jos

gai siekti savo tikslo. Senoji Eu- 
roj>a - jos pačios sugalvotas termi
nas, kad būtų galima atskirti nuo 
vėlyvesnės, indoeuropietiškos Eu
ropos -jai buvo lyg kelrodė žvai
gždė. Profesorė Marija Gimbu
tienė, visame pasaulyje žinoma 
archeologė, šiuo metu leisdama

viena po kitos svarias knygas, da
bar siona vaisius, kuriuos noki
no daugiau kaip 40 metų, šių me
tų pradžioje į Vilnių giminėms ir 
draugams ji atsiuntė vieną nau
jausių savo knygų, gausiai ilius
truotą, solidžią ^Deivės byloja", 
kuriai įvadą parašė irgi visame 
fiasaulyje garsus archeologas 
ozefas Kempbelas.

"Aš visą gyvenimą, visą laiką 
mokausi, nekreipdama dėmesio į 
jokius diplomus. Mokausi rašy
dama straipsnius, leisdama kny
gas, ir tik dabar, atrodo, imu su
prasti tai, kas man tikrai be galo 
jdomu - priešistorės religiją ir me
ną." Taigi Kalifornijos universite
to profesorei nuo 1963 metų (ji - 
pirmoji profesorė universitete) 
dėstančiai ten mitologiją, pama
tas buvo archeologija. Penkiolika 
metų Marija Gimbutienė kasinė
jo Vidurio Europoje - Jugoslavijoje, 
Bulgarijoje, Vengrijoje, Rumuni
joje; paskui Graikijoje; Italijoje. Dir
bo netoli Lietuvos, o negalėjo į ją 
įvažiuoti, neskaitant kelių trum
pų vizitų, kurių metu čia, tėvynė
je, buvd sekama, o anapus, savųjų, 
liko nesuprasta, izoliuota, už tai, 
kad bendravo su tarybinės Lietu
vos žmonėmis.

Darbas ir darbas, be vasaros 
atostoginių pramogų, molingose 
Vidurio Europos plynaukstėse 
ieškant senosios Europos kultūrų, 
jaučiant begalinį pasitenkinimą, 
kad radiniai pranoksta visus 
lūkesčius.

Kasinėjimams reikėdavo gau
ti pinigų-šimtus tūkstančių do
lerių, o norint jų gauti, reikėjo 
mecenatų, įtikintų reikalo svar
ba. O įtikinėjama būdavo tik 
išleistomis knygomis. Ekspedi
cijose dalyvaudavo dešimtys 
specialistų, su kuriais irgi būda
vo daugybė klapato.

"Dabar nutraukiau kasinė
jimus, nes jiems reiktų dar 20 me
tų, nebėr sveikatos. Ir amžius ne 
tas. Persimečiau į religijos ir me
no tyrinėjimą."

Profesorė atsimena aštuonias 
vasaras Jugoslavijoje - Bosnijoje, 
paskui Makedonijoje, kai gyven
davo iš karvės mėšlo drėbtose 
trobelėse; aplink siautė nešvara ir 
pikti šunys, grėsė užsikrėsti - to
kia buvo XX a. antroji pusė. O to
se vietose atkasdavo gražiausius 
rūmus su akmens plokščių grin
dimis, krosnimis, nepaprastai 
gražia keramika. Atkasdavo V 
tūkstantmetį prieš mūsų erą.

Atsimenu, jaunystėje mane 
tiesiog žeisdavo skirtumas tarp

MARIJAI
praėjusių amžių didybės ir šian
dienos menkystės. Žeisdavo emo
ciškai. Tokių neatitikimų žmoni
jos kultūros istorijoje gausu, ir tik 
patyrimas padeda suprasti, kad 
ne praėjusių amžių šlovės nostal
gija turi vadovautis šiandieninis 
žmogus, o semtis dvasios jėgų iš 
žinių apie priešistorinius laikus ir 
senąsias kultūras. Baisusis dabar
tinės militaristinės civilizacijos la
ikotarpis jau, rodos, eina šalin, 
sudarkęs pasaulį genocidiniais 
kataklizmais. Jei tai buvo šėtono 
karalija, ji nenoriai, bet neišven
giamai smenga į požemį. Jau 1988- 
ųjų pradžioje pajutom naujojo 
pasaulio dvelksmą (Marija Gim
butienė tuomet kalbėjo - Kaip aš 
džiaugiuosi, kaipdžiaugiuosr...). 
Dabar aiškiai girdimi to naujo 
pasaulio žingsniai.

Ir pas mus Lietuvoje, ir Ame
rikoje, kur gyvena ir dirba Marija 
Gimbutiene; nepaprastai popu
liaru kalbėti apie priešistorinius 
laikus, apie matnstinę kultūrą, 
kurią amerikiečiai vadina Gilani- 
ja. J AV yra išėjusi knyga 'Taurė ir 
durklas", kurioje, remiantis M. 
Gimbutienės tyrinėjimais ir išva
domis, kalbama apie epochą, ka
da abi lytys - vyrai ir moterys - vie
nodai dalyvavo gyvenime, o šei
ma rėmėsi moters išmintimi ir 
dora. Gi - moteris, An - vyras, 1 - 
jungtukas tarp abiejų lyčių. Ame
rikos pasaulyje (vairių firmų, 
aparatūrų pavadinimuose daž
nai minimas ir Gajos (žemės) 
vardas, liudijantis paklydusio 
tarp nesuvaldomų civilizacijos 
technologijų žmogaus grįžimą į 
gamtą.

Naujasis pasaulis gręžiasi į 
priešistorinius laikus, ir Marijos 
Gimbutienės knygos darosi vis 
populiaresnės ir reikšmingesnės. 
1988 metų birželyje SanFrancis- 
ke profesorei buvo suteiktas filo
sofijos daktaro laipsnis.

Štai čia aš ir norėčiau keliais 
populiariais sakiniais atpasakoti 
Marijos Gimbutienės viso kūry
bingo gyvenimo triūso vaisius, 
šiuo metu su Amerikos leidėjais 
ji yra sudariusi sutartis trims kny
goms. Viena jų būtų apie senosios 

siaubdama jos kultūrą ir įvesda- 
ma visai skirtingą administracinę 
sistemą, naują - patriarchalinę 
kultūrą, kurioje dominavo vyrai, 
žirgai ir ginklai, pasižymėjusią 
žiaurumu ir karingumu. Trečioji 
labai didelė banga IV tūkstant
metyje galutinai suindoeuropie- 
tino senąją Europą, transformavo 
ją taip, kad tik pagal archeolo
gijos, religinius ir mitologinius 
simbolius galima imtis jos rekon
strukcijos.

"Nepažįstant simbolių, - sako 
profesorė, - negalima kalbėti apie 
religiją." Simbolius ji aiškinosi se
mantiniu būdu. Remdamasi grai
kų mitologija, Marija Gimbutienė 
senosios religijos rekonstrukcijai 
pridėjo dar lietuvių, airių, baskų 
ir kitas deives. Visoj Europoj būta 
skirtingų kultūrų, bet religija 
beveik visur ta pati. Baltų mitolo
gija, beje, - pati turtingiausia, ma
tyt, todėl, kad liko pati konser
vatyviausia.

Dvi Marijos Gimbutienės kny
gas - "Deivės ir dievai", "Senoji 
Europa" - žada išleisti ir Lietuvos 
leidyklos. Tremtinė, apkeliavusi 
visą pasaulį, pagaliau sugrįžta į 
Lietuvą. Praėjusių metų "Moksle 
ir gyvenime" keliuose numeriuo
se buvo publikuojama jos "Mi
tologija" - apybraiža, puikiai įsil- 
iejanti i kitų lietuvių mitologijos 
tyrėjų darbus.

O kaip profesorei Marijai atro
do mūsų archeologijos mokslas, 
archeologai ir jų vieta pasaulyje? 
Profesore pagyvėja, prisiminda
ma Katedros požemius ir atkak
lų jų tyrėją Napalį Kitkauską, Že
mutinės pilies atradimus ir Ker
navę, pasielvartauia, kad po Vil
niumi esąs kitas Vilnius, kuriam 
per maža dėmesio, kuris neap
saugotas, o jo naudai dirba tik ke
li savanoriai entuziastai. Na, o 
archeologai? Profesore atsargiai 
taria keletą mandagių žodžių ir 
nukreipia kalba kitur - kaip jai 
gera bendrauti Lietuvoje su dai
lininkais, kiek ji čia turinti bičiu
lių, tik spėk suktis per trumpą 
viešnagę.

Na ką gi, jos nutylėtas mintis 
teks rekonstruoti man, tuo labiau. 

tais man atrodo, kad ji atkilusi iš 
senosios Europos, kur vyravo 
matristine kultūra, palaikiusi 
blaivią abiejų lyčių pusiausvyrą ir 
suteikusi moteriai pirmenybę sa
vo subtilumu taisyti pasaulį. Sida
brinė Marija - iš senosios Europ
os! Man sakė, kad šiuo metu ji 
sunkiai serga. Negali tuo patikėti 
Palangos jūra, pusys, More, Kana
pinis su visa Užgavėnių svita, visi 
mes, kurie jai sakom: salut, Mar
ija, ištvermės, Marija, laikykis, 
Marija, padėjusi mums sugrįžti iš 
suluošintos žemės į ramų ir 
palaimingą protėvynės pasaulį.

"Atgimimas” Nr.15

VACUUM FORMING
Experienced sėt up man, auto 
vac, single ends, & PI inline 
machines. Top salary, Good 
benefits. Call:

CUSTOM MERCHANDISE 
CORP .201-945-6100 

Ask for Mr. Tony

FACTORY 
SCREEN PRINTING 

Screen printing company is expan- 
ding its operation and has imme
diate openings on 2nd shift for self 
motivated, hard vvorking individuals 
looking for a career in printing. Entry 
level. no experience necessary. We 
will train vvith starting pay approx. 
$5.00 per hour. Interesed indiv
iduals should complete applications 
at: Forest Mfg. Co., 1665 Enterprise 
Parkway, Twinsburg, OH 44087 

216-425-3805

FREE TRAVEL BENEFITSI 
CRUISE SHIPS AND CASINOS 

NOW HIRING! 
ALL POSITIONS!

Call (1) 602-838-8885 Ext. 
Y-1753



10 DIRVA • 1990 m. gegužės 10 d.

Vargo keliais į laimingą gyvenimą
Jurgis Janušaitis

Į gražią Daytoną Beach, 
Fla. vietovę iš Clevelando 
prieš šešeris metus atkilo ir 
čia apsigyveno inž. Bronius 
ir Regina Snarskiai. Čia jie 
naujakuriai. Kūrėsi sėkmin
gai. Statė ir pardavė namus. 
Pagaliau netoli Atlanto pasi
statė labai gražius, patogius 
ir sveikatai tinkamus namus, 
kad saulėlydžio dienos būtų 
mielos, ramios ir kad po visų 
išgyvenimų, rūpesčių ir kla
jonių čia galėtų praleisti liku
sią amžiaus dalį.

Ir taip bekrutant štai ir 
priartėjo inž. Broniaus Snars- 
kio gyvenimo 75-rių metų 
amžiaus sukaktis.

Jis gimė 1915 m. balan
džio mėn. 5 d. Panevėžio 
apskrityje, Kupiškio valsč. 
Vilniaus kaime, neturtingų 
ūkininkų šeimoje. Šeimoje 
penki vaikai du berniukai ir 
trys mergaitės. Brolis Petras 
vyriausias, o Bronius pats 
jauniausias.

Broniaus vaikystė ne
lengva. Turėjo išgyventi pie
menėlio varganą dalią, ganė 
galvijus ir jau vaikystėje sun
kokai dirbo.

Pramokęs skaityti, svajo
ja būti "mokytu" žmogumi. 
Tėvai sakė, kad Bronius bus 
kunigėlis, o kunigėlio duona 
juk lengva. Visi myli, žmo
nės suneša dovanų, net ran
kas bučiuoja. Mažajam Bro
liukui tokios kalbos nepati
ko. Jo svajonė - būti inžinie
rių. Tad jau vaikystėje tuo 
labai domėjosi. Piemenuku 
būdamas pasidirbino medinį 
dviratuką, statė piemenė
liams užuovėjos būdas, do
mėjosi įvairiomis "konstruk
cijomis".

Būdamas 9 metukų pra
dėjo lankyti Virbališkio pr. 
mokyklą. Mokėsi gerai. Bet 
tėvai ekonomiškai vertėsi 
sunkiai, tad ir Broniukui ke
lias į mokslą nebuvo užti
krintas. Nežiūrint sunkumų, 
Bronius vis su knyga, vis 
svajoja tapti "inžinierių". 
Mėgo ypač eilėraščius ir di
dįjį poetą Maironį. Sulaukęs 
13 metų pats bando užsidirb
ti duoną. Išmoko įrišti į kie
tus viršelius knygas. Moky
tis pradeda Kupiškio progim
nazijoje. Direktorius, maty
damas Broniaus gabumus, 
duonai užsidirbti, paskiria jį 
krautuvėlės pardavėju. Bro
nius verčiasi knygų įrišimo 
amatu. Gauna užsakymų iš 
progimnazijos ir žmonių. 
Gauna mokykloje ir kampelį 
gyventi. Tėvai jam atvežda
vo duonos, o jis pats jau už
sidirbdavo "ant cukraus".

Baigęs progimnaziją, su
sitaupęs keletą litų, Bronius 
keliauja į Kauną, siekti aukš
tesniojo mokslo, nori būtinai 
tapti inžinierių.

Čia Broniui prasideda 
vėl nauji kryžiaus keliai. Ieš

ko darbo visur, bet visur at
sako: nėra darbo. Čia Bro
nius pagarbiai prisimena 
daug gerų žmonių, jam padė
jusių sunkiose beveik vaikys
tės dienose: Lietuvių Žinių 
Bortkevičicnę, jį priglaudu
sius Čepą, Arčiulį, kurie jam 
parūpino pirmąjį elektro
monterio darbą. Dirbo prie 
elektros įrengimų Lenkų 
banke, privačiuose namuose. 
Vėliau vairavo Žaliakalnio 
keltą. Po įvairių juodųjų ir 
sunkiųjų darbų, Kauno mies
to burmistro dėka Bronius 
gauna valdinę stipendiją ir 
pradeda studijas Aukšt. 
Technikos mokykloje 1932 
m. Būdamas gabus studentas 
1937 m. įsigyja inžinieriaus 
diplomą ir, pagaliau, Bro
niaus svajonė tapti inžinierių 
išsipildė.

Kauno Burmistro Merkio 
dėka, mokslus baigęs, Bro
nius gavo darbą tik monteriu, 
kuriuo jis nebuvo patenkin
tas. Vėliau dėka prof. Ma
čiūno įsidarbino Siemens 
Shucher atstovybėje energi
jos komitete prie Lietuvos 
elektrifikacijos projektavi
mo, kur atliko grunto tyrimo 
darbus Rekyvos elektros sto
čiai.

Karinę prievolę atliko 
trečiame artilerijos pulke raš
tininku. Vėliau buvo paskir
tas Ginklavimo valdybos 
elektros inžinieriaus parei
gom.

Iš kariuomenės išėjęs 
dirbo elektros bendrovėje, 
kur projektavo Rekyvos elek 
tros stotį bei elektros liniją iš 
Šiaulių į Panevėžį.

Ir taip bedirbdamas įvai
riose elektros bendrovėse ir 
įvairius atsakingus darbus, 
Bronius Snarskis sulaukė pir
mosios rusų okupacijos.

Jos metu jis buvo paskir
tas Šiaulių elektrinių rajono 
direktorium, kur pabaigė sta
tyti Rekyvo elektros stotį ir 
elektros liniją iš Šiaulių į Pa
nevėžį. Tose pareigose jis 
dirbo ir vokiečių okupacijos 
metais.

Šiauliuose begyvenda
mas susitiko Reginą Vainavi- 
čiūtę, su kuria sukūrė šeimą, 
su kuria baigia išgyventi 50 
metų. Jų šeimos laimę džiu
gina sūnus Vaidotas ir dukra 
Lilija. Vaikai išmokslinti ir 
jau gražiai ir laimingai gyve
na.

Bronius, kaip jautrus pa
triotas, jausdamas tėvynei 
pavojus buvo įstojęs į tuo 
metu besiformuojančią Lie
tuvos laisvės armiją ir išėjęs į 
miškus partizanauti.

Amerikon atvyko 1949 
m. balandžio mėn. Pradžioje 
dirbo bet kokius darbus, vė
liau gavo darbą specialių 
įrankių projektavime. 1954 
m. perėjo dirbti į General 

Motors, kaip Manufacturing 
engineer ir iš čia 1980 m. iš
ėjo į poilsį. Dirbdamas Gen. 
Mot. kompanijoje išvystė 
pneumatinių hidraulinių ir 
universalinių gamybos įran
kių sistemas ir šis jo išradi
mas buvo užpatentuotas.

Šalia įvairių ir sunkių 
pergyvenimų, sukaktuvinin
kas Bronius Snarskis Ameri
koje jungėsi ir į lietuviško
sios veiklos dirvonus. Dirbo 
LB Socialinių reikalų tary
boje, kur Ohio skyriuje ėjo 
pirmininko pareigas. Įsteigė 
ir pirmininko pareigas ėjo 
Lietuvių Sodybos bendrovė
je, kur dirbdamas vykdė Lie
tuvių Sodybos statybos dar
bus. Jis aktyvus LB narys. 
Daytona Beach, Ha. aktyvus 
klubo narys ir vienerius me
tus buvo išrinktas į klubo 
valdybą. Visada paremia sa
vo auka ir lietuviškąją veiklą. 
Sukaktuvininkas Bronius 
Snarskis yra aktyvios veiklos 
žmogus, visada turįs gerų su
manymų, planų.

Po visų pergyvenimų 
inž. Bronius Snarskis su savo 
gyvenimo palydove Regina 
šiandien džiaugiasi laimingu, 
gražiu gyvenimu prie gra
žaus Atlanto. Sėkmė telydi 
šį taurų tėvynainį ir ateinan
čių metų slinktyje.

DETROIT
PASKUTINIS SUDIEV 

VYTAUTUI ALANTUI

1990 balandžio 24 d. det- 
roitiškius pasiekė liūdna ži
nia, kad balandžio 23 naktį 
mirė rašytojas, žurnalistas, 
dramaturgas, poetas ir publi
cistas VYTAUTAS ALAN
TAS sulaukęs 87 metus ir 10 
mėnesių.

Balandžio 25 d. į atsis
veikinimą atvyko gausiai 
žmonių ir sklidinai pripildė 
Harris laidojamų namų ko
plyčią. Atsisveikinimą pra
vedė, Vytauto Alanto biogra
fiją papasakojo, jo raštų pas
kaitė, savo ir jai pavestų or
ganizacijų vardu likusiai šei
mai ir artimiesiems užuojau
tą pareiškė, laidojimo direk
torė Yolanda Zaparackienė. 
Rašytojų ir draugų vardu at
sisveikino rašytojas Balys 
Gražulis iš Hinto ir paskaitė 
savo kūrinį apie Žemaitijoje 
tekantį upelį "Alantas" ir prie 
jo augantį gluosnį. Vytautas 
Kasniūnas iš Chicagos atsis
veikino Lietuvių žurnalistų 
sąjungos vardu, o inž. Vy
tautas Kutkus žurnalistų Det
roito skyriaus vardu. Toron
to Dainos vieneto vardu at
sisveikino Ada Jucienė ir 
Vytauto Alanto eilėraštį pas
kaitė Danutė Jankienė. Se
sers sūnus kun. Kęstutis Tri
makas tarė ypatingai gražų ir 
išsamų žodį. Atsisveikini

mas baigtas Lietuvos himnu.
Balandžio 26 d. už velio

nio sielą Mišias Dievo Ap
vaizdos bažnyčioje koncele- 
bravo parapijos klebonas 
kun. Viktoras Kriščiunevi- 
čius ir kun. Kęstutis Trima
kas. Jaudinantį pamokslą pa
sakė kun. Kęstutis Trimakas. 
Solo giedojo Asta Jurgutytė, 
vargonavo Vidas Neveraus- 
kas. Po mišių ilgos automo
bilių vilkstinės buvo nulydė
tas į Woodlown kapinių kre- 
matorių ir pagal velionio pa
geidavimą jo pelenai bus nu
gabenti į Lietuvą. Kun. Kęs
tučiui Trimakui sukalbėjus 
liturgines maldas ir sugiedo
jus Marija, Marija, atsisvei
kinome su Vytautu Alantu.

Dideliame nuliūdime li
ko žmona Irena, sūnus Algis 
su žmona Vera, vaikaitė Lau
ra. Sūnus Ginas, Lietuvoje 
duktė Mirga, sūnus Šarūnas 
su žmona Aldona, vaikaitis 
Gediminas, Sesuo seselė Rita 
Trimakienė Putname ir jos 
šeima, Sesuo Emilija Adik- 
lienė ir jos šeima Lietuvoje.

Laidojimo direktorė Yo
landa Zaparackienė velionio 
šeimos vardu padėkojo vi
siems prie Vytauto Alanto 
laidojimo prisidėjusiems ir 
pakvietė į Dievo Apvaizdos 
parapijos svietainę pietų. 
Detroito skyriaus žurnalistų 
vardu sakau sudiev Vytautai! 
Ilgai mes tave prisiminsime.

KULTŪRINĖ POPIETĖ

Tautos Fondo atstovybės 
Michigano valstijoje balan
džio 29 d. suruošta šv. Anta
no parapijos salėje Kultūrinė 
popietė praėjo su pasiseki
mu. Dalyvavo daugiau negu 
100 svečių.

Atstovybės pirm. Euge
nija Bulotienė popietę pradė
jo, ir pristatė Dirvos Deiman
tinės sukakties minėjimo pir
mininkę Ireną Kriaučeliū- 
nienę, kuri trumpu žodžiu 
nušvietė Tautos Fondo veik
lą, kuris telkia lėšas Lietuvai 
ir Vliko darbams.

Iždininkas Vladas Staš
kus supažindino su surinktais 
ir Tautos Fondui pasiųstais 
pinigais. 1989 m. surinkta ir 
Tautos Fondui pasiųsta 
20,786.00 dol., o michiganic- 
čiai tiesiog pasiuntė 
43,000.00 dol. Tokiu būdu 
praeitais metais michiganic- 

Mūsų Brangiam Draugui 
Didžiajam rašytojui - žurnalistui - 

publicistui

VYTAUTUI ALANTUI
I

mirus, skausme likusią žmoną 
IRENĄ, sūnų ALGĮ su šeima ir 
sūnų GINĄ jautriai užjaučiam, ir 
patys VYTAUTO liūdim.

Marija ir Balys Gražuliai 
Nijolė Gražulienė.

čiai Tautos Fondui pasiuntė 
63,786.00 dol.

Vicepirmininkas Myko
las Abarius stambesniomis 
aukomis aukotojams, dalyva
vusiems popietėje, įteikė dip
lomus. Juos gavo: Klcman- 
sas Urbšaitis, Benediktas 
Norkūnas, Vincas Tamošiū
nas, Česys ir Ona Šadcikos, 
Stasys Bartkus, Jonas Bart
kus. Cicilija Gibson, Anta
nas ir Vladislava Šiurkai.

Meninėje dalyje šv. An
tano vokalinis moterų viene
tas, vadovaujamas muz. Sta
sio Sližio, padainavo keletą 
dainų.

Popietėje išdalinta daug 
vertingų dovanų. Dalinimą 
pravedė Ema Garliauskienė, 
Danutė Petrauskienė ir Edu
ardas Milkus. Dovanas su
rinko Vincas Tamošiūnas.

Eugenija Bulotienė padė
kojo parapijos klebonui A. 
Babonui už patalpas, Irenai 
Kriaučeliūnienci už tartą žo
dį, muz. Stasiui Sližiui ir mo
terų vienetui už atliktą meni
nę dalį, Albertui Misiūnui ir 
Jonui Bartkui už pagelbą, 
Eduardui Milkui, Emai Gar- 
liauskicnci ir Danutei Pe
trauskienei už dovanų pa
skirstymą, Onutei Abarienei 
už tortą ir visiems už gausų 
atvykimą ir dalyvavimą Kul
tūrinėje popietėje. Tautos 
himnu baigta popietė.

A. Grinius.

Galerija-muziejus 
“Nemunas”

Š. m. birželio 27 d. sueis treji 
metai nuo lietuviško kultūros 
centro įsteigimo Ontario Ga- 
nanoque vietovėje. Ši lietuviš
ka institucija per trumpę lai
ką sugebėjo kitataučiams paro
dyti vertingų lietuviškų rūdi
nių.

Balandžio 28 d. galerija “Ne
munas” pakviesta dalyvau
ti meno parodoje didžiuliame 
JAV kariuomenės centre For 
Drum, Niujorko valstybėje. Į 
šią parodą numatyta nuvežti 
vertingų rodinių - įvairių me
džio skulptūrų, meno paveiks
lų, tautodailės dirbinių, juos
tų, Velykų margučių, šiaudi
nukų. Galerijos savininkas 
džiaugiasi, galėdamas prisidė
ti tautos kovoje už laisvę. P.R.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 

DIRVOS
PRENUMERATĄ
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Inž. Juozas Enčeris svečiuojasi Amerikoje
Juozas Enčeris inžineri

jos studijas pradėjo Vytauto 
Didžiojo Universitete. Akty
viai reiškėsi Lietuvių Studen
tų Tautinių Korporacijoje 
Nco - Lithuania. 1939-40 
mokslo metais buvo šios kor
poracijos pirmininku. Jo val
dyboje buvusieji nariai yra jo 
iškviestėjai viešnagėn į JAV.

1940 m. rugsėjo 14 d. 
Juozas buvo čekos areštuotas 
ir įkalintas. 1941 m. birželio 
18 d. iš Vilniaus Lukiškių 
kalėjimo išvežtas į Sibirą. 
1944 m. Juozas buvo papil

"Mes esame su Juo ir 
Jis liks su mumis"

Rašytojui

VYTAUTUI ALANTUI

išėjus į Anapus, Jo žmonai, mūsų 
mielai sesei IRENAI, sūnui ALGIUI 
su šeima, sūnui GINUI ir visiems 
artimiesiems reiškiame gilią, 
užuojautą.

Vyresniųjų skaučių Židinys
Detroite

Lietuvių Žurnalistų Sąjungos 
Garbės nariui

A-A.

VYTAUTUI ALANTUI

mirus, žmonai IRENAI, jos šeimai, 
giminėms draugams ir pažįsta
miems Amerikoje ir Lietuvoje, reiš
kiame gilią užuojautą.

LŽS-gos Detroito sk. 
Žurnalistai

Garbingam rašytojui

A.A.

VYTAUTUI ALANTUI

mirus, mūsų mielai draugei 
IRENAI, netekus brangaus vyro, 
sūnums ALGIUI su šeima ir GINUI 
gilią užuojautą reiškia:

Stefa Balienė
Elena Baublienė
Stasė ir Andrius Bliūdžiai 
Ona ir Juozas Briedžiai 
Elena ir Kostas Jokšai 
Elena ir Kazys Karveliai 
Teresė Kavaliauskienė 
Jurgis Ribinskas
Stasę ir Stepas Smalinskai 
Ada Staniulienė

domai apkaltintas už antita- 
rybiškumą ir uždarytas į izo
liatoriaus vienutę! 1945 m. 
Juozas buvo nuteistas 10 m. 
lagerio ir 5 m. tremties. Kal
tintas pagal 58 straipsnį teisė 
- Altaijski krai teismas. Kai 
teisiamasis paskutiniame žo
dyje paprašė sau aukščiau
sios bausmės - sušaudymo, 
buvo atsakytas, kad sušaudy
ti dar spės...

Skaitant ar girdint žodžiu 
Sibiro kankinių praeities at
siminimus, jų išgyvenimus, 
sunku suvokti kiek fizinių ir 

dvasinių jėgų turėjo mūsų 
tautiečiai, pakėlusieji visą 
kankinimų sriautą ir padėju
sieji kiliems išlikti. Tokiu 
buvo ir Juozas Enčeris.

Savo atsiminimų pluošte 
- Dirstelėjus praeitin, "Trem
tinys" 1989 m., Juozas Enče
ris pasakoja dirbęs Sibire 
prie įvairių statybų, kaip tie
siant kelią į Vorkutos anglių 
kasyklas, statant tiltą per 
Syn-Ja-Ju upę, statant sodos 
fabriką Michailovskoj ... ir 
kt.. "Darbų į valias. Statėm 
tiltus, būsimų stočių pastatus, 
pylėm pylimus ir kasdien tir- 
pom, nykom. Maistas labai 
menkas, o darbas - sunkus... 
Kaliniai turi dirbti už valgį. 
Jiem vadovavo brigadinin
kas, dešimtininkas, kontroli
nis apmatuotojas, normuoto
jas, ekonomistas, darbų vyk
dytojas, visas buhalterijos 
aparatas, politinio auklėjimo 
aparatas ir t.t... Diena iš die
nos alinamas žmogus sver
davo 35-40 kg. ir būdavo 
nurašomas į OP grupę - 
ozdarovitelni punkt. Ten 
nykdavo toliau iki "pclegra I, 
pclcgra II"...

1954 m. Juozas Enčeris 
išėjo į laisvę, bet be teisės 
grįžti į Lietuvą. Aplankė sa
vo tėvus, 1948m. nutremtus į 
Igarką. Vėliau grįžo į Lietu
vą ir sustojo Kaune pas savo 
seserį, skurdžiai gyvenusią 
su nesenai iš lagerio grįžusiu 
vyru... Bandymai, įstoti į ku
rią aukštąją mokyklą ir baigti

Vida Jonušienė, Korp! Neo-Lithuania vyr. valdybos sekre
torė, planuoja priėmimą svečiui iš Lietuvos, paskutiniam Nepri
klausomos Lietuvos korporacijos pirmininkui, ilgamečiu! Sibiro 
kaliniui Juozui Enčeriui. Priėmimas jvyks š.m. birželio 9 d. Lie- 
tuviųTautiniuose Namuose, Chicagoje.

A. A.

VYTAUTUI ALANTUI

mirus, jo žmoną IRENĄ, sūnus 
ALGį ir GINĄ užjaučiam

Eleonora, Mečys
Valiukėnai

Juozas Enčeris, Sibiro tremtinys, paskutinysis Nepriklau
somoje Lietuvoje Korp! Neo-Lithuania pirmininkas.

statybininko inžinieriaus 
mokslus, nevyko, niekur jo 
nepriėmė.

Tik 1956 m. K. Baršaus
kas, Kauno Politechnikos 
Instituto rektorius, jį sutiko 
priimti į šį institutą, kurį Juo
zas baigė 1961 metais. Juo
zas Enčeris pokario Lietuvo
je buvo aukštuminių pastatų 
pradininkas. Likosi suaugęs 
su statybomis ir šiandie sa
kosi: .."atsisveikinau su sta
tybomis, bet lagerius ir staty
bas labai dažnai sapnuoju ir 

turbūt sapnuosiu. Jie visas 
mano gyvenimas."

Juozas Enčeris, nežiūrint 
visų jo išgyvenimų ir nueito
jo kelio, nūn tebėra tvirta ir 
veikli asmenybė. Dirba pas
taraisiais metais susiorgani
zavusioje Tremtinių sąjungo
je. Kitose organizacijose, 
bet daugiausia, kaip ir dera 
buv. pirmininkui, rūpinasi 
Neo - Lithuania korporacijos 
atkūrimu, kaip ir buvusių 
šios korporacijos rūmų Kau
ne atgavimu. Jo vadovybėje 
1989 m. lapkričio 11d. se
nuose Korp! rūmuose buvo 
paminėta šios korporacijos 
sukaktis... Jau veikia Neo- 
Lithuania Kaune, savo eilėse 
turinti arti pusšimtinės jaunų 
kolegų-ių ir paramą visų išli
kusių laisvos Lietuvos ncoli- 
luanų ir filijų.

Juozas Enčeris atskrido į 
Los Angeles ir svečiavosi 
pas neolituanus-filijas Kali
fornijoje. Šią savaitę susi
randa Chicagoje ir pereina į 
inž. Jono Jurkūno globą. Jie
du aną metą studijavo techni
kos fakultete, o 1939-40 me
tais buvo ncolituanų valdy
bos nariai.

Pakviestas numato daly
vauti, Amerikos Lietuvių 
Tautinės sąjungos seime šį 
savaitgalį, vėliau grįš į Chi- 
cagą.

Mečys Valiukėnas

DIRVOS ,FAX 
(216) 431-1614

• PETRAS PETRUTIS, 
"Margutis" radijo valandėlės 
vedėjas, dalyvavo Čiurlio
nio ansamblio jubiliejinia
me koncerte.

Ta pačia proga jis susiti
ko su "Tėvynės Garsų" vedė 
ju Juozu Stempužiu ir Dir
vos redaktorium.
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■ laiškai Dirvai
AUKŠTI SVEČIAI SEIME

l Amerikos Lietuvių Tau 
tinės S-gos 21-mą seimą 
Bostone pakviesti ir atvyks 
aukšti svečiai: vysk. Paulius 
Baltakis, Lietuvos atstovas 
Stasys Lozoraitis, Jr„ Lietu
vos generalinis konsulas 
Anicetas Simutis, Lietuvos 
garbės konsulas Vytautas 
Čekanauskas Vliko pirminin
kas Dr. Kazys Bobelis ir kiti. 
Seimo proga gegužės 13 d. 
10 vai. 15 min. ryto Šv. Petro 
lietuvių parapijos bažnyčioje 
So. Bostone Šv. Mišias atna
šaus ir pamokslą pasakys 
vysk. Paulius Baltakis. Apie 
dabartinę Lietuvos respubli
kos padėtį seime kalbės Lie
tuvos atstovos Stasys Lozo
raitis, Jr., o Vliko uždavinius 
šiandien ir rytoj nušvies 
Vliko pirmininkas Dr. Kazys 
Bobelis. Seime dalyvaus ir 
kalbės Rimas Matulis iš Lie
tuvos. Jo kalbos tema - Tau
tininkų Sąjunga laisvėjančio
je Lietuvoje.

Meninę programą seimo 
pokylyje gegužės 13 d. atliks 
sol. Janina Čekanauskienė iš 
Kalifornijos, akompanuoja
ma komp. Jeronimo Kačins
ko, o taip pat rašytojas Anta
nas Gustaitis. Paskutinieji 
du iš So. Bostono.

Seimo rengimu rūpinasi 
vietos skyriaus pirmininko 
Juozo Rentelio vadovaujama 
komisija. Seimas vyks gegu
žės 12-13 dienomis Holiday 
Inn viešbutyje Randolphe, 
tarp Bostono ir Brocktono. 
Visoje seimo programoje, o 
ypač iškilmingame jo atida
ryme ir pokylyje galės daly
vauti visa Bostono ir apylin
kės lietuvių visuomenė.

Seimas - tai didelis įvy
kis vietos lietuvių gyvenime. 
Juo kreipiamas dėmesys ne 
tik į Tautinės Sąjungos veik
lą, bet taip pat į bendrą mūsų 
tautos padėtį bei lietuvių iš
eivijos paskirtį ir uždavinius 
paskutinėse pastangose at
gauti Lietuvai valstybingu
mą, kuris jai Sovietų Sąjun
gos jėga ir smurtu išplėštas 
1940 m.

DISKUTUOJAMI AP
KLAUSOS REZULTATAI

Bostono ir apylinkės lie
tuviai balandžio 6-8 dieno
mis gausiai dalyvavo Wash- 
ington Times pravestoje ap
klausoje klausimu: Prezi
dentas Bush turėtų pripažinti 
Lietuvos valstybingumo at
statymą ar ne? Paskelbus tos 
apklausos rezultatus, pasiro
dė, kad už Lietuvos pripaži
nimą pasisakė 7,048 balsa
vusieji, o prieš - 619. Taigi, 
išeitų, kad apklausoje daly
vavo 7,667 asmenys. Šis 
skaičius sukėlė vietos lietu
vių visuomenėje diskusijas. 
Stebimasi, kad jis toks ma
žas. Juk vien lietuvių ap
klausoje turėjo dalyvauti

• .< J.

Lietuvių Fondo suvažiavimo 
nutarimai

Lietuvių Fondo 27-tas 
metinis narių suvažiavimas, 
įvykęs 1990 m. kovo 31 d. 
Jaunimo Centre, Chicagoje, 
išklausęs tarybos, valdybos, 
komisijų ir įgaliotinių prane
šimus bei suvažiavimo daly
vių pasisakymus ir siūlymus, 
priėmd šiuos nutarimus:

1. Lietuvių Fondo meti
nis suvažiavimas didžiuojasi 
lietuvių tautos ryžtu ir drąsa 
nusikratyti rusų okupantų 
prisimesta komunistine dik
tatūra ir sveikina Lietuvos 
Aukščiausiąją Tarybą ir pre
zidentą prof. Vytautą Lands
bergį, 1990 m. kovo 11 d., 
Vilniuje, paskelbusią Lietu
vos nepriklausomybės atsta
tymą.

2. Suvažiavimas leidžia 
panaudoti vieną milijoną do
lerių iš turimo pagrindinio 
kapitalo Nepriklausomos 
Lietuvos švietimo ir kultūros 
reikalams, prisilaikant LF įs
tatų, ir paveda Lietuvių Fon
do tarybai šį nutarimą vyk
dyti.

3. Suvažiavimas pritaria 
Lietuvių Fondo tarybos siū- 

šimteriopai daugiau. Jei vi
sur lietuviai būtų įsijungę į tą 
apklausą tokiu uolumu ir or
ganizuotumu, kaip Bostone 
ir apylinkėse, tai apklausos 
rezultatai tikriausiai būtų bu
vę žymiai impozantiškesni. 
Toliau lieka neatsakytas 
klausimas: Tokį menką ap
klausos rezultatą nulėmė lie
tuvių organizuotumo stoka ar 
visuomenės nesidomėjimas 
tais reikalais, kurie gali padė
ti Lietuvos klausimu? Kiek
vienu atveju tai kelia rimtą 
susirūpinimą, kuris turėtų 
būti svarstomas visose lietu
vių gyvenvietėse. Nepri
klausomai nuo to džiaugia
masi pasigėrėtinu balsavu
siųjų už ir prieš santykiu Lie
tuvos naudai.

LAISVĖS VARPAS
Vienintelė lietuvių greito 

viešo susižinojimo priemo
nė Bostono ir apylinkės lie
tuviams yra Laisvės Varpo 
lietuvių radijo programa, 
perduodama lietuvių ir an
glų kalba kiekvieną sekma
dienį 9:00-10:00 vai. ryto iš 
radijo stoties WCAV-FM 98 
Jos vedėju yra Petras Višči
nis, 173 Arthur St., Brock
ton, MA 02402, tel. (508)
586- 7209. Programos me
tu skubiais reikalais skam
binti į radijo stotį tel. (508)
587- 9898. Žinias galima 
perduoti Faxu, skambinant 
tel. (508) 586-7209. Tuo 
tarpu telefonas ir Fax yra 
toje pačioje telefono linijo
je, tad dėl žinių perdavimo 
Faxu reikia pirma paskam
binti telefonu, prašant, kad 
būtų įjungtas Fax. 

lymui iki 50% pelno skirti 
Lietuvos kultūros ir švietimo 
veiklai remti ir prašo Pelno 
skirstymo komisiją į šį nuta
rimą tinkamai atsižvelgti.

4. Pakilusi lietuviu tautos 
padėtis, reikalauja ir išeiviją 
keisti savo pažiūras ir prisi
taikyti prie atsikūrusios Lie
tuvos valstybės uždavinių 
vykdymo. Lietuvių Fondo 
teikiama parama turi eiti 
bendriesiems lietuvių švieti
mo ir kultūros reikalams.

5. Suvažiavimas remia 
Lietuvių Fondo vadovybės 
pastangas, dar šiais - 1990 
metais užbaigti kaupti penkių 
milijonų pagrindinį kapitalą 
ir prašo narius didinti turi
mus įnašus, o dar nesančius 
- stoti į Lietuvių Fondą na
riais.

6. Suvažiavimas pasisa
ko, kad ir toliau remtinas lie
tuvių jaunuolių ryžtas geriau 
pramokti lietuvių kalbą, lan
kant vienintelę išeivijos lie
tuvių Vasario 16-tos gimna
ziją, Vokietijoje, teikiant sti
pendijas, padengiančias 
mokslo ir pragyvenimo išlai
das. Pagal galimybes stipen
dijos teiktinos ir Lietuvos 
jaunuoliams, norintiems pa
žinti Vakarų kultūrą ir demo
kratinį gyvenimo būdą.

7. Suvažiavimas dėkoja 
visiems Lietuvių Fondo rė
mėjams, ypačiai nesiskel- 
biančiam 50,000 dol. aukoto
jui, paskatinusiam prisidėti ir 
kitus savo aukomis.

8. Suvažiavimas kviečia 
visus lietuvius sudaryti testa
mentus ar atidaryti bankuose 
"trust" sąskaitas Lietuvių 
Fondo vardu, kad aukos bei 
palikimai ir toliau tęstų lietu
vybės išlaikymo pastangas ir 
remtų tėvynės Lietuvos kul
tūrinį atgimimą.

9. Suvažiavimas nuošir
džiai dėkoja laikraščių leidė
jams, redaktoriams ir bendra
darbiams, o taip pat ir radijo 
laidų vedėjams, už nuolatinį 
Lietuvių Fondo idėjos popu
liarinimą ir pagalbą telkiant 
aukas.

10. Suvažiavimas džiau
giasi ir dėkoja valdybai bei 
tarybai už pastangas surasti 
stambius aukotojus, pagreiti
nant kapitalo augimą.

11. Suvažiavimas prita
ria sumanymui išleisti Lietu
vių Fondo veiklos apžvalgą 
ir narių vardyną, atžymint 
penkių milijonų dolerių kapi
talo sukaupimą ir prašo na
rius bei visuomenę remti šias 
vadovybės pastangas.

Lietuvių Fondo narių su
važiavimo nutarimų komisi
ja: Vytautas Kamaritas, pir
mininkas, Antanas Juodval
kis, Algirdas Ostis, Juozas 
Žygas.

Chicago, 1990 m. kovo 
mėn. 31 d.

Mylimieji Kristuje,

Popiežius Jonas Paulius 
II paskyrė gegužės 13-tąją, 
Šv. Mergelės Marijos apsi
reiškimo Fatimoje dieną, mal
dai už pašaukimus į kunigus 
ir vienuolius. Mes lietuviai 
irgi turime išgirsti Vyriausio
jo Bažnyčios Ganytojo kvie
timą, nes šis klausimas ir 
mums yra labai aktualus tiek 
išeivijoje, tiek mūsų Tėvynė
je: visur aiškiai juntamas ku
nigų bei vienuolių, ypač se
nelių, trūkumas parapijose, 
mokyklose, ligoninėse ir ki
tose labdaros institucijose.

Nesigilindami į visas 
priežastis, dėl kurių sumažė
jo kunigų ir vienuolių skai
čius, galime paminėti vieną 
iš svarbesnių, - tai stoka 
maldos privačiame, šeimos ir 
viešame gyvenime. Juk mal
da kiekvieno krikščionio gy
venime turėtų užimti svarbią 
vietą. Savo malda, žmogus 
palaiko ryšį su savo Kurėju, 
iš kurio semiasi sau dvasinės 
jėgos bei palaimos gyveni
mui ir veiklai, įklimpęs į šio 
gyvenimo problemas, žmo
gus gal nebemato nei reikalo 
ieškoti Dievo malonės, - jau
čiasi pats pajėgus išspręsti 
visas šių dienų problemas. 
Deja, Dievo malonės jis ne
gali nei sukurti, nei paveldė
ti. Taip yra ir su dvasiniu 
pašaukimų malone; nes dva
sinis pašaukimas yra ypatin
ga Dievo dovana - Kristus 
pats kviečiasi darbininkų: 
"Piūtis didžiulė, o darbininkų 
maža. Todėl prašykite piū- 
ties šeimininką siųsti darbi
ninkų į savo piūtį" (Lk. 10, 
2). Todėl reikia prašyti, rei
kia melsti.

Prieš 40 metų lietuvių 
Šv. Kazimiero Kolegija - Se
minarija Romoje turėjo pa
kankamai klierikų-studentų. 
Romos universitetuose jie 
baigė mokslus ir, išventinti į 
kunigus, išsisklaidė po platų
jį pasaulį. Daugelis jų darba
vosi sielovadoje ar kultūros 
baruose Lietuvių labui. Už 
medžiaginę paramą Kolegija 
yra giliai dėkinga: kiekvie
nais metais ji surengia iškil
mingas pamaldas už savo ge
radarius, gyvus ir mirusius. 
Tačiau tik medžiaginės para
mos neužtenka. Reikia kan
didatų, reikia klierikų, kurie 
pripildytų Kolegiją ir čia pa
sirengtų papildyti retėjančias 
lietuvių kunigų eiles.

Normaliai pašaukimai 
kyla jiems palankioje aplin
koje. Katalikiškos šeimos 
čia vaidina didžiulį vaidme
nį. Kiekvienas mūsų geras, 
padrąsinantis žodis, ne vieną 
pamaldų jaunuolį gilesnio gy
venimo jieškantį galėtų nu
kreipti į Kolegiją.

Bet ypač reikia melstis, 
ne vien gegužės 13-tąją, o 
nuolatos, kreiptis į Piūties

Viešpatį, kad savo malone jis 
pajudintų širdis.

Šv. Kazimiero Kolegija 
Romoje palaiko glaudžius 
ryšius su Lietuva. Atgavusi 
laisvę, Lietuvos Bažnyčia at
siųs daugiau kunigų į Romą 
studijoms pagilinti. Jei Die
vas visokeriopai laimins 
mus, ši vienintelė laisvame 
pasaulyje lietuvių seminarija 
Romoje sėkmingai prisidės 
prie dvasinio visos Lietuvos 
atnaujinimo.

Nuoširdžiai Jūsų, 
Antanas Deksnys 

Buvęs Vakarų Europos 
lietuvių Vyskupas

Kiekvienas lietuvis Ka
talikas išeivijoje J. E. Vysku
po Pauliaus A. Baltakio,
O.F.M. yra kviečiamas kartą 
į metus paremti auka Popie
žišką Šv. Kazimiero lietuvių 
Kolegiją-Seminariją Romo
je. Aukas (čekius) galima 
siųsti: Prel. Alg. Bartkus, 
Pontificio Collegio Lituano, 
V. Casalmonferrato, 20 - 
00182 Roma-Italia.

RUOŠIAMA 
DEMONSTRACIJA 

WASHINGTON, D.C.

Lietuvių Bendruomenės 
Krašto Valdyba birželio 2 d 
ruošia demonstraciją Wa- 
shingtone, D.C. Data pa
rinkta sąryšyje su "Summit 
Talks" - JAV prezidento Ge • 
orge Bush tarimusi su sovie 
tų prezidentu Mikhail Gor- 
bachev.

Kol kas dienotvarkė yra 
sekanti:

• Autobusai išvažiuoja iš 
Dievo Motinos parapijos 
kiemo, 18021 Marcella Rd., 
maždaug 2 vai. ryte (vėliau 
bus užtikrintas laikas).

• Demonstracija vyksta 
Lafaeytte parke prie Baltųjų 
Rūmų, 11 v.r.-2 vai. p.p.

• Mišios Marijos švento
vėje 3 vai. p.p.

• Po pamaldų bus kita 
demonstracija prie sovietų 
ambasados.

• Po demonstracijos au
tobusai važiuoja namo.

Clevelando Lietuvių Bcn 
druomenė ir Amerikos Lie
tuvių Taryba kviečia visus 
lietuvius dalyvauti šiose de
monstracijose ir raginti savo 
draugus kartu važiuoti. Su 
savim atsineškite plakatus, 
trispalves ir Ohio bei JAV 
vėliavas.

Informacijas teikia Biru
tė Vedegienė - tel. 951- 
5011, Ada Stungienė tel. 
944-3669 ir Algimantas 
Pautienis tel. - 383-8225.

-Kelionės kaina yra $35 
asmeniui. Registracija vyks 
paštu, arba po mišių sekma
dieniais abiejose parapijose 
ir baigiasi sekmadienį, gegu 
žės 13 dieną.

Prašome, kad užsiregis
truotumėte kuo greičiau, 
kad autobusus galėtumėm 
galutinai užtikrinti.
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DIRVOS deimantiniam vajui aukos
Dirvos deimantinio jubi

liejaus vajaus komitetas 
(ižd. O. Daškevičienė, 7254 
S. Troy St. Chicago, III. 
60629, tel. 312-77&-7864), 
gavo šias aukas:

A. Kairys, Toronto . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.79
S. Butkaus Šaulių kuopa pirm. E. . . . . . .
Milkus, Detroit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100.00
G. Viskanta, Chicago . . . . . . . . . . . .  15.00
J.E. Juzėnas, Palos Hills. . . . . . . . . .  25.00
J. Cijunskas, Cleveland . . . . . . . . .  20.00
J. Saulėnas, N. Providence .... 15.00 
J. Adomaitis, La Šalie . . . . . . . . . . .  15.00
V. S. Felix, White Rock . . . . . . . . . .  5.80
A. J. Puteris, P. Baščio atminimui, 
Toronto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100.00
A. Petrauskas, Capitola . . . . . . . . . . .  5.00
J. Daugirdas, Chicago . . . . . . . . . . .  10.00
A. Čepulis, Philadelphia . . . . . . . 10.00
G.T. Norus, Detroit . . . . . . . . . . . . . . . .  15.00
V. Peseckas, Beverly Shores .. 15.00 
P.S. Leveckis, Ormond Beach. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.00 
V. Prišmantienė, Omaha . . . . . . . 10.00
S. Pangonis, Omaha . . . . . . . . . . . . . . . 10.00
V. Bražėnas, Bonita Sprs. . . . . . . . 10.00
O. Mekisius, Los Angeles . . . . . 10.00
J.K. Slivinskas, Indialantic .... 25.00 
Mutual Federal Sav.& Loan . . . . . . . . . . .
.Association of Chicago   50.00
L. Korius, Santa Monica   10.00
A.V. Giedraitis, Willowick ... 15.00 
J. Januškevičius, Centerville ....10.00 
V. Cyvas, Cleveland . . . . . . . . . . . . . . 10.00
P. K. Alsėnai, Brecksville . . . . . . . 5.00
S.B.P. Jakubauskas, Palos Hills. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15.00 
A. Gudėnas, Willowbrock . . . . . . 5.00
M. Račys, Toronto .. . . . . . . . . . . . . . . .  10.00
M.Tubelyte-Kuhlmanienė, St. . . . . . . . . .
Peters. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.00
I, P. Dapkus, Chicago . . . . . . . . . . . .  10.00
A.S. Bliūdžiai, Detroit . . . . . . . .  100.00
J. O. Briedžiai, Detroit . . . . . . . . . . .  10.00
J. Bartkus, Detroit . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.00
E.A. Misiūnai, Detroit . . . . . . . . . .  50.00
A.L.T.S.-gos, Detroit . . . . . . . . . . . . . 50.00
Detroito Lietuvių kultūros Klubas,
Detroit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.00
Rytų Lietuvos Rezistencinis Sąjūdis,
Detroit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.00
J.A. Grimai, Detroit . . . . . . . . . . . . . .  25.00
A Vaitėnas. Detroit . . . . . . . . . . . . . . . 25.00

Dvidešimt aštuntasis 
Dirvos novelės konkursas

PREMIJA 700 DOLERIŲ
skiriama iš

a.a. SIMOKAŠELIONIO 
palikimo, kurį tvarko 
Korp! Neo-Lithuania

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

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

Laikas: Paskutinė rankraščiui įteikti data 1990 
metų birželio 15 d. (pašto antspaudas).

Adresas rankraščiams siųsti:
Dirva, Novelės konkursas, 
P.O. Box 603206
Cleveland, Ohio 44103

Paruošimas: Konkursui siunčiami rankraščiai 
būtinai privalo būti parašyti rašomąja 
mašinėle ir pasirašomi slapyvardžiu. 
Tas pats slapyvardis užrašomas ant pri
dedamo uždaro vokelio, kuriame įdėta 
autoriaus tikroji pavardė, adresas ir te
lefono numeris. Tiktai laimėjusio voke
lis bus atidarytas

Nepremijuoti rankraščiai grąžinami tiktai auto
riams prašant, jų nurodytu adresu.

Jury komisija iš trijų narių sprendžia kas pre- 
mijuotina paprasta balsų dauguma.

A.L.K.V.s-gos "Ramovė" Omahos
Skyrius, Omaha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25.00
V. Bakūnas, Willowick . . . . . . . . .  15.00
A. Drasutienė, Chicago . . . . . . . . . 20.00
J.A. Šulaičiai, La Grange . . . . . . 40.00
J. Mikonis, Richmond . . . . . . . . . . .  10.00
A. Pintsh, W. Milford . . . . . . . . . . .  50.00
D. Bartkienė, Hinsdale . . . . . . . . . .  15.00
F, Boreišis, Lakewood . . . . . . . . . .  10.00
M. Vilutis, Beverly Shores ... 10.00

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame.

DIRVOS VAJAUS 
KOMITETAS

Gegužės 3d. Chicagoje 
posėdžiavo Dirvos deiman
tinio jubiliejaus vyr. komi
tetas. Kiekvienas komiteto 
narys supažindino kitus na
rius su jo atliktu ir numato
mu atlikti darbu. Susumuo
dama pranešimus ir įjungda
ma paskirose vietovėse dir
bančių komitetų veiklą, pir
mininkė Irena Kriaučeliūnie
nė pasigerėjo esama padėti
mi, nors nemaža dalis komi
teto išsiųstų laiškų tebelaukią 
atsakymų. Savo apsilanky
mus keliuose lietuvių telki
niuose ji aptarė trumpai: 
"Tokios viešnagės apsimo
ka". Artimiausias komiteto 
renginysa Chicagoje - Dir
vos gegužinė 1990 m. liepos 
22 d. Ateitininkų namų sody
boje.

(MV)

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 

DIRVOS 
PRENUMERATĄ

MASINĖS DEMONSTRA
CIJOS WASHINGTONE

JAV Lietuvių Bendruo
menė organizuoja mašinų 
demonstraciją Washingtone 
sutikti Sovietų Sąjungos pre
zidento M. Gorbačiovo vieš
nagę viršūnių konferencijoje 
Amerikoje ir išreikšti Ameri
kos ir Sovietų Sąjungos žmo
nėms išeivijos lietuvių para
mą Lietuvos nepriklausomy
bei.

Masiniai susitelkimai 
vyks š.m. birželio 1 d., penk
tadienį, ant JAV Kongreso 
Rūmų laiptų, ir šeštadienį, 
birželio 2 d. toje ir kitose 
vietose (pav. prie Sovietų 
ambasados).

Šių įvykių detalės dar 
nėra galutinai nustatytos, nes 
dar nėra aišku, kur Gorbačio
vas ir Bushas susitiks (turime 
būti pasiruošę demonstraci
jos vietą ir laiką atitinkamai 
patikslinti), bet prašome vi
sas LB apylinkių valdybas ir 
kitas lietuvių organizacijas 
ruošti keliones į Washingto- 
ną. Svarbu sutelkti kuo di
desnį žmonių skaičių.

Smulkesnė šių demons
tracijų programa bus pas
kelbta artimiausiu laiku, ta
čiau pabrėžiame - VAŽIUO
JAME l WASHINGTONĄ 
BIRŽELIO 1 ir 2 d.d.

Visais bendrais šių de
monstracijų reikalais prašom 
kreiptis į JAV LB Krašto 
valdybos būstinę, 2713 W, 
71st St., Chicago, II 60629, 
Tel. (312) 436-0197, Fax - 
312-436-6909. Dėl vietinių 
demonstracijos reikalų (nak
vynių ir t.t.) prašom kreiptis į 
JAV LB Washinglono apy
linkės pirmininkę Audronę 
Pakštienę, kuri vadovauja 
rengimo komitetui, telef. 
(703) 430-0795.

JAV LB In f.

LIETUVA ŠAUKIASI 
MŪSŲ PAGALBOS!

Brangūs Amerikos lietuviai:

ALTAI, JAV Lietuvių 
Bendruomenei, VLIKui, Lie
tuvos Vyčiams ir Vyskupui 
Pauliui Baltakiui pritariant, 
tapo sudarytas komitetas, 
AMERICANS FOR FREE 
LITHUANIA PETITION 
COMMITTEE, kurio tikslas 
yra pravesti ir koordinuoti 
peticiją JAV Prezidentui, pa
laikančią Lietuvos Nepri
klausomybę. Šioji peticija 
bus įteikta Prez. Bush jo su
sitikimo su Gorbačiovu išva
karėse gegužės mėn. gale. 
Gausūs parašai po šia peticija 
yra reikalingi įrodyti, kad 
viešosios opinijos apklausos 
rezultatai nepasako visos tie
sos, kad amerikiečiai tiki į 
laisvę ir demokratiją, kad jie 
mano, kad Lietuva neturi bū
ti parduota.

Liko mažai laiko. Reikia 
greitai ir energingai veikti, 
kad įrodytume Gorbačiovui, 
kad Lietuvos ir Vakarų pa
saulio lietuviai vieningai sie-

Emilis ir Julija Sinkiai, Santa Monica, CA.„ paaukojo Tautos 
Fondui 50,000 dol. Tokiu būdu fonde jų įnašas pasiekė 53,400 
dol.

kia Lietuvai laisvės. Formų 
pavyzdžius galima gauti pas
kambinus Vaivai Vėbraitei - 
Gustienei tel (203) 347-7095.

Peticijos tekstas kiekvie
no lakšto antgalvėje: 
M R. PRESIDENT:

WE URGE YOU to con- 
demn the aggression of the 
Soviet Union against de- 
fenseless Lithuanian people. 
WE URGE YOU to muster 
international support for the 
freely eleeted and legitimate 
government of Lithuania. 
Name: 
Address:

Kiekviename lakšte pra
šome sutalpinti po 15 parašų. 
Tekstas lakšto apačioje: 
Whcn this page is complcted, 
please mail to:
FREE LITHUANIA N0W,

P.O. Box 145, Durham, Ct. 
06422. Čia gauti lakštai bus 
įrišti į knygą ir įteikti JAV 
Prezidentui gegužės mėn. 
gale.

Kreipiamės į visas lietu
vių organizacijas ir pavienius 
asmenis į parašų rinkimo tal
ką. 1.000.000 parašų buvo 
surinkta Amerikoje 1921 m. 
Lietuvos Nepriklausomybę 
paskelbus. Rinkime parašus 
Amerikos lietuvių, mums 
draugingų Sovietų pavergtų
jų tautų atstovų ir amerikie
čių tarpe. Rinkime parašus 
bažnyčiose, mokyklose, dar
bovietėse, parduotuvėse, bel- 
skime į privačių namų duris! 
Iš anksto dėkojame už talką!
AMERICANS FOR FREE 

LITHUANIA 
PETITION COMMITTEE 
Vaiva R. Vėbraitė - Gustienė 

Pirmininkė

Lietuviai,
Viršūnių susitikimo išva

karėse Prezidentui Bush 
įteiksime peticiją su parašais 

tūkstančių amerikiečių, kurie 
smerkia Sovietų Sąjungos 
agresiją prieš Lietuvą ir pa
laiko Lietuvos teisę į demo
kratišką, savarankišką valdy- 
mąsi.

Kiekvienas lietuvis ir lie
tuvė tesijaučia įpareigoti pa
sirašyti peticiją. Kiekvienas 
lietuvis ir lietuvė taip pat te
randa ryžto rinkti parašus po 
šia peticija kaiminystėje ir 
darbovietėje. Kreipkimės į 
visų konfesijų bendruome
nes, į etniškas ir profesines ir 
pramogines organizacijas. 
Rinkime parašus gatvėse ir 
apsipirkimo centruose.

Šiuo laišku Jums prane
šame, kad palaikom peticiją, 
kurią reikia siųsti adresu 
Free Lithuania Now, Box 
145, Durham, CT 06422.

Turim tik kelias savaites. 
Šįsyk į talką burkimės visi.

Dr. Kazys Bobelis
Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto pirmininkas

Dr. Antanas Razma
JA V Lietuvių Bendruomenės 
pirmininkas

Gražvydas Lazauskas 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
pirmininkas

Mrs. Anne Wargo
President, Supreme Council 
o f the Knights of Lithuania

MOTINOS DIENA
Ateinantį sekmadienį bus 

minima Motinos diena. Lie 
tuvių klubo ir Gintaro mena 
džerė Nijolė Motiejūnienė 
kviečia visus atsivežti ma
mas ir močiutes į Gintarą ir 
jas čia gražiai pavaišinti.

Motinos dienos pietūs 
bus tiekiami nuo 11 ryto iki 
4 vai. p.p. Bus skanus me- 
nue iš kelių šiltų patiekalų, 
tortai ir kiti gardumynai.

Pietų kaina 10.50 dol. 
Tel. 531-2131.
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FILATELIJA
Nr.3 Antanas Bernotas

JAV "žymiųjų amerikie
čių serijoje" vasario 18 d. iš
leido 5 centų pašto ženklą, 
kuriuo pagerbiamas pirmasis 
Puerto Rico salos gubernato
rius - portorikietis Luis Mu- 
noz Marin.

Luis Munoz Marin (1898 
- 1980) gimė San Juan, 
Puerto Rico, bet vėliau gyve
no JAV-ėse, kur lankė 
Georgetown universitetą 
Washingtonc. 1926 m. grįžo 
į gimtąjį Puerto Ricą, kur 
vertėsi spaudos darbu. 1932 
m. buvo išrinktas į Puerto 
Rico demokratų partiją. 
1948 m. buvo išrinktas pir
muoju Puerto Rico guberna
torium, po to perrinktas dar 
tris kartus. Jis laikomas ar
chitektu Puerto Rico savival
dos JAV commonwealtho ri
bose.

NIGERIJA (vakarų Afrikos 
valstybė) išleido kelis pašto 
ženklus su vietos moterų ma
domis. Čia dedame30 k. 
pašto ženklą, kuriame paro
dyta Goto giminės moterų 
plaukų šukuosena.

Nigerija yra vakarų Afri
koje prie Gvinėjos įlankos ir 
užima 356,669 kv. mylių 
plotą. Anksčiau buvusias 
įvairias kolonijas ir protekto
ratus 1914 m. sujungus į vie

Juozas Mlkonis 
Realtor, Notary Public

Qast Skoire <-Peafty

Namų Ir žemės pardavimas - nuomavimas

Bus. phone: 481-6900
Homephone: 531-2190

JAKUBS AND SON

ną vienetą, buvo sudaryta 
britų kolonija Nigerija. Šis 
britų valdomas junginys 
1960 m. buvo paskelbtas fe
deracija, o 1963 m. - Nigeri
jos respublika. Šiame milži
niškame džiunglių plote gy
vena virš 63 milijonų negrų 
kilmės su šiek tiek baltųjų 
priemaiša gyventojų. Res
publikos sostinė yra Lagos 
miestas, gulįs prie Gvinėjos 
įlankos ir turįs virš 665 tūkst. 
gyventojų.

SOV. SĄJUNGA praei
tais metais tarp kitko išleido 
ir čia dedamą 10 kapeikų 
pašto ženklą, kuriame paro
dytas rusų fizikas Popov, da
rąs bandymus su bevieliu te
legrafu.

Aleksandr Semionovič 
Popov (1859 - 1906), rusų 
fizikas, jau 1895 m. darė

18021 Marcelio Road
Suite 2

Cleveland, Ohio 44119

ČIURLIONIO 
JUBILIEJINĖ ŠVENTĖ

l Čiurlionio auksinį jubi
liejų buvo atvykęs vysku
pas Paulius Baltakis ir JAV 
LB Kultūros Tarybos pirmi
ninkė Dalia Kučėnienė bei 
eilė svečių ir buvusių čiur- 
lioniečių iš Kanados, Chica
gos, New Yorko, Los Ange 
les ir kitų miestų.

Atvyko ir "Margučio" ra 
dijo vedėjas Petras Petrutis, 
kartu ta proga užbaigti ir ga 
lutinius pasitarimus dėl jo 
rengiamo Čiurlionio ansam
blio koncerto gegužės 19 d. 
Chicagoje.

Iš Los Angeles į Ansam
blio jubiliejų atskrido Dir
vos bendradarbė, žurnalistė 
Rūta Šakienė, ir buvę an
sambliečiai - Lietuvių Tauti
nių Namų direktorius Jonas 
Petronis ir, jubiliejinėje aka
demijoje pagrindinę kalbą 
pasakęs, inžinerijos dr. Ema
nuelis Jarašūnas, Los Ange
les vyrų kvarteto vadovas.

Čiurlionio ansamblio 
auksinio jubiliejaus proga 
54 psl. leidinį suredagavo 
žurnalistė Aurelija Balašai- 
tienė. Tai labai svarbus do
kumentas lietuvių muziki
nės kultūros istorijai.

Leidinio duomenimis, 
Čiurlionio amsamblį įkūrė 
muz. Alfonsas Mikulskis 
1940 m. sausio 15 Vilniu
je. Dirigentai buvo: Vilnių 
je - Vladas Baltrušaitis ir Al
fonsas Mikulskis, Vokietijo
je ir JAV-se Alfonsas Mikul
skis nuo 1944 iki 1983 m..

bandymus su bevieliu tele
grafu ir antena. Ir tik vėliau 
italų fizikas ir išradėjas Mar- 
coni pritaikė šį išradimą ra
dio telegrafui. Popovas, be 
to, parašė ir šios srities 
mokslinių darbų įvairiuose 
žurnaluose.

VAK. VOKIETIJA išlei
do 1 markės pašto ženklą pa
gerbti vokiečių stenografijos 
kūrėjui Franz Xaver Gabcls- 
bergeriui. Pašto ženkle paro
dytas jis pats ir jo sugalvoto 
rašto pavyzdys.

Muz. A. Mikulskiui mirus, 
JAV - Rytas Babickas, dr. 
Bronius Kazėnas ir nuo 
1989 m. lapkričio 5 d. Klai
pėdos konservatorijos do
centas dir. Gediminas Pur
lys. (js)

POVILAS BIELSKIS 
ATŠVENTĖ 90 METŲ 

SUKAKTI

Povilas Bielskis, gimęs 
1900 balandžio 23, Rygoje, 
šių metų balandžio 21 savo 
vaikų, artimųjų ir draugų tar
pe gražiame Pine Ridge 
Country klube, Willoughby, 
Ohio atšventė savo 90-jį 
gimtadienį.

Sukaktuvininko žmona 
Eugenija mirė Vokietijoje 
1947 metais. Bielskių vai
kai: sūnus Alfredas su žmona 
Roma, duktė Jadvyga Dau- 
tienė (vyras miręs), duktė 
Danutė ir Jonas Barai ir jų 
vaikai surengė jaukų, ilgai 
prisimintiną savo tėvo pager
bimą.

Povilas Bielskis nepri
klausomos Lietuvoje, Sedo
je, Mažeikių apskrityje, buvo 
plačioje apylinkėje žinomas 
kaip išradingas paminklų, 
antkapių projektuotojas ir 
statytojas. Jo pastatytasis 
1930 m. Sedoje Vytauto Di
džiojo paminklas dar ir šian
dien tebestovi.

Nuo komunizmo pabė
gusi Bielskių šeima buvo įsi
kūrusi Vak. Vokietijoje ir 
Clevelandan atsikėlė 1951 
metais.

Povilas draugiškas, geros 
nuotaikos ir sveikatos, jau
trus lietuviškiems reikalams 
ir šios sukakties proga savo 
vaikų sukaktuvinio pokylio 
rengėjų prašė, kad pakvies
tieji svečiai jam jokių dova

Motinai

A.A.

JUSTINAI GUDĖNIENEI- 
PETKEVIČIENEI

mirus, nuoširdžią užuojautą reiš
kiame KAZIUI ir JONUI GUDĖ- 
NAMS. Taip pat giliai užjaučiame 
visus jų artimuosius ir kartu 
liūdime.

Aleksas ir Prima Vaškeliai.

nų neneštų, o jei kas norėtų 
paaukoti kaip dovaną Lietu
vai, tai gali laisvu noru pa
daryti.

Apie 40 susirinkusių 
svečių sudėjo 400 dol. Lietu
vos laisvės kovai ir per LB 
Clevelando apylinkę pasiun
tė "Dovanos Lietuvai" s-ton.

Dar ilgų, sveikų ir Dievo 
laiminamų metų, Povilai! 
Dėkui už gražų sektiną pa
vyzdį. Ta proga duktė Jad
vyga Dautienė "Dirvai" pa
siuntė 25 dol. auką.

. CLEVELANDO 
SKAUTIJA į birželio 2 d. 
Washingtone rengiamas de
monstracijas vyksta organi
zuotai, specialiai tam užsa
kytu autobusu. Išvažiuoja 
penktadienio naktį, grįžta 
sekančią dieną, pasibaigus 
programai.

Kaina Neringos ir Pilėnų 
Tn. nariams 15 dol. asme
niui, visiems kitiems 30 dol. 
Paukštytės ir vilkiukai gali 
dalyvauti tik su tėveliais ar 
už juos atsakingu asmeniu. 
Kviečiame tėvelius važiuoti 
kartu su jaunaisiais sesėmis- 
broliais.

Važiuojančių sąrašas už
daromas gegužės 18 d. Re
gistruotis pas tuntininkus:

Kristiną Freudenberger,
7874 Sharon Drive, 
Montor, OH 44060, 

tel. 1-257-0194, 
arba Remigijų Belzinską, 

312 Claymore Blvd., 
Richmond Hts., OH 44143, 

tel. 486-5634.
Registracijos mokestis 15 

dol. (negrąžinamas po gegu 
žės 18 d.). Pilna suma turi 
būti sumokėta iki gegužės 
25 dienos. Čekius rašyti: 
LITHUANIAN SCOUTS 
ASSN., INC.

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

William J. Jakubs Jr. ir

Barbara Jakubs Schmidt
Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

936 East 185tti Street, Cleveland, Olio 44119 
Tel. (216) 531 TUO

Laidotuvių koplyčia erdvi, vėsinama 
teikianti jaukią atmosferą liūdesio 
valandoje - Didelė aikštė automobi

liams pastatyti.

Franz Xaver Gabelsber- 
ger (1789 - 1849) gimė ir 
augo Miunchene, Bavarijoje. 
Turėdamas daug reikalų su 
kalbų užrašinėjimu, jis 1819 
m. sugalvojo savitą stenogra
fijos būdą, kuris greit prigijo 
praktikoje. Nors stenografija 
žinoma jau iš senų senovės ir 
jos yra daug variantų, Ga- 
bclsbergerio priimtoji steno
grafijos forma greit pasklido 
visoje Vokietijoje ir kaimy
niniuose kraštuose. Jis para
šė ir vadovėlius tos rašymo 
sistemos mokytis.

A.A.

JUSTINAI GUDĖNIENEI - 
PETKEVIČIENEI

mirus, jos sūnums KAZIUI ir JONUI 
ir jų šeimoms nuoširdžią užuojautą 
reiškiame

Irena Sušinskienė ir 
Ona ir Kazys Raliai
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MIRĖ 
JUSTINA GUDĖNIENĖ- 

PETKEVIČIENĖ

Balandžio 27 mirė Justi
na Gudėnicnė-Pctkevičienė, 
97 metų amžiaus, kilusi nuo 
Kudirkos Naumiesčio. Ište
kėjusi už provizoriaus-vaisti 
ninko Kazio Gudėno susi
laukė trijų sūnų - Gedimino 
(miręs), Kazio - teisininkas, 
gyvenąs Philadelphijoje, - 
ir Jono, kuris Čia Clevelan
de globojo savo mamą.

Justinos Gudėnienės vy
ras mirė pirmomis karo die
nomis 1939 m. spalio 30. Į 
Vokietiją ji atkeliavo su sa
vo trimis vaikais, gyveno 
Wicsbadcne, Kasselyje, kito 
se stovyklose.

Giminaičių, a.a. Antano 
ir Izabelės Jonaičių padeda
ma, 1949 m. atvyko į New 
Yorką. Čia ji 1951 m. ište
kėjo už teisininko Eduardo 
Petkevičiaus ir persikėlė į 
Clevelandą pastoviam įsikū
rimui. Velionė buvo labai 
jautri ir dosni lietuviškiems 
reikalams bei darbams.

Justina Gudėnienė-Petke 
vičienė buvo palaidota po 
šv. Mišių balandžio 30 d. 
Kalvarijos kapinėse.

Motinos ir senelės liūdi 
sūnūs ir jų šeimos bei visi 
giminaičiai ir artimieji, (js)

• TĖVYNĖS GARSŲ ra 
dijas, vienintelis tarp visų 

cTawpa
Lithuanian Credit žinion 

Lietuvių (Kredito Kooperatyvas 

767 Lašt 185tfi Street

C(eve(and, Ohio 44119 

(216) 481-6677

Įsikūręs Nuosavuose Namuose

Taupykite ir Skolinkitės vieninteliame lietuvių kredito 
kooperatyve Ohio valstijoje.

Darbo Valandos:
Antradieniais-ketvirtadieniais nuo 9:00-4:00 p.p.
Penktadieniais nuo 9:00-6:00 v.v., Šeštadieniais nuo 9:00-3:00 p.p.
Sekmadieniais nuo 11:00—12:00 p.p. (DMNP parapijos patalpose)

Visi Bankiniai Patarnavimai

Mokame Aukštesnius Nuošimčius Už:
Taupymo Sąskaitas, Certifikatus, IRA, Čekių Sąskaita, ir i.t.

Skoliname Geriausiomis Išsimokėjimo Sąlygomis:
Asmeniniams Reikalams, Automobilių ir Laivų Pirkimui, 
Namų Remontui (Home Eųuity), Namu. Pirkimui (Mortgages)

Parduodame pinigines perlaidas (Money Orders), Traveler's Chccks, 
Priimame telefono, elektros, šildymo, ir vandens sąskaitas, 
Buckeye Cards, Notaro patarnavimai, U.S. Savings Bonds, ir t.t.

*** Kiekviena taupomoji sąskaita federalinės valdžios 
apdrausta Iki $100,000.

Mūsų Tikslas: Ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas.

H

lietuviškų radijo programų 
JAV ir Kanadoje, užpereitą 
sekmadienį, balandžio 29 
dieną, - solidarizuodamas 
įvykiams Tėvynėje ir Lietu
vos prezidento Vytauto 
Landsbergio pageidavimui 
transliavo Beethoveno De
vintosios simfonijos ketvir
tąją - chorinę dalį, parašytą 
pagal Šillerio "Džiaugsmo 
giesmės" tekstą. įrašas CD, 
atliktas Clevelando simfoni
jos orkestro, choro ir solis
tų. Giesmės tekstą išvertė 
Nijolė Kcrsnauskaitė. (js)

• PETRAS PETRUTIS, 
radijo valandėlės "Margutis" 
vedėjas, dalyvavo Čiurlio
nio ansamblio jubiliejinia
me koncerte. Ta pačia pro
ga jis susitiko su "Tėvynės 
Garsų" vedėju Juozu Stem- 
pužiu ir Dirvos redaktoriu
mi.

• AGENDA FOR DE- 
MOCRACY atstovai - Algis 
Rukšėnas, Paulius Alšėnas ir 
Edas Klimas, - Kanados LB 
Krašto valdybos pirmininko 
adv. Algio Pacevičiaus pa
kviesti, gegužės 1-2 dieno
mis viešėjo Toronte ir Otta- 
woje, kur turėjo progos as
meniškai susitikti su Lietu
vos ministrų tarybos pirmi
ninke Kazimiera Prunskiene 
ir pasiaiškinti specifinės - 
mokslinės bei techninės pa
galbos Lietuvai klausimais.

U.S. VETERANAI 
SU MUMIS

Charles Baumgartner, 
veteranų laikraščio NEWS 
AND REPORTspccialių įvy 
kių redaktorius, iš Wall 
Street Joumal straipsnio su
žinojęs apie lietuvių vetera
nų rengiamą vigiliją prie 
Baltųjų Rūmų Gorbačiovo 
vizito metu, paskambino dr. 
Viktorui Stankui, prašyda
mas intervue.

150,000 tiražo veteranų 
laikraštyje buvo patalpintas 
ilgiausias straipsnis apie Lie 
tuvą ir Stalino-Hitlerio pak
to neteisėtumą, kartu kvie
čiant ir raginant Amerikos 
veteranus prisidėti prie lietu
vių veteranų vigilijos gegu
žės 30-birželio 1 dienomis.

Jis taip pat įdėjo žinias, 
kad veteranų Keley Stee- 
ring Committee pirm. Jerry 
Kely, jau anksčiau susirišęs 
su dr. Stankumi, pradėjo 
Amerikos Veteranų boikotą 
prieš Pepsi-Cola, už preky
bą su USSR (ne prieš Lietu
vą) ir sovietų vodkos pirki
mą USA.

Veteranų vadas Kiley, su 
veteranais šen. D’Amato, 
Anicetu Simučiu, balandžio 
21, 1990 pradėjo boikotą 
su demonstracija priešais So 
vietų Misiją prie Jungtinių 
Tautų Nevv Yorke.

KAZIMIERA 
PRUNSKIENĖ

Lietuvos Ministrų Tary
bos pirmininkė Kazimiera 
Prunskienė, po sėkmingų su 
sitikimų Ottavvoje, Toronte 
ir Washingtone su Kanados 
ir JAV vyriausybės, Parla
mento ir Kongreso nariais, 
gegužės 7 išskrido į Londo
ną.

Britanijos ministerė pir
mininkė M. Thatchcr pa
kvietė Lietuvos respublikos 
ministerę pirmininkę aplan
kyti ją Londone trečiadienį, 
gegužės 9 dieną, 10 vai. ry
to.

Pirmininkę prof. Kazi
mierą Prunskienę į Londo

ITHUANIA’S

^Hndepenence

RANSITION

Dėmesio 
Amerikos Veteranai

v

Žuvusiųjų Dienos Minėjimas
Tęsiamas Su

LAISVĖS VIGILIJA
Gorbachiovo vizito metu VVashingtone 

5-30-90 iki 6-1-90 
prie Baltųjų. Rūmų.

Attention
American Veterans

Memorial Day Ceremony 
Followed by 

FREEDOM VIGIL 
On the Eve of Gorbachev’s Visit 

5-30-90 thru 6-1-90 
In front of the VVhite House

Skambinkite (Call).Rimantas (Ray) Saikus (216) 481-6930
Dr. Victoras (Vic) Stankus (216) 381-3580

Lietuvos premjerė Kazimiera Prunskienė,.lankydama Na
tional Archives VVashingtone, ilgiau sustojo susimasčiusi prie 
Konstitucijos ir Nepriklausomybės Deklaracijos...

ną lydi Lietuvos prekybos 
ministeris Albertas Sinevič- 
čius ir new-yorkietis ekono
mistas dr. Juozas Kazickas.

Nevv York Times prane
ša, kad kelionės maršrutą 
koordinuoja privati politi
nių reikalų ir visuomeninių 
ryšių firma Millcr-Savvyer ir 
jos konsultantas Mark John- 
son, Nevv Yorke - (js)

• RIMANTAS AUKŠ
TUOLIS bankininkas, buvo 
pakviestas į Washingtoną su 
teikti konsultaciją Kazimic- 
ros Prunskienės štabui, (js)

• J.E. VYSK. PAULIUS 
BALTAKIS dalyvavo Čiur 
lionio ansamblio 50 metų 
sukakties minėjime ir atlai
kė šv. Mišias Dievo Moti
nos šventovėje.

• JONAS PETRONIS, 
Los Angeles Lietuvių Namų 
direktorius, atvykęs į Čiur
lionio ansamblio šventę, ap
sistojo pas A. ir J. Kazėnus. 
Ta proga aplankė draugus 
ir susitiko su Dirvos redakto 
riumi.

• INŽ. DR. EMANUE
LIS JARAŠŪNAS, Los 
Angeles Vyrų Okteto vado
vas, Čiurlionio Ansamblio 
Garbės narys ir buvęs an
samblietis, Čiurlionio Auksi 
nio Jubiliejaus šventėje tarė 
pagrindinį žodį.

• RŪTA ŠAKIENĖ, 
ALT S-gos Los Angeles sky • 
riaus pirmininkė ir Dirvos 
bendradarbė, buvo atvykusi 
į Čiurlionio ansamblio Jubi
liejinę šventę ir susitiko su 
Dirvos redaktorium. R. Ša
kienė svečiavosi pas Nijolę 
Maželienę ir Aureliją Bala- 
šaitienę-Žitkuvienę.

•. SOLISTAS A. GRIGAS, 
Čiurlionio ansamblio garbės 
narys, buvo atvykęs iš Chi
cagos į ansamblio šventę - 
jubiliejinį koncertą.

• ČIURLIONIO ansam
blis, diriguojamas Gedimi
no Purlio, koncertuos Chica
goje gegužės 19 d.

Koncertą rengia "Margu
tis" radio valandėlė, vado
vaujama Petro Petručio.



DIRVA
VILTIES DRAUGIJOS 

SUSIRINKIMAS

Kas antri metai yra šau
kiamas Vilties draugijos na
rių visuotinis susirinkimas, 
kartu su ALT S-gos seimu.

Šiais metais susirinkimas 
įvyks gegužės 13 d., sekma
dienį, 4 vai. po pietų, Holi- 
day Inn patalpose, 1374 
North Main St., Randolph, 
Ma. 02398.

Darbtvarkėje valdybos ir 
revizijos komisijos praneši
mai, pasisakymai dėl ateities 
darbų, bei Valdybos ir revi
zijos komisijos rinkimai.

Dabartinę valdybą suda
ro pirm. Vaclovas Mažeika, 
vicepirmininkai dr. Vladas 
Bložė ir Matilda Marcinkie
nė, sekretorius Vladas Blin
strubas.

Revizijos komisijoje yra 
dr. Viktoras Stankus ir Anas - 
tazija Mackųvienė.

Vilties draugija leidžia sa
vaitraštį "Dirva".

Nariai kviečiami skaitlin
gai dalyvauti.

TELEFONINĖ 
DEMONSTRACIJA

Baltų Laisvės Lyga pra

neša, kad ji skelbia “Telefo
ninę demonstraciją” perduo 
ti prezidentui Bush mūsų vi 
suomenės nuomonę, kad jis 
klaidingai elgiasi Lietuvos 
atžvilgiu.

Prašome kiekvieno lietu
vio skambinti visiems savo 
draugams ir giminėms, kad 
mes ir jie spaustų administra 
ciją Lietuvos labui. Skam
binkite į

White House Opinion 
HOT LINE 1-202-456-7639 

tarp 9 vai. ryto ir 5 v.v. EDT.
Reikalas labai svarbus. 

Prašom skambinti bent kar
tą į dieną iki gegužės 30 - 
Gorbačiovo atvykimo die
nos.

Pavyzdys ką galėtų sa
kyti: "I (vardas, pavardė, vieto
vė) feel that president Bush 
has made a grievous mistake 
towards Lithuania in attempt 
ing to appease the soviet hard 
liners. Please, do not give 
Russia most favored nation 
trade status, taxpayer subsi- 
dized loans or agricultural 
goods."

Taip pat skambinkime sa 
vo kongresmanams prašyda 
mi, kad jie pasirašytų kaip 
"co-sponsor" HJR 493, skel 
biant birželio 14 dieną Bal-

A. A.

JUSTINAI GUDĖNIENEI

mirus, Jos sūnui dr. KAZIUI 
GUDĖNUI, jo šeimai ir kitiem 
Velionės artimiesiems reiškiame 
gilią užuojautą.

Valė ir Bronius
Nemickai

Buvusiam pirmam LŽS-gos Detroito 
skyriaus pirmininkui

A.A.
DR. T. TOMUI ŽIŪRAIČIUI

mirus, bendradarbiams, giminėms 
ir pažįstamiems reiškiame gilią 
užuojautą.

LŽS-gos Detroito sk. 
Žurnalistai

Mylimam sunui

A. A.

HENRIKUI -ANTANUI DOVILAI

Staiga ir netikėtai mirus. Jo moti
nai kolegei HELEI GRIGALAUSKAI- 
TEI DOVYLIENEI, reiškiame gilią 
užuojautą ir dalinamės jos Liūdesiu.

Korp. Filiae Samogitiae 
korporantės gyvenančios 

Amerikoje

tų Laisvės diena. Yra labai 
svarbu dabar remti šią rezo
liuciją ir parodyti preziden
tui Bush, kad Kongresas re
mia Lietuvos, Latvijos ir Es 
tijos nepriklausomybės rei
kalą. Dėl tolimesnės infor
macijos skambinkite Liudai 
Avižonienei, tel. (714) 362- 
1472.

• Dr. GRAŽINA PAU- 
LIUKONIENĖ, Cleveland, 
OH., atnaujindama Dirvos 
prenumeratą, pridėjo auką 25 
dol. Ačiū.

• VIKTORAS VIDUGI
RIS, Rancho Palos Verdes, 
Ca., atnaujindamas Dirvos 
prenumeratą, pridėjo auką 35 
dol. Ačiū.

• I. JONAITIS, Australi
joje, užsiprenumeravo Dirvą 
3 metams ir pridėjo auką 10 
dol. Ačiū už pasitikėjimą 
Dirvos ateitimi.

• BR. NARBUTAS, To
ronte, Ont., atnaujindamas 
Dirvos prenumeratą, pridėjo 
auką 50 dol. Ačiū.

• Dr. JUOZAS ŠONTA, 
Akron, OH., atnaujindamas 
Dirvos prenumeratą, pridėjo 
auką 25 dol. Ačiū.

• ELENA DAMIJONAI- 
TIENĖ, Singer Island, Fl., 
atnaujindama Dirvos prenu
meratą, pridėjo auką 25 dol. 
Ačiū.

11 - r. .- 

AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖS SĄJUNGOS 
SEIMAS SVEIKINA 

ATSTATYTĄ LIETUVOS RESPUBLIKĄ!

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos XXI-jo seimo 
1990 metų gegužės 12-13 d.d.

Boston-Randolph Holiday Innl374 North Main St., Randolph, MA 02368

DARBOTVARKĖ

ŠEŠTADIENIS, gegužės 12 d.

9:00 -10:00 REGISTRACIJA

1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.

1:30-3:00 
1. 
2. 
3.

10:00 - 12:00 SEIMO ATIDARYMAS IR 
IŠKILMINGAS POSĖDIS

Juozo Rentelio, Seimo rengimo komiteto pirmininko žodis 
Dr. Leono Kriaučeliūno, Sąjungos pirmininko žodis. 

Garbės prezidiumo sukvietimas.
Himnai
Invokacija
Mirusiųjų pagerbimas - Petras Buchas,

ALT S-gos vicepirmininkas
Sveikinimai
Lietuvos atstovas Stasys Lozoraitis:
"Lietuvos Respublikos padėtis šiandien"
Dr. Kazys Bobelis: "Vyriausiojo Lietuvos Išlaivinimo 

komiteto uždaviniai šiandien ir rytoj"
12:30 -1:30 Pietų pertrauka

DARBO POSĖDIS I
Seimo prezidiumo sudarymas
Darbotvarkės priėmimas
Seimo komisijų sudarymas:

a. Registracijos ir mandatų
b. Nominacijų
c. Nutarimų

Rimantas Matulis: "Tautininkų Sąjunga 
laisvėjančioje Lietuvoje"

Sąjungos valdybos pranešimai:
a. Pirmininkas - dr. Leonas Kriaučeliūnas
b. Iždininkė - Ona Daškevičienė

Garbės teismo pranešimas - inž. Antanas Mažeika 
Kontrolės komisijos pranešimas - Juozas Žvynys 
Diskusijos dėl pranešimų.

3:30 - 4:00 Pertrauka

4.

5.

6.
7.

Į PARAMA DIRVAI Į
Atnaujindami prenumeratą ir 

kitomis progomis Dirvai aukojo: 
A. Marteli, Reno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15.00
V. Karalius, Baltimore . . . . . . . . . . . .  5.00
L. Kirkus, Palos Hills . . . . . . . . . . . . . . 5.00
J. Petrauskas, S. Cruz . . . . . . . . . . . . . .  5.00
E. Gureckienė, Waterbury .... 25.00 
V. Gruodis, Westmount . . . . . . . .  25.00
R. Glemža, Baltimore . . . . . . . . . . .  25.00
A. Ščiuka, Dorchester . . . . . . . . . . .  25.00
A. Staniulis, Bloomfield . . . . . . . . . 5.00
J. Stuopis, Sharon . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25.00
J. Budrienė. Euclid . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.00
A. Valavičius, Chicago . . . . . . . . .  25.00
J. Mulokas, S. Monika . . . . . . . . . .  10.00
M. Ginčas, Willowick . . . . . . . . . . . . .  5.00
A. Logucki, Sepulveda . . . . . . . . . . . . 5.00
J. Vengris, Osterville . . . . . . . . . . . .  15.00
J. Kiemaitis, Germantown . . . . . . 15.00
J. Kirtiklis, St. Petersburg . . . . . . .  7.00

1 M. Varekojienė, Chicago . . . . . . . .  5.00
A. Grushnys, Wichita . . . . . . . . . . .  20.00
R. Dovydaitis, Dalton . . . . . . . . .  100.00
Dr. A. Aželis, Cleveland . . . . . . . .  5.00
C. Senkevičius, Islington . . . . . 12.84
K. Gricius, S. Monica . . . . . . . . . . . . .  5.00
L. Krajauskas, N. Buffalo . . . . . 10.00
A. Kremeris, Palos Hts. . . . . . . . . . .  10.00
I. Cemis, W. Bloomfielsd . . . . . . . 25.00

, S. Bacevičius, Corona dėl Mar.10.00 
Dr. G. Pauliukonis, Cleveland. 25.00
M. Balys, Cleveland . . . . . . . . . . . . . . . . 5.00
V. Keršulis, EI Paso . . . . . . . . . . . . . . . 10.00
D. Pautienis, Bamstable . . . . . . . .  10.00
A. Kapočius, Stratford . . . . . . . . . .  10.00
E. Kronas, Oakville . . . . . . . . . . . . . .  15.00
B. Reventas, Gulfport. . . . . . . . . . . . . . . 5.00
M. Mišeikienė, Miami. . . . . . . . . . .  10.00
V. Aukštuolis, Munster . . . . . . . . .  10.00
V. Vidugiris, Rancho Palos Verdes .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35.00
J. Malskis, Cleveland . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.00
A. Krinickas, Maspeth . . . . . . . . . .  10.00
A. Staugaitis, St. Cathrine . . . . . . 10.00
J. Kregždė, Cincinnati . . . . . . . . . .  10.00
J. Leščinskas, Detroit . . . . . . . . . . . . . . . 5.00
I. Jonaitis, Australija . . . . . . . . . . . . .  10.00
M. Petraitis, Invemess . . . . . . . . . . . .  5.00
B. Narbutas, Toronto . . . . . . . . . . . . . 50.00
A. Mockus, Miami . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.00
E. Damijonaitis, Singer Island..25.00 
A. Aglinskas, Chicago . . . . . .    5.00
Dr. J. šonta, Akron . . . . . . . . . . . . . . . .  25.00

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame.

4:00 - 5:00
1.

DARBO POSĖDIS II
Pranešimai:

a. Lietuvių Tautinio Sąjūdžio - inž. Eugenijus Bartkus
b. Amerikos Lietuvių Tarybos - Petras Buchas
c. Lietuvos Nepriklausomybės Fondo -

Emilija Čekienė
d. "Naujosios Vilties" redaktorius Vytautas Abraitis

ir administratorius - Oskaras Krėmeris
e. Lietuvių Tautinės Kultūros Fondo -

inž. Jonas Jurkūnas
Diskusijos dėl pranešimų.

7:00

2.
3.
4.

5.
6.
7.

Pokylis Holiday Inn pokylių salėje
Kokteiliai
Vakarienė 
Meninė dalis:

Humoristika - poetas Antanas Gustaitis
Daina - solistė Janina Čekanauskienė, akompanuoja 

kompozitorius Jeronimas Kačinskas

VLIKo pirmininko dr. Kazio Bobelio pagerbimas 
supažindina - inž. Eugenijus Bartkus

Pokylio programos vedėja - inž. Reda Veitaitė

SEKMADIENIS, gegužės 13 d.

10:15 Iškilmingos šv. Mišios šv. Petro lietuvių parapijos 
bažnyčioje So. Bostone. Šventas Mišias aukoja 
J.E. Vyskupas Paulius Baltakis, OFM drauge su 
kun. klebonu Albertu Kontautu ir kun. Antanu Baltrušiūnu 

12:00 - 1:30 Pietų pertrauka

1:30-3:30
1.

DARBO POSĖDIS III
Skyrių atstovų pranešimai 
Diskusijos dėl pranešimų 
Mandatų komisijos pranešimas 
Nominacijų komisijos pranešimas 
Rinkimai:

a. Sąjungos pirmininko
b. Valdybos narių
c. Garbės teismo narių
d. Kontrolės komisijos narių
e. Tarybos narių

Nutarimų komisijos pranešimas ir priėmimas 
Klausimai ir sumanymai
Seimo uždarymas.

♦

4:00 VILTIES DRAUGIJOS NARIŲ SUVAŽIAVIMAS

* * *

INFORMACIJA SEIMO DALYVIAMS:
Viešbutis: Holiday Inn • 1374 North Main Street • 

Randolph, MA 02368 • tel. (617) 961 - 1000.
Susipažinimas Seimo išvakarėse, penktadienį, gegužės 11 d. 

6-8 v.v. viešbučio "Quincy" Room
Poseiminė ekskursija laivu - susipažinimas su Bostonu, 

pirmadienį, gegužės 14 d. 9 vai. ryto.
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