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Gerai ar blogai?
Prunskienė pas Gorbačiovu

Vytautas Meškauskas

Pereitą savaitę paaiškė
jus, kad Gorbačiovas pano
rėjo dar keletą dienų pabūti 
JAV-se kaip turistas ir net 
pasiekti San Francisco, turė
jo būti aišku, jog jo eksper
tų apskaičiavimu Pabaltės 
nepriklausomybės byla ne
trukdys jo gana maloniam 
pavicšėjimui. Galimas daik
tas, kad jis laukė kokios ato 
mazgos, kuri tos bylos jei ir 
neišspręstų, tai nors jos 
sprendimą nukeltų tolimes
niam laikui, tuo sumažinant 
jos aktualumą.

Globaliniu mastu žiūrint, 
žinoma, yra svarbesnių daly

tas. Tačiau ar po to galima 
tikėtis Maskvos geranoriš
kumo - pradėti derybas?

11

"... Taigi galimas Ame
rikos spaudimas Tarybų Są
jungai tebuvo politinis mi
ražas. Nėra ko tikėtis ir 
Dubline (ten tada susirinko 
Europos Bendruomenės vadai / 
vm). Didysis kaimynas Ry
tuose - piktas, beveik visi 
politiniai šaudmenys iššau
ti, vietos politinam manev
rui lyg ir nėra. Ką toliau 
daryti, kur kreipti žvilgsnį. 
Tačiau sakoma, kad po šal
to dušo atsiranda gerų min.
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kų, mums tačiau, lygiai taip 
pat aišku, svarbesnis savas 
kailis. Todėl pabandykime 
Gorbačiovo apsisprendimą 
susieti su mūsų premjerės 
K. Prunskienės nesena kelio
ne po Vakarų sostines.

Pagal emigracijos galvo
sena, ji turėjo apsispręsti pa
ti čia pasilikti. Konkrečios 
pagalbos jai niekas nepasiū
lė, kurios faktinai ji, žino
dama atsakymą, ir neprašė. 
Ko ji norėjo - buvo jos vy
riausybės pripažinimas lega
lia Lietuvos vyriausybe, ku
ri yra pasiryžusi palankiai 
pažiūrėti į visus sovietų sau
gumo ir ūkinius reikalavi
mus.

Vakarai tą prašymą ban
dė, išspręsti saliamoniškai. 
Asmeniškai ji buvo priimta 
kaip premjerė, tačiau be jo
kių vyriausybės galvoms 
priklausomų ceremonijų, 
nes šiaip ar taip, ji atvyko 
su ... sovietų užsienio pasu 
ir grįžo į sovietų kontroliuo 
jamą teritoriją! Būtų ji čia 
atvažiavusi bet to paso ir pa 
sirinktų pabėgėlio statusą, 
galime būti tikri, kad niekas 
jos čia iškilmingai nepriim
tų. Ja buvo domimasi, nes 
ji nori ir gali kalbėtis su Gor 
bačiovu. Likimo ironija pa
norėjo, kad tai būtų jos ver
tė Vakarų akyse.

Jos kelionės rezultatas bu
vo šaltas dušas tiems, kurie 
tikėjosi kokios realios pagal 
bos. Tokių neturėtų būti 
daug, bet skęstantis ir už 
šiaudo griebiasi. Dar prieš 
jos kelionę Vidas Rachlevi- 
čius rašė LIETUVOS RYTE 
apie desperatiškus V. Lands - 
bergio skambinimus Kon
greso nariams, kuriems jis 
skundėsi, kad Tarybų Sąjun 
ga Lietuvą smaugia kaip 
smauglys. Rachlevičius 
komentavo:

"Kad smaugia - tai fak-

čių"
Iš tokio taško žiūrint, 

Prunskienės kelionė buvo 
daugiau kaip gera mintis. Ji

(Nukelta į 2 psl.)

Amerikos Lietuvių Tautinės Sųjungos
21-mame Seime Jiir!lls j™***

Mirė poetas Antanas Gustaitis

Gegužės 19, šeštadienį, po staigios širdies 
operacijos, Bostone mirė lietuvių humoristinės 
poezijos korifėjus Antanas Gustaitis, pasiekęs 
83-sius metus.

Poetas dar prieš penkias dienas dalyvavo 
Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos seime ir 
skaitė savo kūrybos lakštus, vaizdžiai 
atskleisdamas klasikinę, sklandžią ir muzikalią 
savo humoristinės poezijos formą.

Giliame liūdesy liko velionio žmona 
Aleksandra ir sūnus Algis su šeima. Lietuviai 
Tėvynėje ir išeivijoje neteko didžiausio, 
labiausiai laukiamo humoristinės poezijos kūrėjo, 
aktoriaus ir skaitytojo.

Plačiau velionį prisimins jo artimas draugas ir 
bičiulis Bronys Raila, sekančiame Dirvos 
numeryje.

šiuo istoriniu momentu ga
lime geriausiai padėti sava
jai tėvynei Lietuvai. Palin
kėjo Seimui darnaus darbo 
ir gerų sprendimų. Iškilmin -

Gegužės dvyliktoji die
na. Seimo pradžia. Jau 
nuo 9 vai. ryto registruojasi 
atstovai ir svečiai. Prie re
gistracijos gražiai dirba jau
nosios kartos Bostono jauni- gam posėdžiui toliau vado- 
mas. Seimo iškilmingas po
sėdis prasideda su pusvalan
džio pavėlavimu, 10 vai. 30 
min.

Kaip ir dera, pirmąjį žo
dį taria šeimininkas - Seimo 
rengimo komiteto pirminin
kas Juozas Rentelis. Sveiki
na Seimo dalyvius komiteto 
ir Bostono lietuvių vardu, 
palinki Seimui sėkmės ir pa 
kviečia ALT S-gos pirminin
ką dr. Leoną Kriaučeliūną 
atidaryti AT S-gos XXI-jį 
seimą.

Dr. Leonas Kriaučeliū
nas - puikus kalbėtojas, tau 
pus žodyje, įžvalgus minty
je, - pasveikina nuoširdžiai 
dirbusį Seimo rengimo ko
mitetą, jam padėkoja už at
liktą darbą. Jis pažymi, kad 
šis Seimas vyksta istoriniu 
Lietuvai momentu, atkūrus 
nepriklausomą Lietuvos 
valstybę š.m. kovo 11 die
ną. Kelias į pilną Lietuvos 
nepriklausomybę yra ilgas 
ir sunkus, nes ten tebevieš
patauja okupacija, KGB ir 
karinė jėga. Kalbėtojas pa
sidžiaugė tėvynėje gyvenan. 
čių ir kovojančių brolių ryž
tu ir drąsa. Išeivijos lietu
vių, jų tarpe ir Tautinės są
jungos narių, šventa pareiga 
padėti kovojančiai Lietuvai, 
ncatlaidžiai belstis į Vakarų 
pasaulio valstybių vyriausy
bių duris ir prašyti pripažin
ti nepriklausomą Lietuvą 
bei teikti ekonominę ir poli
tinę pagalbą. Tai esą ir yra 
šio Seimo uždavinys, kaip

vauti pakvietė jauna, aabia 
visuomenininkų Vidą Jonu
šienę, ALT S-gos valdybos 
vicepirmininkę jaunimo rei
kalams.

Vida Jonušienė, padėko
jusi pirmininkui už suteiktą 
garbę ir pasitikėjimą vado
vauti iškilmingam Seimo po- 
sėdžiui, pakvietė į garbės 
prezidiumą šiuos asmenis: 
Bostono lietuvių parapijos 
kleboną kun. Albertą Kon
trimą, Lietuvos generalinius 
konsulus - Anicetą Simutį 
ir Vytautą Čekanauską, 
VLIKo pirm. dr. Kazį Bo
belį, Šaulių Sąjungos išeivi
joje pirm. Mykolą Abarių, 
JAV LB Bostono apygardos 
pirm. Česlovą Mickūną at
stovaujantį Krašto valdybos 
pirm. dr. Antaną Razmą, 
Vilties draugijos pirm. inž. 
Vaclovą Mažeiką, Dirvos 
redaktorių Vytautą Gedgau
dą, Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje prez. dr. Vytautą 
Dargį, atsikūrusios Lietuvos 
Tautininkų s-gos pirm. Ri
mantą Matulį, paskutinįjį ne 
priklausomos Lietuvos kor
poracijos Neo-Lithuania pir 
mininką, ilgametį Sibiro ka
linį, atsikūrusios Jaunos Lie
tuvos garbės narį, svečią iš 
Lietuvos Juozą Enčerį, 
XXI-jo Seimo rengimo ko
miteto ir Bostono skyriaus 
pirm. Juozą Rcntelį ir ALT 
Sąjungos pirm. dr. Leoną 
Kriaučeliūną.

(Nukelta į 3 psl.)
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Maskvoje sutarta kq galima būtų pasirašyti Washingtone. 
Rusija irgi nori būti tarybų respublika. ---------

"O ką, jei skirtumą pasi
dalintume pusiau" - po pen
kių valandų derybų pasiūlė 
Gorbačiovas Bakeriui, besi
ginčijant apie paliekamų 
strateginių ginklų skaičių. 
"You've got a deal" - atšovė 
amerikietis.

Kaip žinia, jau seniau 
buvo susitarta sumažinti stra
teginių atominių raketų skai
čių pusiau. Maltoje sutarta 
tokį nutarimą pasirašyti atei
nančiam prezidentų susitiki
me JAV-bėse. Tačiau ruo
šiant sutarties tekstą paaiškė
jo daug nuomonių skirtumų. 
Sovietai baidosi amerikiečių 
pranašumo jūrose. Ameri
kiečiai pabrėžia sovietų sau
sumos kariuomenės persvarą. 
Nelygios ir aviacijos jėgos. 
Tom kliūtim pašalinti buvo 
reikalingas Bakerio - Še- 
verdnazės ir vėliau su pačiu 
Gorbačiovu susitikimai. Ir 
dabar nebus jau tikrai pasi
rašyta, bet tik paženklinta 
inicialais. Nors detalės bus 
paskelbtos po viršūnių kon
ferencijos, tačiau skaičiuo
jama, kad strateginių ginklų 
bus sumažinta tarp 30 ir 
35%. Kartu sutarta sulaikyti 
cheminių (dujų ir kt.) ginklų 
gamybą. JAV dabar turi apie 
32.000 tonas tų dujų, Sovie
tai per 50.000 tonų. Papildo
mai susitartus Ženevoje, tų 
ginklų po 8 metų bus palikta 
po 500 tonų kiekvienai pusei. 
Taip pat žada sumažinti pa- 
žeminius atominius sprogi
mus, įskaitant ir ne kariniams 
tikslams. (Dėl to iš principo 
jau buvo sutarta prieš 15 me
tų). Iš laivų paleidžiamos ra
ketos nebus įtrauktos į tą su
sitarimą, tačiau bus pasižadė
ta, kad nei viena pusė jų ne
turės daugiau kaip 880, ga
linčių pasiekti taikinius už 
600 km. Nesutarta dėl pati
krinimų būdų ir konvencio- 
nalinės kariuomenės Euro

poje dydžio. Faktinai tai 
būtų tuščias susitarimas ne
žinant Centro Europos poli
tinės ateities. Pavyzdžiui, 
Varšuvos paktas praktiškai 
nebegalioja, tačiau sovietai ir 
toliau laiko tuose karštuose 
žymias jėgas, kurios negali 
neturėti įtakos.

Iš viso visi tie susitari
mai su sovietais yra abejoti
nos vertės, nes neaiški pačios 
Sovietijos ateitis. Washing- 
tonc tačiau iš įsibėgėjimo lai
komasi pažiūros, kad su so
vietais dabar reik susitarti 
ypač dėl atominio apsigin
klavimo sumažinimo, kad 
nei vienai pusei neužeitų no
ras staiga užpulti kitą. Jei 
bus neįmanoma, kiekviena 
šalis neturės tam reikalui rei
kalingo arsenalo, - apie tai ir 
nebus svajojama. Iš tikro 
sunku patikėti, kad būtų nau
dojamos nuodingos dujos. Ir 
iš viso bus, jei kovojama, tai 
naujais būdais.

1.059 narių naujai išrink
tas pačios Rusijos respubli
kos parlamentas šią savaitę 
turėtų svarstyti pasiūlymą 
priimti nepriklausomybės ar 
suverenumo deklaraciją, kas 
labai sumažintų Gorbačiovo 
galią. Suvereni Rusija, pa
vyzdžiui, galėtų pravesti to
liau einančias ūkines refor
mas negu, Gorbačiovas siūlo. 
Skaičiuojama, kad gal tik 
300 ar daugiausiai 500 parla
mentarų tikrai balsuos už tą 
pasiūlymą, tačiau net 1.004 
sutiko, kad tas klausimas bū
tų tuojau svarstomas. Gorba
čiovas remia dabartinį Rusi
jos prejerą Aleksandrą 
Vlasovą, kuris iš principo 
pasisakė už suverenumą, nes 
kitaip neįmanoma visa Tary
bų Sąjunga kaip suverenių 
valstybių junginys, tačiau jis 
priešinasi norui respublikos 
įstatymus pastatyti aukščiau 
už Sąjungos, o ta reikalauja 

to sumanymo iniciatorius so
cialdemokratų vadas Olcg 
Rumiančev. Gorbačiovas re
mia Vlasovo kandidatūrą į 
Rusijos prezidentus. Kitas 
kandidatas tam postui yra B. 
Jclcin.

•••

Gorbačiovas išleido de
kretą, kuriuo reikalauja iki 
rugsėjo pirmos paskelbti įsta
tymines priemones atstatyti 
namų ir jiems reikalingų pri
vatinę nuosavybę. Butų la
bai trūksta. Vilniuje jų lau
kia per 40.000 prašytojų, 
kiek mažiau Kaune. Butai 
reikalingi ir iš kariuomenės 
paleidžiamiems kariams, ku
rie iki šiol gyveno Vokietijo
je, Čekoslovakijoje, Vengri
joje ir Lenkijoje. Sovietai 
aiškinasi, kad dėl to jie nes
kuba su tų karių atitraukimų. 

Gerai ar blogai?
(Atkelta iš 1 psl.) 

patiko Gorbačiovui, nes atė 
mė pagalbos iš svetur viltį ir 
net duoda jam progos pade
monstruoti savo gerą valią. 
Tikėjimas į ją gerokai pašli
jo, kai jis pradėjo blokuoti 
kraštą, kurį jis laiko savo ša 
lim! (O gal tai reiškia jo su
verenumo pripažinimą?)

Reikia atsiminti, kad jo 
paties būklė yra labai pašli
jusi. Vienintelis ramstis yra 
KGB ir kariuomenė, gink
luotos jėgos, kurioms jis tu
ri pataikauti. Didelis klausi
mas jam yra susijungusi Vo 
kietija. Jei ji liks, kaip JAV 
ir ji pati nori, NATO nariu, 
kaip ilgai joje gali dar pasi
likti sovietų kariuomenė? 
Dabar derybos vyksta dėl 
jos sumažinimo, bet ne vi
siško atitraukimo. O ūkinė 
situacija? Gorbačiovas atsi
sakė nuo griežtų reformų, 
nes mano,jog rusų daugu
ma baidosi kapitalizmo. Jai 
geriau mažiau, bet visiems

■ Iš kitos pusės
PASAULIO LIETUVIS p.m. spalio Nr. rašė:

"... mums reikia labai sukrusti ir savo politinę, 
veiklą labai sustiprinti. Kaip tai padaryti, turi 
spręsti išeivijos vadovybė, ypač PLB ir JAV LB val
dybos ... Šiame PL numeryje yra ir keletas pasiū
lymų. Geri ar negeri, bent yra nuo ko pradėti 
svarstyti."
Vienas iš tų pasiūlymų reikalavo:

"Veikti Bendruomenės ir Sąjūdžio partnerystės 
principu, Bendruomenei gal daugiau prisiderinant 
prie Sąjūdžio."
Praslinkus pusei metų, š.m. balandžio mėn. štai 

kas ten rašoma:
"Labai apgailestaudami turime sutikti, kad iki 

šiol, nuo pat Lietuvos laisvėjimo pradžios, politi
nio darbo paveikiai dirbti mes, išeiviai, nesugebė
jom. Blaškėmės be kokio nors visuotino išeivijos 
politinio darbo plano ir net be nuovokos ...už sii- 
minėjom posėdžiais. Tokio amato reikia tuojau 
pat atsisakyti, pamiršti visokius pasitarimus, posė
džius, konferencijas ir nustoti tokiam užsiėmimui 
eikvoti visuomenės suaukotas lėšas ... Nepriklau
somos Lietuvos sunkios padėties gelbėti šokosi pri- 
vali iniciatyva ir, jos garbei reikia pasakyti, veikli ir 
išmintinga."
Toks konstatavimas baigiamas reikalavimu:

'Tad visi stokim Į darbą. O jeigu kas nenori 
dirbti ir tesugeba tik posėdžiauti, turi pasitraukti." 
Perskaitęs paskutinę eilutę susimąsčiau. Kas turi

ma galvoje? Juk prieš pusę metų jis kalbėjo apie kaž
kokią išeivijos vadovybę "ypač PLB ir JAV LB valdybas". 
Kaip gali valdybos pradėti veikti visų pirma nesušau
kusios posėdžio? Kam kitam jis siūlė būti partnerystė
je su Sąjūdžiu?

Žodžiu, logiškai glavojant, redaktorius rašė apie sa
vo laikraščio leidėją, atseit, 'pasaulinę' Bendruomenę. 
Niekam nepaslaptis, kad ji egzistuoja tik ant savo pa
čios blankų. Jei tokį puolimą laikyti sukilimu prieš jos 
vadovybę, tai iš tokio debesio didelio lietaus nesitikė- 
kim. Nėra kam pakeisti nei redaktorių nei pirmininkų.

Reikia taip pat tikėtis, kad redaktoriaus siūlymas 
atsisakyti nuo 'užsiiminėjimo posėdžiais' amato nebus 
palaikytas draudimu prieš pradedant veiklą net pagal
voti. Toks paprotys jam net padėtų asmeniškai. Pvz. 
savo spaudos apžvalgoje jis patriotiškai sušunka:

"Šiuo metu Lietuva yra taip sujaudinusi pa
sauli, kaip niekad anksčiau, nebent tik Vytauto 
Didžiojo laikais."
Ar jis pagalvojo, kiek žmonių 1410 m. galėjo girdėti 

apie Žalgirio mūšį, kada žinios ėjo žmogaus ar, geriau
siu atveju, arklio greitumu? Turint galvoje spaudos ne 
buvimą, galima net teigti, kad 99% Vytauto bendraam
žių ir mirė apie Jį nieko negirdėję. Kad Vytautas pagir
dė savo žirgą Juodojoje jūroje, nupaišėm tiktai po 500 
metų. (vm)

lygiai, nors tokia politika 
veda prie visuotino nuos
mukio, kada iš viso neliks 
ką dalinti.

Šias eilutes rašant, Lietu
vos parlamentas svarstė re
zoliuciją, suspenduojančią 
nepriklausomybės atstaty
mo paskelbimą. Taip, kaip 
Landsbergiui siūlė Mitter
rand ir Kohl, kam pritarė ir 
Bush. Lietuvos situacija 
kartu supanašėtų į Latvijos 
ir Estijos.

Kai sovietai atidavė Vil
nių, liūdnai juokavome - 
Vilnius mūsų, bet Lietuva 
rusų. O vis dėlto ta okupaci • 
ja visiškai mūsų nepasmau- 
gė. Dabar atgal žiūrint net 
galima pasakyti, kad nepri
klausomybė jau tada nebu
vo atiduota, bet tik suspen
duota. (Kiek reikšmių turi 
tas žodis!)

Bet sykį jau vėl galint de 
rėtis, girdžiu, kad Lietuvos 
parlamentas už tą suspenda
vimą reikalauja ne tik bloka
dos panaikinimo, bet jos pa 
darytų nuostolių atlyginimo 
ir kariuomenės atšaukimą 
(tur būt - naujai pasiųstos). 
Nepriklausomybė lieka su- 
stiprėjusios tautos tikslas.

Paskutinėmis žiniomis, 

delegatas Česlovas Juršėnas 
pasiūlė priimti Gorbačiovo 
reikalavimus, bet nesusilau
kė pritarimo.

Pati Prunskienė pareiškė, 
kad jos pasikalbėjimas su 
Gorbačiovu buvo naudin
gas, tačiau jis laikosi savo 
reikalavimų. Ji įspėjo, kad 
jų priėmimas ir nepriklau
somybės atstatymo suspen
davimas gali būti aiškina
mas kaip Lietuvos priėmi
mu sovietų konstitucinės 
tvarkos, kuri neduoda jokių 
šansų nepriklausomybei.

Su Bakeriu ji aptarusi kc 
lis susitarimo su sovietais va 
rijantus, tačiau jis pats nė 
vieno nerekomendavęs, sa
kydamas, kad “tai jūsų rei
kalas”.

Užsienio agentūras apie 
parlamento pasėdį informa
vo čikagiškiai Rita Dabkutė 
ir Eduardas Tuskenis. Jis 
pranešęs, kad parlamento 
nuotaikos nenuolaidžios. 
Visi supranta, kad reikia ką 
nors suspenduoti, bet tik ne 
nepriklausomybės atstaty
mo deklaraciją. Tai didelės 
daugumos pažiūra - prane
šė jis Reutcrio agentūrai.

Balsavimo laukiama an
tradienį.
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Smėlio pagrindu derybos...
Kokiomis vertybėmis 

sveriamas prez. Bush ir Gor 
bačiovo "svarstyklių’ žaidi
mas’, kai legalus, teisėtai iš
keltas Lietuvos ir Pabaltijo 
valstybių laisvės klausimas 
yra statomas prieš Sovietų 
imperijos išlaikymą, Euro
pos saugumo ir taikos sąs- 
kaiton? Ant kokių pagrin
dų yra statoma tautų laisvės 
ir žmogaus teisių pilis, jei 
ranka numojama į ne tik 
besitęsiančias, bet ir naujas 
priespaudos sankcijas? Te
bėra sankcionuojami paski
rų asmenų genocidiniai nu
sikaltimai (net be pilnų įro
dymų) vienai tautai prieš 
veik 50 metų. Ir čia pat - 
svarstoma parama kitai ge
nocidinei santvarkai, palie
tusiai tautą po tautos, gula
go įrašais atžymėjusiai am
žino įšalo žemų ir kelią į ją. 
Tai nėra kelias į laisvę, nei 
saugumo užtikrinimas lais
ve tikinčioms šalims. Tai 
nėra net smėlio pagrindas 
po kojom ...

Paskutinio karo paliesta 
Europa atsikūrė, atsistatė, 
kilo pragyvenimo lygis — 
tiktai už Geležinės uždan
gos skurdas ir priespauda 
bujojo! Ir subyrėjo ji ne 
geros valios pastangomis, 
bet pavergėjui nebegalint 
sustabdyti laisvės ir tiesos 
troškimo, nesugebėjus už
tikrinti net duonos kasdieni
nės. Tiesa, kariuomenės ir 
KGB pinklių gausa tebėra 
ten pakankama brutalios 
jėgos pademonstravimui, 
bet ne tikram laisvės gaisro 
gesinimui visame krašte.

Savo galybės mitą Sovic- 
tija, blefuojančio gamblerio 
rolėje, sugebėjo išlaikyti tik
tai dėka laisvojo pasaulio 
abejingumo. Pcrcstroika se 
nai nebėra vienas žmogus, 
jei kada buvo, ir nepakeičia
mų nėra. Siaubu, kad opo
zicijos eliminavimui senos 
priemonės atrodo dar vis te
besančios galioje ... 1941 
metais, ir pakartotinai vė
liau, nakties metų - be teis
mo, kaltinimo ar įspėjimo 
suimti tarytumei didžiausi 
nusikaltėliai - šeimos, mo
terys, ligoniai ir vaikai ’bc 
diskriminacijos’ užrakinti 
gyvuliniuose vagonuose, 
ešalonais buvo vežami į ne
žinią. Šįkart jau pažanga - 

pasaulis žino, kad už teisėtą 
ir taikingą laisvės reikala
vimą, - VISAI LIETUVAI 
UŽDĖTA BLOKADA. Ne
paisant ligonių, vaikų ir se
nelių ...laisvam pasauliui siū 
lant dar p a 1 a u k t i , ir 
k a 1 b ė t i s ... kol jie susi
tars ... laisvės ir saugumo 
vardan ...!

Sunkiai tėra suprantama, 
kaip gali prie derybų stalo 
sėdėti visapusiškai pralaimė 
ję, ekonominio bankroto iš
vakarėse balsą kelią komu
nistinės imperijos ir tautų 
bei žmogaus laisvę skelbiam 
tieji atstovai - kaip lygus 
su lygiu!?! Jei 'batai' būtų 
sukeisti, Amerikai tikrai ne
būtų progos statyti rcikalavi 
mus ir derėtis, kaip dabar 
kad leidžiama Sovietijai - ji 
būtų labiau apgailėtiname 
stovyje negu Lietuva ...

‘‘Yra gyvenimas toks 
brangus ir taika tokia saldi, 
kad tai galėtų būti perkama 
grandinių ir vergijos kai
na?”- klausė Patrick Henry 
1775 metais. (Žiūr. “Why 
hclping Gorbachev could 
backfirc”, psl. 4).

Mūsų garbingi tėvynai
niai be klausimo atsakė į tai. 
Baltijos krante sužibo tūks
tančiai neužgesinamų lais
vės liepsnelių nelygioje ko
voje, iš laisvo pasaulio pra
šydami tiktai pripažinimo ir 
jų teisės būti pilnutiniais 
žmonėmis laisvame savaja
me krašte. Savo gilioj isto
rijoje daug skriaudų pakėlu 
si Lietuva, ir Pabaltijo kraš
tai, šiandien viso pasaulio są 
žinoję degina tik vieną žodį 
LAISVĖS!

Laisvė negali būti nei 
perkama, nei parduodama, 
nors jos kaina dažnai yra 
labai brangi. Tačiau - ji 
nėra užgniaužiama, kaip ir 
vienišos liepsnelės šviesa 
tamsioje naktyje.

Gerbiamas laisvos Ame
rikos Prezidente, savo žo
džiu Jūs galite nutraukti svy 
ravimo skraistę, dengiančią 
Laisvės Statulos žibintą, kad 
visas pasaulis pamatytų, jog 
Laisvės Simbolis triumfuoja 
prieš grandines ir vergiją. 
Tikėjome Jumis. (d)
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ALT S-gos
Seime...

(Atkelta iš 1 psl.)
Svečiams užėmus vietas 

prie garbės stalo, sol. Jani
nai Čekanauskienei vado
vaujant ir komp. Jaronimui 
Kačinskui akomponuojant, 
sugiedami Amerikos ir Lie
tuvos himnai.

Klebonas kun. Albertas 
Kontautas gilios, prasmin
gos maldos mintimis prašo 
Aukščiausiojo palaimos ko
vojančiai lietuvių tautai tė
vynėje, jos drąsiesiems vai
kams siekiantiems Lietuvai 
laisvės, Seimo nariams pras
mingų sprendimų, vieningo 
darbo, padedant ir savajai 
tėvynei.

ALT S-gos valdybos vi
cepirm. Petras Buchas skai
to per dvejus paskutiniuo
sius metus amžinybėn išėju
sių Sąjungos narių ilgą sąra 
šą - įvairiuose skyriuose 
Sąjunga neteko net 30 na
rių. Jų šviesų atminimą pa
gerbiame tyloje susikaupę, 
prisimindami jų atiduotąją 
duoklę Sąjungai ir Tėvynei. 
Liko didelė spraga lietuviš
kai išeivijai ir pačiai Tauti
nei sąjungai. O kas užpil
dys jų vietas. Susimąstęs 
žvelgiu į salę. Atstovai vy
resniosios kartos. Nuo praė 
jusio seimo, laikas ne vie
nam įbrėžė veide naują 
brandaus amžiaus žymę. 
Jaunimo tik keletas. O koks 
likimas Sąjungai dar po ke- 
lelos metų?

Prasidėjo visų, prie gar
bės stalo sėdinčių, mūsų gar 
bės svečių sveikinimo kal
bos. Pirmasis prabilo Lietu
vos gen. konsulas Anicetas 
Simutis, sveikindamas Sei
mą Diplomatinės tarnybos, 
savo ir žmonos vardu. - 
“Dėka jūsų visų paramos, 
diplomatinė tarnyba tebėra 
gyva ir po 50-ties metų” - 
sakė šis mūsų valstybinin
kas. Nuoširdžiai vertino 
Tautinės S-gos įnašą į Lietu 
vos vadavimo darbą, susi
laukta moralinės paramos. 
Baigdamas savo gražų žodį 
nuoširdžiai padėkojo Sąjun
gos pirmininkui dr. Leonui 
Kriaučeliūnui ir visai jo šei
mai, pasišventusiems savo 
gyvenimą atiduoti lietuviš
kajai veiklai ir Lietuvai.

Lietuvos gen. konsulas 
Vytautas Čekanauskas savo 
sveikinimo žodyje prisimi
nė praėjusį Tautinės s-gos 
seimą, svarstybas ir nutari
mus. Paryškino dabartinius 
įvykius Lietuvoje, okupan
to artėjantį žlugimą, pasi
džiaugė tautos atgimimu,

ALT SĄJUNGOS NAUJA 
VALDYBA

ALT S-gos Seime š.m. 
gegužės 13 d. buvo išrinkta 
nauja Sąjungos valdyba: pir 
mininkas dr. Povilas Švar
cas, nariai - Jonas Petronis, 
Rūta Šakienė, Ramūnas Bu- 
žėnas ir Karolis Milkovaitis. 
Visi iš Los Angeles, Ca.

Poetas Stasys Santvaras -
ALT S-gos Garbės Narys

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos Seime Bostone, š.m. 
gegužės 12 d., poetas Stasys Santvaras buvo pakeltas j ALT S- 
gos garbės narius. Ta proga, Sąjungos garbės nariai Vytautas 
Abraitis ir Juozas Kapočius nuvyko aplankyti ką tik iš ligoninės 
grjžusj kolegą Stasj Santvarą ir j) pasveikinti.

Gerbiami ir brangūs Bendraminčiai,

Svajojau Tėvų žemėje pasodinti ir užauginti ąžuolų 
sodą, bet tepasodinau tik lieknų pušaičių alėją. Atsitrenkę 
draugai rusai tas pušaites nukapojo šautuvų durtuvais.

Svajojau perlėkti marias ir atrasti nors vieną dar ne
žinomą salą, bet tik traškančiu Amerikos karo laivyno 
transporto laivu atkilau į šį Naujojo pasaulio krantą iš 
nieko ir iš naujo gyvenimą kurti.

Norėjau pakilti į kalnų viršūnes, pagarbinti buvimo 
Gėrį ir Grožį, bet teperkopiau tik vieną kitą kalvelę ...

Ir štai Jūs, mano brangūs Bendraminčiai, ryžotės ma
ne apdovanoti Garbe, tokiu nuostabiu ir trapiu dalyku!

Visa širdimi dėkoju ALT S-gos atstovams, gegužės 12- 
13 d. susilėkusiems į Bostone surengtą sąjungos Seimą, ir 
už mane pakėlusiems ranką; nuoširdžiausiai dėkoju dr. 
L. Kriaučeliūnui ir jo pirmininkaujamai valdybai, kuri 
mane taip kilniai prisiminė.

Labai gailiuosi, kad šiom dienom sveikata neleidžia 
man pabuvoti su Jumis ir pabendrauti. Tačiau žinokit, 
kad buvau ir tebesu ištikimas ALT S-gos idealam.

Te auga, te pasipildo jaunom jėgom, te klesti ir bujoja 
ALT S-ga! Tenugali visus okupanto imperialisto kėslus ir 
te ilgus amžius gyvuoja Vasario 16-tosios ir Kovo 11-sios 
laisva ir nepriklausoma Lietuva!

Su kartojamais linkėjimais ir gilia pagarba -

atgautomis laisvėmis, iš
reiškė tautos viltis ir sveiki
no kovojančią tautą, kovo 
11 d. pakilusią laisvam, ne
priklausomam gyvenimui. 
Su viltimi žvelgė į ateitį ir 
kad Lietuva išsikovos pilną 
nepriklausomybę ir įsijungs 
į laisvų tautų tarpą.

(Bus daugiau)

NAUJOJI VILTIES 
DRAUGIJOS VALDYBA

Vilties draugijos susirin

kime, kuris įvyko gegužės 
13 d. pasibaigus ALT S-gos 
Seimui, išrinkta sekanti val
dyba (alfabetine tvarka): 
Vladas Blinstrubas, Anasta
zija Mackuvienė, dr. Vytau
tas Maurutis, dr. Viktoras 
Stankus ir Vytautas Staškus. 
Kandidatais liko inž. Anta
nas Mažeika ir Vytautas 
Šeštokas.

Į revizijos komisiją iš
rinkti: dr. Vladas Bložė, dr. 
Jonas Maurukas ir Jonas Ci- 
tulis.
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Klaidinga JAV politika Lietuvos atžvilgiu
D r. Antanas Butkus

"Gorbačiovas bus stiprės 
nis, jei Lietuva bus demo
kratinė ir padės jam nugalė
ti reakcines jėgas, kurios 
priešinasi Pabaltijo nepri
klausomybei ir jo perestroi
kos programai" - pareiškė 
Lietuvos premjerė Kazimie
ra Prunskienė Washingtono 
spaudos konferencijoje. Po 
vizito Baltuosiuose Rūmuo
se, prez. Bush spaudai ko
mentavo, kad Lietuvos mi- 
nisterė pirmininkė yra labai 
nuostabi moteris, labai aiš
ki, labai išbalansuota. Apie 
savo prezidentą, dėl jo klai
dingos politikos Gorbčiovo 
atžvilgiu, mes, deja, to paša 
kyli negalime. Pagal v.m. 
(Dirva, gegužės 10) jis (pro 
zidentas) neturi "Fingerspi- 
tzcngefuell..."

Prezidentas Bush atsisakė 
paskelbti prekybinių sankci
jų uždėjimą Sovietų sąjun
gai dėl jos pradėtos ekono
minės blokados Lietuvai,

nes jis nenorėjo susilaukti 
prez. Gorbačiovo reakcijos 
laisvę ir demokratiją atgavu
sioms Rytų Europos valsty
bėms. Spaudos darbuotojų 
spaudžiamas aiškiau ir drą
siau pasisakyti už Lietuvos 
nepriklausomybę, prez. 
Bush piktokai atsikirto, kad 
jis pirmoje eilėje rūpinasi 
JAV piliečių interesais, ku
rie jo dabartinę politiką Lie
tuvos atžvilgiu gausiai re
mia. Šią tezę jis, atrodo, pa
grindžia viešosios nuomo
nės tyrimo rezultatais, kurie 
rodo, kad du trečdaliai ap
klausinėtų asmenų pasisakė 
už Gorbačiovo ir jo nusigin
klavimo politikos rėmimą ir 
lik vienas trečdalis už Lietu
vos nepriklausomybės pripa
žinimą. Šių duomenų pa
skatintas, prez. Bush net ne
bekreipia dėmesio į JAV 
Kongreso priimtas rezoliuci
jas, raginančias prezidentą 
remti Lietuvos nepriklauso

mybę ir jai padėti tai įgyven
dinti.

Trumpai pažiūrėkime 
kaip atsirado toks JAV nuo
monės pasiskirstymas, ir ar 
viešosios nuomonės tyrinė
tojai pastatė tinkamus klausi 
mus? Mums atrodo, kad pa - 
statyti klausimai buvo labai 
subjektyvūs, nes jie buvo 
"arba, arba" dvasioje. Gi 
Lietuvos nepriklausomybės 
pripažinimas nieko bendro 
neturi su Sovietų sąjungos 
noru nusiginkluoti. Tas jų 
nusiginklavimo noras atsi
rado dėl to, kad sovietų eko 
nomija subankrutavo ir ji 
nebegali apsiginklavimo 
lenktynių pernešti.

Antra, Sovietai nebeturi 
talkininkų, kai visoje Rytų 
Europoje komunizmas su
byrėjo.

Trečia, JAV per 50 metų 
skelbė pasauliui, kad nepri
pažįsta Lietuvos okupacijos 
(negi tai darė tik dėl akių ir

dėl politikierių noro gauti 
pabaltiečių ir kitų pavergtų 
tautų asmenų balsus JAV 
rinkimuose?). Svarbiausia, 
dabartinė JAV vyriausybės 
politika veda prie JAV, kaip 
pasaulio tautų laisvės čempi- 
jonės vardo praradimo!

Mes giliai tikime, kad 
Lietuvos premjerės analizė, 
kurioje ji tvirtina, kad Lie
tuvos laisvė ir demokratija 
jokiu būdu nepakenks prez. 
Gorbačiovui. Priešingai, 
Lietuvos išsilaisvinimas tik 
jam padės.

Žymusis Ncw York 
Times kolumnistas Wm. Sa
firc klausia, ar JAV turėtų 
padėti Gorbačiovui? Tie, 
kurie tvirtina kad reikia pa
dėti - sudraudžiant sovietų 
pavergtas tautas negriauti 
Sovietų imperijos, kad JAV 
padėtų sovietams dėl maisto 
ir technologijos tuo sumaži
nant sovietų vidujinius nėra 
mumus, kad padėtų Gorba-

Why helping Gorbachev could backfire
If reform is to have a chance in the Soviet Union, the Baltics mušt win

Soviet foreigti policy is con- 
fusing the Wcst about Mi- 
khail Gorbachev’s real 
choiccs. lt aims to convincc us that Lithua
nia and Latvia should moderato their claims 
for independence so hc can procecd vvith 

To seek independence now, Gorbachev as-

BY VViLLIAM E. ODOM

liberal reforms.
serts, is to risk a terrible blood bath and civil war. To help him 
hold the empire together is to help liberal reform. Būt is this a 
real choice or a falše one?

Gorbachev may be right that dccolonializing the Soviet 
empire could lead to violence. Būt Moscow can guarantee that 
change is violcnt by resisting it. The Baltic republies could 
leave peacefully if Moscow is vvilling. Transcaucasia and Cen
trai Asia niight try to follow, as Gorbachev fears, and even if 
Moscovv vvished tliem wcll and aid not try to restrain them, 
violence is likely, not only betvvecn some republies būt within 
them. Russians and Ukrainians in these 
republies vvouid be in danger. Štili, 
Moscovv’s opposition to independence 
can only add to the violence.

The Ukraine and Byclorussia are 
more complicatcd. lt is difficult to 
imagine hovv they could leave the Sovi
et Union easily or peacefully, and the 
surge in national fecling in both has 
been surprisingly strong.

What does all of this mcan for liberal 
reform in the Soviet Union? The ansvver 
is not a happy one for Gorbachev or for 
his champions in the West, būt it mcans 
that seccssion by the national republies 
mušt be allovved if liberalism is to pros- 
pcr. The only vvay to subdue determincd 
separatist movements is by repressing 
civil rights and controlling property and 
resources. That mcans that supporting 
Gorbachev against the Baltics is helping 
to cradicate the small sprigs of liberalism that are trying to take 
root in the U.S.S.R. If reform is to have a chance, Lithuania, 
not Gorbachev, mušt win the present standoff.

The idea being peddlcd by Moscow, that independence mušt 
be put olf until liberal reforms have been carried through, is 
cithcr nai've or a hoax. Some authoritarian reformers have 
imposed order, then launchcd liberal political reforms—Ke
rnai Ataturk in Turkcy, for cxample, and perhaps Taivvan and 
South Korca vvill soon foilow—būt not rulcrs of multinational 
empires. Catherinc the Great only flirted with the idea in the 
Russian Empire, and Joseph II failcd in the Hapsburg Empire.

No role models. Vcry few multinational liberal statės have 
managed to maintain liberal political systems. Svvitzerland, 
Bclgium, and Canada come to mind. Britam might be includ- 
ed, būt its experiencc in Ircland sets it apart. None of them 
has succccded easily, and none of them ever faced anything 
likę the ethnic and cultural diversity of the Soviet Union. Nor 
have their minorities been as brutally rcprcssed as thosc in the 
Soviet Union. lt is virtually impossible for Wcstcrners to 
grasp the depth of hostility to Russian rule that exists in many 
non-Russian parts of the Soviet Union.

These unhappy peoplcs vvill ūse all the resources at their 
disposal to oppose their subjugation. They vvill ūse the press. 
They vvill organize seeretly. They vvill connive vvith other 
nationalilics. To defeat their efforts, Moscovv vvill have to

Reform or represslon? Gorbachev in Moscoh

tighlcn itfigrip on the empirc’s mosi cnthusi- 
astic—and prornising—eandidates for politi
cal and cconomic reform.

Can the Soviet command cconomy be dcccntralizcd and 
market forccs introduced under such conditions? A market 
economy reąuires private ovvnership of property, proteetion of 
rights in civil and criminal edurts and frcc flovvs of informa- 
tion. Būt all these changes vvouid give national rcsistance 
movements additional tools for opposing Soviet rule. To sup- 
press them, Moscovv vvill have to forgo liberal reforms and 
invest more in its policc, intclligence and military forccs. They 
are the glue for the empire, not the cconomic reforms that, in 
any cvcnt, Gorbachev novv has postponcd indefinitcly.

Lithuania, and novv Latvia, are a litmus tęst of Gorbachev’s 
commitment to liberal reforms. Unless he is vvilling to let the 
national republies secedc, he cannot undercut the dominant 
positions of the military and the KGB, and hc cannot aflord to 

dismantle the command cconomy. By 
opposing national sclf-dctcrmination, 
he is blocking the path to liberalism. 
That path may be bloody, as it vvas in 
AVcstcrn Europe and, yes, in America. 
(The American Civil AVar vvas not 
about self-determination, as Soviet dis- 
information spccialists have tried to im- 
ply. It vvas about human rights and 
liberalism, certainly after 1862.)

Our forefathers believcd that the 
rights to life, liberty and the pursuit of 
happiness are more important than 
nonviolence and peace. “Is life so dear, 
or peace so svveet, as to be purchased at 
the pricc of chains and slavery?” dc- 
manded Patrick Henry in 1775. Wc 
made the šame choice during the Civil 
War, and vvc have made it on Severai 
other occasions. Can we novv oppose it 
in Lithuania, Latvia, Estonia, Gcorgia,

Moldavia and clscvvhere in the Soviet Empire and remain truc 
to our fundamentai political values and idcals?

AVcstern leaders and citizcns need to be vvary of taking sides 
in this great battlc that is shaping up in the Soviet Union. Būt 
if vve valuc our ovvn liberties, we mušt side morally vvith the 
secessionists. There can be no real civil liberties in the 
U.S.S.R. as long as large numbers of its people are denied 
their right to self-dctcrmination.

Amcrica’s choices are not to sėli the Baltic republies to 
oppression in the name of liberal reform or to support them at 
the risk of destroying perestroika (ifperestroika rcally is liberal 
reform). Our choiccs are to support self-determination, a 
prccondition for liberalism, or to be an accomplice to the 
continued oppression of non-Russian pcoples in the U.S.S.R.

The alternativcs may be painful, būt they are not confusing 
or unclear in the Baltic republies, or even in Transcaucasia, 
Moldavia and Centrai Asia. In the Ukraine, Byclorussia, and 
for some smallcr ethnic groups, vvhat vvouid be best for 
human rights and justicc is not so clcar. Būt cspccially in 
thosc nations vvhose fates vvere scttled by Hitlcr and Stalių in 
1939, and sealcd by the Red Army a year later, to oppose self- 
determination novv is to turn our backs on liberalism in the 
U.S.S.R.—vvith or vvithout Mikhail Gorbachev. ■

čiovui sumažinti jam daug 
kainuojančią armiją, - kad 
to pasėkoje jis galėtų sumo
derninti savąsias raketas ... 
Tai, prisipažįsta WS, yra la
bai suprastintos komplikuo
tos problemos.

Tačiau teisingai Wm. Sa- 
fire tvirtina, kad pats klausi
mas nėra teisingas, nes Gor
bačiovas nėra pastovus ob
jektas, kaip kad šviesos grei 
tis. Jis yra nuolat bcsikci- 
čiąs subjektas, didysis im- 
provizatorius ir dėl to mes 
negalime nustatyti JAV už
sienio politikos parametrų 
jo (Gorbačiovo) ‘gyvojo si
dabro’ asmenybėje.

Mes turėtume klausti, pa
brėžia WS, kokia Sovietų są 
junga būtų geriausia pasauli 
nei laisvei ir taikai? Čia atsa
kymas yra aiškus. Mums 
reikia tokios Sovietų sąjun
gos, kuri įgyvendintų demo 
kratiją namuose ir atsisaky
tų avantiūrų užsienyje.

Sekantis klausimas yra 
sunkesnis: kuriuo keliu mes 
turėtume skatinti Sovietų są 
jungą eiti, kad ji tuos sie
kius įgyvendintų, nes ir nuo 
latinės kontrolės varžtų atlei 
dimas, ir tos kontrolės susi
grąžinimas yra pavojingi 
kraštutinumai, galį privesti 
prie chaoso - pirmojo civi
linio atominio karo.

Norėdami tokio eventua
lumo išvengti, JAV politi
kos vairuotojai pasirinko So 
vietų sąjungos tvarką ir sta
bilumą. Jie yra pasirengę 
net paaukoti Pabaltijo tautų 
laisvę, kad Gorbačiovas iš
loštų laiko sulipdyti sovie
tinių valstybių federaciją. 
Bet gi tiktai laisvos tautos 
gali sudaryti sąjungas! To
kios 'sąjungos' negali būti 
sudarytos su valstybėmis, 
kurios yra išprievartautos, 
užkariautos ir tebelaikomos 
pavergtomis.

Grįžtant prie anų viešo
sios nuomonės tyrinėtojų 
duomenų - ir mes galime 
jais pasigėrėti, nes net treč
dalis apklausinėtų JAV pilie 
čių norėtų paaukoti dalį sa
vo gerbūvio (resursų iš su
mažintų nusiginklavimo iš
laidų) dėl Lietuvos laisvės ir 
nepriklausomybės pripažini
mo ir jos atsickimo paskati
nimo.

Kas liečia Gorbačiovo li
kimą - jokiu būdu negali
ma jo surišti su Lietuvos 
klausimu. Lietuva nėra tei
sėta Sovietų sąjungos dalis. 
Jos atsijungimas tik galėtų 
padėti Gorbačiovui. Kita 
vertus, jeigu jį ir nuverstų, 
tai jo vieton negalėtų ateiti 
dešiniojo sparno, k.a. ka
riuomenės, diktatorius. Jie 
visi yra labai dezorganizuo
ti. Vienintelė reali opozicija 
prez. Gorbačiovui yra iš 
kairės. Pastaroji gi siekia 
dar griežesnių pertvarkos ir 
demokratijos reformų - kas 
ateityje būtų naudinga ir So 
vietų Sąjungai, ir Lietuvai, 
ir pasauliui. Taigi - ir Ame 
rikai.

VViIliam E. Odom is director of national-security sludies at the Hudson Institute
Skaitykit ir platinkit
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KŪRYBA IR MOKSLAS
Čiurlionio ansambliui
50 metu Dr. Emanuelis J a rašė n as

C-

Inž. dr. Emanuelis Jarašūnas, 
Čiurlionio Ansamblio Garbės narys, 
Los Angeles vyrų kvarteto vado
vas , pasakė pagrindinę kalbų Čiur
lionio Ansamblio Auksinio Jubilie
jaus šventėje, čia dedamą ištisai.

Savo trumpoje apžvalgo 
je "LTM Čiurlionio Ansam
blio įnašas Lietuvoje ir išei
vijoje", apsiribosiu tik sekan 
čiomis sąvokomis:

1. Lietuviška daina ir jos 
galia: nuotaikos, jausmai, 
pergyvenimai, tautos dva
sia.

2. Muz. Alfonso Mikul
skio pirmieji žingsniai, suta
pę su Čiurlionio Ansamblio 
įkūrimu.

3. Aplinkybės, skatinu
sios Čiurlionio Ansamblio 
įkūrimą.

4. Čiurlionio Ansmblio 
veikla-reprezcntacija: Vil
niuje, Vakarų Europoje, 
Amerikos kontinente.

5. Čiurlionio Ansamblio 
veiklos - siekimai, įnašas, 
įtaka, atsiliepimai, atžalos..

6. Čiurlionio Ansamblis 
atgimstant Lietuvai.

Daina lietuvio gyvenime 
vyrauja nuo aušros iki sute
mų, darbo ir poilsio metu, 
maldoje: nuo lopšio iki 
karsto. Daina atskleidžia 
visas žmogaus nuotaikas - 
džiaugsmą, skausmą, liūde
sį, skundą, bendravimą su 
gamta, artimu, degančią 
meilę gimtąjai žemei, tėvy
nės ilgesį. Per dainą žmo
gus suprato žmogų, guodė 
našles ir našlaičius, graudi
no ištekančią sesę, jaunas 
pažino meilę, priešas girdė
jo grasinimą. Žygiuojant 
pavargusiam kariui daina 
pridavė jėgos. Tremtinys ir 
išeivis daina guodėsi už tė
vynės ribų. Daina - tai ga
linga priemonė, per kurią 
atskleidžiama tautos dvasia.

Dainos galią gerai supra
to maestro Alfonsas Mikuls
kis - kompozitorius, diri
gentas, pedagogas, visuo
menininkas ir žurnalistas.

Jau 1930 metais, pastebė
jęs Radiafono programų trū
kumą, Alfonsas Mikulskis 
įsteigia profesionalų daini
ninkų oktetą. Kiek vėliau, 
tais pačiais metais, įsteigia 
30 asmenų vyrų chorą, su 
kuriuo konccrtuodams re
prezentuoja Lietuvą Pabalti
jo ir Skandinavijos valstybė 
se. 1932 metais jis jau Klai
pėdos krašto Giedotojų są
jungos choro vyr. dirigen
tas.

1934 m. A. Mikulskis su
darė Klaipėdos Šaulių Rink
tinės chorą ir su daina, per 
radiją ir dalyvaudamas Ma
žosios Lietuvos Dainų šven
tėse, pristatė Klaipėdos kraš
to lietuvininkams mūsų tau-

tinį meną, tautos dvasią, tau
tos vertę, tautos praeitį ir jos 
ateities siekius - drąsiai trau
kė primindamas visiem, kad 
... LIETUVIAIS ESAME 
MES GIMĘ ! ...

1939 metais vokiečiams 
užėmus Klaipėdą, maestro 
Mikulskis, su savo užsibrėž
tu tikslu, per Panevėžį žy
giuoja su daina "Į Vilnių, į 
Vilnių ..." Anot Juozo Stem
pužio, "tai buvo patvirtini
mas, kad Vilniuje lietuvybė 
ne naujai kuriama, bet natū
raliai stiprinamas jos kultūri 
nių elementų tęstinumas" (iš 
trauka iš leidinio apie muz. 
A. Mikulskio 50 metų muzi 
kinės kūrybos ir 40 metų 
Čiurlionio Ansamblio veik
los.)

Vilniuje, 1940 metais, 
maestro įsteigia Šaulių Rink 
tinęs vyrų chorą. Bolševi
kams okupavus Lietuvą ir 
uždarius Šaulių sąjungą, ma
estro Alfonsas Mikulskis 
įsteigia Čiurlionio ansamblį, 
sujungdamas buvusį šaulių 
vyrų chorą kartu su kanklių 
orkestru ir tautinių šokių 
grupe.

Vilniuje įkurtas Čiurlio
nio ansamblis okupaciniais 
metais iš dainos žodžių neiš 
metė, kas ugdė patriotizmą 
prieš okupantus. Ta stipri 
tautinė nuotaika buvo pašte 
beta ir okupantų, kurie ėmė
si represijų - ansamblio na
rius palietė areštai, trėmimai 
sušaudymai ... Pats maestro 
buvo priverstas slapstytis, 
tampant gaisrininku ir vie
nuolyno gyventoju.

Čiurlionio ansamblis 
1944 metais atsikūrė Vaka
rų Europoje ir, kaip tas Ge
ležinis vilkas Gedimino sap
ne, skelbė pasauliui įvyku
sią tautos tragediją, guodė 
svetimuose kraštuose atsira

Čiurlionio ansamblis su sol. Aldona Stempužiene, atliekant sukaktuvinj koncertą.
V. Bacevičiaus nuotr.

įterpti liaudies šokiai bei 
liaudies instrumentų palyda 
žavėjo publiką. Publiką su
darytą ne tik iš lietuvių, bet 
ir iš įvairiausių kitataučių 
bei kviestų įtakingų svečių. 
I juos kreipdavosi ansamb
lio pranešėja apibūdindama 
ne tik dainų ir šokių turinį, 
bet ir akcentuodama įvyku
sią mūsų tautos tragediją, 
mūsų širdgėlą, tėvynės ilge
sį. Labai teisingai tą paste
bėjo N.Y. Herai Tribūne 
(195O.X.2) savo recenzijo
je: "... Čiurlionio ansamblis 
dainuoja spalvingai, muziki
nis įsijautimas toks gilus, 
kad vien tik darbu repetici
jose neįmanoma to įkvėpti".

Be reprezentacijos užsie
nyje kitataučių tarpe, Čiur
lionio ansamblis aktyviai 
reiškėsi išeivijos veikloje, 
dalyvaujant minėjimuose, 
eisenose, demonstracijose, 
neleidžiant nei okupantui, 
nei laisvajam pasauliui už
miršti, kad Lietuva tebėra 
okupuota. Ši veikla teikė 
dvasinę pagelbą ir pridavė 
jėgų nepavargti siekiant 
laisvės tremtiniui ir okupuo- 
toj Lietuvoj gyvenančiam 
tautiečiui. O kad ši veikla 
buvo efektinga - užtenka 
prisiminti okupanto reaga
vimą į tai, puolant ir šmei- 
žiant išeiviją.

Negalima pamiršti taip 
pat ir Čiurlionio ansamblio 
įnašo lietuvybės išlaikymo- 
pratęsimo darbe išeivijoje. 
Per dainą ir šokį Čiurlionio 
ansamblis išmokė jaunąją 
lietuvių kartą kaip galima 
išreikšti meilę artimui, tau
tai, kaip gali išreikšti sieki
mus, kaip gera dainuojant 
būti savųjų tarpe. Ansam
blis įtraukė jaunimą į lietu
viškosios veiklos darbą pa
rodant, kad mūsų tikslas 
išeivijoje yra Lietuvos atei
tis, kad mus išeivijoje teve
da valia, o ne likimas.

Ir kas gali suabejoti, kad 
čiurlioniečiai buvo pradinin 
kai vienetų - kaip Australi
jos Melboumo choro, Clcve- 
lande - Ąžuolų okteto, Jūrų

(Nukelta į 6 psl.)

dusį tautietį, suteikdamas vil
ties ateičiai.

Pirmieji Ansamblio kon
certai išeivijoje įvyko Vie
nos didžiųjų koncertų rūmų 
"Mozarto ir Becthoveno" sa
lėse. Giedojimas Bernelių 
mišių metu, kartu su Vienos 
Radijo simfoniniu orkestru, 
neužmirštamas nei klausyto
jams nei ansambliečiams, 
nes čia buvo giedamos ma
estro A. Mikulskio atkurtos 
giesmės. Nors ir nepalan
kiose karo meto sąlygose, 
Čiurlionio ansambliui teko 
koncertuoti ir Berlyne.

Karui pasibaigus, 1945 
metais aliantų surengtoje 
pergalės šventėje Bad-Scha 
chene Čiurlionis atliko šios 
šventės programą. Po šio 
koncerto Čiurlionio ansam
bliui išduodamas prancūzų 
I-sios Armijos karinio teatro 
pažymėjimas su pilnu pripa 
žinimu, išlaikymu ir privile
gijomis. 1945-49 metų lai
kotarpyje ansamblis koncer
tuoja aliantų kariams, lietu
viams ir kitataučiams pasi
traukusiems iš savo tėvynių, 
bei kitai Vakarų Europos 
publikai. Šiame laikotar
pyje Čiurlionio ansamblis 
pasiekia profesionalinį lygį.

Minėjime kalba inž. dr. Emanuelis Jarašūnas.
U. Bacevičiaus nuotr.

1949 metų emigracija 
išsklaidė lietuvio išeivio mi
ražus apie pasirinktąją žemę 
,kai daugumoje išsilavinu
sių lietuvių išeivių susidūrė 
su gyvenimo realybe atsiras 
darni fabrikuose, siuvyklo
se bei kasyklose. Ir tokioje 
būklėje lietuvis išeivis glau
dėsi ir guodėsi savųjų tarpe, 
pasekdamas ankstyvesnės 
emigracijos keliais, buriant
is į lietuviškos aplinkos prie
globstį, nes čia, po monoto
niškos dienos darbo fabri
ke, rado dvasiai ramybę. 
Čia vėl daina skaidrino 
kasdienybę ir drauge žadi
no nostalgiją...

Čiurlionio ansamblis, la
bai artimas lietuviui išeiviui, 
liaudies daina perkėlė juos 
atgal į tėviškę, praeitį, na
mus - nes čia viskas buvo 
svetima, netikri namai. Ir 
koncertuose baigiamąja 
daina drąsiai ir ryžtingai 
traukė "Namo broliukai, na
mo jaunieji ... čia ne mūsų 
nameliai". Tėviškės namų 
grožis prisiminimuose atro
dė pasakiškas, nes jau supra
to, kas taip brangaus praras
ta.

Jeigu kai kas ir pasidavė 
nclemčiai emigracijoje, pa
vargo fabrike, siuvykloje, 
ar puolė į pesimizmą, tai 
Čiurlionio ansamblis negal
vojo, kad darbas bergždžias 
ar nereikalingas, bet tęsė sa
vo tikslų užmojį toliau. Di
džiosiose Amerikos ir Kana 
dos miestų koncertų salėse 

kaip Chicago Civic Opera 
House, Philadelphia Aca- 
demy of Music Hali, Came- 
gie Hali, NY, Bushnell Mc- 
morial Hartforde, Sevcran- 
ce Hali Clevelande - šviesų 
skelbimai reklamavo LTM 
Čiurlionio Ansamblį, prista
tantį Lietuvos tautinį meną. 
Tarptautiniuose festivaliuo
se - Clevelande, New Yor
ke, Philadelphijoje, o taip 
pat ir koncertuose Pietų 
Amerikoje, - Čiurlionio 
ansamblis užima išskirtinas 
vietas, laimėjimus.

Ta galinga daina, tauti
nių drabužių spalvingumas,
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Ir tai buvo paskutinis kartas...
Jurgis Janušaitis, Dirvos 

bendradarbis, grįžęs iš ALT 
S-GOS dvidešimt pirmojo 
seimo, gegužės 16 d. gavo 
liūdną žinią - Lietuvoje, Pa
nevėžyje, gegužės 10 d. mirė 
jo brolis Petras Janušauskas, 
sulaukęs 90 metų amžiaus.

Nuskardenus šiai liūdnai 
žiniai, aplankiau mielą bičiu
lį žurnalistą Jurgį Janušaitį. 
Radau jį ir žmoną Verutę su
sijaudinusius. Tariau užuo
jautos žodį, bet kas atstos 
mylimo žmogaus netekimą...

- Ir tai buvo paskutinis 
kartas. Su mylimu broliuku 
Petruku atsisveikinome 1988 
m. liepos mėn. Vilniuje, tik 
švintant. Karštai atsisveiki-

ČIURLIONIS...
(Atkelta iš 5 psl.) 

skautų okteto, Algirdo Biels- 
kaus merginų vieneto, Vy
rų okteto, Ramovėnų vyrų 
choro, kanklių ir liaudies in 
strumentų vienetų, Grandi
nėlės ir, užtikrinu! - Los An 
gėlės Vyrų Kvarteto. Tai 
vis Čiurlionio Ansamblio iš
leistos šaknys. Kiek tie mi
nėti vienetai prisidėjo prie 
mūsų bendro siekiamo tiks
lo? - Manau, kad labai 
daug!

Ir visų tų minėtų nuopel
nų pradininkai - tai a.a. ma
estro Alfonsas Mikulskis ir 
visų mūsų mylima, Čiurlio
nio ansamblio širdis, p. Ona 
Mikulskienė. Jie pašventė 
savo gyvenimą lietuviškai 
dainai, giesmei, menui. 
Džiaugiamės ir didžiuoja
mės jų ištverme ir meile sa
vo darbui.

Atėjo nauji laikai, Lietu
va vėl atgimsta! Lietuvis 
dainuoja savo noru pasirink
tas, gal kiek ir primirštas dai - 
nas. O mums ir toliau dai
nos jėga bus reikalinga. Rei
kalinga, kad nenutoltume 
nuo savo žemės Lietuvos, 
kad ruošdamies aplankyti 
Lietuvą neabejotume va
žiuoją į namus ar iš namų.

Tegu Čiurlionio ansam
blio daina mus vienija, riša 
ir niekada neleidžia užmirš
ti, kad LIETUVIAIS ESA
ME MES GIMĘ ! ...

Kaip matome - imperi
jos griuvo anksčiau ir šian
dien griūva. O Čiurlionio 
ansamblis gyvavo ir vis gy
vuos, nes anot Maironio 
"Idėjos, jei didžios - nemirš
ta kaip žmonės".

Prezidentas John F. Kcn- 
nedy lankydamasis Berlyne 
padarė iki šiol neužmiršta
mą pareiškimą: “Aš esu ber
lynietis!” Nesilyginu prezi
dentu J.F. Kennedy, bet drą 
šiai ir su pasididžiavimu sa
kau, kad ir aš esu clevelan- 
dietis ir čiurlionietis! Ir, 
kaip toje pasakoje, galiu sa
kyti - "... ir aš ten buvau, 
dainavau, šokau, alų-midų 
gėriau ..." , nors septyniolik 
mečiui barzda gal dar ir 
nežėlė. 

nome. Ašaros abiem riedėjo 
ir krito gimtoje žemėje. Ne
bepasimatysime, broliuk, ta
rė brolis Petras. Ir mes išsis
kyrėme. Išsiskyrėme amži
nai ir tik susitiksim Aukš
čiausiojo amžinybės namuo
se... braukdamas ašaras kal
bėjo mielas bičiulis Jurgis.

Kiek aprimęs, Jurgis su 
meile prisiminė savąją šeimą 
- tėvelius, sesutes, broliukus. 
Tai vienos šeimos įvairių iš
gyvenimų, skaudžių ir lai
mingų - pynė.

Janušauskų šeima buvo 
gausi. Tėvai augino 5 sūnus 
ir tris dukras. Pirmojo pa
saulinio karo metu, užėjus 
epideminėm ligom, miršta 
jauni tėvai, palikdami aštuo- 
nius jaunamečius ir mažame
čius našlaičius. Vyriausias 
Jonas buvo 20 m., o Petras 
ėjo 18-tuosius, sesutė Pranu
tė 16-tuosius metus. Dar 
penki vaikai mažamečiai ir 
jauniausias Pranukas vos tri
jų metukų.

Brolį Joną pašaukia ka- 
ruomenėn. Išsimoko per sa
ve, į tėviškę nebegrįžta, tar
nauja pašto viršininku ir bol
ševikams okupavus Lietuvą, 
jis su visa šeima išvežamas 
Sibiran ir nukankintas neži
nomame lageryje.

Tad tėvo pareigas perima 
brolis Petras, aštuoniolikos 
melų, o motinos sesutė Pra
nutė, šešiolikmetė. Supran
tama, koks skaudus likimas 
lydi Janušauskų našlaičių 
šeimą. Brolis Petras tvirtaū-

Prieteliui

JURGIUI JANUŠAIČIUI,

jo mielai žmonai VERONIKAI ir jo 
visai šeimai reiškiame gilią užuojau
tą, Lietuvoje mirus jo vyriausiam 
broliui Petrui, ji užauginusiam.

Stella ir Vytautas 
Abraičiai

Amalija ir Mykolas 
Jagučiai

Birutė ir Vaclovas 
Dzenkauskai

Ona ir Kostas
Žolynai

ALT S-gos Daytona Beach sky
riaus vicepirmininkui

JURGIUI JANUŠAIČIUI

ir jo šeimai reiškiame užuojautą, 
Lietuvoje mirus jo vyriausiam bro
liui Petrui.

ALT S-gos Daytona Beach 
skyrius

Paskutinį kartą tėvynėje susitikę broliai: a.a. Petras, dukraitė 
Venessa Varnaitė ir Jurgis Janušaitis iš JAV. Antroje eilėje 
marti Miliutė.

gis, ramus, darbštus, rūpinasi 
visa šeima, augina brolius se
sutes, pagaliau juos visus iš
leido į savistovių gyvenimą, 
o brolį Jurgį į mokslus, at
siųsdamas iš tėviškės duo
nos, dešrų, nes kitos pagal
bos teikti nebuvo galimybių.

Išaugo pavyzdinga, susi
klausanti Janušauskų šeima, 
o Sidabravo klebonas dažnai 
šią šeimą statydavo gyveni
mo gražiu pavyzdžiu.

Pagaliau vyresnio am
žiaus sulaukęs, visus į gyve
nimą išleidęs, sukuria šeimą 
ir Petras. Susilaukia trijų sū
nų - Povilo, Adolfo ir Prano 
ir dukros Genės. Visus iš
mokslina ir į gyvenimą išlei
džia, nešdamas sunkią šei
mos auklėjimo naštą, nes jo 
žmona anksčiau išėjo amži
nybėn.

O kai susitiko Lietuvoje 
dar kartą broliai-Pctras Janu
šauskas ir Jurgis Janušaitis, 
pokalbių nebestokojo, valan
dų valandomis drauge buvo, 
drauge keliavo, dalinosi pa
čiu gyvenimu ir rūpesčiais. 
Gi savo žemiškos kelionės ir 
šeimos vargus išsakė žo
džiais, kuriuos brolis Jurgis 
įrašė į juostą ir tai liks ilgam 
prisiminimui.

A.a. Petras Janušauskas 
buvo šviesus, apsiskaitęs 
ūkininkas, neprikl. Lietuvos 
laikais ilgametis apylinkės 
seniūnas. Labai mielo būdo, 
turėjo daug sąmojaus, buvo 
visų kaimynų mylimas. Prie
šų neturėjo. Tik bolševikams 
antrą kartą sugrįžus, buvo 
suimtas, Šeduvoje tardytas, 
muštas, vis reikalaujant nu
rodyti kur yra dingęs brolis 
Jurgis. Deja abu brolius liki
mas buvo išskyręs ir Petras 
tikrai nežinojo Jurgio likimo.

Paskutinį kartą Lietuvą 
aplankė brolis Jurgis su žmo
na Veronika Janušaičiai ir jų 
dukraitė Vanessa Varnaitė iš 
Kalifornijos. Ir buvo nuosta
bu, kai Janušaičių dukraitė 
pamilo senelį Petrą. Kas rytą 
sutikusi išbučiuodavo, išklau 
sinėdavo, ar senelis nepavar
gęs, rasdavo bendrą su sene
liu kalbą, o senelis Petras bu
vo laimingas sutikęs Vanesy- 
tę. Ir kai ji sužinojo apie se
nelio Petro mirtį pravirko ir 
sakė melsis už gerąjį senelį, 
jo nepamirš.

Palaidotas mylimos gim
tinės Sidabravo kapinėse.

Šiam šviesiam tėvynės 
sūnui, karštai mylėjusiam sa
vąją žemę, ją purenusiam, 
mylėjusiam šeimą ir žmones, 
Aukščiausias tesuteikia am
žiną ramybę.

Bičiulis

DRIVERS HOUSEHOLD 
GOODS 

Shervvood Van Lines needs 
several experienced Household 
Goods Drivers. Put your tractor 

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

Drug Screen Reęuired.
Call Collect 512-271-7603 

(14-20)

BOSTON
SPORTO ŠVENTĖ

Š.m. gegužės mėn. 26-28 
dienomis Bostone įvyks 40- 
tasis Šiaurės Amerikos Lie
tuvių Fizinio Auklėjimo ir 
Sporto Žaidynės. Kviečiami 
sportininkai dalyvauti ne tik 
iš Amerikos bei Kanados, bet 
taip pat atvyksta Moterų 
Rinktinė Komanda iš Lietu
vos.

Registracija The Quincy 
Bay Inn viešbutyje ir So. Bos 
ton klube penktadienį, gegu
žės 25 d. Susipažinimo vaka
ras šeštadienį So. Bostono 
klube. Po sporto varžybų 
šeštadienį, sportininkų balius 
- Quincy Bay Inn. Sekma
dienį vakare šokiai Bostono 
lietuvių klube.

Dr. J. GIRNIAUS 
SUKAKTIS

Gegužės 25 d. sukaks 25 
metai Dr. Juozui Girniui, lie
tuvių filosofinės minties 
brandintojui Lietuvoje ir iš
eivijoje, Lietuvių Enciklope
dijos rekaktoriui. Tos sukak
ties minėjimą ruošia Lietuvių 
Enciklopedijos leidykla ir 
Bostono lietuvių organizaci
jų komitetas. Minėjimas 
įvyks birželio 3 d. 3 vai. po 
pietų So. Bostono Lietuvių 
Piliečių d-jos trečio aukšto 
salėje. Minėjime apie jubi
liatą kalbės So. Carolinos 
universiteto filosofijos prof. 
dr. Ignas Kęstutis Sknipske- 
lis. Minėjimo progą praves 
Zita Krukonienė - Lcbcdžiū- 
tė. Po programos kavutė.

AKTUALI IR ĮDOMI 
PASKAITA, Gegužės 1 d. 
So. Bostono Lietuvių Pilie
čių d-jos patalpose suorga
nizuota adv. William Hough 
iš New Yorko paskaita Lie
tuvos reikalais sutraukė daug 
Bostono ir apylinkės lietu
vių. Su paskaitininku susi
rinkusius supažindino Ginta
ras Čepas, pabrėždamas jo 
tarptautinės teisės žinias ir 
patirtį Lietuvoje, kur jam te
ko būti paskutinių įvykių ne 
tik stebėtoju, bet ir aktyviu 
dalyviu, teikiant patarimus 
tarptautinės teisės klausi
mais. Pats paskaitininkas 
virš valandos įdomiai, taik
liai ir patraukliai aiškino Lie
tuvos kovą už valstybingumo 
atstatymą, iškeldamas netei
sėtai vykdomą Lietuvos oku
paciją, nepagrįstą Lietuvos 
jaunuolių šaukimą į Raudo
nąją armiją, okupacinės ka
riuomenės neteisėtus veiks
mus Lietuvoje, tariamą išsto
jimo iš Sovietų S-gos įstaty
mą, Lietuvos gyventojų ne
palaužiamą ryžtą ir užsienio 
lietuvių jaunimo pasiauko
jimą savanoriškai Lietuvoje 
atliekant atsakingą darbą. 
Vėliau jis atsakinėjo į įvai
rius klausimus. Susirinku
sieji dėkojo paskaitininkui 
karštais plojimais ir atsistoji
mu. Tai retas Lietuvos bi
čiulis.
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Radiacija iš Kremliaus Jonas Kiznys

1940 m. Stalino tankai 
įstūmė Lietuvą į Sovietų Są
jungą, M. Gorbačiovo tankai 
jai pastoja kelią į laisvę. Gal 
tuos du tankistus galima su
jungti lygybės ženklu?...

Mokslinis socializmas 
moksliškai įrodė (70 metų 
eksperimentu), kad komunis
tų misija Žemėje baigta. 
Bandymas sukurti rusų carų 
imperijoj socializmo modelį, 
kuris būtų etalonas Žmonijai 
laimingo gyvenimo, baigiasi 
grėsminga nesėkme. Dar ne
seniai tikėtasi sutikti XX pir
mąjį amžių marksizmo - le
ninizmo saulėje, o dabar ten
ka grumtis su skurdu enkave- 
distinio socializmo radiacijos 
iš Kremliaus suniokoto gyve
nimo sąvartoj. Milžiniškos 
neapskaičiuojamos aukos 
mestos į enkavedistinio ko
munizmo Molocho nasrus tik 
išryškino teroristų sąmokslo 
siaubingą antižmogišką pri
gimtį, nesuderinamą su jo 
pažadų saulėtos ateities lai
mingu gyvenimu. XX-tam 
amžiui baigiantis matome 
rezultatus to klaikaus ekspe
rimento.

Dar ir šiandien moder
niausių ginklų gamybai ski
riami bilijonai nepaisant So
vietų Sąjungos gyventojų 
skurdo - stokos būtiniausių 
buities reikmenų. Todėl vi
sai tikros ir logiškos didžio
joj spaudoj sutinkamos pas
tabos: bet kodėl Vakarai turi 
lieti ašaras dėl režimo, kuris 
vis dar išleidžia milžiniškas 
sumas ginklam, kad galėtų 
valdyti didžiulę imperiją su 
užgrobtais kraštais, kur žmo
gaus ir piliečių teisės ir lais
vės yra laikomos savo krašto 
išdavimu?

Didžiųjų valstybių poli
tikai, ideologai mėgsta suras
ti savo tautom skirtas istori
nes misijas (galbūt istorijos 
mūzos Klejos), kurias di
džiosios tautos privalo vyk
dyti istorijos dinamikoj. Ru
sų tauta paveldėjo iš Byzan- 
tijos Rytų Ortodoksų Bažny
čios apaštališkąjį mokslą ir 
misiją vesti rusų tautą ir visą 
Žmoniją tiesos keliu. Kartu 
iš Byzantijos (Romos imperi
jos rytinės dalies) atėjo ir po
litinis principas: "įstatymas 
yra kas princui patinka".

Romai kritus, jos impe
rijos rytinės dalies sostinė 
Konstatinopolis tampa An
trąja Roma politine prasme ir 
imperijos gyventojų sąmo
nėje. įsigali cezarpopizmas: 
Imperatorius Ortodoksų Baž
nyčios struktūroj vyriausias 
kunigas-Dievo vietininkas 
Žemėje. Turkam užėmus 
Konstatinopolį (1453), žlun
ga Byzantijos imperija. Tuo 
metu pradeda kilti Maskva. 
Jos kunigaikščiai siekia ap
jungti savo valdžioje visas 
rusų žemes. Didysis Mask
vos kunigaikštis Jonas IV, 
Žiaurusis, pirmasis pasiskel

bia caru, visų rusų žemių 
valdovu (1547). Jis tęsia ir 
gilina autokratiją, pradėtą Jo
no III Maskvos kunigaikšti
joje.

Apie tą laiką, o gal dar 
anksčiau, prabyla Trečios 
Romos teorija, kuria priski
riama Maskvai Byzantijos 
Rytų Ortodoksų Bažnyčios 
misiją - gelbėti ir išlaisvinti 
Žmoniją. Maskva, trečioji ir 
paskutinioji Roma, paveldėta 
misiją vykdė ir tebevykdo, 
grobdama svetimus kraštus.

Didžiosios jėgos vykdy- 
mos jom skirtas ar išrastas 
misijas, dažnai nuklysta į 
šunkelius, pamiršę anų laikų 
Romos valstybės vyrų trum
pai ir aiškiai pasakytą išmin
tį: Salus populi suprema lcx 
esto - Piliečių (visuomenės) 
gerovė tebūnie aukščiausias 
įstatymas. Mažesnės ar di
desnės valstybės be globali
nių misijų žymiai daugiau 
rūpinasi savo krašto gyven
tojų dvasine bei materialine 
kultūra.

Po Spalio revoliucijos 
(1917) carų Rusijos misijoj 
rusų tautos paskirtų Rytų 
Bažnyčių ortodoksijos dag- 
mų šviesoje vesti tautas tie
sos keliu - perima Rusijos 
komunistai bolševikai, Leni
no šalininkai. Tai teroristų 
sekta, 1903 m. Rusijos so
cialdemokratų suvažiavime 

GELBEKIM LIETUVĄ 
IR JOS ŽMONES!!!!

Lietuvai skubiai reikalingi vaistai, gydomosios 
priemonės ir chirurginiai instrumentai.

“Lithuanian Hotline” rūpinasi šių reikmenų 
urmu pirkimu ir greitu pristatymu tėvynėn.

Be jūsų paramos mūsų sergantieji 
broliai ir sesės, invalidai, seneliai, 
vaikai ir kūdikiai nebus išgelbėti.

Prašome rašyti čekius 
“LITHUANIAN MERCY LIET” 
ir siųsti šiuo adresu: 
“Lithuanian Hotline” 
511 E. 127th Street 
Lemont, IL 60439 
Platesnei informacijai 
skambinti: 1-708-257-6777

X

i 

f

Lithufi'nian 
“HOTLINE”
511 E 1 27th Street. Lemont. II. 60439 
(706)257-677 7 • Fax (708) 257-6887

Sį vaistų vajų rvinia VI ĮKAS. JAV Lietuviu Bendnioi liūne, Al .TA ii kitos oigani/acij* »*.

Londone, pasisakę už val
džios užgrobimą, už prievar
tą, už terorą Ten tada gimė 
bolševikinė diktatūra.

Marksas nemini jokio 
socialistinio modelio. Jo 
doktrinoj proletarai, skaitlin
giausia visuomenės dalis, 
privalo paveržti valdžią iš 
kapitalistų ir darbininkų kla
sės diktatūroj kapitalistinę 
santvarką pakeisti į socialis
tinę. Toks epochinis per
versmas yra darbininkų kla
sės paskirtis - jos misija isto
rijos procese.

Lenino bolševikai užgro
bę valdžią proletarų klasės 
vardu tęsė revoliucinę per
tvarką visuomenės ir val
džios aparato. Žiaurios akci
jos taktika jie sukūrė fana
tiškos materialistinės ideolo
gijos administraciją Rusijoj, 
po revoliucijos pavadinta 
Sovietų Sąjunga teigiant, kad 
valdžia yra išrinkta darbinin
kų tarybų (sovietų).

1940 m. Lietuva buvo 
užgrobta, ir Stalino tankai 
nubalsavo Lietuvos Respub
liką įjungti į Sovietų Sąjun
gą. Lietuva pateko į politi
nio,ideologinio teroro ir rusų 
šovinizmo sužalotų žmonių 
terpą, kur individui paneigtos 
visos teisės ir laisvės. Lietu
va iš karto pasijuto svetima 
tame siaubingame krašte, te
roro užgožtame. Tai pajuto 

ir okupantas prievarta įjun
gęs Lietuvą I Sovietų Sąjun
gą. Jo reakcija buvo pikta ir 
žiauri. Okupantas pradėjo 
žudyti ar tremti į Sibirą Lie
tuvos gyventojus, lietuvius ir 
visus kitus.

Šiuo metu verta ir svarbu 
priminti Kremliui žinomus 
faktus, kurie nenuneigiamai 
įrodo, kad Lietuvos Respub
lika prievarta įjungta į Sovie
tų Sąjungą, ir todėl sufabri
kuotos konstitucijos jos ne
saisto, taigi daugiau negu 
keista, nieko gudresnio nesu- 
galvojant vis kartoti, kad 
Lietuvos Sąjūdžio Seimo 
Aukščiausios Tarybos Lietu
vos nepriklausomybės atsta
tymo paskelbimas kovo 11, 
90 Vilniuje - yra nelegalus.

Po Sovietų invazijos į 
Lietuvą tuoj prasidėjo nakti
nė akcija buvo teroro pradžia 
suplanuota Kremliuje Lietu
vos žlugdymui. Prieš karo 
pradžią, birželio 14, 41, pir
mieji tūkstantinių transportų 
traukiniai pradėjo ilgą kelio
nę į Sibiro miškus. Per vieną 
savaitę kelios dešimtys tūks
tančių Lietuvos gyventojų 
buvo suvaryti į prekinius va
gonus ištrėmimui į rytus.

Vos supoškėjus pirmiem 
karo šūviam, Lietuva pakilo 
su ginklu paskubėti išguiti 
rusus iš Lietuvos. Buvo tai 
spontaniškas prasiveržimas 
džiaugsmo ir vilties, neapy
kantos ir keršto troškimas - 

gilumos kylantis geismas 
nors trumpam atsikvėti lais
vės gaiva.

Po karo dar baisiau - tik
ras siaubas! Šimtai tūkstan
čių, jaunų, senelių ir vaikų 
sugrūsti į prekinius trauki
nius, troškinami ir dusinami 
važiuoja pražūčiai į žiaurųjį 
Sibirą.

Neišvengiamas klausi
mas, kodėl tokios mongoliš
kos žiaurybės yra daromos? 
Atsako pati tauta: Tautos pa
sipriešinimą okupanto prie
vartai okupantas malšina kuo 
žiauriausiai. Herojiškas par
tizaninis karas su tragiška 
perspektyva nenuneigiamai 
patvirtina. Du ginkluoti su
kilimai ir taikus nepriklauso
mybės atstatymo paskelbi
mas kovo 11 akivaizdžiai pa
demonstravo tautos valią. 
Pogrindžio rezistencija per 
visą okupacijos laikotarpį 
kuris ir dabar tebesitęsia, 
ryžtingai pareiškė savo valią 
į apsisprendimo teisę. O 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronika visam pasauliui pas
kelbė apie okupanto kursto
mą tikinčiųjų persekiojimą.

Situacija aiški ir Lietu
vos valdžia pasiryžusi vyk
dyti tautos valią, bet okupan
to prezidentas, užsispyręs 
fanatikas, reikalauja, kad 
Lietuvos valdžia suderintų 
savo veiksmus su Sovietų 
Sąjungos konstitucija. 
Lietuva žino kokios tos 
konstitucijos Kremliaus 
sufabrikuotos, ką jos reiškia 
Lietuvai, ir Lietuva nieko 
bendro su jomi neturi.

Sovietų konstitucijos res
publikom nieko gero nele
mia. 1977 metų konstitucija 
dar daugiau suvaržo tautinės 
kultūros ugdymą negu 1936, 
vadinama Stalino konstitu
cija. Lietuvos Respublika 
nelegaliai įjungta į Sovietų 
imperiją prievartaujama pasi
likti Kremliaus Fašistinėj ra
diacijoj. Niekas negali tau
tai paneigti teisės gintis, jei
gu jai gresia pavojus būti su
naikintai, o jeigu kas neigia 
tą įgimtą teisę tai grobikas 
okupantas, kuris kėsinasi ją 
sunaikinti. Čia labai panašu 
į atvejį, kai žmogui bandito 
užpultam, niekas negali pa
neigti teisės gintis - joks pa
žymėjimas teisę gintis - jam 
nereikalingas.

Sovietų Sąjungos konsti
tucijų tendencija pernelyg 
aiškios, kad dėl jų paskirties 
reikėtų abejoti. Komunistų 
propaganda įkyriai įtaigojo ir 
aiškino reikšmę ir laimę tai
kingo tautų sanbuvio, kalbė
jo apie tautų sulydynimą 
ateities komunistinėj ben
druomenėj.... Bet greitai pa
aiškėjo, kad visa tėra rusini
mo politikos taktika sunai
kinti tautas užgrobtoj carų 
imperijoj.

Lietuvos Respublika ne
tolimoj praeityje patyrusi mil
žiniškus nuostolius, šiuo me
tu niokojama ir daužoma ir ži- 

(Nukelta į 8 psl.)
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nodama okupanto planus, 
kaip ateityje bus apvagiama 
ir dusinama - paskelbė atsta
tanti nepriklausomybę ir pa
sitraukianti iš Sovietų Sąjun
gos.

M. Gorbačiovas Lietu
vos vyriausybės sprendimą, 
vykdymą tautos valios, laiko 
neteisėtu aktu, nes žengta 
drąsus žingsnis be jo pritari
mo ir nepaisant Sovietų Są
jungos konstitucijos. Gorba
čiovo pastabos iš tikrųjų nie
kinės, nes pamiršta ar igno
ruojama realus istorinis pro
cesas, kaip Lietuvos Respub
lika pateko į Sovietų Sąjun
gą.

M. Gorbačiovas, duotas 
ypatingas diktatūrines teises, 
švaistosi jomis lyg vaikėzas 
pagriebęs į rankas šautuvą ir 
ieško progos į ką taikyti ar 
šauti.

Jdomu ir neaišku, ką M. 
Gorbačiovas važinėdamas po 
Vakarų Europą, tuomet dar 
tik SS komunistų partijos pir 
mas sekretorius, kalbėjo ir 
kaip aiškino savo planus Eu
ropos politikam, kad jie pati
kėjo juo ir dabar remia jo 
despiratines pastangas gelbė
ti bolševikinio teroro priemo
nėm irstančią imperiją. Pri- 
leistina, pirmasis sekretorius 
suvokė apie tautų apsispren
dimo teisę ir kitas politines 
vertybes, kurios sudaro - iš
reiškia politikos moralinį pa
grindą, bet grįžęs į savo im
periją jis tampa vėl moraliniu 
lavonu ir tą stebuklingą me
tamorfozę parodo kruvinais 
spektakliais Lietuvoje - Vil
niuje ir Kaukazo respubliko
se. Kruvinas egzekucijas at
lieka ginkluoti huliganai (sa
koma, kad tai esą sovietų ka
riuomenės daliniai), jas stebi 
terorinio stabilumo apologe
tai manydami, kad visa tai 
reikalinga bolševikų impe
rijos tęstinumui.

Gorbačiovo kruvinos eg
zekucijos atrodo lyg būtų už
sakytos jo gerbėjų, ir prime
na prieš du tūkstančius metų, 
mūsų eros pradžioje, Koli
ziejaus arenoje laukinių žvė
rių draskomus pirmuosius 
krikščionis. Koliziejaus are
noje vykę spektakliai irgi bu
vo pataikavimas stabilumo 
politikos apologetam.

Lietuvos Respublika pa
rodė tikrąjį kelią į stabilumą, 
pagrįstą laisvos tautos apsi
sprendimo valia.

Kol neturės laisvės res
publikos, norinčios pasi
traukti iš Sovietų Sąjungos, 
tol nebus nei perestroikos nei 
stabilumo.

Gorbačiovo kalbose ret
karčiais tarp eilučių galima 
pajusti slypianti grasinimą, 
kad Sovietų Sąjunga tiek ga
linga, kad ji gali pasielgti, 
kaip jai patinka, ypač turint 
problemų su silpnesniais tuo 
pretekstu, kad siekiama 

"aukštesnių tikslų" o dar tu
rint paramą ir pritarimą...

Turbūt tiesa, kad grėsmė 
iki dantų apsiginklavusio te
roristo skatina industrinių 
kraštų demokratijas maisto ir 
technologijos duokle bei pa
taikavimu raminti grobio ir 
pergalės ištroškusius imperi
jos despotus bado šmėklos 
bauginamus chaoso verpe
tuose prarasti užgrobtas tau
tas ir imperiją... To nenori ir 
Michailo Sergievičiaus ger
bėjai tikėdami, kad jis išgel
bės imperiją, įgyvendins de
mokratiją, imperijos ekono
miką pertvarkys į konkuren
cinę rinkos sistemą.

Einant į derybas, reikia 
žinoti su kuo kalbėsi, kas ir 
koks yra derybų partneris. 
Paskelbus Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimą, Lie
tuvos vyriausybė jokiu būdu 
negali pradėti derybų su Gor
bačiovu dėl jo bukaus fana
tizmo. Jis įžūliai prikaišioja
V. Landsbergiui, dabartiniam 
Lietuvos prezidentui, kad ne
priklausomybės paskelbimas 
yra nelegalus, nes nesitarta 
su juo ir nepaisyta S. Sąjun
gos konstitucijos. Tiesiog 
nuostabu! Gorbačiovas arba 
sąmoningai gina neteisėta - 
nelegalų nepriklausomos 
Lietuvos Respublikos įjun
gimą į S. Sąjungą arba jis ne
žino savo krašto ir Lietuvos 
istorijos. Prisimena tas žino
mas pasakymas: žmonės ne
žiną istorijos visuomet pasi
lieka vaikai.

Kas sąžiningai galvoja ir 
žino Lietuvos praeitį tam ne
reikia aiškinti, kodėl Lietuva 
negali pasilikti S. Sąjungoj. 
Lietuva pateko į tokį kraštą, 
kur jo gyventojam draudžia
ma savarankiškai galvoti, kur 
valdžia pati save išsirenka. 
Bolševikinė nomenklatūra 
pati pasiūlo jai parankius 
kandidatus ir jie išrenkami, 
nes kitų nėra. Teisingai vie
no pastebėta: aiškus politinis 
onanizmas. Liguista, val
džia, apsirijusi nomenklatū
ra, sufabrikuoja sau palan
kias konstitucijas, jos visos 
nukreiptos prieš respublikas 
su įžūliom rusinimo tenden
cijom imperijos tęstinumui 
išlaikyti.

Konkrečiu šio meto Lie
tuvos atveju beprasmis li
guistas Gorbačiovo piktžo
džiavimas įžūliai prikaišio- 
jant Lietuvai nepriklausomy
bės atstatymo paskelbimą ir 
Sovietų konstitucijos nepai
symą, konstitucijos, su kuria 
Lietuva nieko bendro neturi.

Štai ir aiškėja, kaip S. 
Sąjungos Prezidentas, netu
rėdamas jokių teisinių argu
mentų, pradėjo terorą ir 
smurtą prieš Lietuvos gyven
tojus, norėdamas priversti 
Lietuvos vyriausybę atšaukti 
Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo paskelbimą. Truk
domas tvarkingas kasdienos

Išliekant savimi Rūta Klevą Vidžiūnienė

Ateina į pasaulį laisvė ir 
su ja kažkoks svaigulys. Da
linai džiaugsmas, dalinai ir 
baimė. Vėliavos, vėliavos, 
šūkiai ir žmonių minios, 
sveikinančios rytojų. Ką jis 
atneš, ar žmonės sugebės tą 
laisvę tiek pažaboti, kad be
sigardžiuodami ja nenugar
mėtų į bedugnę? - klausiame 
savęs.

Tokias mintis sukėlė vie
nas rimtas straipsnis apie 
kultūrą, jos ateitį bet gal la
biausia apie laisvės blogąsias 
pasėkas, kai komunizmo te
rorą nugali niekad nepažintos 
laivės varžtų visiškas nebu
vimas. Mūsų krašte laisvė 
dar žengia pirmuosius žings
nius šiame taip priešiškame 
dviejų imperijų pasaulyje, - 
bet štai minėtame straipsnyje 
(Ruth Gruber, Cristian 

darbas, užimami pastatai, 
daužomi nekalti žmonės, te
rorizuojami visi gyventojai, 
tankais ardomas Vilniaus 
gatvių grindinys. Ta Gorba
čiovo teroro ekspedicija į 
Lietuvą - kaip ją suderinti su 
jo kalbom, kurias jis kalbėjo 
Vakarų politikam kelionėj po 
Europą ir Ameriką? Turbūt 
nekartą jam priminta tau
tų apsisprendimo teisė, ir jis 
su tuo sutiko. Kuo galima 
pakeisti tautos valios aktą, 
jeigu jis skaitomas nelega
lių?...

Ar Gorbačiovas atsily
gins už tas niekšybes, kurios 
dabar jo įsakymu vykdomos 
Lietuvoj? Ar visa tai nėra li
guistoj S. Sąjungos atmosfe
roj sužalotų genų logikos re
zultatas?

Šio meto įvykiai Sovietų 
Sąjungoj primena prieš 20 
metų Harper & Row išleistą 
Andriejaus Amalriko neilgą 
studiją - Will the Soviet 
Union Survive Until 1984?, 
by Andrei Amalrik - Ar So
vietų Sąjunga išgyvens iki 
1984?

[žvalgioj analizėj A. 
Amalrik parodo, kaip po Sta
lino mirties Chruščiovui įsi
tvirtinus prasidėjo opozicija 
Sovietų Sąjungoj bolševikų 
rėžimui. Pirmoji stadija bu
vo kultūrinė opozicija, ją se
kė samizdat laikotarpis, o po 
jo jau ėmė veikti demokrati
nis sąjūdis - politinė opozi
cija.

Tos studijos įdomi išva
da: Aš neabejoju, kad didelė 
Rytų Slavų imperija, sukurta 
Vokiečių, Byzantijos ir Mon
golų įžengė į paskutinius eg
zistencijos dešimtmečius. 
Kaip priėmimas krikščiony
bės atitolino Romos Imperi
jos žlugimą, bet nesulaikė 
nuo neišvengiamos žūties, 
taip Marksizmo doktrina su
laikė Rusų Imperijos, Tre
čiosios Romos, suirimą, bet 
neturi jėgos jį sukliudyti.

Science Monitor) kritiškai 
žvelgiama į jau kiek prakti
kos turinčioje Čekoslovaki
joje, o išreikštos mintys labai 
tinka ir mūsų tautos atvejui.

Komunistų atneštą pries
paudą čekų tautai garsus vo
kiečių rašytojas Heinrich 
Boll yra pavadinęs kultūros 
kapinynu. Kas galėjo, bėgo į 
užjūrį, kiti slėpė savo kūrybą 
pogrindyje, arba dėl to atsi
dūrė kalėjimuose. Todėl da
bar, pakilus geležinei uždan
gai ir tautai beveik svaigstant 
nuo daugeliui niekad nepa
žintos laisvės, sužydėjo, su
žaliavo visos kultūrinės sri
tys. Godžiai skaitomos se
niau nepasiekiamos knygos, 
pasipylė žurnalai ir laikraš
čiai, teatrų pastatymuose per
pildytos salės ištroškusių nau
jų idėjų ir veikalų.

Ar nepasikartoja tas vis
kas ir mūsų krašte? Tačiau 
čia verta susidomėti ir čekų 
spaudoje pasirodančiais pers
pėjimais bei nuogąstavimais.

Kas finansavo seniau 
visus kultūros poreiškius, jei 
ne tautą viena linija vedanti 
marksistinė valdžia? Juk ten 
nebuvo svarbu, kiek pelno ar 
nuostolio atneš tie kultūriniai 
pasireiškimai, o tautai nebu
vo kitos išeities, kaip skaityti 
tai, kas buvo rašoma, eiti į 
kinus, nežiūrint filmų propa
gandinės, ryškiai pabrėžtos 
minties, - viską finansavo 
gausios "kultūros ministeri
jos ir auklėjimo institucijos".

Ir štai staiga teatrai, spau 
da, dailė tapo atiduoti publi
kos valiai. Kodėl, tadgi, ne
reikėtų tuo tik džiaugtis, ma
tant laisvai suklestėjusi kūry
binį pasaulį?

Kas perėmė to pasaulio 
finansavimą? Laisva rinka. 
Čekai greitai pajuto, kad tie, 
kurie nusprendžia sumažėju
sią naujų pastatymų atranką, 
yra priversti iš anksto pagal
voti, kokia dalis publikos la
biausiai pastatymu domėsis. 
Kiek žmonių gali prenume
ruoti 50 laikraščių ir žurnalų, 
kiek žmonių gali sau leisti 
eiti kas savaitę į teatrą? Re
zultate tie, kurie dabar turi iš 
pramogų pragyventi, vis la
biau palinksta į žymiai pi
gesnį amerikietiškų filmų 
importą, negu į savus bran
gius ir mąstyti verčiančius 
pastatymus. Po keleto tokių 
rimtų užsimojimų buvo pri
eita išvados, kad vietoj poli
tinės cenzūros dabartinė 
realybė yra finansinė cenzū
ra, kurioje masinę žiūrovų 
grupę daugiau traukia lengvi, 
nieko bendro su sava tauta ir 
jos auklėjimu turintys veika
lai, negu savų autorių išmąs
tytos teatrų ir filmų serijos. 
Rezultate tautą užplūdo men
kos moralinės vertės filmai, 
pigių juokų ir ant pornogra
fijos ribos kabą pastatymai.

Rūpestis rimtas. Lėšų 

trūkumas vers mažinti savos 
kultūros išlaikymo, savai 
tautai reikšmingų teatrų ir 
filmų gaminimo galimybes, 
užgoždamas tautinį savitu
mą, aukštą artistiškumo lygį 
ir pasiųsdamas tautos kultū
rininkus ieškoti kitų pragy
venimo šaltinių. Nes šiuose 
sluoksniuose žodis "komer
cinis" jau yra tapęs nešvaria 
sąvoka.

Čekų kultūros ministerija 
paskelbė iššūkį, kad grynai 
dėl techniškos perfekcijos jie 
atsisako aukoti savo tautinių 
bruožų identiteto savitumą. 
Europa turi gilias šaknis sa
vose kultūrose ir vertybių 
skalėse, negu jungtinės vals
tybės, kur komercija ir pasi
sekimas yra tapę religijomis. 
Mes galvojame, sako kultū
rininkai, kad gyvenimo pras
mė yra daug gilesnė ir svar
besnė už šmaikščią techniką 
ir pasisekimą. Mes norime 
įdomių ir svarbių knygų ir 
mes suprantame, kad nors 
totalitarizmo jau praeityje, 
iškilo naujos problemos, ku
rias tautai reikės labai rimtai 
persvarstyti.

Lietuvoje mes tebegyve
name dvasinio pakilimo lai
kotarpyje. Tauta, aišku, pir
moje vietoje ištroškusi lais
vės. Nesuvirškino mūsiškių 
rusiška ir komunistiška gal
vosena, tad dabar turime at
kreipti dėmesį ir į antrosios 
imperijos polinkį visus su
vienodinti. Tuo reikia pradė
ti rūpintis jau dabar, auklė
jant jaunąją kartą.

į KURSE

ANESTHET1ST 
CRNA

Full-lime position available in 7
M.D., 9 CRNA group supplying an
esthesia services ai Underwood- 

Į Memorial Hospital, VVoodbury, NJ.
; Anesthesia services indude all ser

vices except open heart surgerv.
Competitive salary. Fringe benefits 
indude pension. health care, life in
surance, & disabilitv insurance.
Persons interested in thls position 
please send C.V. to:

ARG Anesthesia Assoc, P.A.
P.O. Box 745, VVoodbury NJ 08096 
or call Anthony R. Giorgio, M.D.

1-609-845-0106 ext2357

OPPORTUNITY FOR
REGISTERED NURSES 4 LPN's 

To work & live in a small congenial community. 
Colin Anderson Center has immediate open- 
nings for registered nurses & LPn's for all shifts. 
Apply. call or wrile to:

Ghistaine Douglas
Colin Anderson Center. P.O. Box 106 

St. Matys , W. Virginia 26170 
304-684-2441 EOE

(3-22)

POSITION available in 
May 1990 for

OCCUPATIONAL 
THERAPIST 

to loin a team worklng 
vvith developmentally 
disabled and mentally Iii 
Indlvlduals In a day pro- 
Sram settlng. Responsl- 

lllties include assess- 
ments, team meetings, 
treatment plannlng and 
documentatlon. B.S. in 
O.T. and A.O.T.A. cer- 
tlflcatlon reųulred. Com
petitive salary and ex- 
cellent fringe benefits. 
Contractural arrange- 
ments wlll be consldered. 
Call or send resume to: 
Scott Rlchards D.D. Su- 
pervlsor, Huron County 
Communty Me n t a I 
Health, 1108 S. Van Dyko, 
Bad Axe MI 48413. (517) 
269-9293. EOE.
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Lithuanian Hotline
Daug kam vis dar neaiš

ku, kokiais tikslais Chicagos 
apylinkėj įsisteigė "Lithua
nian hotline", kodėl ji nepri
klausomai veikia nuo VLI- 
K'o, JAV LB, ALT'os ir pn. 
Šiuo klausimu pasiteiravus 
‘Hotline" komitete, gautas 
atsakymas: praėjus dviem 
savaitėm po Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo, išei 
vijos lieutviai labai mažai 
buvo informuojami apie pa 
dėtį tėvynėje. Pradėjo sklis
ti įvairūs gandai, kurių nie
kas nei patvirtino, nei panei
gė. Susidarė žinių vaku
umas, slegiantis kiekvieną, 
besirūpinantį Lietuvos pa
dėtimi, išeivį.

Tokį didelį žinių stygį 
pajuto būrelis viduriniosios 
kartos patriotų, kurie spon
taniškai sutarė gelbėti padė
tį. Taip ir įsisteigė žinių 
agentūra "Hotline", kuri ga
na greitai sudarė žinių tink
lą, susirišusį su kitų JAV vie 
tovių tų pačių tikslų siekian. 
čiomis grupėmis.

Apie savo sumanytą veik 
lą "Hotline" komitetas infor
mavo mūsų organizacijas ir 
veiksnius, kurių dauguma 
pritarė jų iniciatyvai ir be
matant pradžiai paskyrė lė
šų. Pirmieji stambesnėmis 
sumomis parėmė VLIK'as, 
JAV LB Krašto valdyba,
L.S.T. Korp! Nco-Lithua- 
nia, įvairūs klubai, skautai 
ir kt. Taip pat į "Hotline" rė 
mėjus įsijungė pavieniai as
menys.

Pradžioje "Lithuanian 
hotline” ribojosi lik žinių tel
kimu bei jų skleidimu, ta
čiau padėčiai Lietuvoje blo
gėjant, kažkaip savaime 
šiam komitetui užkrito di
desnis darbų krūvis. Žinia, 
jaunesnis - greitesnis, juoba, 
kad komiteto nariai yra šia
me krašte baigą aukštuosius 
mokslu, gerai pažįsta Ameri
kos politinį gyvenimą ir turi 
net asmeniškų ryšių su įta
kingais asmenimis.

Apie jų veiklą greit suži
nojo TV, radijo stotys, aukš 
tieji JAV pareigūnai ir įvai
rios amerikiečių organizaci
jos. Bematant "Hotline" ta
po tikruoju žinių centru, ku 
riam 'faksus' siunčia ir Lie
tuvos atstovas Washingtonc 
Stasys Lozoraitis, ir VLIK 
ir ALT, ir JAV senatoriai, 
kongresmanai bei įvairios 
žinių agentūros.

Svarbiausia ir maloniau
sia žinia yra loji, kad "Hot
line" komitetą sudaro ne ko 
kia politinė ar ideologinė 
grupė, bet veiklūs ir suma
nūs lietuviai, kaip jie patys 
sako: tik lietuviai, pasišovę 
dirbti Lietuvai ir padėti jos 
žmonėms. Visi jie - savano 
riai, idealistai, vis pritraukią 
daugiau pagalbininkų, taip 
pat savanorių, budėtojų prie 
nuolat skambančių telefonų 

"Hotline" iniciatyvinę 
grupę sudarė šie lietuviai: 
Algis Augaitis, Algis Gudė- 
nas, Audronė ir Rimas Gul
binai, Dalia ir Vytautas Ja- 

nuškiai, Silvija ir Valentinas 
Krumpliai, Viligailė ir 
Jurgis Lendraičiai, Eglė 
Paulikienė, Jurgis Riškus, 
Kęstutis Sušinskas ir 
Pranutė Šlutienė .

Prasidėjus Lietuvoje eko
nominei blokadai ir krašte 
padėčiai blogėjant, "Hot
line" komitetas vėl subruz
do, nes pajuto, kad išeivija 
vėl tapo 'pasimetus'. Visi 
nori Lietuvai padėti, tik vėl 
nėra jokių nurodymų ...

Greitomis sušauktame 
posėdyje komitetas iškėlė 
klausimą: kas šiuo melu la
biausiai Lietuvai reikalinga? 
Ar nafta, benzinas, maistas, 
rūbai? Ne! - Lietuvai pir
moje eilėje kritiškai reika
lingi vaistai, gydomosios 
priemonės, chirurginiai in
strumentai ir pn. Pradžioje 
manyta rinkti iš tautiečių be 
receptų pcrkamųvaistų, 
kaip aspiriną, tylenol ir kt.. 
Tačiau susisiekus su Lietu
vos gydytojais paaiškėjo, 

siūlo asmenines 
paskolas su mažesniais // 
mėnesiniais 
mokėjimais 
ir ilgesnį 
laikotarpį 
išsimokėjimui?

duoda pigų
čekių patarnavimą gaunantiems 
vyriausybės čekius?

Ameritrust Company National Association Member FDIC

kad labiausiai jiems reikia 
antibiotikų, steroidų, skaus
mą mažinančių ir kt., be gy 
dytojų neįperkamų vaistų, 
taip pat vaikams skiepų, in
sulino, vaistų epileptikams, 
širdininkams ir t.t. ir t.t. 
Trūksta ir švirkštų, adatų, 
chirurginių siūlų, įvairiau
sių instrumentų, net banda
žų, chirurginių chalatų ... 
kurių iš žmonių negalima 
bus surinkti.

Tas gražus projektas lai
kinai buvo atidėtas ir pradė
ta svarstyti didesniais mas
tais. Nutarta kreiptis į vais
tus gaminančias įmones, 
pirkti urmu jų gaminius ir 
ieškoti priemonų kaip visa 
tai nugabenti į Lietuvą.

Komitetas nusprendė kol 
kas nesvarstyti kaip tos siun 
tos Lietuvą pasieks (Jų nuo
mone išeitis bus surasta). 
Dabar svarbiausias darbas - 
įmanomai greičiau reikalin
giausius medikamentus su
rinkti.

Posėdyje čia pat buvo pa 
siskirstyta darbais. Viena 
grupė įsipareigojo užmegzti 

SPĖK KURIS BANKAS
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Patarnavimas, kuriuo galite pasikliauti.

siūlo apylinkėje namams paskolas 
su žemesniu įmokėjimu ir 
žemesniais paskolos mokesčiais?

$

turi daugiausiai savo įstaigų Clevelande?

ryšius su vaistus gaminan
čiomis įmonėmis, kita - ieš
koti vaistams transporto, 
trečia - informuoti apie nu
veiktus darbus, ketvirta - rū 
pintis lėšomis ir t.t.

Trims dienoms prabėgus 
antrame posėdyje jau paaiš
kėjo darbų rezultatai: susi
siekta su 18 vaistų įmonė
mis, veltui gauti sunkveži
miai vaistų pristatymui į nu
rodytą Amerikoje vietą ir - 
įsidėmėkime - atsirado ano
nimas su lėktuvu, pažadėjęs 
nuskraidinti medikamentų 
krovinį iš JAV į ten, kur 
bus parankiausia.

"Hotline” belieka kreiptis 
į geros valios lietuvius, pra
šyti lėšų vaistams nupirkit. 
Prašoma čekius rašyti: 
"Lithuanian mercy lift" 
ir siųsti: "Lithuanian hot
line", 511 E. 127th Street, 
Lcmont, IL 60439.

Veikti reikia labai grei
tai, be jokių delsimų, nes 
lėktuvas gali skristi tik ge
gužės 21-30 d.d. .laikotar
pyje-

Šį vaistų Lietuvai vajų re 

mia Vlikas, Altą, JAV LB ir 
kitos organizacijos.

Dalia Sruogaitė

PHYSICAL THERAPIST, OR P.T7A.T., 
C. Immediate full time opportunity. Eva- 
luates, plans and implements rehabilita- 
tion programs for patiems referred by 
physicians. Represents AthletiCare at 
out-ofcenter activities and funetions. 
Mušt be licensed and hold eurrent registr- 
ation to practice In N.Y.S. and possess a 
minimum of two years in sports medidne 
environment. Competitive salary and 
comprehensive benefit program to indu- 
de: A) On site day care, B) Hospital Paid 
Retirement Program, C) Health insurance 
Programs and MANY MORE.... For more 
information contact the director of Athleti- 
care at 718-879-6037 during normai 
working hours. EOE.

N/C TAURUS and CMM OPERA
TOR - experienced Background in 
automotive models and tooling aids 
preferred. Excellent benefits, 
overtime. Opening for afternoon shift 
only. Superior Cam. call Steve at 
313-588-1100. 9am-4:30pm. Mon.- 
Fri.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 

DIRVOS 
PRENUMERATĄ
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Įsteigta moterų šalpos organizacija
Pasaulio Lietuvių Ben

druomenės "Pagalba Lietu
vai" rėmuose, įsteigta Pasau
lio Moterų Šalpos Organiza
cija Lietuvai, "Moterys - 
Lietuvai" (angliškai "Women

for Lithuania") kurią įsteigė 
Gražina Kudukicnė, pakvies- 
dama moteris, kurios pasis
kirstė pareigomis sekančiai: 
Dalia Puškorienė-pirmininkė 
Gražina Kudukienė - spau-

Mūsų mylimai ir nepamirštamai

A. A.

JUSTINAI GUDĖNIENEI - 
PETKEVIČIENEI

Amžinybėn iškeliavus, reiškiame 
gilią, užuojautą sūnums JONUI IR 
KAZIUI su šeimomis. Liūdime kartu 
su Jumis.

Izabelė Jonaitienė 
Rimutė ir Donatas 

Nasvyčiai 
Audrutė ir Arūnas 

Bieliniai
Rūtelė ir Douglas 

Me. Fadden

□ MIS
Juozas Mikonis
Realtor, Notary Public

Namų ir žemės pardavimas - nuomavimas

18021 Marcelio Road
Bus. phone: 481 -6900 Suite 2
Homephone: 531-2190 Cleveland, Ohio 44119

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga

Delio E., William J. Sr.,

William J. Jakubs Jr. ir

Barbara Jakubs Schmidt
Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

936 East 185th Street, Cleveland, Ohio 44119 
Tel. (216) 531 7770

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

liams pastatyti.

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

dos koordinatorė, Dana Čip- 
kienė - vaistų Lietuvai telki
mo koordinatorė, Gaila Kli- 
maitė - gamtos švaros kon
trolė ir Audronė Pakštienė - 
koordinatorė su valdžios įs
taigomis Washingtonc.

Kreipiamasi į visas Pa
saulio Lietuvių Bendruome
nes, skatinant įsteigti "Mote
rys - Lietuvai skyrius. Kazi- 
micros Prunskienės lanky
mosi Washingtone proga, 
komitetas turėjo progos susi
tikti ir pasikalbėti. Tas įvyko 
gegužės 4 d. Lietuvos pa
siuntinybėje, kur buvo su
ruoštas Lietuvos atstovo Sta
sio Lozoraičio, priėmimas 
Lietuvos ministerei pirmi
ninkei Kazimierai Prnnc. 
kienei pagerbti. Čia tu
rėjome progą perduoti p. 
Prunskienei šį moterų ryžtą 
pagelbėti Lietuvos moterims. 
Ji tai priėmė su malonumu ir 
patarimais, kokiu būdu tai 
geriausiai įvykdyti.

Lietuvos ministerei pir
mininkės Kazimieros Pruns
kienės Washingtone lanky
mąsi teko stebėti visas tris 
dienas, klausytis kiekvieną 
jos viešą kalbą ir girdėjome 
tai, kas jau mums buvo gerai 
žinoma: "Lietuvai reikalinga 
skubi pagalba... Lietuva pa
likta viena... Lietuva, buvo 
nuskriausta ir dabar skriau
džiama... Pasaulis negailes
tingai užmiršo Lietuvą"...

Senatoriams apklausi- 
nėjant, kokia pagalba Lietu
vai reikalinga, paaiškinta - 
visokiariopa.

I senatorių paklausimą 
"Ar Sovietai įsileis mūsų pa
galbą?", premjerė Prunskienė 
atsakė: "Tai būtų pats geriau
sias būdas sužinoti. Priklau
sys daug nuo to, kas tą pagal
bą siunčia ir iš kur ji ateina".

Mūsų tiesioginis tikslas 
bus suorganizavus vaistų 
siuntą, ir paskelbus pasauliui, 
kad šie vaistai siunčiami gel
bėti nuo mirties Lietuvos 
žmones, turėtų paaiškėti, ar 
Gorbačiovas šiuos vaistus 
leis Lietuvon įvežti. Tai bū
tų atsakas į premjerės Kazi
mieros Prunskienės prašymą.

Tuo pačiu metu, yra la
bai svarbu aiškinti viso pa
saulio moterims kokia sunki 
būklė dabartiniu metu Lietu
vos moterų. Mūsų tikslas, 
sujungti visas, netik lietuves 
moteris, pasaulyje gyvai 
reaguoti, visokiariopu būdu 
gelbėti Lietuvos moteris.

(dč)

Didžiai Gerbiamam

VYTAUTUI ALANTUI

iškeliavus Amžinybėn, žmonai, 
IRENAI, sūnums, giminėms bei 
artimiesiems reiškiame nuoširdžią 
užuojautą.

V. ir P Žolynai

A.A.

JUSTINAI GUDĖNIENEI - 
PETKEVIČIENEI

mirus, giliai užjaučiame sūnus 
JONĄ ir KAZĮ su šeimomis ir 
Mirusio sūnaus GEDIMINO šeimą.

Antanina Titus
ir

Jonas Jonynai

Brangiam Tėveliui

A. A.

VYTAUTUI ALANTUI

mirus, sūnų GINĄ nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime

Krikšto duktė
Elytė Strakšytė su šeima

Išskridimo datos: 

Birželio 25 

Liepos 18 

Rugpjūčio 13

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

Tel.: 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

• LENKIJOS KONSTI
TUCIJOS 199 metų sukak
ties minėjime-parade, kuris 
įvyko sekmadienį, gegužės 
6 d., buvo ypač šiltai sutik
ta lietuvių delegacija, daly
vavusi su vėliavomis, plaka 
tais, JAV karinėmis unifor
momis ir tautiniais rūbais.

Minėjimą, tarpe kitų, 
sveikino V. Brizgys (LB), 
A. Pauticnis (ALT) ir R. 
Saikus (lietuvių veteranų).

LIETUVA LAUKIA JŪSŲ - 
tad siūlome tiesiogines 

keliones į VILNIŲ!
Toronto-Kopenhaga-Vilnius- 

Kopenhaga-Toronto

Grįžimo datos: 

Liepos 19 

Rugpjūčio 13 

Rugpjūčio 29

Bilieto 

kaina - 

$1299.00 Kan.

(Skridimus kitomis datomis užsakome per Frankfurtą, Helsinkį 
arba kitus miestus, pagal galiojančias taisykles.) Aptarnaujame 
lietuvius iš įvairių vietovių. Užsakymus priimame laiškais ir telefonu.

Atliekamos paslaugos:
‘Užsakomi ir išrašomi lėktuvų ir traukinių bilietai.
‘Užsakomi viešbučiai, automobiliai nuomojimui, 

pramoginės kelionės.
‘Išrašomi draudimai keliautojams ir atvykusiems svečiams. 
‘Parūpinamos vizos, sutvarkomi iškvietimai, palikimai bei 

kiti dokumentai.
‘Nuperkamos dovanos giminėms Lietuvoje, pervežami vaistai 
ir pinigai.

Rugsėjo mėnesį priimame užsakymus tiesioginiams 
skridimams į Lietuvą 1991 m.

Smulkesnių žinių teiraukitės mūsų įstaigoje Toronte: 
Tel. (416) 769-2500, TELEX 06-967812, FAX (416) 763-6279 

2100 Bloor Street West, Toronto, Ontario M6S 1M7, Canada

PRANEŠAME, kad Vilniuje įsteigtas AUDRA TRAVEL 
Corporation skyrius, kuriame dirba 5 darbuotojai. įstaigos 
adresas - Vilnius, Tumo-Vaižganto 9/1. įstaiga bus atidaryta 
lankytojams šių metų vasarą.
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ALT S-GOS SVEČIAS 
CLEVELANDE

ALT Sąjungos Clevelan
do skyriaus valdyba suren
gė susitikimą su Lietuvių 
Tautininkų s-gos valdybos 
pirmininku Rimantu Matu
liu šį šeštadienį, gegužės 19 
d., Gintaro restorane. Sve
čią iš Lietuvos pristatė Ame 
rikos Tautinės Sąjungos Cle 

Lietuvos Tautininkų Sąjungos pirm. Rimas Matulis su ALT S- 
gos skyriaus pirm. Jadvyga Budriene Clevelande.

V. Bacevičiaus nuotr.

‘Taupa
Litfiuanian Credit Union 

Lietuvių (Kredito kooperatyvas 

767 Lašt 185tfi Street

CCeveCand, Oftio 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 t.t.

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

K

velando skyriaus pirm. Jad
vyga Budrienė.

R. Matulis plačiai papasa
kojo apie šiuolaikinį Lietu
vos politinį pasiskirstymą ir 
tautos siekį dėl Lietuvos ne
priklausomybės. Jo praneši
mas bus transliuojamas per 
Tėvynės Garsų radijo prog
ramą gegužės 27 d. (js)

Komiteto nariai G. Voinovich paremti į Ohio gubernatorius- 
Vladas Cyvas, Gražina ir Raimundas Kudukiai, Mykolas Kri- 
vinskas ir dr. Viktoras Stankus. Trūksta Ritos Balytės, adv. V 
Mato, Tėvynės Garsų vedėjo J. Stempužio, adv. A. širvaičio ir K. 
-- V. Bacevičiaus nuotr.Šu-kio.

REMIA G. VOINOVICH
Clevelando ir Ohio lietu

viai, atsidėkodami George 
Voinovich - buvusiam Cle
velando miesto merui ir tu
rėjusiam kitas valdžios pa
reigas Ohio valstijoje bei 
Cuyahoga apskrityje, - už 
atsiektą Clevelando miesto 
pagerinimą ir ryžtą tą patį 
įveikti Ohio valstijai, įkūrė 
Ohio Lietuvių Komitetą, iš
rinkti Voinovich Ohio valsti
jos gubernatoriumi.

Valdybą sudaro pirm. R. 
Kudukis, ko-pirm. J. Stem
pužis ir vicepirm. V. Stan
kus.

Šalia centrinio komiteto 
Clevelande, panašūs komite
tai bus įsteigti kituose Ohio 
miestuose, kur randasi lie
tuvių: Akrone, Cincinnali, 
Columbus, Dayton, Kent ir 
Toledo. (js)

AGENDA
FOR DEMOCRACY
"Agenda for Democra- 

cy" grupė dalyvavo World 
Trade sąjungos 45-toje tarp, 
tautinėje konferencijoje, ku - 
ri įvyko antradienį, gegužės 
15, Clevelando miesto Kon
vencijų centre.

Organizacinį Lietuvių 
bei Lietuvos pasirodymą- 
pristatymą sutvarkė Riman
tas Aukštuolis. "Agenda for 
Demacracy" nariai savo lėšo 
mis nupirko konferencijoje 
vietą įrengti informacijos 
stalui. Informacinę medžia
gą apie Lietuvos prekybos 
ir pramonės organizacijas, 
įmones bei gaminius, Rimas 
Aukštuolis gavo iš Lietuvos 
prekybos ministerijos tarp
tautinės prekybos direkto
riaus Purtulio.

Apie trisdešimt bendro
vių iš JAV, Kanados, Ven
grijos ir Danijos domėjosi 
Lietuvos gaminiais - aštuo- 
nios perspektyvos atrodė 
labai realios. Visa informa
cija, surinkta World Trade 
sąjungos konferencijoje, 
bus persiųsta Lietuvos Pre 
kybos ministerijai.

Prie "Agenda for Dcmo- 
era cy" stalo parodoje infor
macijas teikė Dalia Bložytė, 
Viktorija Lenkauskaitė, Ni
jolė Rukšėnienė, Linas Mi- 
čiulis ir grupės vadovas Ri
mantas Aukštuolis. (js)

MIRĖ 
LEONAS BRAZAUSKAS 

Gegužės 2 d., sulaukęs 
aštuoniasdešimt metų, ligo
ninėje mirė Leonas Pijus 
Brazauskas. Velionis pasku
tiniuosius penkeris metus 
sunkiai sirgo, bet išliko dva
sioje stiprus ir nenustojo do 
mėjęsis savo gimtosios Lie
tuvos reikalais.

Leonas ir Uršulė Brazaus
kai išaugino sūnų Eduardą 
ir dukterį Ireną. Po karo su 
mažais vaikais atsidūrę Ba
varijoje, 1950 metais atvy
ko į Clcvelandą ir čia pasto
viai įsikūrė.

Šermenyse maldoms va
dovavo kun. G. Kijauskas, 
atsisveikino K. Valaitis ir V. 
Žilionytė-Leger. Po mišių 
aukos Dievo Motinos šven
tovėje, a.a. Leonas Pijus Bra 
zauskas buvo palaidotas Vi
sų Sielų kapinėse. (js)

• RŪTA STANIŠKYTĖ- 
GAŠKIENĖ baigė Kent uni 
versi tetą, gegužės 13 d. gau 
dama bakalauro laispsnį iš 
mitybos ir dietos mokslų. 
Sveikiname!

Nuo šių metų rudens Rū
ta pradės vienų metų stažą 
Veteranų ligoninėje East 
Orange, Nevv Jersey valsti
joje. (js)

AUTOBUSAS 
Į WASHINGTONĄ 

PENKTADIENĮ 
Penktadienio demonstra 

cijoms Washingtone, Cleve
lando Skautija organizuoja 
autobusą, kuris išvyks birže 
lio 1 dieną nuo Dievo Moti
nos parapijos, Marcella Rd., 
1 vai. ryte. Iš Washingtono 
išvažiuos atgal tą patį vaka
rą.

Autobuse vietų dar yra. 
Dėl informacijų ir registra
cijai nelaukiant skambinkite 
Pilėnų Tn. tuntininkui v.s. 
Remigijui Belzinsui, tel. 
486-5634. Kaina $35 as
meniui.

• BAISIOJO BIRŽELIO 
minėjimas - ekumeninės pa
maldos įvyks sekmadienį, 
birželio 10 d. 12 vai. Šv. 
Jurgio bažnyčioje. Rengia 
Clevelando Pabaltiečių Ko
mitetas.

11
MASINĖ 

DEMONSTRACIJA 
WASHINGTON, D.C. 
Ryšium su Gorbačevo vi 

zitu JAV-se, Washingtone 
vyks sekančios demonstra
cijos:

GEGUŽĖS 28 d., pirma
dienį, rengia Jungtinis Ame 
rikos Pabaltiečių Komitetas 
(JBANK), kurį sudaro ALT, 
Latvių S-ga ir Estų Taryba. 
Iš Clevelando dalyvauja 
daugumoje latviai ir estai. 
Kviečiami dalyvauti tik tie, 
kurie negalės vykti birželio 
1-2 d.d., arba norėtų vykti į 
abejas demonstracijas.

Iš Clevelando autobusas 
išvyks apie 2 vai. ryte. Dėl 
informacijų kreiptis į A. 
Pauticnį, tel. 383-8225.

BIRŽELIO 1-2 d.d. de
monstracijas organizuoja 
LB, ALT ir VLIK kartu. 
Clevelando grupė, organi
zuojamą LB apylinkė ir 
ALT skyrius, daugumai pa
geidaujant dalyvaus šešta
dienį. Numatyta tvarka:

BIRŽELIO 2, šeštadienį, 
2 vai. ryte 3 autobusai iš
vyksta nuo Dievo Motinos 
parapijos - Marcella Rd.

11 vai. ryte prasideda de 
monstracijos prie JAV Kon 
greso Rūmų - Capitol vaka
rinių laiptų - lower terracc.

2 vai. iki 3 vai. pertrau
ka.

3 vai. Šv. Mišios už Lie
tuvą - Marijos Nekalto Pra
sidėjimo šventovėje.

Po mišių bus demonstra
cija prie Sovietų Ambasa
dos.

Po šios demonstracijos 
autobusai važiuoja namo.

Demonstracijos šūkis - 
FREEDOM AND JUSTICE 
FOR LITHUANIA. Prašom 
dėvėti tautinius rūbus ar or
ganizacijų uniformas ir atsi
vežti kiek turima JAV ir Lie 
tuvos vėliavų.

Plakatuose prašome ven 
gti JAV Prezidento įžeidinė
jimų ir svastikos (nacių) žen 
klų, kurie iš tolo gali būti 
klaidingai suprasti.

Dėl informacijų kreiptis į 
B. Vedegienę tel. 951-5011 
A. Stungienę tel. 944-3669, 
arba A. Pautienį tel. 383- 
8225

• LIETUVOS LAISVĖS 
VIGILIJA, skautams vado
vaujant, yra organizuojama 
Washingtone penktadienį, 
birželio 1 d., nuo 6 vai. va
karo iki 6 vai. ryto prie So
vietų ambasados, 1825 
Phelps Place, NW.

Dalyviai atsiveža žvaku
tes, plakatus ir vėliavas. 
Skautai dalyvauja unifor
muoti, su savo vėliavomis ir 
gairėmis. Visi laukiami. 
Papildomai informacijai 
skambinti Danguolei Vo- 
dopalienci (216) 449-1216.

•NEED CHILD CARE 
for infant in my Shaker 
Heights home on Thursdays 
and Fridays. 283-6695.

• PARDUODAMAS 2 
butų namas Scven Hills OH. 
įrengtas rūsys 3-jų mašinų 
garažas. $106,000. Tel. 524- 
9869



DIRVA
• DIRVA praėjusią savai

tę neišėjo dėl Bostone vyku
sio ALT S-gos seimo ir Dir
vos leidėjo - Vilties draugi
jos narių susirinkimo, kuria 
me dalyvavo redakcijos 
nariai.

SVARSTYBOS ŠEIMOS 
KLAUSIMAIS 

Gegužės mėn. 17 d. Bel
gijoje įvyksta Europinės 
svarstybos šeimos klausimais 
kilmingoje karalienės Fabio- 
la globoje dalyvaujant Pasau
liniam Motinų Sąjūdžiui ir 
Europos socialinių, profesi
nių ir auklėjimo reikalų ko
misijai.

Pagrindinė svarstomoji 
tema: VAIKŲ BŪKLĖ 
RYŠIUM SU ŠEIMOS 
PASIKEITIMAIS.

Šiose svarstytose yra pa
kviesta dalyvauti ir O. Bač- 
kienė kaip Pasaulinio Motinų 
Sąjūdžio tarptautinės tarytos 
narė.

• DIRVOS novelės kon
kursui gauta novelė "Pasku
tinės sūpuoklės", pasirašyta 
Abaro. Paskutinis terminas 
rankraščius konkursui atsiųs
ti yra š.m. birželio 15 d. Pre
mija 700 dol.

• ALT S-GOS PIRMI
NINKAS, dr. Paulius Švar
cas su p. Aldona, po Seimo 
keletą dienų svečiavosi pas 
Hanoverio mokyklų dienų 
draugą inž. Brutcnį ir p. Irę 
ną Vcitus, Milton, Mass. Po
nia Irena Švarcams ir Rūtai 
Šakienei aprodė Cape Cod 
ir kitas istorines vietas. Iš 
ten Švarcai atvyko į Bridgc 

Dirvos ilgamečiui bendradarbiui 
"Pro mėlynus akinius" redaktoriui, 
poetui

ANTANUI GUSTAIČIUI

staiga mirus, jo žmonai ALEKSAN
DRAI ir sūnui ALGIMANTUI bei 
visiems artimiesiems, reiškiame 
nuoširdžią užuojautą

Dirva ir
Vilties D-jos valdyba

Rašytojui,

A. A.

ANTANUI GUSTAIČIUI

staiga mirus, reiškiame gilią užuo
jautą žmonai ALEKSANDRAI ir sūnui 
ALGIMANTUI su šeima, bei kitiems arti
miesiems.

ALT Sąjungos 
Bostono Skyrius

water, N.J. pas p. Aldonos 
brolį dr. Valentiną ir p. Jo
nę Šernus, kurie žada apro
dyti Nevv Jersey ir Ncw Yor 
ko miesto įžymybes .

Švarcai žada grįžti namo 
apie gegužės 24 dieną. Jų 
adresas: 200 Oaklcaf Dr., 
#203, Thousand Oaks, CA 
91360. Tel. (805) 495- 
6529.

Audronė Pakštienė, JAV LB 
Washingtono skyriaus pirm., va
dovauja birželio 1-2 dienomis 
rengiamoms Masinėms Demons
tracijos VVashingtone.

Šiuo metu
LITHUANIAN HOTLINE 

darbų eigoje yra:
• LITHUANIAN MER- 

CY LIFT - vaistų ir mediką 
mentų skubus pristatymas į 
Lietuvą.

Amerikoje vaistų pristaty 
mui transportą aukoja P.I.E. 
Nationvvidc Trucking, Jack- 
sonville, FL, turį skyrius vi
soje Amerikoje ir Kanadoje;

Pagalbos Lietuvai 
Vykdomasis Komitetas

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdyba yra su
dariusi Pagalbos Lietuvai programą kurios tikslas yra 
pravesti vajų rinkti lėšoms visuose pasaulio kraštuose, 
kuriuose gyvena lietuviai. Vajaus tikslas yra rinkti pi
nigus, kurie bus panaudoti parūpinant Lietuvai vaistų 
maisto, drabužių, kuro, energijos ir taip pat suteikiant 
kur galima, politinę pagalbą t.y. visokeriopai padėti 
Lietuvos Respublikai, dabar smaugiamai sovietų eko
nominės blokados.

Jau sudarytas sekančio sąstato Pagalbos Lietuvai 
Vykomasis Komitetas:

Pirmininkas Vytautas Bieliauskas, Clnclnnati, OH
Nariai: Vytautas Bireta, Toronto, Canada\

Krista Butvydaitė, Philadelphia, PA 
Adolfas Darnusis, Lockport, IL 
Jūratė Kazickaitė, Nevv York, NY 
Gražina Kudukienė, Pepper Pike, OH 
Horace Žibąs, Cincinnatl, OH

Aukas prašome siųsti šiuo adresu: 
Aid to Lithuania 
Dept. 1043
Cincinnatl, OH 45263-1043

Aukotojams bus siunčiami pakvitavimai su PLB 
nuo mokesčių atleidimo numeriu. Aukų rinkimas 
vyksta visuose kraštuose ir yra ypatingai svarbu, kad 
šiame vajuje JAV lietuviai ir toliau rodytų savo dosnu
mą padėdami savo kenčiančiai Tėvynei. PLB Valdyba 
visus ragina bent laikinai atidėti visas kitas aukų rin
kliavas, suteikiant pirmenybę Pagalbai Lietuvai.

Jonės Trukc Lines, Spring- 
dale, AR, turį skyrius 17 
valstijų.

Pažadėta lėktuvu pristaty 
ti 20,000 kg. vaistų-medika 
mentų į Vilnių, iki gegužės 
31 dienos.

Kreipiamasi į lietuviškas 
organizacijas ir pavienius as 
menis, prašant finansinės pa 
ramos, kuri yra labai sku
biai reikalinga. Čekius rašy 
ti "Lithuanian mercy lift" 
ir siųsti: "Lithuanian hot- 
line", 511 E. 127th Street, 
Lemont, IL 60439. Tax 
exempt #36-3541882.

Taip pat prašoma, kad 
nebūtų, asmeniškai ar kitų 
organizacijų vardu, kreipia
masi į Pharmaccutical kom
panijas. Reikia, kad mūsų 
visų tikslas būtų vieningas. 
Jeigu kas turite specialius 
kontaktus su Pharmaccuti
cal kompanijomis, prašom 
pranešti "Lithuanian Hot
line", tel. (708) 257-6777.

• FREE LITHUANIA 
N0W peticijai parašų rinki
mo vajus. Gauti lapai bus 
perduoti prez. Bush prieš jo 
susitikimą su prez. Gorba
čiovu. Dar galite pasirašyti 
"Holtinc" įstaigoje.

• DEMONSTRACIJOS 
WASHINGTONE gegužės 
30 - birželio 2 d.d., Gorba
čiovo atvykimo proga. De
talėms ir pilnai kelionės in- 
fo. bei rezervacijoms, skam 
binkite "Hotline".

PAGERBS JUOZĄ 
ENČERĮ

Korp! Neo - Lithuania 
Vyr. Valdyba ruošia pager
bimą Juozui Enčeriui, pasku
tiniam korporacijos pirmi
ninkui nepriklausomoj Lie
tuvoje. Kviečiami visi kor- 
porantai bei visuomenė kuo 
gausiau dalyvauti pagerbime 
birželio mėn. 9 d., 6:00 vai. 
vak., Lietuvių Tautiniuose 
Namuose Chicagoje.

Programoje numatyta iš
kilminga sueiga, meninė 
programa, vakarienė, ir šo

kiai. Kaina - $20.00 asme
niui. Stalus ir pavienias vie
tas galima užsisakyti pas 
Vidą Jonušienę, tel. (708) 
448-4520.

PAGALBA LIETUVAI 
VAJAUS KOMITETUI 
Jūsų tikslas labai gražus 

ir reikalingas. Kad jis ge
riau pasisektų, siūlau jį la
biau sukonkretinti, atsišau
kime įrašant sekančiai: 
"Visos aukos bus tuoj pat 
perduotos Lietuvos Respub 
likos vyriausybei".

P.S. Savo 1,000 dol. au
ką Jums pasiųsiu per komite
to narę Gražiną Kudukienę. 

Dr. Antanas Butkus

• NEMESKITE LAU
KAN amerikos ar užsienio 
laikraščių ir žurnalų su 
straipsniais apie Lietuvą, 
prašo prof. dr. Jonas Rač
kauskas, Lituanistikos Tyri
mo ir Studijų Centro pirmi
ninkas. Ateityje tos antraš
tės, vedamieji ir karikatūros 
bus vertinga istorinė medžia
ga - ypač išsilaisvinusiai 
Lietuvai. LTSC, veikiantis 
Chicagos jaunimo Centre, 
yra pasiryžęs kiek galima 
daugiau tokių leidinių iš įvai
rių miestų išsaugoti. Labiau
siai norėtų gauti ne iškarpų 
bet pilnų puslapių, su data ir 
leidinio pavadinimu. LTSC 
adresas: 5620 S. Claremont 
Avenue, Chicago, IL 60636.

"LIETUVOS AIDŲ" ra
dijo gegužinė įvyks birželio 
mėn. 10 d. Šaulių salėje, 
2417 West 43 gatvė Pradžia 
12 vai. Šokiams gros Kosto 
Ramanausko orkestras. 
Veiks lietuviškų valgių virtu
vė. Bus dovanų paskirsty
mas ir trumpa programa.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 

DIRVOS 
PRENUMERATĄ

ELLA parengimas 
Hartforde

Senatorius J. Lieberma- 
nas birželio mėn. 3 d., tuoj 
po Gorbačiovo vizito Wash- 
ingtone, kalbės Connecticuto 
valstijos pabaltiečių santar
vės lėšų telkimo priešpie
čiuose birželio mėn. 3 d., 
sekmadienį, Waterburyje. 
Kai kovo 27 d. Washingtono 
demonstracijos metu lietuvių 
iš Ct. delegacija aplankė se
natorių jis paruošė spaudai 
sekantį pareiškimą (ištrauką):

..Praėjusią savaitę aš bal
savau už rezoliuciją kuri sa
ko, kad Prezidentas turi su
teikti Lietuvos Respublikai 
pilną diplomatinį pripažini
mą. Deja, ši rezoliucija ne
gavo daugumos balsų US se
nate. Aš tikiu kad dėl demo
kratijos parėmimo visame 
pasaulyje yra nepaprastai 
svarbu, kad US pilnai remtų 
Vytautą Landsbergį, Lietu
vos prezidentą, ir tuo parody
tų mūsų politinę ir moralinę 
paramą pasaulio naujausiai 
demokratijai. Dabar ne lai
kas reaguoti į situaciją bai
mingai ir tik retoriškai. Mes 
turime tvirtai paremti narsias 
lietuvių tautos pastangas ir 
su pasididžiavimu (proudly) 
parodyti paramą jų politi
nėms reformoms..

Šiuo metu lietuvius 
ELLA'oje atstovauja inž. J.P. 
Nasvytis, pirmininkas, advo
katas P. A. Janus, iždininkas 
ir daktarė E. Vaišnienė. 
Priešpiečiai su senatoriumi 
Liebcrmanu, birželio 3 d., 
sekmadienį vyks Watcrburio 
Sheratono viešbutyje, prie 
1-84 greitkelio.

Senatoriaus žodis CT pa- 
balticčiams tuojau po Gorba
čiovo - Busho susitikimo 
laukiamas su dideliu susido
mėjimu.

VAISTŲ VAJUS 
LIETUVAI

JAV LB Švietimo taryba 
skelbia vaistų vajų mokyk
lose. Šiuo metu labai skubiai 
reikalingi šie vaistai: Tylenol 
vaikams, vitaminai, antibio
tikai, tvarsčiai, insulinas, 
deguonis ir kt. Vaistų vajus 
tęsis iki šių metų birželio 1 
dienos. Galima šiam kilniam 
tikslui aukoti ir pinigus. 
Vaistus ar pinigus prašome 
siųsti Švietimo tarybos pir
mininkės adresu: Regina 
Kučienė, 8626 South Mozart 
Avenue, Chicago, IL. 60652. 
Turėdami klausimų, prašome 
kreiptis į pirmininkę telefonu 
(312)778-0358.

• VLADAS ŠNIOLIS, 
Floridoje, paskaitę Dirvoje 
Lenono Baltušio Baltušaus- 
ko laišką Dirvoje No. 3, pil
nai pritardamas jo nuomo
nei, linki jam geros sveika
tos, o Dirvai paremti pride
da auką 50 dol., linkėdamas 
sėkmės darbe. Ačiū už au
ką ir linkėjimus.
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