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Lietuva ir JAV
Po Gorbačiovo viešnagės pas Bush’ą

Vytautas Meškauskas

Kas daug ko tikėjosi iš 
prezidento Busho, pas jį vie
šint Gorbačiovui, turėjo nusi
vilti. Paskutinėje spaudos 
konferencijoje Bushas įsak
miai pabrėžė, kad prekybinis 
susitarimas yra susijęs tik su 
emigracijos iš SSSR įstaty
mo priėmimu. Buvo tikėtasi, 
kad prekybinis susitarimas, 
tiksliau jo įgyvendinimas bus 
susijęs ir su Lietuvos klausi
mu. Bet tuo atveju - grąsino 
Gorbačiovas - jis nepasira
šys ir grūdų pirkimo Ameri
koje sutarties, kuri yra nau
dinga JAV. Emigracijos lei
dimo reikalauja 1974 m. 
Jacksono - Vancko įstatymi
nis papildymas, kurio prezi
dentas turi laikytis, Lietuvos 
reikalu priimtos senato ir at
stovų rūmų rezoliucijos netu
ri įstatyminės galios.

Lietuvos klausimu prezi
dentas tik pareiškė, kad JAV 
jau nuo seno pageidauja Pa- 
baltės respublikų nepriklau
somybės, ir jų okupacijos ne
pripažino, tačiau griebtis ko
kių nors priemonių savo pa
žiūrai įgyvendinti nepažadė
jo. Tiesa, prezidentas pabrė
žė, kad senatas gali bet kokį 
susitarimą nepatvirtinti. Val
stybės Sekretorius net davė 
suprasti, kad eventualiai pre
zidentas gali nepasiųsti sutar
ties patvirtinimui, tačiau sun
ku patikėti, kad taip ir bus 
padaryta.

Gorbačiovas iš savo pu
sės kiekviena proga skelbė, 
kad jis neturįs nieko prieš 
Lietuvos nepriklausomybę,

Plakatų miškas prie Kapitoliaus... R Balytės nuotr.

bet tik prie jos reikia eiti 
konstituciniu keliu.
Teigimo, kad Lietuvai, kaip 
okupuotam kraštui, sovietinė 
konstitucinė tvarka negalioja, 
jis visai nenagrinėjo. Net ne
aišku ar tokia tezė buvo iš
kelta iš amerikiečių pusės.

Iš Lietuvos ir jos bylos 
daugkartinio minėjimo galė
jo pasirodyti, kad dvi super 
-valstybių galvos buvo susi
rinkusios tik tam klausimui 
spręsti. Tai kutena mūsų sa
vimeilę. Iš tikro viršūnių 
konferencijoje dominavo 
Vokietijos problema. Liepos 
mėn. ji susijungs, rytinėje 
dalyje pasiliekant netoli pus- 
milijono sovietų karių. Kam 
jie ten reikalingi? Antra ver
tus, kol jie dar ten, negali sa
vo kariuomenės sumažinti 
nei JAV nei Vakarų Vokie
tija, kas labai daug kaštuoja 
Siūlomas kc npromisas - 
vokiečiai pastatytų pasitrau
kiančiai sovietų kariuomenei 
kareivines Sovietijoje, ko ge
ro Lietuvoje, bet tikrai Ka- 
lingrado srityje. Tai kaštuotų 
mažiausiai 180 milijonų do
lerių. Nieko nenutarė ir dėl 
Vokietijos politinio statuso. 
Bushas šiame reikale netu
rėjo laisvų rankų, nes norėtų 
prieš tai pasitarti su savo są
jungininkais.

Prezidentas Bushas labai 
pabrėžia susitarimą atsisakyti 
cheminių ginklų, bet jo vyk
dymą labai sunku patikrinti. 
Tas pats ir apie strateginių 
raketų sumažinimą. Teisin
gai pastebėjo A. Cekuolis per

JAV senatorius Alfonse D’Amato, didelis lietuvių bičiulis, kalba prie kapitoliaus Washingtone 
suruoštose demonstracijose. R. Balytės nuotr.

Demonstracijos dalyvio akimis...

Buvo smagu matyti spalvingą minių
Antanas DundzHa

Gorbačiovo viešnagės 
proga lietuvių nepriklauso
mybės siekiai vėl buvo vie
šai reiškiami JAV sostinėje.

ABC Night Line programą, 
kad ginklavimąsi apriboją 
susitarimai nereikalingi tarp 
draugų, jie reikalingi tik prie
šams. Už tat Bushas daugiau 
už dabartinių pasitarimų su
rašymą įvertino pastangas 
suartėti, jei ne tikrai susi
draugauti, nepaisant kai ku
rių pažiūrų nesutikimo. Drau
gui lengviau padaryti nuolai
dą, kaip priešui. Ar taip pat 
galvoja ir Gorbačiovas? Kol 
kas visi jo ėjimai buvo aplin
kybių priversti.

Šis reportažas - tai įspū
džiai dalyvio akimis. Sąmo

Washingtonietė Audronė Pakštienė, vyriausia demonstracijų 
organizatorė, kalbasi su senatoriumi Alfonse d’Amato.

R. Balytės nuotr.

ningai sužymėsiu, kas krito 
į akį, kas buvo gerai ir gal 
ne taip gerai. Čia rašančiam 
atrodė ne taip svarbu, kas šį 
įvykį suruošė, ne tai vie
noks mūsų veiksnys ar ki
tas. Aišku, keliais atvejais 
buvo gaila klausytis apie 
kaip kuriuos mūsų organiza
cijų 'strateginius' ėjinjus toje 
lietuviškojo gyvenimo šach
matų lentelėje. Bet tai tiek 
to.

Pradėkime nuo pirmadie • 
nio, gegužės 28, nors viena, 
mažesnio pobūdžio demons
tracija įvyko jau sekmadie
nį. Taigi pirmadienį atrodė 

efektingai ir buvo smagu 
matyti spalvingą, gal, dviejų 

tūkstančių minią, susirinku
sią prieš Baltuosius Rūmus 
Lafayette Parke. Nors buvo 
šventė, bet mieste matėsi ir 
šiaip praeivių, daugiausiai 
gal turistų. Demonstraciją 
filmavo spaudos atstovai. 
Dalyvavo visos trys baltų 
tautos su daugybe lietuvių, 
latvių ir estų vėliavų bei pla
katų. Matėsi lietuvių atvy
kusių ir iš kitų JAV valstijų.

Oficialioji dalis susidėjo 
iš himnų bei kalbų. Dvi kal
bas pasakė amerikiečiai. 
Jos buvo ugningos, mūsų

(Nukelta į 8 psl.)
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(^> snvomnĖ poiiti^^

Pažiūros Lietuvoje. - Neišnaudota blokados pusė. 
--------------- ■ Lozoraitis ir Prunskienė. --------

■ Iš kitos pusės

Išeiviai pakilioje nuotai
koje pergyvena įvykius Lie ■ 
tuvoje, nors jie tiesiogiai gal 
jų ir nepaliečia. Su dides
niu rūpesčiu jie sekami tėvy ■ 
nėję. Beveik kiekviename 
straipsnyje ar koresponden
cijoje atsispind netikrumas 
ar abejonės. Filososfas Ar
vydas Juozaitis, kuris savo 
pažiūromis yra artimas mū
sų 'frontininkams', štai kaip 
ATGIMIME vertina Pruns
kienės viešnagę Vakaruose:

Lietuvos atstovų ar premje
rės važinėjimas po užsienius 
tebetęsia senąsias liaudies dip
lomatijos tradicijas. Mūsų už 
sienių reikalų ministras - net 
jei ir žinotų, ką reiškia ‘pa
gal protokolą’ su normalios 
šalies užsienio reikalų minis
tru, - vis dėlto tebėra priva
tus asmuo ir pikantiško dėme
sio objektas. Premjerė tiek 
Baltuose rūmuose, tiek Dovvn- 
ing Street sutinkama kaip pri 
vatus asmuo, nors ir atstovau 
jantis Lietuvos liaudžiai. Ga
lima manyti, kad to kios audi - 
encijos ne tik duoklė viešajai 
nuomonei, bet ir bandymas 
apglostyti nepageidautinos 
problemos kaltininkus. Ši 
liaudies diplomatijos tradicija 
prasidėjo 1940 metų spalio 15 
dieną, kai lietuvių išeivių de
legaciją priėmęs JAV preziden
tas Roęseveltas pažadėjo nie
kada nepripažinti teisėtu ak
tu Lietuvos okupa cijos ir 
aneksijos.

Didžiausia mūsų prašvais
tę - vis labiau vargstąs 'kai
mynas' Rytuose. Reikėtų ši
tai išnaudoti, kuo sumaniau 
keliant į pirmą planą 1939 
metų spalio 10 dienos sutartį, 
paremiant ją 1920 metų sutar
timi.

Bet ką padarysi, jei Gor
bačiovas nenori kalbėti? I 
tai sekančiame ATGIMIMO 
Nr. atsako Asta SKAISGI
RYTĖ.

Ko siekia M. Gorbačio
vas? Atidėti Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimą dar 
bent 5 metams, tikintis, kad 
per tą laiką sužlugs antisovie- 
tinė V. Landsbergio vyriausy
bė ir galbūt prireiks apginti 
kitataučių intersus kažkada 
nelietuviškuose rajonuose - 
Vilniaus krašte ir kariniu po
žiūriu reikšmingame Klaipė
dos uoste.

Kaip 1938 m. Hitleriui, 
taip ir 1990 m. M. Gorbačio
vui problema - ne atskira vals 
tybė (Čekoslovakija ar Lietu
va), o precedentas. Ir vienu, 
ir kitu atveju pradžia buvo 
padaryta. O rezultatas? Pa
saulio galingieji užmerkė akis 
į Čekoslovakijos užgrobimą - 
Europoje jau tvyrojo karo 
dvasia. Pasaulio galingie
siems neleidžiama užmerkti 
akių į pakartotinį Lietuvos 
užgrobimą - Europa siekia iš 
saugoti taiką.

Šiame kontekste atrodo na 
tūralu, kad pirmiausia Lietu
vą parėmė labiausiai nuo Hit
lerio ir Stalino nukentėjusios 
Vidurio Europos tautos. Dar 
kovo pabaigoje ČSFR prezi

dentas V. Havelas pasisiūlo 
tarpininkauti tarp Vilniaus ir 
Maskvos, Lenkijos parlamen
taras B. Geremkas sveikina 
Lietuvą, grįžusią į "laisvų 
tautų bendriją". Net Danijos 
parlamentas priima Lietuvą 
remiančią rezoliucija.

Tai tik pirmosios kregž
dės, bet jos pradėjo istorinį 
posūkį. Posūkį, įgalinusį Lie • 
tuvos premjerę, kurios vardas 
dar prieš porą metų už krašto 
sienų nebuvo žinomas, aplan
kyti penkias iš didžiųjų demo 
kratinių šaliųir susitikti su tų 
šalių vadovais. Atsargumo 
sumetimais pabrėžiant "kaip 
privačiam asmeniui".

Šis apibūdinimas, gal ir 
tikęs kelionės pradžiai, jos pa 
baigoje skambėjo daugiau ne
gu neįtikinamai. Nors ... 
Lais vojo filosofo A. Juozaičio 
žodžiais tariant, premjerės va 
žinėjimui po užsienį būdin
ga senoji 'liaudies diploma
tijos tradicijų dvasia”.

Ką gi, ne viskas iš karto. 
Matyt, dar neatėjo laikas būti 
sutiktiems "pagal protoko
lą". Tačiau - to nenuginčysi 
- būtent tų diplomatijos tradi
cijų dėka Lietuva de facto bu
vo įvesta į pasaulinės politi
kos kontekstą. Vakarų galy
bės jau nebesako, kad Lietu
vos problema - SSSR vidaus 
reikalas.

Savo ruožtu suprantama, 
kad bus nubrėžtos ribos, ku
riose galėsime realizuoti nepri 
klausomybę. Ir tų ribų teks 
paisyti, nes tarptautiniuose 
santykiuose nėra 'gebėtojų', 
yra tik ekonominiai partne
riai ir politiniai sąjunginin
kai. O kol sąjunga su Lietu
va taps reikalinga kitoms ša
lims, Lietuvos politikai bus 
jau seniai išaugę 'liaudies dip
lomatijos* marškinėlius. Su 
viena sąlyga: jei atinančiam 
Busho ir Gorbačiovo susitiki
me proceso nesustabdys nauji 
'slaptieji protokolai'.

Blokada Lietuvos respub 
likos biudžetui kasdien kaš
tuoja 2 milijonus rublių 
nuostolių. Tuo klausimu 
rašydamas GIMTAJAME 
KRAŠTE Alg. Čekuolis ma 
no, kad kovo 11-ji (nepri
klausomybės atstatymas) bu
vo apgalvotas, logiškas ir 
teisingas žingsnis, tačiau jo 
pasėkos nebuvo gerai aptar
tos:

Blokada ne tik buvo nu
matyta Sąjūdžio priešauš
riuose, ji prasidėjo labai se
niai - dėl amžino bordelio so
vietų ūkyje. Ji nesibaigs net 
jeigu Gorbačiovas rytoj pa
spaus Lietuvai ranką. Bolše
vizmas ir jo principais tvarko
mas ūkis - nustipusi karvė. 
Būti pririštiems prie jos - tai 
pūti drauge. O mes vis dar 
mėginame tampyti jos tešmenį 
senu būdu.

Anot jo, kainos turi būti 
tvarkomos ne komiteto, o 
realių pasiūlos ir paklausos 
įstatymų. Reikia mokėti už 
benzino litrą tris rublius, 

kaip Lenkijoj, ir bematant 
jo atsiras. Veš į Lietuvą nak
tį miško takeliais, cisterno
mis. Kauno Giedrio kailių 
gamykla savo gaminius turi 
pardavinėti 'valdiškomis' 
kainomis po 600 ar 900 rub 
lių, o privilegijuoti pirkėjai 
tuč tuojau juos parduoda 
rinkoje po 2,000 rublių. 
Kodėl pačiai gamyklai ne
pardavinėti tokiomis kaino
mis ir atnešti iždui 150 mil. 
rublių pelno? Tas pats su 
šaldytuvais. Už lietuviškas 
dešras Donbase galima gau
ti 25 rb. už kilogramą. Žo
džiu, pinigo galima pasida
ryti ir per blokadą. Kartu 
reikia ir taupyti. Lietuvoje 
šiuo metu yra 13,751 tarny
binis automobilis, ar nega
lima apsieiti su mažiau?

Taigi - blokada turi ir ge
rų pusių. Ji verčia geriau 
ūkininkauti. • ••

Prunskienei grįžus iš pasi 
matymo su Gorbačiovu ge
gužės 19 d. buvo sušauktas 
parlamento pasitarimas, ku
ris turėjo būti privatus ir tuo 
pačiu slaptas. Kai kas net 
siūlė pašalinti spaudos atsto
vus, bet Prunskienė pasisa
kė, kad ji neturinti ko slėpti. 
Tame posėdyje iškilo ir mus 
dominąs klausimas - kokie 
yra Lietuvos dabartinės vy
riausybės ir Lozoraičio san
tykiai. Gegužės 21 d. RES
PUBLIKA praneša:

"... nuskambėjęs V. Žieme 
lio klausimas, ar buvo kon
sultuotasi su p. Lozoraičiu, 
labai nedviprasmiškai buvo 
atremtas: Ne. Nes šis ponas 
nenori pripažinti nei dabarti
nės Lietuvos Vyriausybės, nei 
premjerės, nei Lietuvos Nepri
klausomybės, todėl ir kalbos 
beprasmės."

Daugiau šiuo klausimu 
nežinant, reikia manyti, kad 
Lozoraičio pozicija yra la
bai kebli. Jis veikia pagal 
buvusios vyriausybės įgalio 
jimus. Toji, žinoma, negali 
jų atšaukti. Dabartinė vy
riausybė dar gali save pačią 
'suspenduoti'. Gal tokiu at
veju būtų geriau formalių

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

Tel.: 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

Skaitytojų laiškai yra labai naudingi ir mes esame 
už juos dėkingi. Pavyzdžiui, šiame Nr. skelbiamas laiš
kas (4 psl.) duoda puikų pavyzdi, kaip kartais, norint 
smogti autoriui, mušamas laiškanešys. Taip Jau atsi
tiko paskelbus WASHINGTON POST karikatūrą apie 
lankytojus iš Lietuvos. Vienas skaitytojas palaikė mus 
už ją atsakingus ...

Dabar esame kaltinami už pasaulinio , paryžiškio 
laikraščio LE MONDE karikatūrą. Joje Gorbačiovas 
bando griežai susitvarkyti su mažu berniuku, panašiu 
t Landsbergį, o Bushas norėtų tikėti, kad tai jo, to ber
niuko, kaltė.

Jei to laiško signatarai norėtų parašyti protestą LE 
MONDE, jie greitai apsižiūrėtų, kad reikia padėkoti, bet 
ne protestuoti. Jei mes su pagarba pakartojame kiek
vieną užsienio spaudoje pasirodžiusi mums palankų 
žodi, kodėl nepaminėti mums palankios karikatūros. 
Juk tokia forma dažnai geriau pasiseka pavaizduoti si
tuaciją negu tūkstančiais žodžių.

Disonansu skamba pasigedimas kaž kokios 'linijos' 
apžvalgose. Prirašiau jų gerą tūkstanti ar daugiau, 
skaičiau kelias dešimt jų susirinkimuose, kartais net 
su kunigų invokacijom, bet niekados man neatėjo l 
galvą 'laikytis' linijos. Tiesa turi būti apžvalgininko 
švyturys.

Keistai atrodo ir reikalavimas gerbti institucijas. 
Kalbamu atveju - Aukščiausios Tarybos pirmininko 
vietą. Jei taip - nieko blogo negalima pasakyti ir apie 
J. Paleckį!

Landsbergio išrinkimą išeivijos gerbiamas filosofas 
Arvydas Juozaitis pavadino 'istorine klaida’. Gegužės 
9 d. ATGIMIME, po Prunskienės kelionės po Vakarų 
sostines, jis pastebi, kad mūsų problema vis dėlto bus 
sprendžiama Rytuose, o ne Vakaruose, 'liaudies', t.y. 
neformalės diplomatijos pagalba. Ar tai reikia nutylė
ti?

Grįžtant prie Landsbergio reikia pastebėti, kad šiuo 
metu jis atstovauja tautos daugumos norus ir mes lin
kime Jam didžiausio pasisekimo. Patekti l LE MONDE 
karikatūrą reiškia tarptautini pripažinimą. (vm)

santykių nustatymą palikti 
ateičiai.

•••
Mus taip pat domino, 

kas organizavo Prunskienės 
keliones. Ir šiuo klausimu 
galima sužinoti daugiau iš 
Lietuvos spaudos, negu išei
vijos. Gegužės 19 d. LIE
TUVOS RYTO numeryje. 
Bronė Vainauskienė štai ką 
rašo:

"... žurnalistė Jūratė Ka- 
zickaitė lydėjo mūsų premjerę 
jos kelionėje po Šiaurės Ame
riką ir Vakarų Europą drau
ge su jos tėvu, kuris buvo 
šios kelionės sponsorius."

Tam tėvui skiriamas vi
sas straipsnis: "Juozas Kazic 
kas - Lietuvos žmogus.

•••

Kalbant apie užsienio po
litiką ... Brazauskas ir Palec • 
kis viešėjo Šveicarijoje, ieš
kodami Tarptautinio Raudo 
nojo Kryžiaus pagalbos. 
Gavo atsakymą, kad Raudo

nasis Kryžius padeda gam
tos katastrofos, bet ne politi
nės blokados atvejais.

ATGIMIMAS gegužės 
23 d. Nr. rašė:

"Nemažinant dėmesio Va
karams, turi būti maksima
liai suaktyvinta Lietuvos Ry
tų politika. Filosofija čia la
bai paprasta: trys mažos sesu
tės, nuo šiol vaikščiosiančios 
tik susikibusios, siūlo drau
gauti be negero dėdės Krem
liaus tarpininkavimo ... 
(Degraduojančiai SSSR AT, 
iš kurios bėga visi save ger
biantys ir veiklūs deputatai, 
didelio dėmesio skirti neverta. 
Po rotacijos ten liks vien deš
relių mėgėjai.) Rusijos suve
renitetas, atrodo, tėra laiko 
klausimas. Vadinasi, galima 
jai pasiūlyti atnaujinti santy
kius 1920 m. sutarčių pagrin
du."

Jeltciną išrinkus Rusijos 
Aukščiausios Tarybos pirmi 
ninku (ne prezidentu), tie 
žodžiai įgavo prasmės. 
Landsbergis jį jau vizitavo. 
Lietuvos nepriklausomybę 
pripažino Moldavijos res
publika, kuri dar nepaskel
bė savos.

THREAD ROLL
Fasf growing cold heading compa- 
nv, convenienlly located off 1-275 
in Plymouth, MI Is looking for an 
experienced fhread roll sėt up 
person. Excellenf wages wilh af- 
tractive benefil package offered. 
For informalion call 313-453-3692.

DIE MAKER
Journeyman status or 8 years 
exp. vvith doeumentation. 
Non day shift |ob, top hourly 
rate is $15.42 with some OT. 
Apply or send resume,

Dovis Tool & Engineering 
19250 Plymouth Rd., 
Detroit. MI, 48228

Attn: Joe Bontomasl.
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Gorbačiovas pardavė 
Brooklyno tiltą...

Tai, kuo nebuvo norėta 
tikėti, įvyko. Prezidentų 
Bush ir Gorbačiov pasitari
mų metu, Lietuvos klausi
mas atsidūrė toje pačioje 
plotmėje, kaip žudynės Tia- 
nanmen Square ... nebent 
US Kongresas sustabdys 
prezidento Bush duotą eigą.

Be rezervo ištiesęs raudo
ną priėmimo kilimą savo 
svečiui, JAV prezidentas - 
taip pat be rezervo - iškėlė 
USSR prez. Gorbačiovą ta
rytum nepalyginamą, kuo
ne taiką nešantį valstybinin
ką, kuriam turbūt visas pa
saulis turėtų jaustis skolin
gas esąs, nors demokratijos 
srovė Europoje - ir Sovieti
joje - išsiliejo nežiūrint ko
munizmo priespaudos, grės
mės ir Gorbačiovo.

Būdamas nepalygina
mai stipresnėse derybų pozi
cijose, prez. Bush ne tik kad 
‘nežaidė turimomis korto
mis’, nekalbėjo kaip lygus 
su lygiu su diktatoriniu prin
cipu besitvarkančiu Gorba
čiovu, bet net su šypsena 
priėmėjam skirtą ”24 valan 
dų sprendimo’ diktatoriaus 
palyginimą spaudos konfe
rencijoje! Jo laikysena lei
do Gorbačiovui blefuoti be 
jokio vargo, duoti nieko ne 
duodant ir gauti vienoje ar 
kitoje formoje tai, kas jam 
reikalinga. Jis tvirtino, kad 
rusų tautos aukos karo metu 
yra pagrindas nepasitikėji
mui susijungusia Vokietija, 
bet niekas nepriminė jam tai
kos metų šaltakraujų žudy
nių, Gulagų ir Sibiro trėmi
mų ... ištisų tautų. Lietuvos 
blokada esanti jų 'vidaus' rei 
kalas -nežiūrint, kad jėga ir 
apgaule ji okupuota buvo!. 
Ir dar toliau įrodinėja, kad 
Pabaltijo valstybės privalo 
'savanoriškai' atsisakyti savo 
paskelbtos nepriklausomy
bės, toliau paklusdamos 
okupantui, kad jie galėtų po 
tam tikro laiko(?) ją grąžinti 
joms!!! Su dėkingumu - 
už pusšimtį vergijos metų, 
skurdo, stagnacijos, išardy
tų sodybų, namų ir šeimų, 
išniekintų tautų ?!?...

Tiesa, buvo 'pavojus' - 
badaujanti Sovietija gali ne
bepirkti JAV grūdų ... savo

viduje nebesusitvarką gali 
nepritarti besikristalizuojan
čiai demokratijai Europoje 
... ‘reikalui esant’, jie iš nau 
jo gali peržiūrėti ankstyves
nius susitarimus ... Ir prie
laida, ką galėtų padaryti (ko 
nepadarė dar!) Pabaltyje - 
... su šypsena ir reikalavimu 
respekto Sovietijos vidaus 
reikalų neliečiamybei!

Prezidento Bush sudary
tame fone nebuvo sunku 
'žydėti' prez. Gorbačiovui, 
kuris pilnai išnaudojo situa
ciją, palikdamas šeimininką 
šešėlyje, rasdamas progą iš
kelti net demokratijos prin
cipo supratimą.

Aplodismentai priklauso 
Gorbačiovui, sugebėjusiam 
Washingtone ‘parduoti prez. 
Bushui Brooklyno tiltą', ir 
gauti už jį Amerikos princi
pų ir kitų laisvės kainą. Vie
nas po kito gęsta 'tūkstan
čiai šviesos taškų’ uždegtų 
rinkiminiais metais... Užge- 
sus rampos šviesai - kara
lius apsirengęs tiktai su be
spalve plunksna tariamoje 
skrybelėj-karūnoj ...

Būtų juokinga, jei nebū
tų taip tragiškai graudu.

Dabar belieka tiktai vil
tis, kad U.S. Kongresas iš
sklaidys euforijos debesį, 
sustabdys moralei jau dabar 
destruktyvią eigą ir grąžins 
Ameriką į jai priklausančią

Besiklausant kalbų prie Kapitoliaus ... R. Balytės nuotr.

Lietuva bus laisva...
Demonstracijos Washingtone birželio 1...

Ingrida Bublienė

Lietuviai, iš įvairių Ame
rikos pakraščių, praėjusią sa 
vaitę rinkosi į Washingtoną, 
kad laisvasis pasaulis išgirs
tų šiandien Lietuvai daro
mas skriaudas. Šių dienų 
svarbą iššaukė Viršūnių pa
sitarimai, kurių metu figūra
vo ir Lietuvos dabartinė pa
dėtis. Visame pasaulyje lie
tuviai šią savaitę išgyveno 
itin didelę įtampą turėdami 
viltį, kad gal suėję pasaulio 
didieji suteiks tautai švieses
nį rytojų ...

Washingtonas birželio 1 
dienos rytą švytėjo saulėje. 
Gatvėse, kaip visados, pilna 
žmonių ir mašinos rieda 
įvairiom kryptimis. Priva
žiavus Kapitolių jau matėsi 
plevėsuojančios trispalvės ir 
įvairūs plakatai. Labai ryš
kiai išsiskyrė Lietuvių Jauni 
mo Sąjungos iškeltos trys 
juodos vėliavos - po vieną 
kiekvienai pavergtai Pabalti 
jos respublikai, - siekiant 
simboliniai išryškinti Baltie
siems rūmams ir Kongresui, 
kad Lietuva, Latvija ir Esti
ja niekados nepaliaus kovo
jusios už savo tautos laisvę. 
Spaudai specialius padalus 
buvo paruošęs dr. Tomas 
Remeikis.

Tą rytą jau vyko antroji 
Viršūnių sesija.

Apie vidudienį visas Ka- 
pitoliaus kairysis šonas su
mirgėjo trispalvėmis ir dau
gybe įvairiausių, vienas virš 
kito kylančių plakatų. Mo
terys buvo pasipuošusios 
tautiniais drabužiais. Tūks
tantinėje minioje matėsi 
daug jaunimo. Matėsi dau
gelis plakatais ir vėliavomis 
išpuoštų automobilių - iš jų 

vietą pasaulyje.
Esame Amerikos pilie

čiai. Turime teisę ir balsą. 
Kalbėkime taip, kad būtu
me girdimi. Prezidentas ir 
visi rinktieji yra atsakingi ir 
mums! (d) 

atmintini liko Gintaro Karo
so ir Lino Muliolio.

Demonstracijas, kurias 
suorganizavo JAV LB ir 
VLIKas, atidarė Washingto- 
no LB pirmininkė, ir viena 
iš rengėjų, Audronė Pakštie 
nė, pasveikindama visus su
važiavusius. Vėliau mikro 
foną perdavė Dariui Sužie
dėliui, kuris toliau vedė de
monstraciją. Daiva Miller 
sugiedojo Amerikos ir Lietu 
vos Himnus. Trumpą žodį 
tarė JAV LB Krašto Valdy
bos pirm. dr. Antanas Raz
ma. Perskaitytas sveikini
mas iš Lietuvos. Vliko in
formacijos centro vedėjas 
Jonas Bobelis pristatė sena
torių Alfonse M. D’Amato 
iš New Yorko, kuris ne kar
tą viešai medijoj bei senate 
pasisakė Lietuvos reikalais. 
Jo audringus žodžius vis 
pertraukdavo šūkis "Lietuva 
bus laisva!". Savo žodyje 
jis kreipėsi į Gorbačiovą sa
kydamas - "p. Gorbačiovai, 
kaip jūs galite kalbėti apie 
laisvę ir demokratiją, kada 
jūs spaudžiate lietuvius blo
kada, suvaržant jų gyvybi
nes prekes ir vaistus?" Kal
bą baigė pareiškimu, kad 
Sovietų Sąjunga negaus pri- 
veligijuoto prekybos statu
so, kol Lietuva nebus lais
va.

Sekė AFL-CIO preziden
to Lane Kirkland žodis. Jis, 
lydimas plojimų, prižadėjo 
remti Lietuvą ir duoti savo 
paramą mūsų sunkioje ko
voje už laisvę.

Kongresmanas Richard 
Durbin iš Califomijos kėlė 
susirinkusių entuziazmą, 
kviesdamas nepailsti ir iš
tesėti šioje kovoje už teisy
bę iki galutinos pergalės. 
Jis labai apgailestavo, kad 
kiti senatoriai ir kongresma- 
nai nedalyvavo šiose de
monstracijose ir kvietė lietu 
vius vėl susirinkti prie Kapi 
toliaus laiptų kai prasidės 
Kongreso sesija ir priminti

_____________ 3 
visiems, kad jų darbai dar 
neatlikti.

Buvo perskaitytas ir sen
atoriaus Donald Ricgle svei
kinimas. Kalbėjo Lenkijos 
ambasadorius Richard Da- 
vies. Žydų komiteto vardu 
sveikino Robbie Liberman. 
"For Security Policy Center" 
vardu kalbėjo Frank Def- 
ney. Sekė žodžiai kartu de
monstravusių latvių ir estų 
atstovų, bei kiniečių ir ukrai
niečių. PLB vardu kalbėjo 
Raimundas Kudukis, kuris - 
susumavęs šių demonstraci
jų tikslą, - priminė dar ir 
Lietuvos jaunimą, kuris ne
kaltai žuvo sovietų kariuo
menėje. Roko vienetas iš 
South Bcnd, Indianos, vado 
vaujamas Casey Pociaus, at
liko melodeklamaciją skirtą 
Lietuvai. Demonstracijos 
baigtos visiems giedant "Lie 
tuva brangi”.

Nuskriejo, nuaidėjo žo
džiai ... šalis kur miega ka
puos didvyriai... Kongreso 
rūmų masyve išsiskirstė gau 
sus skaičius demonstrantų, 
medijos. Liko nesvyruojan 
ti viltis, kad Lietuva bus 
laisva.

Vakare, blokadai nelei
džiant prisiartinti prie Sovie
tų ambasados, prie 16 gat
vės kampo susirinkę lietu
viai ilgai mojavo trispalvė
mis pravažiuojantiesiems ir 
gatvėse aidėjo įvairūs šū
kiai.

Gal Gorbačiovas pats vi
so to ir nematė. Bet esu tik
ra, apie tai girdėjo. Ir žino
jo, kad lietuviai šaukiasi ati
taisyti jiems padarytas ir da
romas skriaudas.

Vakarui atėjus skautai, 
vadovaujami ps. fil. Dan
guolės Vodopalienės, pra
vedė nakties vigiliją su prog
ramėle, kuriai reporteriai 
skyrė gana didelį dėmesį. 
Žvakučių šviesoje pasako
jant apie Lietuvą, dainoms 
skriejant į vėlyvą naktį, vigi
lijos dalyviai jautėsi esą vie
na nedaloma Lietuvos šei
ma ...

Šiose demonstracijose da
lyvavę clevelandiečiai dar 
turėjo progą aplankyti Lietu 
vos Atstovybę ir susitikti su 
Lietuvos pasiuntiniu St. Lo
zoraičiu. Prieš grįžtant į na
mus, dar buvo aplankyta 
Washingtono šventovė.

Šiai birželio 1 d. demon
stracijų išvykai vadovavo
v.s. Remigijus Belzinskas.

Šeštadienio, birželio 2 d. 
demonstracijoms iš Cleve
lando vyko keletas autobu
sų.

POSITION available In 
May 1990 for

OCCUPATIONAL 
THERAPIST 

to loln a team worklng 
with developmentally 
dlsabled and mentally III 
Individuos In a day pro- 
gram settlng. Responsl- 

lllties Include assess- 
ments, team meetings, 
treatment plannlng and 
documentatlon. B.S. In 
O.T. and A.O.T.A. cer- 
tlflcation reųulred. Com- 
petltlve salary and ex- 
cellent frlnge benefits. 
Contractural arrange- 
ments wlll be consldered. 
Call or send resume to: 
Scott Rlchards D.D. Su
pervisor, Huron County 
Communty Mental 
Health, 1108 S. Van Dyke, 
Bad Axe MI 48413. (517) 
269-9293. EOE.
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Dėl 'konsultacijos’ istorikams ■ laiškai Dirvai
Yra žmonių, kurie suge

ba iš musės padaryti dramb
lį, o iš vieno degtuko pri
skaldyti vežimą malkų. 
Prie tokių Viliaus Bražėno 
aš nepriskirtu, tačiau vis tik 
jo komentaras "Istorikams 
nebus aišku ..." (Dirva, Nr. 
16,1990.IV. 19) dėl Jurgio Ja 
nušaičio straipsnio "Ir vėl ar
tėja Seimas” (Dirva, Nr. 12, 
1990.III.22) ateities istorikam 
tikrai susuks galvas.

Deja, taip ir nesupratau, 
kodėl jis kritikuoja J. Janu
sai čio staipsnį, kuris visumo 
je gražiai vertina ALT Są
jungą, jos seimus - buvusį 
(Daytona Beach, 1988) ir da
bartinį (Bostone, 1990). Ma
nau, kad šį poleminį straips
nį parašyti V. Bražėną pa
skatino tai, kad J. Janušaitis 
keliomis eilutėmis prisiminė 
mano prnešimą, skaitytą 
1988 metais įvykusiame 
ALT Sąjungos seime (tema 
"Pavergtosios Lietuvos ir lie
tuvių išeivijos prasmingi ry
šiai") ir tai, kad vienas veiks
nys Skuodžiui davė 'atkirtį'. 
Šitam, jau pasenusiam įvy
kiui pakomentuoti V. Bražė 
nas paskyrė net ketvirtį sa
vo straipsnio. Deja, tas ko
mentaras, kaip matyti iš jo 
pavadinimo - skirtas istori
kams, gavosi labai kreivas.

Paminėjęs, kad Skuodis 
kandžioja užkulnius VLIKo 
vadovybei, autorius rašo:

"Kai dėl Skuodžio įžval
gaus pramatymo - jis, kaip 
ir mes visi, deja, nepramatė 
staigaus įvykių riedėjimo net 
į nepriklausomybės paskelbi
mą. Jis tada ragino besąly
giškai bendradarbiauti ir gy
nė apvalastalnininkus, iš ku
rių prie ano stalo sėdėjų ko
munistai bandė nupirkti išei
vijos liežuvio prikandimą 
apie okupaciją ir atsisakyti 
nepriklausomybės klausimo 
kėlimo".

Istoriko pagrindinis prin 
cipas ir savybė yra objekty

Clevelandietė Rita Balytė su plakatu. Jos nuotraukos puošia 
šj Dirvos numerj.

vumas ir sąžiningumas. Ar 
V. Bražėnas gali būti jų kon 
sultantu? Šį klausimą tenka 
paliesti plačiau.

Nejaugi jam ir jo konser
vatyviems bendraminčiams 
dar ir dabar neaišku, kad tas 
jiems vaduokliu tapęs Vil
niaus 'apskritas stalas' buvo 
pirmas mėginimas pralaužti 
okupanto geležinės sienos 
užtvaras? Kad tas 'apskritas 
stalas' (šį terminą pritaikė išei
vijos konservatoriai) neturėjo 
nieko bendro su okupanto 
kėslais, patvirtino ne vienas 
Amerikoje ir kitur iš Lietu
vos, apsilankęs lietuvis, ku
rie dabar yra Lietuvos Res
publikos parlamente ir jos 
vyriausybėje. Tada, 1987- 
siais metais, kultūrinių ryšių 
su išeivija užmezgimas ir jų 
tolesnis stiprinimas Lietuvo
je buvo suprantamas kaip la 
bai svarbi priemonė kelyje į 
išsivadavimą pirmiausiai iš 
dvasinės priespaudos varž
tų.

Žinodamas, kad ir išeivi
joje yra tokių, kurie noriai 
išgirsta tai, kas nebuvo paša 
kyta, atsakingesnes kalbas 
skaitydavau ir tebeskaitau 
'iš popieriaus'. Mano archy
ve yra išlikęs ir tos mano 
kalbos ALT Sąjungos XX- 
me Seime rankraštis, kuria
me parašyta:

"Daug kartų JAV ir Kana 
doje buvau klausiamas apie 
kultūrinių ryšių su pavergto
sios Lietuvos lietuviais gali
mumus. Į tai visada pasaky
davau nuomonę Lietuvos di
sidentų, pogrindininkų, ge
riausiųjų Lietuvos dvasiškių 
ir kitų dorų ir veiklių lietu
vių, su kuriais šiuo klausimu 
kalbėjausi prieš išvykdamas 
iš Lietuvos. Visi, skaitę repor 
tažą apie Amerikos lietuvių 
pokalbį su vietiniais kultūros 
veikėjais, vienu balsu man 
tvirtino: Lietuvai tokie ryšiai 
yra būtini, kaip trokštančiai 
žuviai vanduo, kaip kiekvie
nai gyvai būtybei grynas oras.

Tai patvirtina ir praėjusių me
tų pabaigoje iš Lietuvos at
siųstas pasveikinimas VI Pa
saulio lietuviu jaunimo kon
gresui Australijoje (...) Mū
sų visų Lietuvoje supratimu, 
tas 'apskritas stalas' Vilniuje 
buvo tiktai paprastas pasikei
timas nuomonėmis, be jokių 
formalių įgaliojimų ir buvo 

kalbėta temomis kurios (...) 
pavergtosios Lietuvos lietu
viams buvo labai aktualios. 
Pokalbis buvo pravestas atsi
žvelgiant į realias sąlygas ir 
galimybes, todėl priekaištavi
mas, kad jo metu nebuvo ap
tariami Lietuvos okupacijos 
ir išlaisvinimo klausimai, ne
turi pagrindo."

O užbaigta toji mano kai 
ba buvo tokiais žodžiais:

"Pavergtojoje Lietuvoje ir 
išeivijoje esančių lietuvių su
artėjimas yra būtina sąlyga, 
kad geriau pažintų vieni ki
tus ir jų poreikius. Sunkiai 
sprendžiamus nuomonių skir
tumus reikėtų išrišti kompro
misų keliu. Visa tai yra prie
laida stiprinti mūsų suskaldy
tos ir po pasaulį išblaškytos 
tautos vienybę su tais mūsų 
broliais ir seserimis, kurie te
beneša vergijos jungą mūsų 
tėvynėje Lietuvoje."

Tokioje dvasioje buvo vi
sa, daugiau aiškinamojo ir 
informacinio pobūdžio kal
ba, dėl kurios, jau praėjus 
porai metų, V. Bražėnas pri
simena mane beveik kaip 
okupanto bendrininką ir tal
kininką.

Jeigu sekčiau kai kurių 
pernelyg jautrių ir ambicin
gų išeivijos konservatorių, 
save laikančių neklystan
čiais, pavyzdžiu, dabar V. 
Bražėno straipsnį turėčiau 
priimti kaip asmeninį įžei
dimą ir pareikalauti satisfak
cijos, ekspertizei pateikda
mas minėtą savo rankraštį. 
Tačiau taip nedarau ir vi
liuosi, kad ateityje Vilius 
Bražėnas savo rašiniuose 
jaus didesnę atsakomybę už 
savo žodžius ir pagrįstos kri
tikos nebelaikys "'užkulnių 
kandžiojimu".

O kad nenumačiau įvy
kių Lietuvoje "riedėjimo" - 
tai niekada nelaikiau savęs 
pranašu. Be to, mano minė
to pranešimo tema buvo 
apie Lietuvos dabartį, o ne 
apie prognozes dėl Lietuvos 
ateities. Ir vis tik to praneši
mo įvade kalbėjau:

"Lietuvoje dar niekada ne
buvo taip suaktyvėjęs judėji
mas uš Lietuvos laisvę-kaip 
šiuo metu (...) Paskutinieji 
keli metai yra ypatingi tuo, 
kad Lietuvoje vedama kova 
įgijo platų užmojį, atviro ir 
viešo veikimo formas."

Kada tie žodžiai buvo pa 
sakyti, judėjimas dar nebu
vo viešai įgijęs Lietuvos At
gimimo vardo ir dar nebu
vo susiformavęs Lietuvos 
Persitvarkymo Sąjūdis. Ta
da savo veiklos taip pat dar 
nebuvo atnaujinusi ir Lietu
vos Laisvės Lygos grupė, 
kurios išskirtinį abstraktų 
kultą dar ir dabar išeivijoje 
kai kas išpažįsta.

Vytautas Skuodis

Gerbiama Redakcija,

Rašome šį laišką ne tam, 
kad norėtume pakenkti DIR
VAI, kurios skaitytojais esa
me. Tačiau norėtume at
kreipti dėmesį į tai, į ką ne
gali nekreipti dėmesio save 
gerbiąs lietuvis. Karikatūra 
patalpinta paskutiniame 
(1990 nr. 20) numeryje, per
spausdinta, kaip galima su
prasti iš PANCHO ar pan, 
yra visgi per daug žeidžianti 
Lietuvos Aukščiausios Tary
bos Pirmininką Vytautą 
Landsbergį. Dar galima su
prasti kai panašius asmens 
orumą tikrai nekeliančius 
piešinius spausdina svetimi 
laikraščiai, kaip pv: Plain 
Dcaler, bet kada Lietuvos 
Parlamento vadovas parodo
mas, kad ir šmaikščioje kari- 
katūroje-lietuvių TAUTI
NĖS MINTIES laikraštyje, 
jau yra mūsų manymu per
žengiantis padorumo ribas 
dalykas, ypač tokiomis sun
kiomis Lietuvai valandomis. 
Manome, kad tokiai nuomo
nei pritartų nors ir ne visi, 
bet didesnė dalis skaitytojų.

Yra laikas šmaikštauti ir 
yra laikas būti rimtiems!

Tikimės, kad laiškas bus 
išspausdintas, o polemika tuo

LIETUVA LAUKIA JŪSŲ - 
tad siūlome tiesiogines 

keliones į VILNIŲ!
Toronto-Kopenhaga-Vilnius- 

Kopenhaga-Toronto

Išskridimo datos: 
Birželio 25 
Liepos 18 
Rugpjūčio 13 

Grįžimo datos 
Liepos 19 
Rugpjūčio 13 
Rugpjūčio 29

(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, Ontarlo 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.

klausimu tik pagyvins jūsų ir 
mūsų laikraštį.

Su pagarba:

Paulius Vaitiekūnas 
Antanas Smetona 
Birutė Smetonienė 
Angelė Karaliūtė 
Artūras Baudra

Red. pastaba. Si karika
tūra, dail. Pancho, buvo per
spausdinta iš įtakingiausio 
pasaulyje prancūzų dienraš
čio Le Monde ir joje nieko 
nėra, kas įžeistų Lietuvą, 
priešingai tik parodo suokal
bį dviejų didžiųjų...

MACHINISTS
Our west side precision tooling 
manufacturing operation is ac- 
cepting applications from quahfied 
individuals for any of the follow- 
ing positions:

• CNC LATHE OPERATOR
• CNC 0.0. GRINOER

• ENGINE LATHE OPERATOR
• TOOL & DIE MAKER

A minimum of 3 years experience 
is preferred. Excellent benefits 
package and retirement plan. 
Please apply in person or send 
letter of interest to:

DANLY-PUNCHR1TE
5320 Commerce Parkway West 

Parma, OH 44130
An Eaual Oppt'y ^nuJtoyer

Bilieto 
kaina - 
$1299.00 Kan.
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KŪRYBA IR MOKSLAS
Gyvasis Antanas Gustaitis

Portretas keliais jo laiškų potepiais
Bronys Raila

Jei literatūros istorikas ar 
kritikas ką rašys apie Antano 
Gustaičio poeziją, be abejo, 
būtinai cituos posmus iš jo 
eilėraščių penkių rinkinių. 
Tai tiesioginiai šaltiniai pa
žinti poetui, jo tematikai, sti
liui, idėjom. Tikiu, kad ir be 
kritikų malonės ne vienas 
mes patys pasigėrėdami vis 
pavartysim tuos rinkinius ar 
įsigysim, jei kas dar bus likę 
leidyklose.

Bet šalia knygų yra dar 
kita, kai kada net įdomesnė 
rašytojų gyvenimo pusė - 
patsai jų gyvenimas, nuoty
kiai, problemų, intrigų ir jų 
sandūrų kautynės, privatybė, 
užkulisiai. Man tat visuomet 
būdavo ne mažiau įdomu. O 
tosios dorybės, tarp kitko, 
bene geriausiai matyti iš vi
sokių pokalbių su draugais 
rašytojais, ypač iš jų laiškų. 
Aišku, ne viską padoru ir 
leistina cituoti, kas dar būtų 
per anksti ar per greit. Vis 
dėlto parizikuosiu, sunku at
sispirti pagundai, nes turiu 
gana gausų pluoštą Antano 
Gustaičio laiškų. Jųjų stilius, 
manieros, ironizavimai ir be 
pertraukos juokavimai visa
dos būdavo žymiai gyvesni 
negu kitų kolegų. Jis visur 
buvo tikras, nevaidinantis, 
autentiškai toks pat, kaip ir 
eilėraščiuose.

Šia proga parinkau tik 
poros metų (1987-88) atodū
sius, kai paaštrėjo Antano 
konfliktai su visuomenine 
aplinka Amerikoje, o ypač 
kai Vilniuje išėjo jo satyrinės 
poezijos rinktinė. Tatai pas 
mus suerzino kai kuriuos 
Lietuvos laisvinimo veiklos 
spartuolius ir vėl supiktino 
senus ginčus dėl "bendradar
biavimo su kraštu".

Dabar tai jau beveik iš
gyventa, ir daug kas netgi 
aukštyn kojom apvirto, kai 
vienų buvę "nusikaltimai" 
staiga virto kitų "dorybėm", 
arba vienų "pataikavimas 
okupantui" - tapo kone šven
ta kitų dvasinė pagalba Lie
tuvos laisvėjimui. Sunku bu
vo išvengti nepasikvatojus, 
ypač Antanėliui.

NERIMAS DĖL 80
METŲ SUKAKTIES 

MINĖJIMO

1987 m. sausio 9 d. laiš
ke su patenkinto, ant minkš
tos pagalvėlės gulinčio kati
no nuotrauka Antanas betgi 
nekantrauja dėl artėjančios jo 
(80 sukakties) jis gimęs 
1907. III. 12). Tad šitaip 
"leisdamas paskutines šios 

žemiškos viešnagės dienas," 
jis ir guodžiasi: "...Šiaip vis 
dar laikomės vienas už kito, 
o Vizgirdą (jo draugą daili
ninką) pamatysite patys, nes 
šiomis dienomis išskrenda į 
Los Angeles. Bet jis šią žie
mą jau gerokai sulinko per 
kelnių diržą... nors kairiąja 
ranka vis dar tapo, nenusilp- 
damas dvasioje".

Bet prisimindamas rim
čiau sirgtelėjusį savo arti
miausią kaimyną Santvarą 
(kurį visada vadina Staseliu), 
graudžiai prisipažįsta, kad 
jam "...šią žiemą reikėjo ir už 
Staselį pakasti nuo šaligatvio 
sniegą. Nes kaip gi aš repre- 
zentuočiausi ateities žygiuo
se, artėdamas į 80 metų su
kaktį?.. Tiesa, ieškodami 
veiklos, vietiniai LB veikėjai 
jau buvo pasišovę tą mano 
nelaimingą sukaktį rengti 
kartu mum abiem (Santvarai 
tada buvo 85-ri. Mano 
past.), bet aš atsisakiau joje 
dalyvauti, nes, man rodos, 
jau anksčiau užteko mūsų 
apsireiškimo tautai. Be to, 
kai išeis čia paskutinis mano 
eilėraščių rinkinys, tai norin
tieji galės nusipirkti visą 
mano sielą su kančiomis, 
linksmybėmis ir prakeiks
mu".

APIE KELIONES Į 
LIETUVĄ

Vis dėlto, atrodo, tos me- 
tūzališkos sukakties smagus 
paminėjimas įvyko. Jau kitą 
rytą (1987. III. 13) Antanas, 
kaip laiške sakosi, su dreban
čia ranka, širdimi ir taip pat 
drebančia sąžine vėl grįžta 
prie susikaupusių rūpesčių.

Laiškas kažkaip nera

Antanas Gustaitis ir Lietuvių Enciklopedijos leidėjas Juozas Kapočius 1968 m. literatūros vakare 
Toronte.

mus, ilgas. Mini Vilniuje 
greit išeisiančią prof. Vacį. 
Biržiškos reveliaciją apie d r. 
J. Basanavičiaus dienoraščio 
išplėštus lapus, Danos Vasi
liauskienės smarkius prie
kaištus dėl jo paskelbtų Aki
račiuose prisiminimų apie H. 
Radauską... "Na, pažiūrėsim, 
kokių likimo smūgių sulauk
siu dar prieš patį galą. Ypač 
kai Mackaus fondas išleis 
mano paskutinį velniažodžių 
rinkinį ("Pakelėje į pažadėtą
ją žemę"), kuriame gal per 
stipriai išjuokiau kone visų 
partijų veikėjus... Jau kartais 
apsemia net toks pat savi
graužos jausmas kaip ir Go- 
golį, kuris sudegino "Miru
siųjų sielų" tęsinį".

O štai vėl nauja sielgrau- 
ža dėl kelionės į Lietuvą. 
Antanas Paduvietis (taip laiš
ke pasivadinęs) rašo: -

Matai, šių "iškilmingų 
sukakčių proga visai netikė
tai aš ir Staselis gavome (Lie 
tuvos) Rašytojų sąjungos 
kvietimą atsilankyti į tėvynę. 
Net drauge su žmonomis, 
kaip jie rašo, "šiuolaikiškai". 
Reiškia, kaip ir Garbačiovas 
su savo Raiša. Priedo - tuo
jau pat dar ir porą laiškų iš 
pažįstamų rašytojų, papildo
mai gundančių į Kanosą. Po 
to dar ir jubiliejinio sveiki
nimo telegramą iš "Tėviškės" 
draugijos pirmininko. Pas
kui - dar vieną telegramą su 
rašytojų parašais ir sveikini
mais. Staselis jau lyg ir pra
dėjo svyruoti: jeigu aš va
žiuočiau, tai ir jis važiuotų. 
Bet aš tuo klausimu esu ap
sisprendęs jau prieš 43 me
tus, kai mane Kazys Boruta 
įsodino į Nemuno laivą su

Ne per laiškus, o apsilankius Bostone Gustaičių pilaitėje, 
gyvas Br. Railos pokalbis apie kančias, prakeiksmus ir gyve
nimo linksmybes...

paskutiniu pabučiavimu. Tai 
ir Staselis, gal ir grauždama
sis, taip pat atitoko, nes vie
nas ar ir su pačiuke nedrįsta.

Paini "kūryba" buvo pa
rašyti atsisakymo laišką, ku
ris būtų ir mandagus ir teisin
gas. Tarp kitko paaiškinau, 
kad negaliu pakartoti A. Vie
nuolio apsakymėlio "Grįžo" 
sentimentalios žmogaus dra
mos, kuri man būtų dar sun
kesnė. Tenai jo herojus Ja
nulis, praleidęs svetur pusę 
amžiaus ir praradęs sveikatą 
grįžo į tėvynę tik numirti, o 
aš, taip pat ne savo laisva va
lia praradęs svetur 43 metus 
ir sveikatą, turėčiau grįžti ap
lankyti mirusių ar numarintų 
savo draugų kapų - ir vėl 
iškeliauti į svetimą kraštą irgi 
tik numirti. Ne. O važiuoti 
namo su šalta širdimi tik dėl 
smalsumo ar parsivežti iš 
Perlojos girios baravykų irgi 
negaliu. Tuo viskas ir baigė
si. Kitiem parašiau, kad aš 
laikausi savo bičiulio Ma
riaus Katiliškio priešmirtinio 
patarimo: neplanuok ilgos 
ateities ir nesileisk į kelionę 

aplink pasaulį, jeigu gali nu- 
sikrapinti tik ant savo batų 
galų..."

DANGUS NIAUKIASI

Rudeniui artėjant, kai 
Vilniuje išėjo Gustaičio saty
rų rinkinys, provokatyviai 
pavadintas "Pasiglostymo 
palaima", Antanas ir išvydo, 
ir pajuto, jo žodžiais tariant, 
kaupimąsi "pranašingų žen
klų", ir skubėjo rašyti bukš- 
taudamas, kad jo "trumpas 
laiškelis nebūtų paskutinis".

Laimei, nujautimas dar 
pustrečių metų buvo per 
ankstyvas. Bet kad jis jau 
dukart sapnavęs "šventų žal
čių apraitytą" A. Svilonį, jo 
piktą kritiką, anksčiau Nau
jienų, paskui Lietuvių Balso 
iškilų bendradarbį! "...O pra
eitą naktį išgirdau ūbaujantį 
apuoką ir prisiminiau, kaip 
neatverčiamas pagonis mano 
senelis, vėlų Velykų vakarą 
išgąsdintas šio nelaimės pra
našo balso, gavo širdies prie
puolį".

"Ir tai ne juokai, - toliau 
brėžia Antanas, - nes jau iš 
ryto perskaičiau "Sandaroje" 
Jono Daugėlos vedamąjį, ku
riame jis puola mane ir Sta
selį, kad mūsų kūryboje vi
siškai nėra antibolševizmo. 
O tai reiškia, kad mudu patys 
jau beveik bolševikai. Ypač 
aš, kuris "...nei vienoje savo 
knygoje, nei viena eilute ne
drįso pasijuokti iš bolševikų 
okupantų". Vadinasi, turbūt 
ir tarybinės enciklopedijos 
meluoja, pažymėdamos, kad 
mano kūryboje yra ir antita
rybinių motyvų. Be to, tą 
pačią dieną gavau ir V. Ka
zakevičiaus laišką, kuriame 
jis susijaudinęs praneša, kad 
spaustuvininkai, betobulin- 
dami mano rinktinę, net antrą 
kartą įdėjo tenai jau išspaus
dintą (antitarybinį) mano ei
lėraštį, tuo sugadindami visą 
tarybinio darbo šlovę...

(Nukelta į 6 psl.)
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A. Gustaitis...
(Atkelta iš 5 psl.)

"Žinome, čia dar tik 
apuoko juodų lėmimų pra
džia, nes girdėjau, kad Sta
selio buvęs draugas Vaičjur- 
gis vėl galanda šoblę naujam 
smūgiui. Bet aš raminuosi 
nuojauta, kad šie patriotiniai 
žygiai gal padarys mus "įžy
miomis istorinėmis asme
nybėmis", kurių tauta šiaip 
gal būtų ir nepastebėjusi. 
Na, o iš jūsų dausų tuo tarpu 
neatskrenda nė žvirblis"...

SUMANYMAS 
PASIŠNEKĖTI PER 
RADIJĄ LIETUVOS 

LINKUI

Po poros savaičių aš jam 
nuskraidinau žvirblį - ilgoką 
laišką su pasiūlymu mud
viem paruošti ilgesnį pokalbį 
per radiją į Lietuvą apie jo 
sunkias bėdas ir painias pro
blemas. Prirankiojau dau
giau duomenų, kur jis viešai 
spaudoje ar veikėjų susibūri
muose buvo puolamas: kad 
savo satyromis šmeižiąs už
sienio lietuvius ir bendradar
biaująs su okupantais, dargi 
patsai prašęs, kad tuos jo ei
lėraščius ten išleistų komu
nistai. Vienas koresponden
tas iš Bostono "Draugo" 
dienraštyje jį pavadino Šėto
nu ir tautos sargybinius ra

Ilgų kelionių musų bendrakeleiviui 
ir brangiam bičiuliui poetui

ANTANUI GUSTAIČIUI

staiga mirus, nuoširdžią ir gilią 
užuojautą reiškiame jo žmonai 
ALEKSANDRAI, sūnui inž. ALGI
MANTUI ir jo šeimai, DIRVAI nete
kusiai ilgamečio satyros ir humoro 
redaktoriaus, draugams ir arti
miesiems, o su Velionio šeima dali
namės sopulinga netektimi ir 
gedulu.

Alė ir Stasys
Santvarai

A.A.

ANTANUI GUSTAIČIUI

iškeliavus Amžinybėn, gilaus 
skausmo prislėgtus jo žmoną 
ALEKSANDRĄ, sūnų ALGĮ su jo 
šeima ir kitus artimuosius nuo
širdžiai užjaučiame.

Valė ir Kazys Barmai 
Dalia ir Mintautas Sodeikos

gino Antaną atitinkamai su
drausti. Skaudžių priekaištų 
jam spaudoje išdėjo ir išeivė 
viešnia iš Lietuvos, Edita 
Nazaraitė. O Lietuvių Fondo 
narių suvažiavime pasigirdo 
balsų, kad tokiem, rašytojam, 
kurie, susitarę su Vilniaus 
kagėbistais, šmeižia mūsų tė
vynę ir išeivijos patriotus, tik 
jau nereikėtų skirti literatū
rinių premijų. Ir taip toliau.

Taigi atmosfera pritvin
ko tikrai negardžių dvokalų. 
Pasisiūliau pabūti jo "velnio 
advokatu" - ir kad jis į mano 
"kaltinimus" atsakytų plačiau 
ir kaip tik norės per Laisvo
sios Europos radiją, tiesiai 
klausytojam Lietuvoje. Ma
no projektą Antanas pavadi
no "mūsų dialogo strateginiu 
planu" ir 1987. X. 27 dienos 
laiške, jį kiek kritikuodamas, 
dėstė savo mintis ir jau įkais- 
tančią nuotaiką:

"Apie mūsų dialogo stra
teginį planą dabar galvoju "iš 
kairės ir dešinės". O kaip ži
nai, kuo daugiau žmogus 
mąsto, tuo daugiau buvusių 
visiškai aiškių tiesų aptems
ta, ir gale lieka jis dar dur- 
nesnis, negu buvo pradžio
je...

(Bus daugiau)

Skaitykit ir platinkit
DIRVĄ

‘Lietuvoje...
Vitalius Zaikauskas

• GEDULO ir Vilties 
dieną, Alytaus rajone Ūdri
joje birželio 14 d. bus ati
dengtas pokario aukoms at
minti paminklas. Po šv. Mi
šių ir paminklo pašventinimo 
bus steigiamas Ūdrijos že
miečių klubas.

• l DANIJA birželio 1 d. 
dalyvauti pasaulinio žmo
gaus teisių kongreso kultūri
nėje programoje išvyko G. 
Abariaus džiazo grupė "Aba
riaus trio".

• ŠILUTĖJE, vaikų šven
tėje, vaikai atidavinėjo savo 
ginklus. Po to valgė didžiulį 
3,5 metro ilgio ir 70 cm sto
rio TORTĄ!.

• POEZIJOS pavasario 
Laureate tapo poetė Gražina 
Cieškaitė.

• VILNIAUS Dailės pa
rodų rūmuose atidaryta tarp
tautinė karikatūrų paroda.

• VĖL PO VYTIMI vyks 
ta vidurinių mokyklų baigi
me abitūros egzaminai.

• KAUNO Vytauto Di
džiojo universiteto rektoriu
mi išrinktas, Jungtinėse vals
tybėse gyvenantis profeso
rius Algirdas Avižienis.

• ŠIĄ SAVAITĘ užre
gistruotos šeštoji ir septintoji 
AIDS auka Lietuvoje.

• VILNIUJE staigmena 
respublikinė mokykla - 
"LIETUVIŲ NAMAI", ku
rioje lietuvių kalbos mokysis 
už respublikos ribų gyvenan
tys vaikai ir suaugę. Taip pat 
bus mokomasi istorijos, tau
tos kultūros, papročių, tradi
cijų.

• LIETUVOS statistikos 
departamentas praneša kad 
gegužės 28 dieną dėl ekomo- 
minės blokados Lietuvoje 
buvo 42 tūkstančiai bedar
bių, anksčiau grafiko atosto
gauja 10 tūkstančių. Nuo 
blokados pradžios nuostoliai 
skaičiuojami 64.9 milijonų 
rublių nuostolių.

• PAŠVENTINTI atsta
tomas Jono Basanavičiaus 
sodybos pamatai.

• DĖL BENZINO stokos 
iš Vilniaus autobusų parko 
neišvyksta kasdien 130 prie
miestinių ir 100 tarmiestinių 
autobusų.

• SSSR teritorijoje pra
dėjo veikti nauja radijo stotis 
"Tarybų Lietuva", savo lai
das transliuoti į Lietuvą.

• KLAIPĖDOJE vyko 
konferencija "Klaipėda-ne- 
atskiriama Lietuvos dalis.

• ATIDARYTA nauja 
lėktuvų linija Vilnius-Vama 
(Bulgarija).

• VILNIAUS Arkikate
droje birželio 1 d. įvyko ge
dulingos mišios šešiems 
tremtiniams parvežtiems iš 
Sibiro, iš Chabarovsko kraš- ’ 
to.

• SSSR ekonominė blo

kada privertė sutrumpinti TV 
laidų transliaciją. Taupant 
elektros energiją Lietuvos 
TV veiks tik nuo 18 iki 24 
valandos.

• KAUNE Maironio sode 
1976 buvo nugriauta stovėju
si Kristaus skulptūra. Dabar 
ji sugrįžo į savo vietą.

• SSSR Visuomenės 
nuomonės tyrimo institutas 
gegužės 30 d. atliko Vilniaus 
gyventojų apklausą.

Ar lietuvos Aukščiausio
ji Taryba turi atšaukti 1990 
metų kovo 11 dienos aktą?

72%-ne 19%-taip.
41 % - palaiko Sąjūdį. 
15%-LKP
9%-SSKP
59% apklaustųjų mano, 

kad artimiausiais mėnesiais 
neverta laukti ekonominės 
pagalbos iš Vakarų Europos.

• ĮKURTAS LIETUVOS 
jaunimo organizacijų infor
macinis centras. Telefonas 
Vilniuje 731579.

• VILNIAUS Rasų Kapi
nėse gegužės 28 d. palaidotas 
Rimantas DAUGINTIS, su
sideginęs gegužės 11 dieną 
Vengrijoje.

• KAUNE, ŽALIŲJŲ 
ATGAJOS bendrija atidaro 
karikatūrų parodą "Deporta
cija, kolektyvizacija, melio
racija", skirta Melioratorių 
dienai.

• RUOŠIANTIS vaikų 
invalidų šventei prie Kauno 
pilies ištempė didžiulę pala
pinę, nevaikščiojantiems vai
kams pasislėpti jeigu lytų. 
Kitą naktį ši palapinę buvo 
pavogta. Taip buvo apvogta 
ne jį paskolinusi įstaiga, o 
Lietuvos vaikai invalidai.

• LIETUVOJE gegužės 
30 d. užfiksuotas 1 balo sti
prumo žemės drebėjimas.

"ATGIMIMO" 
prenumeratoriams užsienyje 

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

A. ŠILEIKA "ATGIMIMAS”
11 Morningside Avė.

' Toronto, Ont. Canada M 6S 1C1

PHYSICAL THERAPY DIRECTOR 
Occupational Therapy Director 

REACH NEW HEIGHTS with 
PINNACLE CARE CENTER 

Recently created positions offer the 
motivated therapist excellent benefits, 
competitive salary 4 a professlonal 
challenge. Regulrements include good 
dinical skHIs, talent in staffing, planning 
development of department and 
supervlslon of support personnel. Ouality 
care and service to the community Is our 
main conskferation.

<2000 SIGN ON BONUS 
lf you have interest in a challenging 

position with our progressive Co., contact 
ROGER RUNKLE, DIRECTOR OF 

REHABILITATION, 
HUNTINGTON, WV. 304-529-6031

NURSE

ANESTHETST 
CRNA

Full-time position available In 7 
M.D., 9 CRNA group supplying an- 
esthesia services at Undervrood- 
Memorial Hospital, VVoodburv, NJ. 
Aneslhesia services include all ser
vices excepl open hearl surgery. 
Competitive salary. Fringe benefits 
include pension. health care, life in
surance, & disability insurance. 
Persons interested in Ihis position 
please send C. V. to:

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

1-609-845-0100 ext2357

PRINTERS 
OFF-SET PRESS 

OPERATORS
K.T.B. Associates, Ine., a large Web Off- 
set Printer located in the heart of the Cat- 
skill Mountains. Only 100 miles from 
NYC, is looking for qualified Web Press 
Operators. Excellent salary, also with a 
comprehensive benefits package. K.T.B. 
will pay relocation expenses. lf you are 
interested, contact: Joe elemente at 

914-246-9552.
(21-23)

R.R.T. / C.R.T.T.
Immediate, full-time position. We 
offer excellent benefits, fully paid 
pension and in-house child care. 
Mušt be credentialed. MERCY HOS
PITAL Grayling, Human Re-sources 
Dept., 1100 Michigan Avė. Grayling, 
MI 49738. (517) 348-5461 ext14O 

(21-23)

TOOL& DIEMAKERS
Erni Components a leading manu
facturer of DIN eonneetors located 
at 520 Southlake Blvd., Richmond, 
VA 23236 has an immediate ope
ning for a tool 7 die makervvith expe- 
rience in troubleshooting & maintai- 
ning progressive dies. Knovvledge 
of molding dies vvould be a plūs būt 
not reąuired. This individual should 
possess excellent people skills in 
order to work together with produe- 
tion employees to identify & resolve 
fooling problems on the shop floor. 
Erni Components is a grovvth orien- 
ted company offering excellent be
nefits including a 401 K plan, medi
cal & dental insurance. This is an 
outstanding opportunity to grow vvith 
a dynamic organization. Respond 
vvith resume & salary history to Todd 
Farmer, Production Manager.

(21-22)

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 Stove at 
313-588-1100. 9am-4:30pm. Mon.- 
Fri.

COASTAL MAINE LIVING 
MACHINE SETUP OPERATORS FOR 

Vl/ICKMANS AND NEVV BRITAINS AND
DAVENPORT

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

P.O. Box 16
Bristol Mills Road

Round Pond, Maine 04564
207 / 529-5191

OPPORTUNITY FOR
REGISTERED NURSES 4 LPN’s

To work & live in a small congenial community. 
Colin Anderson Center has Immediate open- 
nlngs for registered nurses S LPn's for all shifts. 
Apply, call or write to:

Ghislaine Douglas
Colin Anderson Center, P.O. Box 106 

St. Marys , W. Virginla 26170 
304-684-2441 EOE

(3-22)

PRESS WORKERS/WebOffset 
Outstanding opotv for oualified 
press operators wilh a min. of 3 yrs. 
exp. of qualil v printing. VVe offer:
• Excellenl oav& bnfls.
• Fully re-eouipped plant vvith 12 

Goss community units; 2 SSC 
folders; in-line trimming.

• Low-living cosl area in semi-ru- 
ral vvesfern Pa. near Pittsburgh.

VVe need exoerience in:
• Community presses, 2 yrs. min.
• Full color publications printing
• Shorter runs, lots oi make ready
• In-line gluingjlrimming

VVrite to Gatevvav Press. Ine. 
610 Beatty Rd. Monroeville, Pa.

15146 or call 412-856-7400
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ALT S-gos 21-mame Seime... (3)

Sėkmingi darbo posėdžiai
Jurgis Janušaitis

Pasibaigus iškilminga
jam posėdžiui, seimo daly
viams papietavus, gegužės 
mėn. 12 d. 1 vai. 30 min. 
pradedamas pirmasis posė
dis.

Sąjungos pirmininkas dr. 
Leonas Kriaučeliūnas Seimo 
prezidiuman kviečia: pirmi
ninkauti Joną Petronį, Euge
niją Bulotienę ir Romualdą 
Veitą. Sekretoriatam Rūtą 
Šakienę, Liuciją Mažeikienę, 
Vytenį Senutą ir Kęstutį Bis- 
kį. Seimas priima darbotvar
kę, kokia buvo rengėjų nu
matyta. Sudaromos komisi
jos. Nominacijų komisijon 
kviečiami Albertas Misiūnas, 
inž. Antanas Mažeika ir dr. 
Algirdas Budreckis. Nutari
mų komisijon - Teodoras 
Blinstrubas, Stasys Briedis ir 
Albertas Misiūnas.

Seimo prezidiumui užė
mus vietas, po poros paklau
simų dėl dr. K. Bobelio iš
keltų klausimų apie veiksnių 
konferenciją (jau anksčiau 
minėjęs) pakviečiamas sve
čias iš Lietuvos, Tautininkų 
Sąjungos Lietuvoje pirmi
ninkas Rimantas Matulis. 
Tai viduriniosios kartos at
stovas, gimęs 1941 m. Taigi 
augęs ir mokęsis jau okupa
cijos metuose. Buvęs pionie
rių organizacijoje, bet į ko
munistų partiją neįstojo ir jo 
teigimu, tas jam netrukdė 
studijuoti pusantrų metų Vil
niaus universitete istoriją. 
Vėliau šias studijas metęs ir 
studijavo anglų kalbą. Dabar 
dirbąs Vilniaus hidrogeolo
gijos ekspedicijose. Atsikū
rusioje Lietuvos Tautininkų 
sąjungoje eina valdybos pir
mininko pareigas. Priklauso 
Sąjūdžiui. Savo žodyje Ri
mantas Matulis papasakojo 
apie Tautininkų Sąjungos at
kūrimą, jos uždavinius, palie 
tė bendrai Lietuvos politinę 
situaciją, Bažnyčios ir valsty
bės santykius, išreiškė savo 

I. KriaučeliOnienės nuotr.Dalis Seimo dalyvių, klausantis pranešimų.

požiūrius į Lietuvoje besiste- 
giančias ir atsikuriančias par
tijas ir kitas organizacijas.

Jo kalbos ištįsai neko
mentuosiu, nes pilnas kalbos 
tekstas buvo atspausdintas 
Dirvoje ir skaitytojai galėjo 
su svečio mintimis arčiau su
sipažinti.

Kitas svečias iš Lietuvos 
Juozas Enčeris, paskutinysis 
neprikl. Lietuvoje Korp! 
NeoLithuania pirmininkas 
1939-40 metais gana jautriai 
žvilgtelėjo į praeitį, į okupa
cijos metus, kurie Lietuvai 

Dr. L. Kriaučeliūnas ir darbo posėdžiams pirmininkavęs Jonas Petronis aptaria darbotvarkę ... 
/. KriaučeliOnienės nuotr.

buvo begalo skaudūs ir nuos
tolingi.

- Turėjome savus na
mus, jų netekome. Tauta 
pergyveno baisų genocidą, o 
okupacijos metai sužalojo 
tautos galvoseną, jaunąją 
kartą, kuri nebežino tautos 
praeities. Jūs išlikote ir išė
jote į laisvę, išsinešdami ryž
tą kovoti už Lietuvos laisvę. 
Per okupacijos metus oku
pantai jus įskaudino, niekin
dami ir šmeiždami, prašau už 
tai atleisti... kalbėjo malonus 
svečias. Papasakojo apie sa
vus išgyvenimus kalėjimuo
se, ištrėmime, gulaguose.

Skaudžiausios dienos buvo, 
kai sugrįžo iš tremties ir ne
rado Lietuvos. Niekas nie
kur nepriėmė jo ir jis vėl tu
rėjo grįžti į Šiaurę. Ir Sibire 
dainavome, guodėme vieni 
kitus, drąsinome vieni kitus, 
turėjome viltį vistiek sugrįžti 
į savo gimtąją žemę. Oku
pantas rovė mus, bet iš savo
sios žemės neišrovė. Trėmė, 
bet nevisi žuvo, sugrįžome, 
skynė, bet neišskynė. Visa 
tai išlaikė mumyse meilė 
Lietuvai, susijaudinęs kal
bėjo svečias.

Pagaliau 1961 m. buvo
me suprasti, tautinė įdėja ve
dė tautą į kovol 1-tąją, į lais
vę ir nepriklausomybę. Gė
rėjosi atgimstančios tautos 
ryžtu ir drąsa. Kvietė išeiviją 
į vieningą darbą, vertino ge
rai Sąjūdį ir prašė ALT S-gos 
visokeriopos, galimos pagal
bos Lietuvai.

Svečio Juozo Enčerio 
žodis jautrus, bet ramus, iš
sakantis lietuvių tautos nuos
kaudas, viltis ir lūkesčius. 
Seimas jo žodį palydėjo at
sistoję, plodami.

Po šių svečių iš Lietuvos 
kalbų, prasidėjo įprastiniai

Vida Jonušienė, sėkmingai vadovavusi ALT S-gos seimui ... 
I. KriaučeliOnienės nuotr.

iki dabar su kasos likučiu pa
jamų turėta 91.840.65 dol. 
Per tą laiką išleista 34.489.95 
dol. Taigi seimo dieną kaso
je buvo 57.350.70 dol.. Kaip 
matome, Sąjungą turtinga. 
Numatoma remti Tautinės Sa 
jungos įkurtą Kultūros fondą 
ir jau pirmąsis įnašas įmokė
tas. Apyskaitoje išvardintos 
smulkiai visos pajamos ir 
išlaidos. Seimas iždininkei 
Onai Daškevičienei už kruop
štų darbą šiltai padėkojo.

Garbės Teismo praneši
mą padarė inž. Antanas Ma
žeika. Teismas darbo netu
rėjo. Bostono skyriaus nario 
Juozo Vaičjurgio skundą iš
nagrinėjus, jam buvo duotas 
atsakymas, kuo jis ir buvęs 
patenkintas. Kitų problemų 
sąjungos nariai neturėjo, 
skundų nebuvo ir vyravo Są
jungos narių tarpe dama.

Kontrolės komisijos pra
nešimą padarė Juozas Žvy
nys. Kontrolės komisija - 
Juozas Žvynys ir Jurgis Ja
nušaitis, vienam nariui neda
lyvaujant, patikrino ižd. 
Onos Daškevičienės vedamą 
Sąjungos valdybos atskaito
mybę ir konstatavo tvarkingą 
knygų ir atskaitomybės vedi
mą, patvirtino iždininkės pa
ruoštą apyskaitą ir sužymėtas 
sumas. Kontrolės komisija 
iždininkei išreiškė padėką, o 
tam nuoširdžiai pritarė ir Sei
mo dalyviai.

Baigiant pirmąjį darbo 
posėdį dėl pranešimų disku
sijų nebuvo. Visi pranešimai 
Seimo vienbalsiai buvo pri
imti ir patvirtinti.

(Bus daugiau)

pranešimai.
Pirmas pranešimą iš Są

jungos veiklos padarė pats 
pirmininkas dr. Leonas 
Kriaučeliūnas. Pranešimas 
paruoštas kruopščiai, išsa
mus, aptariantis ALT S-gos 
valdybos dviejų metų laiko
tarpyje atliktus darbus. Jų 
gana daug ir reikšmingi. Dr. 
Leonas Kriaučeliūnas Sąjun
gai vadovavo šešeris metus. 
Tai ryžto, energijos ir suma
numo pirmininkas, nestoko
jęs idėjų ir planų. Tad gal 
dėl to ir Sąjungos valdyba 
įvykdė gerų darbų. Leidiny
je atspausdintas pilnas prane
šimas. Prieš seimininiuose 
spaudos Seimo aptarimuose 
ir pokalbiuose pirmininkas 
dr. Leonas Kriaučeliūnas yra 
išsamiai suminėjęs visus at
liktus darbus, tad skaitantieji 
spaudą bus susipažinę su Są
jungos valdybos atliktais dar
bais, tad čia ju nebekartosiu. 
Tik pažymėsiu, kad praneši
me atspindėjo naši ALT S- 
gos valdybos veikla ir Tau
tinės sąjungos tikrieji ir pir
miniai uždaviniai, kaip ge
riau padėti Lietuvai.

Iždininkės prandšimą pa
darė pati iždininkė Ona Daš
kevičienė. Tikrinant iždinin
kės vedamą atskaitomybę įsi
tikinome jos nuostabiu darbš - 
tumu, rūpestingumu ir tvar
kingumu knygų vedimu. Sa
vo pranešime suminėjo, kad 
nuo praėjusio 1988 m. seimo

St. Mark’s Center, a high quality pro- 
gram serving over 170 children and 
adults who are substantially men- 
tally retarded located in Charlotte, 
N.C., is seeking innovatrve student 
focused individuals who are Inter- 
ested in a team approach to ser
vice delivery in the following areas:

Physical Therapist
Occupational Therapist 

Speech/Language 
Pathologist

We offer competitive salary. excel- 
lent benefits - including very liberal 
leave. regular weekday hours and 
an opportunity to grow profession- 
ally. Address resume to: Bobby 
Wofford. Director-Administration. 
St. Mark’s Center Ine., 1415-D 
South Church St. Charlotte. NC 
28203. 704/334-9244.
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Buvo smagu matyti spalvingą

(Atkelta iš 1 psl.) 

interesus puoselėjančios, lo
giškos. Dieve, kad kas iš 
prezidentūros patarėjų būtų 
tų kalbų pasiklausę ... Die
ve, kad koks angelas būtų 
Tau pranešęs kankinamų lie 
tuvių, latvių ir estų norus ... 
Deja, kaip kad įvykiai vė
liau įrodė savaitės bėgyje, 
lietuvių, latvių ir estų balsai 
neina nei į prezidentūrą, nei 
į dangų ... Ką mes darome 
blogai??? Kas galėtų tą mįs
lę mums atspėti???

Susumuojant, ši demon
stracija buvo spalvinga ir 
gausi. Joje maždaug lygio
mis dalyvavo latviai, estai ir 
lietuviai. Buvo paskleista in
formacijos apie likusią šios 
savaitės programą.

Kai savaitės viduryje at
vyko Gorbačiovas, pabaltie- 
čiai nedemonstravo. Sosti
nės žinių komentatoriai pa
minėjo, berods, matytą vie
ną mūsų trispalvę, kurią lai
kė net ne lietuvis. O vienas 
iš vakarinių žinių komenta
torių atkreipė dėmesį į pa
baltiečių nebuvimo faktą. 
Kanadoje pabaltiečiai pasiro
dė kitaip.

Penktadienį, birželio 1 , 
apie 11 valandą, prie Kon
greso Rūmų laiptų pradėjo 
rinktis lietuvių minia su dau
gybe vėliavų bei plakatų. 
Vaizdas vėl buvo įspūdin
gas. Diena graži, vieta ir 
simbolinė ir demonstraci
joms patogi. Veikė gerai 
sutvarkyti garsiakalbiai. 
Tribūnoje sėdėjo mūsų vi
suomenės vadovai, keli ame 
rikiečiai, keli Kongreso na
riai, svetimtaučių atstovai. 
Minią sudarė išimtinai lietu
viai. Kiek mūsų buvo šuva 
žiavę? Apytikriai suskai
čiau apie 300-400 trispal
vių. Spėjant, kad apie kiek
vieną trispalvę grupavosi 
gal iki 10 žmonių, būtų ga
lima teigti, kad dalyva
vo apie 3,000 - 4,000 žmo
nių. Amerikiečių vietinis, 
didžiausias WASHINGTON 
POST tačiau skelbė, kad 
demonstrantų buvo 1,000. 
Minioje maišėsi daug spau
dos atstovų, daug buvo fil
muota. Kalbant apie filma
vimą ir fototgrafavimą, tai 
(su šypsniu) teigsiu, kad iš 
šių demonstracijų daugiau
siai naudos turės įvairios fo
to įmonės. Daug žmonių 
bus apsivylusių, nes - ar tai 
nuotaikos pagauti, ar neži
nodami - fotografavo prieš 
saulę ...

Vėl kalbos, kaip kurios 
ilgos ir tik iš mandagumo 
programai reikalingos. Il
gai kalbėjo rusas ar sovieti
jos žydas, nieko reikšmingo 
nei Amerikai nei mums ne
pasakydamas. Aišku, čia di
delis laimėjimas, nes tribū
noje, tarp kitų, sėdėjo ir žy
dų atstovai, ir rusai žydai, 
kiniečiai, kelių kitų tautų at
stovai. Galima buvo tikėtis, 
kad kitų tautų dalyvavimas 

padės atkreipti dėmesį į mū
sų reikalus. Deja, bent Wa- 
shington Post to fakto visai 
neužsiminė. Iš vis, šeštadie
nio Washington Post Lietu
va paminėjo gal penketą 
kartų (vis skirtinguose 
straipsniuose) ir įdėjo vieną 
mažytę demonstracijų nuot
rauką.

Pastebėtina, kad žydų at
stovai atvyko su gerai pa
ruoštu, papkėje sudėstytu 
dokumentų rinkiniu. Lietu
viai tokio rinkinio neturėjo, 
nors dar balandžio mėnesį, 
tik pradėjus apie šias demon
stracijas galvoti, panašus siū
lymas buvo padarytas. Lie
tuviai dalino tik dviejų pus
lapių pranešimą spaudai, pir
mam puslapyje ranka pa
braukytą. Kokiu tai būdu 
buvo ribotai platinamas adv.
P. Žumbakio vadovaujamo 
Ethnic Community Services 
leidinys. Pagarba šį leidinį 
paruošusiems!

Rengėjai buvo paruošę 
Washingtono žemėlapį su 
abiejų dienų programa ir ki
tokia, čia negyvenančiam 
reikšminga informeija, pui
ku! Buvo dalinama dar po
ra lapukų, gerai! The Ame
rican Society for the De- 
fence of Tradition, Family 
and Property (TPF) narių. 
Jie už V. Landsbergį rinko 
peticijai parašus, fantastiš
ka!

Vakare, 6:30 rinkomės 
prie Sovietų ambasados. 
Ten turėjome demonstruoti,
budėti visą naktį. Vienume buvo reikšmingas todėl, 
tu net ėjo kalba apie bado 
streiką. Deja, geras 16-sios 
gatvės šmotas prie ambasa
dos buvo policijos užblo-

R. Balytės nuotr.Už laisvą Lietuvą!

R. Balytės nuotr.Grupė clevelandiečių Lietuvos pasiuntinybėje VVashingtone.

kuotas. Tad susibūrėme gat
vės kampuose, tolokai nuo 
ambasaos pastato. Čia jau 
dalyvavo daug mažiau žmo
nių, bet dėl spūsties bendras 
vaizdas buvo neblogas. Vėl 
buvo daug vėliavų, buvo 
dainuojama, šūkaujama, lau 
kiama, kalbamasi su polici
ninkais, ieškoma pažįstamų, 
gyvenančių kitose vietovė
se. Budėjimas įvyko. Tik 
vėliau jie buvo paprašyti 
persikelti į kitą ir vietą ir, di 
deliam gailesčiui, apie 4:30 
ryto grupė vietinių lietuvių 
atvykę budinčiųjų pastiprin 
ti su sunka, kava, vaisiais 
bei pyragu, to nežinojo ...

Šeštadienį, 10:35 (kaip 
skelbta, punktualiai) rinko
mės prie Nežinomo Karei
vio kapo Arlingtono kapinė 
se. Ten įvyko trumpos, 
JAV karinių pajėgų praves
tos apeigos. Tikslus laikas 

kad tokių apeigų, atrodo, tą 
dieną buvo ir daugiau. Mū
sų vainikas pakeitė kitą, 
prieš pusvalandį padėtą, o 

mūsų vainiką, turbūt, pakei
tė dar sekantis ir vėl sekan
tis. Apie pusvalandį prie ka
po paguldyti vainikai, prasi 
dėjus sekančioms apeigoms, 
yra pagarbiai pernešami į ki 
tą paminklo pusę. Skelbtos 
vainiko padėjimo iškilmės 
prie Lietuvos Nepriklauso
mybės kovose žuvusio ame 
rikiečio Lt. Samuel Harris 
kapo gal ir neįvyko: nebu
vo jokių duomenų kur jis 
palaidotas, tad bent didelė 
minios dalis tuoj pat patrau
kė atgal.

Vidurdienį vėl buvome 
prie Kongreso Rūmų laiptų, 
ten pat kur ir vakar. Šiuo 
kartu minioje jau jautėsi ir 
nuovargis ir nesidomėjimas. 
Nors susibūriavęs jaunimas 
ir šūkavo, mosavo vėliavo
mis, tačiau nuotaika buvo 
kitokia, negu vakar dieną. 
Aišku, buvo vėl kalbos iš 
tribūnos, bet buvo vėluoja- 
masi. Spaudos atstovų irgi 
buvo žymiai mažiau, gal 
kiek karščiau kepino saulė.

Dviejų dienų programa 
baigėsi pamaldomis Washin- 
gtono šventovėje. Čia nuo
taika buvo rami, įspūdinga 
ir tinkama įvykio reikšmei 
bei didingumui. Suolai bu
vo pilni lietuvių - daug dau
giau negu kad per 1987 m. 
atšvęstą krikščionybės jubi
liejų. Pasiteiravęs sužinojau 
kad šventovė talpina apie 
2,000 maldininkų. Taigi da
lyvavo įspūdingas skaičius. 
Mišias atnašavo vysk. P. Bal
takis, su dar vienu vyskupu, 
Washingtono kardinolo pa
galbininku. Pamokslą pasa
kė svečias iš Lietuvos, Sibi
ro kankinys, kun. S. Tamke 
vičius. Giedojo Čiurlionio 
ansamblis.

Prie šventovės stovėjo ir 
maldininkų laukė apie 20 
autobusų. Taigi, skaičiuo
jant po 30-40 žmonių auto
buse, dalyvavo apie 600- 
800 lietuvių iš kitur. Be au
tobusų, daugelis atvyko au
tomobiliais. Buvo sakoma, 
kad iš Chicagos atvažiavo 8 
autobusai. Tiesa, kaip kurie 
autobusai pradėjo grįžti pen
ktadienį vakare. Kiti tik šeš
tadienį atvažiavo. Bendrai 
paėmus, buvo atvykusių as
menų iš Califomijos, Kana
dos ir beveik visų didesnių 

lietuvių kolonijų. Dalyva
vo taip pat ir svečiai iš Lie
tuvos.

O dabar, jau po demons
tracijų, po Gorbačiovo vizi
to, po sudėtų vilčių, kad Lie 
tuvos reikalas būtų buvęs 
rimčiau ar kiečiau pajudin
tas ...

Niekas negali pasakyti, 
kiek tos demonstracijos bus 
naudingos Lietuvai. Be abe
jo - jų reikėjo, jei amerikie
čių komentatoriai pastebėjo 
pabaltiečių protesto nebuvi
mą Gorbačiovo atvykimo 
dieną.

Trumpai suminėsiu vie
šai skelbtus ir šiaip žinomus 
rengėjus bei šio įvykio reikš
minguosius darbuotojus: 
JAV LB Krašto Valdyba, 
JAV LB Washingtono apy
linkės demonstracijai rengti 
komitetas, VLIK'as, JBANK 
New Haven LB apylinkė, 
Čiurlionio Ansamblis, Balti- 
morės lietuvių muziejus, gal 
dar kas nors. Iš washingto- 
niškių ypač daug, kantriai 
pasidarbavo Audronė Pakš
tienė, Darius Sužiedėlis, Jo- 
seph Simanis, keli kiti.

SEVVING MACHINE 
operators for industrial type 
sewing and wage inerease avail. 
vvithin 90 days. $5/hour to start. 
Contact Sandy betvveen 8:30- 
4:30 at 716-884-9474
Lady Mnc 90 Chenango St.

Buffalo NY 14213
(22-24)

ATTENTION: POSTAL 
JOBS!

Start $11.41 / hour! For 
application info call (1) 602- 
838-8885, Ext. M-1753, 

6am-10pm, 7days.
(22-23)

ATTENTION: EARN MONEY 
READING BOOKS!

$32,000 / year income 
potential. Details. (1) 602- 
838-8885 Ext. BK- 1753, 
6am - 11pm, 7 days.

(22-23)

ATTENTION-HIRINGI
Government jobs - your area. 
Many immediate openings 
vvithout vvaiting list or tęst. 
$17,840 - $69,485. Call 1- 
602-838-8885. EXT R1753.

(22-23)
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Čiurlionio ansamblio 
koncertas Chicagoje

Lietuvių tautinio meno 
ansamblis "ČIURLIONIS" 
įkurtas muziko Alfonso Mi
kulskio 1940. I. 15 d. Vil
niuje, švenčia 50 metų veik
los sukaktį.

Pergyvenąs lictuvos oku
pacijos ir karo audras, daina 
gaivinęs niūrias išeivių, die
nas DP stovyklose, užėjus 
emigracijos bangai, neišsi- 
barstė po platųjį pasaulį, bet 
vadovų pastangomis susi
rinko Clevelande ir atgaivino 
veiklą. Ansamblis turi miš
rų, vyrų ir moterų chorus, 
kanklių orkestrą, vadovauja
mą Onos Mikulskienės, sku
dučius, ragelius, lumzdelius. 
Chorams vadovavo muzikai: 
Alfonsas Mikulskis, Rytas 
Babickas, Bronius Kazėnas 
ir dabar svečias iš Lietuvos 
Gediminas Purlys.

Čiurlionio ansamblis, 
globojamas Margučio vedėjo 
Petro Petručio, koncertavo 
1990 m. gegužės 19 d. 
Jaunimo centre, Čikagoje, ir 
rytojaus dieną giedojo mišių 
metu Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo parapijos
bažnyčioje Marųuette Parke. 
Koncerte ir bažnyčioje prisi
rinko pilnutėlės patalpos 
žmonių. Tai buvo trečias 
Čiurlionio koncertas Čikago
je.

Naujasis dirigentas GE
DIMINAS PURLYS pasi

A. A.

ALBINUI SUBAČIUI

mirus, jo žmoną. NATALIJĄ, sūnų 
ROMĄ su šeima ir artimą šeimos 
draugą PRANĄ DAMIJONAITI bei 
kitus artimuosius nuoširdžiai užjau
čiame ir kartu liūdime.

Onutė ir Stasys Daržinskai 
Florence Dippel 

Irena ir Jonas Kapčiai 
Bronė ir Jonas Lepeškos 

Zofija Purienė 
Izabelė Ramanauskienė 

Valerija Šileikienė
Marija ir Stasys Šarauskai

A. A.

ONAI GRIŠKELIENEI

mirus, jos seserį GENOVAITĘ 
MODESTIENĘ, gimines ir artimuo
sius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime.

Regina ir Bronius 
Latožai

Elena ir Česlovas 
Rukuižos

Irena ir Eugenijus 
Slavinskai

rodė puikiai ir publika sukėlė 
ovacijas. Išeivijai reikia an
tro Antano Vanagaičio, šimt
metinę gimimo sukaktį Mar
gutis šiais metais švenčia. 
Vanagaitis gaivino aukštes
niąją išeiviją daina, gyvu žo
džiu radijo bangomis ir spau
da. Daug atvykstančių, bet 
maža įsijungiančių į išeivijos 
išugdytus meno vienetus. 
Muziko G. Purlio, nors ir 
laikina talka, sudarė sąlygas 
Čiurlionio ansambliui pa
minėti 50 metų veiklos su
kaktį. Sklinda žinios, kad 
ansamblis žada sugrįžti į 
gimtąjį Vilnių ir su koncer
tais aplankyti visą Lietuvą. 
Ar Kremlius duos tokį leidi
mą?

Išeivijos patrijotinis nu
siteikimas yra pakilęs ir jau
nimas jungiasi į politinę bei 
kultūrinę lietuvių veiklą ir 
savo jaunatvišką energiją pa
siruošę dalintis su laisvėjan
čių kraštu. Reikėtų šį nusitei 
kimą išnaudoti ir sustiprinti 
mūsų silpnėjančią veiklą. 
Turime gražių veiklos pavyz
džių, tik reikia didesnės ko
ordinacijos.

Čiurlioniečių koncertas 
patiko publikai ir nesigailėjo 
katučių bei ovacijų. Akį 
džiugino puikūs įvairiaspal
viai rūbai, austi - siuvinėti 
žiursteliai, kiklikėliai ir rai
nuoti sijonėliai, orginalūs

J. Tamulaičio nuotr.
Margučio rengtame Čiurlionio ansamblio koncerte Chicagoje kanklininkė R. Bublytė, sol. I. 

GrigaliOna'rtė ir vadovas G. Purlys.

galvos papuošalai. Iš Lietu
vos atvykstančių ansamblių 
apranga dažniausiai yra uni
forminė, masinės gamybos, o 
čiurlioniečių - originali, in
dividuali.

Koncertas praėjo visoke
riopo pasisekimo ženkle. 
Drausmė ir susiklausimas ly
dėjo visą koncertą ir publika 
džiaugėsi naujojo dirigento 
pasirodymu ir pasiruošimu. 
Čia ir liaudies dainos ir mūsų 
poetų sukurti posmai, aran
žuoti mūsų muzikų ir an
samblio vadovų. Čia ir cho
rai, solistai, kanklės, lumzde
liai, skudučiai. Viskas įjung
ta į damų vienetą, sudariusį 
nuostabų skambesį.

Publika plojo, plojo ir 
atsistojimu pagerbė svečią 
dirigentą ir visą ansamblį, 
sunkiose sąlygose išsilaikiusį 
viso 50 metų. Koncertas bu
vo baigtas tradicine daina - 
Namo, broliukai... Visi su
stojo ir kartu dainavo. Kon
certas pasibaigė, bet nenu
tilo. į sceną buvo pakviesti 
buvę čiurlioniečiai ir daina- 
viečiai ir kartu su publika už
traukė "Augo kieme kleve
lis", neskubėdami skirstytis.

Gen. konsulas Vaclovas 
Kleiza pasveikino čiurlionie- 
čius, o rengėjas Petras Petru
tis padėkojo ir įteikė gėlių 
puokštes dirigentui Gedimi
nui Purliui, kanklių vadovei 
Onai Mikulskienei, solistei 
Irenai Grigaliūnaitei ir ki
tiems. Po koncerto buvo su
sipažinimas pabendravimas 
kavinėje.

Antanas Juodvalkis.

DETROIT
ŠV. ANTANO 
BAŽNYČIOS 

ATNAUJINIMO ŠVENTĖ

Perpildytoje šv. Antano 
bažnyčioje gegužės 27 d. Šv. 
Mišias koncelebravo kardi
nolas Edmundas Szoka, vys
kupas Paulius Baltakis, ku
nigai Alfonsas Babonas, Ka

zimieras Simaitis, Mykolas 
Kondrotas, Walter Stanevi
čius ir Msgr. Michael Lafe- 
vre. Gražiai giedojo para
pijos choras vadovaujamas 
muz. Stasio Sližio. Kardino
las pasakė gražų Lietuvą lie
čiantį pamokslą.

Po mišių dviejose para
pijos salėse vyko iškilmingi 
pietūs. Pietų programą pra
vedė parapijos tarybos pirmi
ninkas Algis Zaparackas. 
Pietuose kalbėjo vyskupas 
Baltakis ir kiti. Kun. Alfon
sas Babonas padėkojo šven
tės rengėjams ir gausiai atsi- 
lankusiems svečiams. Mi
šiose ir pietuose dalyvavo 
Ameriką lankanti lietuvių de- 
ligacija, kurios atstovai vys
kupui Baltakiui ir parapijos 
klebonui kun. Alfonsui Ba- 
bonui įteikė dovanų. Pietus 
paruošė parapijos tarybos na
rė Onutė Selenienė ir talki
ninkės.

MIRĖ ONA
GRIŠKEVIČIENĖ

Gegužės 25 d. atsiskyrė 

A.A.

ONAI GRIŠKELIENEI

mirus, jos dukrai žurnalistei Liudai 
Rugienienei ir šeimai reiškiame gilią, 
užuojautą.

LŽS Detroito skyriaus 
Žurnalistai.

JEI JUMS REIKIA UŽDENGTI STOGĄ. 
PATAISYTI AR PAŠALINTI VARVĖJIMĄ, 

KREIPKITĖS I 

LATVIAN ROOFING
Cleveland telef. <216) 521-2182 

DARBAS ATLIEKAMAS GREITAI IR SĄŽININGAI.
Dengiame stogus apartamentams, Hot roofs. Tvar
kome kaminus ir vandens nutekėjimo vamzdžius, 
dedame po stogu kablius kontroliavimui ledo užsi

kimšimo. Taip pat atliekam dailidės darbus.
MARTINS ir GUNARS KAULINS Lakevvood, Oh.

su šiuo pasauliu mokytoja 
Ona Griškevičicnė sulaukusi 
85 metus. Rožinis sukalbė
tas ir atsisveikinimas pra
vestas gegužės 27 d. Harris 
laidojimo namuose. Gegu
žės 28 d. po atlaikytų Dievo 
Apvaizdos parapijos bažny
čioje pamaldų išvežta į Chi- 
cagą ir gegužės 29 d. palai
dota Šv. Kazimiero kapinėse. 
Nuliūdime liko: vyras Petras, 
sūnūs Kęstutis, Rimantas, 
duktė Liuda Rugienienė su 
šeimomis, kiti giminės ir pa
žįstami.

A. Grinius.

PRINTING
PRESS OPERATORS

A leading innovative label convert- 
ing firm is seeking exnd press oper- 
alors for our press dept. Exp. in 
narrow web f iexo (roll label) and/or 
roiarv letierpress. Oulstanding oo- 
portuniiies and growth poienlial 
with a S40M 120 press) operatior.. 
We offer an excellem totai compen- 
sation package. This includes, in 
addition to top pav, medicai, deniai 
& life coverage, retirement & per
sonai savings (401K) plans with a 
Comoanv matehing program on 
vour savings, ouarterlv paid pro- 
duclivitv gain sharing bonuses, 
educational reimbursement, and 
unlimiled promohonal opoortuni- 
lies. Apply in person or send re
sume to:

M. Gilpin 
PATTONCORP 

390 N«w Albanv Rd 
Moore»town, NJ 08057
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Cicero tautininką rašo peticijas BOSTONO LIETUVIAI
Z. JUŠKEVIČIENĖ — Petras Viščinis

ALTS-gos Cicero sky
riaus metinis narių suririnki- 
mas, š.m. balandžio mėn. 20 
d., Tautiniuose namuose, 
vyko didelio rūpesčio ir pas
tangų ženkle padėti okupanto 
ūkiniai blokuojamai, spau
džiamai tautai.

Susirinkimas, apsvarstęs 
esamą Lietuvos politinę pa
dėtį, nutarė nedelsiant kreip
tis pagalbos į JAV preziden
tą, Bush, jo prašyti pripažinti 
Lietuvos valstybės atstatymą 
de fakto. Rezoliuciją parašy
ti - išsiųsti įgaliotas vice
pirm . inž. J. Variakojis, ką 
jis jau atliko.

Aptartas Tautinės sąjun
gos suvažiavimas Bostone. 
Skyriui atstovauti suvažia
vime deleguotas skyr. pirmi
ninkas inž. K. Biskis. Susi
rinkimo paprašyta skyriaus 
valdyba pasilikti sekančiai 
kadencijai, visų džiaugsmui 
sutiko pasilikti. Buvo da- 
rinktas tik dar vienas valdy
bos narys, J. Kubilius.

I susirinkimą buvo atvy
kusi Irena Kriaučeliūnienė, 
Dirvos Deimantinio jubilie
jaus vyr. komiteto pirminin
kė, nenuilstama visuomenin- 
kė, ji padarė platų pranešimą 
apie vykdomus darbus, tel
kiamus finansus, kvietė sky
rių ir paskirus narius įsijungti 
į veiklą: platinti loterijos bi
lietus, rinkti aukas ir organi
zuotis dalyvauti jubiliejinia
me renginyje, rudenį. Kalbė
jo apie Sąjungos suvažiavi
mą Bostone, kvietė nepasi
tenkinti vien tik vieno, kito 
delegato pasiuntimu, bet va
žiuoti, kas tik gali, visi yra 
laukiami. Ponios Ir. Kriau
čeliūnienės kalba buvo dė- —-- - - - -

MM! /uperior Avinę/ 
, ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 
SANTAUPŲ INDĖLIUS

PASKOLOS TEIKIAMOS:
■ namams pirkti,

■ rezidenciniams ir komerciniams 
pastatams statyti,

■ namų remontams,
■ kvalifikuotų studentų mokslui 

/uperior Zhving/
Pagrindinis skyrius

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

DARBO VALANDOS: Pirmadieniais uždaryta. ygLIC 
Kitomis dienomis nuo 9:00 iki 4:00. L=±==ri

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

mėsingai išklausyta ir paža
dėta parama Dirvai. Susirin
kimui pirmininkavo J. Že
maitis, protokolą perskaitė 
A. Juškevičius. Susirinkimo 
protokolą surašė Daiva Že
maitytė.

Po oficialios susirinkimo 
programos, visi nuskubėjo į 
salę žiūrėti inž. Al. Plėnio 
meniškai susukto filmo Lie
tuvos vaizdai. Salėje jau bu
vo susirinkę arti šimto sve
čių. Ekrane rodomi Lietuvos 
vaizdai, gamta rudens spalvų 
žaisme, Vilniaus,Kauno baž
nyčios tiesiog burte būrė žiū
rovą. Filmas trijų valandų, 
tad nežiūrint jo nuostabaus 
grožio, teko daryti pertrauką 
ir atsikvėpti, atsigaivinti. Si
gutė Žemaitienė, kitų moterų 
talkinama, greit pateikė ska
nias vaišes. Vaišių metu bu
vo paprašytas inž. E. Bartkus 
papasakoti savo kelionės 
įspūdžius Lietuvoje, kur jis 
neseniai lankėsi. Jis pasakė, 
kad jo kelionės tikslas buvo 
patikrinti Klaipėdos uostą, 
nustatyti jo stovį. Jis rado, 
kad uostas yra reikalingas re
monto, modeminimo, jei no
rima jį naudoti prekybos lai
vynui, kad būtų tinkamas už
sienio prekybos laivams su
stoti. Apgailestavo, kad Lie
tuvos gamta yra labai užterš
ta, kelia rimtą susirūpinimą ir 
reikalą ją skubiai gelbėti.

T. Blinstrubui viešai pa
skelbus, kad inž. E. Bartkus 
yra 60 m. amžiaus sukaktu
vininkas, visi maloniai jam 
sugiedojo ilgiausių metų. 
Vakaronės dalyviai filmą 
mačiusieji pasijuto tarsi būtų 
pačią Lietuvą ekskursavę, vi
si buvo nepaprastai patenkin-

ST. SANTVARAS 
SVEIKSTA

Rašytojas Stasys Santva
ras po atliktų tyrimų ligoni
nėje sugrįžo į namus ir gydo
si savo žmonos Alės globoje. 
Bet pilnai jis jėgų vis dar ne
atgauna. Dėl silpnos sveika
tos jis negalėjo dalyvauti sa
vo bičiulio Antano Gustaičio 
nei šermenyse, nei laidotu
vėse. Gegužės 27 d. savo ar
timų bičiulių tarpe rašytojas 
Stasys Santvaras paminėjo 
savo gimtadienį. Nuošir
džiausi sveikinimai ir geriau
si linkėjimai.

ANT. GUSTAIČIO
LAIDOTUVĖS

Gegužės 19 d. staigiai 
mirusio rašytojo Antano 
Gustaičio šermenys ir laido
tuvės gegužės21 ir 22 dieno
mis sutraukė daug Bostono ir 
apylinkės lietuvių. Caspero 
laidotuvių namuose visą lai
ką aidėjo gedulinga muzika. 
Jos fone atsisveikinimas pra
dėtas klebono kun. Alberto 
Kontauto malda, o baigtas 
giesme "Lietuva brangi". 
Ten Antano Gustaičio asme
nybę, veiklą ir kūrybą paryš
kino jo buvęs mokinys Ro
mas Šležas, o atsisveikinimo 
kalbas pasakė: Bostono 
aukštesniosios lituanistinės 

ti, bet drauge jautėsi ir dide
lis nerimas, rūpestis kas šian
dien vyksta Lietuvoje.

Visų vieninga nuomonė 
patiems, kiek tik galima pa
dėti ir ieškoti pagalbos tautai 
Vakarų demokratinių valsty
bių, kad jos kuo greičiau pri
pažintų Lietuvos valstybės 
atsistatymo faktą. 

mokyklos mokinių vardu Dr. 
Saulius Cibas, Moterų Fede
racijos Bostono klubo vardu 
Elena Vasyliūnienė, Ameri
kos Lietuvių Tautinės Sąjun
gos Bostono skyriaus vardu 
Juozas Rentelis, ALIAS Bos
tono skyriaus vardu inž. Ro
mas Veitas, rašytojų vardu 
Jonas Rūtenis, LB-nės Bos
tono apylinkės vardu inž. 
Brutenis Veitas. Žodį tarė 
taip pat mirusiojo sūnus Al
gimantas Gustaitis ir vaikai
tis Marius Gustaitis. Sūnus 
dar paskaitė iš leidinio "Sau
lės šermenys" Antano Gus
taičio eilėraštį "Rauda". At
sisveikinimą pravedė Laisvės 
Varpo vedėjas Petras Višči
nis. Atsisveikinimo metu 
prie karsto garbės sargybą 
ėjo Bostono aukštesniosios 
lituanistinės mokyklos buvę 
mokiniai. Šv. Petro lietuvių 
parapijos bažnyčioje Šv. Mi
šias už mirusiojo sielą atna
šavo ir pamokslą pasakė kle
bonas kun. Albertas Kontau- 
tas. Po Šv. Mišių mirusiojo 
palaikai palydėti į kremato
riumą, kur jie sudeginti. 
Vietoje gėlių Antano Gustai
čio įamžinimui Lietuvių Fon
de lankytojai Caspero laido
tuvių namuose suaukojo virš 
2.000 dolerių.

A. ČEKUOLIO 
PRANEŠIMAS

Gegužės 24 d. So. Bosto
no Lietuvių Piliečių d-jos 
trečio aukšto salėje Gimtojo 
krašto redaktorius Algiman
tas Čekuolis padarė platų, 
įdomų ir aktualų pranešimą 
Lietuvos reikalais. I praneši
mą atsilankė labai daug Bos
tono ir apylinkės lietuvių, 
kurių tarpe buvo gausu jau
nosios ir viduriniosios kartos 
atstovų. Tai rodo, kad Lietu
vos reikalais pavyksta sudo
minti vis daugiau jaunimo, 
kurio veikla yra dinamiškes- 
nė, labiau pritaikinta šio kraš 
to psichologijai ir polinkiams.

Po trumpo įvado anglų ir 
lietuvių kalba pranešėjas at
sakinėjo į susirinkusiųjų 
klausimus, kurie apėmė dau
gybę reikalų. Tą gausų lietu
vių susibūrimą filmavo tele
vizijos 7-tojo kanalo atsto
vai. Vakarą pravedė Ginta
ras Čepas, primindamas rei
kalą peticijoms, telegramo
mis ir telefonais spausti šio 
krašto prezidentą, senatorius 
ir kongresmanus, kad jie 
konkrečiau ir palankiau pa
remtų Lietuvos laisvės siekį.

Algimantas Čekuolis iš
kėlė ne tik Lietuvos ryžtą at
statyti valstybingumą ir su
tinkamus sunkumus, bet taip 
pat laisvojo pasaulio lietuvių 
galimybes padėti šiuo reikalu 
tautos kamienui tėvynėje. Jis ' 
ypač pabrėžė reikalą ryškinti 
amerikiečių visuomenėje 
tuos atvejus, kurie liečia ne 
tik lietuvius, bet ir amerikie

čius, kaip žurnalistų išvary
mas iš Lietuvos, Amerikos 
net diplomatų neįleidimas į 
Lietuvą ir t.t. Tokiais faktais 
lengviau atidaryti amerikie
čiams akis, negu vien lietu
viams daromų skriaudų kėli
mu. Algimanto Čekuolio at
sakymai į klausimus buvo 
konkretūs, taiklūs, perduoti 
labai gyva forma ir vaizdžia 
kalba. Prieš publiką jis jau
čiasi labai laisvai, sugeba už
megzti su ja kontaktą.

TRAGIŠKŲJŲ BIRŽELIO
ĮVYKIŲ MINĖJIMAI
LB Bostono apylinkės 

rengiamas Tragiškųjų birže
lio įvykių minėjimas įvyks 
birželio 10 d. Jis pradeda
mas 10 vai. 15 min. Šv. Petro 
lietuvių parapijos bažnyčioje 
So. Bostone Šv. Mišiomis. 
Tuoj po Šv. Mišių salėje po 
bažnyčia iškilmingas susirin
kimas, kuriame kalbės kun. 
Sigitas Tamkevičius, Kauno 
kunigų seminarijos dvasinis 
vadovas, buvęs politinis kali
nys, Lietuvos Skautų sąjun
gos dvasios vadas. Minėji
mas bus papildytas dar kita 
programa, pritaikinta tų įvy
kių išryškinimui.

Tą pačią dieną minėji
mas rengiamas ir Brocktone, 
kur kalbės Nijolė Sadūnaitė, 
buvusi Sibiro tremtinė, akty
vi kovotoja už Lietuvos lais
vę. Ten minėjimo pirmąją 
dalį sudaro Šv. Mišios Šv. 
Kazimiero parapijos bažny
čioje už Sibiro kankinius, o 
antrąją dalį - tuoj po Šv. Mi
šių susirinkimas salėje po 
bažnyčia su Nijolės Sadūnai- 
tės kalba. Minėjimą rengia 
LB-nės Brocktono apylinkė.

IŠSIKĖLĖ
Leonas ir Magdalena 

Lendraičiai, gyvenę So. Bos
tone, pardavė savo namus ir 
gegužės 27 d. išsikėlė į Le- 
monto lietuvių koloniją prie 
Chicagos pas savo sūnų Jur
gį. Gyvendami So. Bostone, 
Lendraičiai gyvai reiškėsi 
lietuviškoje veikloje. Savo 
darbu Leonas Lendraitis savu 
metu daug prisidėjo prie 
Tautinės sąjungos Bostono 
skyriaus namų įrengimo ir iš
laikymo. Paskutiniu metu jo 
žmonos sveikata sušlubavo.

LAIMĖJO PREMUĄ
Kasmet konkurso keliu 

MIT skiria Carrol L. Wilson 
vardo 4-5 premijas tiems, ku
rie pateikia rimtus tyrimo 
projektus. Šiemet viena to
kių premijų 4,000 dolerių su
moje teko Arui Sužiedėliui 
iš Brocktono, kuris MIT bai
gia elektros inžinerijos moks ■ 
lūs. Toji premija jam pripa
žinta už projektą vykti vasa
rai į Lietuvą tyrinėti aplinkos 
taršos problemų.

LAISVĖS VARPAS sekma
dieniais 9:00 - 10:00 vai. ryto iš 
VVCAV-FM banga 98.0. Vedė
jas Petras Viščinis, 173 Arthur 
St., Brockton, MA 02402. Tel. 
508 - 586 - 7209.
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• DARIUS STEPONĄVI • 
ČIUS, Gidonės ir Dariaus 
Steponavičių sūnus, baigė 
Case Westem Reserve uni
versitetą, gaudamas bakalau
ro diplomą botanikos inžine 
rijos srityje. (js)

BAISIOJO BIRŽELIO 
MINĖJIMAS

Minėjimas - ekumeninės 
pamaldos už nuo sovietų žu
vusius bei ištremtus pabal- 
tiečius įvyks sekmadienį, bir
želio 10d., 12 vai. Šv. Jurgio 
lietuvių parapijos bažnyčioje.

Pamaldas atlaikys lietu
vių, latvių ir estų kunigai. 
Pamaldų metu giedos Cleve
lando pabaltiečių choras, 
vadov. muz. Ritos Kliorie- 
nės. Visi Clevelando lietu
viai kviečiami dalyvauti. 
Rengia Clevelando Pabaltie
čių Komitetas.

MIRĖ
POVILAS NAURUŠAS
Povilas Naurušas, sulau

kęs 72-jų metų, birželio 1 
mirė staiga, nuo širdies smū 
gio. Palaidotas birželio 4 d. 
Visų Sielų kapinėse.

Gimęs New Haven, Con- 
neetieut valstijoje,būdamas 
septynių metų Povilas Nau-

J. Balbatas, V. Januškis, J. Budrienė ir J. Butrimas kapų puo 
Šimo dieną ant lietuvių kapų deda vėliavėles ...

V. Bacevičiaus nuotr.

u cTaupa
Litfiuanian Credit Union 

Lietuvių ‘j^redito ‘Kooperatyvas 

767 Lašt 185tfi Street

C(eve(and, Oftio 44119 

(216) 481-6677

rušas su motina atvyko į Lie 
tuvą ir tik po Antrojo pašau 
linio karo, 1950 metais grį
žo į JAV.

Giliame liūdesyje liko ve 
lionio žmona Konstancija, 
duktė Naurušaitė-Amato su 
dviem sūnaičiais, sesuo Ag- 
na Jonaitienė ir brolis Jonas 
Naurušas. (js)

• BALIUI AUGINUI 
buvo padaryta sunki širdies 
operacija. Balys jau tiek su
stiprėjo, kad birželio 2 bu
vo parvežtas į namus. Ba
liui Auginui linkime stiprė
ti, atgauti jėgas ir grįžti vėl į 
kūrybinį darbą. (js)

9 d., 6:30 v.v. Dievo Moti
nos parapijos svetainėje. 
Bus įteikti diplomai abitu
rientams, vaišės ir pasilinks
minimas.

Mokyklos darbo metų 
užbaigtuvėse kviečiami da
lyvauti ne tik moksleiviai, 
mokytojai ir tėvai, bet ir vi
si lietuviai. Užbaigtuvių va 
karonę ruošia Tėvų komite
tas.

KONKURSO LAIMĖTOJAI
JAV LB Krašto valdybos 

Švietimo taryba buvo pas
kelbusi pradinių lituanistinių 
mokyklų mokiniams piešinių 
konkursą temomis "Raudon
kepuraitė" ir "Joniukas". 
Konkurso komisiją sudarė: 
pirm. Vida Brazaitytė, Rena
ta Ramanauskaitė ir Beatričė 
Sturonaitė.

Laimėtojai buvo suskirs
tyti į tris grupes: pirmoji - 
vaikų darželis ir pirmas sky
rius; antroji - antras, trečias 
ir ketvirtas skyrius; trečioji - 
penktas ir šeštas skyrius. 
Vertinimo komisija paskyrė 
šias premijas:

I-ji grupė:
I vieta - Andrius Juška,
II vieta - Lara Polteraitytė,
III vieta - Adomas Radick.

H-ji grupė:
I vieta - Susan Heatter,
II vieta - Audra Adomėnaitė,
III vieta - Katrinka Lally,
IV vieta - Andrius Brooks ir

Ada Valaitytė.
UI-ji grupė:

I vieta - Linas Alšėnas,
II vieta - Edmundas Brooks,
III vieta - Rasa Gierštikaitė.

CLEVELANDO 
PARENGIMAI

įsikūręs Nuosavuose Namuose

Taupykite ir Skolinkitės vieninteliame lietuvių kredito 
kooperatyve Ohio valstijoje.

Darbo Valandos:
Antradieniais-ketvirtadieniais nuo 9:00-4:00 p.p.
Penkiadieniais 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 Sąskaitą, ir ll

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

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

CLEVELANDO 
TAUTYBIŲ ŽINYNAS 
Šių metų pradžioje pasi

rodė knyga apie Clevelando 
tautybes - 1990-tų metų 
Cleveland Etnic Dierectory. 
Joje yra tautybių organiza
cijų spaudos ir radijo sąra
šai, vadovų pavardės ir adre 
sai. Šio turinio Clevelando 
tautybių vadovą pirmą kar
tą išleido prieš daug metų 
buvęs The Cleveland Press 
laikraščio tautybių skyriaus 
redaktorius Theodoras An- 
drika.

1990 metų tautybių va
dovą galima gauti Nationa- 
litics Services Center įstai
goje. Kaina $10. (js)

• PENSININKŲ susirin
kimas bus trečiadienį, birže 
lio 6 d., 2 vai. p.p. Lietuvių 
namų salėje. Susirinkime 
bus pranešimas apie de
monstracijas Washingtone.

(js)

• BIRŽELIO 10, Birželio minė
jimas. Ruošia Pabaltiečių komitetas.

• LIEPOS 15, Žalgirio šaulių 
kuopos gegužinė prie ežero, 
17815 Canterbury Rd.

• LIEPOS 21, Lietuvių Kultūri
nio darželio pobūvis-gegužinė.

• LIEPOS 22, Dr. J. Basanavi
čiaus biusto atidengimas kultūrinia
me darželyje.

• LIEPOS 29, LKVS Ramovės 
gegužinė prie ežero, 17815 Can- 
terbury Rd.

• RUGPIŪČIO 26, LŠST Kar. 
A. Juozapavičiaus Kuopos geguži
nė.

• RUGSĖJO 29, Pabaltiečių va
karas. Ruošia Pabaltiečių komitetas.

Juozas Mlkonis
, Realtor, Notary Public

£ctst S^io/te ^Reci&y
Namų ir žemės pardavimas - nuomavimas

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

18021 Marcelio Road
Sulte2

Cleveland, Ohio 44119

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

Mūsų Tikslas: Ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas.

• ŠV. KAZIMIERO li
tuanistinės mokyklos moks
lo metų užbaigtuvių vakaro 
nė bus šį šeštadienį, birželio

RITA MATAS - Broker - G.R.I. - C.R.A.

Matas realtors
2412 CEDARWOOD ROAD 18021 MARCELIA ROAD
PEPPER PIKE, OH 44124 CLEVELAND, OH 44119

(216) 473-2530 (216) 48<S2530

n *«>
ADV. VYTAS MATAS -teisinis

♦oo-zoou .

patarėjas

NORMLS

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga 

Delio E., William J. Sr., 

William J. Jakubs Jr. ir' 

Barbaro Jakubs Schmidt
Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

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

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

liams pastatyti.
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ŽURNALISTŲ FORUMAS

NEĮVYKS
Su didžiuliu apgailesta

vimu pranešame, kad Pasau
lio lietuvių Žurnalistų Foru
mas, planuotas š.m. birželio 
29-30 dienomis Vilniuje, ne
įvyks. TSRS vedama ekono
minė ir politinė blokada, įva
žiavimo vizų nebuvimas su
žlugdė mūsų pastangas.

Šios gražios idėjos mes 
neatsisakome ir Forumą su
rengsime, kai tik atsiras gali
mybės.

Kartu pranešame, kad tie 
kolegos, kuriems pavyks mi
nėtu laiku į Lietuvą atvykti, 
Lietuvos žurnalistų sąjungoje 
bus sutikti kuo nuoširdžiau
siai. Garantuojame žadėtą 
12 dienų išlaikymą, sureng
sime ekskursiją po Lietuvą, 
pasikalbėsime žurnalistikos 
ir tolesnio bendradarbiavimo 
klausimais.

Lietuvos Žurnalistų są
junga.

• LIETUVIŲ INFORMA
CIJOS CENTRAS skelbia 
stažus studentams, norin
tiems dirbti šią vasarą Nevv 
Yorke ar Washingtone.

Vienas Intemas dirbs 10 
savaičių Šalpos- Centro būs
tinėje Brooklyne, kitas jos 
skyriuje Washingtone.

Pareigos Nevv Yorke ir 
Washingtone: pakuoti knygų 
ir vaistų krovinius Lietuvai, 
paruošti spaudos iškarpas bei 
kitas informacijas perteiki
mui iš Amerikos į Lietuvą, 
prisidėti prie žinių rinkimo 
bei paruošimo proceso, jas 
skleisti spaudai anglų ir lie-

Mylimai ir brangiai žmonai, motinai 
ir senelei.

A. A.

ONAI GRIŠKELIENEI

užbaigus šią žemiškąja kelionę, 
giliame skausme esantiems, vyrui 
PETRUI, sūnums RIMANTUI, KĘS
TUČIUI, dukrai LIŪDAI RUGIENIE- 
NEI su šeimomis, seseriai GENEI 
MODESTIENEI su šeima ir kitoms 
giminėms bei artimiesiams, nuo
širdžią užuojautą reiškia ir skaus
mu kartu dalijasi

Valę ir Mečys Bankauskai 
Birutė ir Antanas Diškėnai 

Kostas Gasparaitis 
Danguolė ir Petras Griganavičiai 
Genovaitė ir Vincentas Gruzdžiai 

Irena Jakštienė
Regina ir Jonas Juodikiai 
Lilė ir Antanas Kašubai 

Ona ir Pranas Michelevičiai 
Bronė ir Vytas Mikliai 

Onutė Šiaudikienė 
Vladas ir Janina Staškai 

Leokadija ir Juozas Žvyniai

St. Petersburg-Florida

DIRVOS FAX 
(216) 431-1614

tuvių kalbomis, atsakyti į 
bendro pobūdžio informa
cinius klausimus, kataloguoti 
nuotraukas bei atlikti kitus 
einamuosius darbus pagal 
vedėjų nuožiūrą.

Kandidatai į intemus turi 
būti bentl8 metų ir laisvai 
vartoti anglų kalbą. Būtų 
gerai jei turėtų mašiną, nors 
tai neprivaloma. Intemai pa
tys pasirūpina gyvenimo pa
talpomis.

Stažistui bus mokoma 
$1750 už 10 darbo savaites. 
Pirmenybė bus duodama stu
dentams, turintiems nuovoką 
apie dabartinius Lietuvos 
įvykius.

Reziumę siųsti iki Birže
lio 12d. šiais adresais: Nevv 
Yorko stažui — LCRA-LIC, 
Attn. Gintė Damušytė, 351 
Highland Blvd., Brooklyn 
NY 11207, Washingtono 
stažui — LCRA-LIC, Attn. 
Viktoras Nakas, 733 15th St. 
NW, Suite 940, Washington 
DC 20005.

ATITAISYMAS
Straipsnis “Radiacija iš 

Kremliaus” (Dirva Nr. 20) 
autorius yra ne Jonas Kiz- 
nys, bet Jonas Kiznis. At
siprašome dėl klaidos.

• A. ir A. JUCIAI, Kana
doje, per V. Matulevičių, 
Weston, Ont., a.a. VYTAU
TO ALANTO atsiminimui, 
Dirvai paremti atsiuntė 25 
kanad. dol. Ačiū.

Dėmesio! Dėmesio!

Komp. Raimonda Apeikytė ir sol. Antanas Pavasaris.

š.m. birželio 24 d. 12:30 vai. p.p.
Los Angeles Šv. Kazimiero parapijos salėje 
rengiama DIRVOS 75 METŲ JUBILIEJAUS 
ir spaudai paremti vajaus atidarymo popietė.

Į PARAMA DIRVAI Į
Atnaujindami prenumeratą ir 

kitomis progomis Dirvai aukojo:

V. Lange, Lakewood . . . . . . . . . . . . . . . 5.00
J. Dautienė, VVilloughby . . . . . . .  25.00
A. Švažas, Downers Grove ... 10.00
V. Janukaitis, Detroit . . . . . . . . . . . .  10.00
B. Banaitienė, Abington . . . . . . . . .  5.00
A. Friedrich, Lagūna Niguel .. 10.00
H. Sukauskas, Toronto . . . . . . . . . . . .  5.00
V. Šniolis, S. Pasadena . . . . . . . . .  50.00
T. Dulieba, Cleveland . . . . . . . . . . .  15.00
K. Palubinskas, Cleveland . . . . . . . . 5.00
J. Grigaliūnas, Ellicot . . . . . . . . . . .  10.00
A. Erštikaitis, Stony Creek . . . . . 5.00
L. Žitkevičius, Brooklyn . . . . . . . . .  3.00
B. Užemis, Hot Springs . . . . . . . . 15.00
A. Petrauskis, Rocky River ... 15.00 
A. Laužikienė, Atlantic B. . . . . . . . .  5.00
I. Vileniškis, VVayland . . . . . . . . . .  25.00
V. Gruzdys, Cleveland . . . . . . . . . .  25.00
J. Stašaitis, Brockton . . . . . . . . . . .  10.00
A. Petrauskas, Pasadena . . . . . . . . .  5.00
S. Gruzdys, N.Y. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.00
J. Veselka, Evergreen Pk. . . . . . . . 15.00
J. Neverauskas, Munster . . . . . . . 15.00
V. Chainas, Naples . . . . . . . . . . . . . . . . 15.00
A. Johansonas, Cleveland . . . . . . .  3.00
A. Pesys, Dearborn . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.00
E. Slavinskas, St. Petersbg. . . . . . . .  5.00
O. Mieželienė, Sun City . . . . . . . . .  5.00
I. Budreckienė, Chicago . . . . . . .  25.00
Tautos fondo atstovybė Michigan 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.00 
St. Strasevičius, Chicago . . . . . .  15.00
K. Cicėnas, Woodridge . . . . . . . . .  10.00
A. B ai trakėnas, Dania . . . . . . . . . . .  25.00
J. Čibiras, Dayton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.00
J. Šlapelis, Euclid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.00
K. Narbutaitis, Mayfield . . . . . . . . .  5.00
B. Snarskis, Ormond B. . . . . . . . . . .  25.00
T. Bogušas, Boston . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.00
Z. Jurys, Great Neck . . . . . . . . . . . . . . . . 5.00
J. Mikelaitis, Vokietija . . . . . . . . . . . .  5.00
S. Kuzmickas, S. Monica . . . . . . 15.00
M. Aukštuolis, Richmond Hts.. 5.00
J. Švoba, Madison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.00
V. Danta, Guilford ...............  5.00
v. Januška, St. Germain . . . . . . . . . .  5.00
K. Dabriba, Chicago. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.00
M. Lembertienė, S. Monica ....25.00
J. Paršeliūnas, Brampton . . . . . .  25.00
K. Beiga, Chicago . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.00
A.A. Juciai, Weston . . . . . . . . . . . . . . . 21.00

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame.

CICERO
Cicero ir aplinkinių vie

tovių lietuviai ir organizaci
jos su vėliavom maloniai 
kviečiamos dalyvauti lietu
vių tautos naikinimo minė
jime sekmadienį, birželio 10, 
šv. Antano parapijos bažny
čioje (15th St. ir 50th Av.) ir 
salėje (15th St. ir 49th Ct.).

Pamaldas už žuvusius 
dėl Lietuvos laisvės 10 vai. 
30 min. laikys kun. A.B. 
Rutkauskas ir pasakys pritai
kytą pamokslą. Giedos para
pijos choras, kuriam vado
vauja muz. Marius Prapuole
nis.

Tuojau po mišių bus iš
kilmingoji dalis - žuvusių 
pagerbimas. Pilypas Narutis, 
VLIKo narys ir ryšininkas su 
Amerikos Lietuvių Taryba, 
pateiks pranešimą. Meninę 
programos dalį atliks sol. Al
dona Pankienė ir deklamato- 
rė Sofija Palionienė.

Po minėjimo - pabendra
vimas. Ruošia ALT Cicero 
skyrius.

V. Mot.

NEW YORK
MIRĖ KAZIMIERAS 

BAČAUSKAS
Gegužės 23 d. Jamaica 

ligoninėje mirė darbštus 
ALT S-gos Pirmojo skyriaus 
narys ir kitų lietuvių organi
zacijų veikėjas Kazimieras 
Bačauskas. Velionis jau 40 
metų buvo Pirmojo skyriaus 
narys, ėjo įvairias pareigas 
skyriaus valdyboje ir atsto
vavo skyrių kitose organiza
cijose.

Laidotuvių namuose at

Trumpą meninę 
programą atliks 
sol. ANTANAS 

PAVASARIS 
Akompanuos 
komp.

RAIMONDA 
APEIKYTĖ

Bus servuojami karšti 
pietūs, veiks baras su 
kilniais gėrimais.

Taip pat bus gausi 
loterija, kur galėsite 
išbandyti savo laimę.

Įėjimas tiktai $10 
asmeniui.

Vajaus Rengimo Komitetas

sisveikinimo su velioniu žo
džius tarė lietuvos gen. kon
sulas Anicetas Simutis, Dr. 
Bronius Nemickas - ALT S- 
gos Pirmojo skyriaus vardu, 
Aleksandras Vakselis - L. B. 
ir Ramovėnu vardu, Kęstutis 
Miklas - Šaulių kuopos var
du ir Vincas Padvarietis - 
BALFo skyriaus vardu.

Su velioniu atsisveikinti 
susirinko pilna šermeninė 
New Yorko lietuvių. Savo 
sergantį dėdę aplankyti atvy
ko iš Lietuvos jo sūnėnas 
Anzelmas Bačauskas su žmo 
na, deja, rado savo dėdę jau 
mirusį.

(y)

• MONIKA LEMBER
TIENĖ, SANTA Monica, 
Ca., atnaujindama Dirvos 
prenumeratą, pridėjo auką 25 
dol. Ačiū.

• J. PARŠELIŪNAS, 
Brampton, Ont., atnaujinda
mas Dirvos prenumeratą, 
pridėjo auką 25 dol. Ačiū.

OWNER OPERATORS
Need owner operators wlth good Flnt Bed 
Eguipment. Also needs owner operators 
to Pull Company Vans..Needs Drivers For 
Fleet owners in Youngstown Ohio. All dri
vers mušt have 2 yrs. or more traceable 
all weather semi driving experience and 
safe driving record. Drug screen reguired 
for lease.

Call Bill Ginley at 1-800-331-4307
(22-26)

AUTO GLASS AND SUNROOF 
INSTALLER

Auto 1 Accessories and Glass of 
Southgate, VVoodhaven ,Ply- 
mouth is looking for an expe- 
rienced glass and sunroof instal- 
ler. Additional responsibilities 
vvill include alarm and cellular 
phone installation and have a 
good driving record. Excellent 
advancement opportunities.

313-285-7150
(22-23)
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