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TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

Raudų matas
Ar ne per daug verkšlename?

Vytautas Meškauskas

pratimo. Tik kai kurias, at
rodo, visai ne dėl jų kaltės 
ar nuopelno, saugojo Ap
vaizda. Negaliu užmiršti 
Bismarko posakio, kad Die
vas pats rūpinasi kūdikiais, 
girtuokliais ir Amerika.

Posakis, atrodo, tinka ir 
šiandien, gal net pridėjus 
prie globojamųjų objektų... 
Lietuvą. Iš tikro, jei paly
ginti dar visai neseniai apie 
suverenumo perėmimą į sa
vo rankas net kalbėti atrodė 
per anksti, nūdien suvere
numą deklaruojančių res
publikų skaičius vis auga. 
Paskutinėm dienom suvere
numą akcentavo Uzbckes- 
tanas, Moldavija ir, svar
biausia, pati Rusija!

Gyvename tautinių vals
tybių amžiuje. Braška Ju
goslavijos federacija, sustip
rėjo kalbos apie Quebecko 
pasitraukimą iš Kanados. 
Antra vertus, beveik visos 
tautinės valstybės supranta 
ir bendros rinkos reikalą.

Baido persitvarkymo pro
ceso lėtumas. Pavyzdžiui 
Rusijos respublika savo pre
zidentu išrinko B. Jelciną, 
tačiau kompartijai, kuriai 
vis dar priklauso 11 milijo
no narių, savo pirmininku 
išsirinko atžagareivį apara- 
čiką Plozkovą, kuris ilgisi 
praeities. Optimistai tikisi, 
kad tai prives prie partijos- 
skilimo ir naujos socialde
mokratinės partijos forma
laus įsikūrimo. Kol kas ta
čiau tai prisideda prie dabar 
tinio chaoso išlaikymo, ku
riame ir mūsų valdžia nega
li daug ką padaryti, net jei 
visai aiškiai žinotuų ko no
ri.

Prieš akis guli birželio 6 
d. ATGIMIMAS. Viename 
pirmojo puslapio straipsny
je SKAUSMINGAS SU
STINGIMAS skundžiamasi, 
kad antrasis Sąjūdžio seimas 
nepajėgė Lietuvai duoti atei
ties programos, o be jos -

"Šiandien Respublikoje, 
net ir Aukščiausioje Taryboje 
bei vyriausybėje, niekas nega
li pasakyti, kokiu keliu eis ne 
priklausoma Lietuva ... Ga
lima mėginti kurti švediško 
tipo socialdemokratinę vals
tybę. Galim eiti liberalaus 
kapitalizmo keliu. Tačiau 
Lietuvoje nėra nė vienos po
litinės partijos, kuri sugebėtų 
sąmoningai ir aiškiai pasiūly
ti tokią programą, todėl faktiš 
kai nėra iš ko rinktis."

Kitame to paties puslapio 
straipsnyje LIŪDNO VAIZ
DO DISPEČERIAI, Kęstutis 
Jaskelevičius rašo:

"Estijos Albertas Norakas 
(vyriausybės patarėjas) įteikė 
savo vyriausybės programos 
projektą ir paprašė lietuviško 
jo. Bet Lietuvos vyriausybė 
net 100-ją Nepriklausomybės 
dieną veiklos programos net 
nepradėjo rengti..."

Panašiai ir kituose laik
raščiuose. Štai LITERA
TŪROS IR MENO skaity
tojas mūsų Atlanto pusėje, 
rašytojas Kazys Almenas 
pasipiktino to rašytojų orga 
no pirmojo 'blokadinio' nu
merio straipsniu "MES NIE
KAM NEREIKALINGI". 
Pasak Almeną, jokia tauta 
nei teisinasi, nei didžiuojasi 
dėl savo reikalingumo, nei 
juo labiau verkšlena.

Jei tai klausimas, atsako 
nereikia toli ieškoti.

"Jį žinome. Būtent: ne 
tik kad nesame reikalingi - 
kai kuriom tautom būtų 
daug parankiau, jei mūsų ne
būtų. Ir kryžiuočiams kadai
se, ir lenkams, ir, žinoma, ru
sams - nuo caro laikų iki da
bar. Ar dėl to mes raudosim? 
Piktinsimės? Ar net nusteb- 
sim? Manau kiekvienas 
atsakys - ne! Esame čia prie 
Nemuno, ir žadam būt. O jei 
tai kam nors 'nereikalinga', 
tai įsikibsime dar tvirčiau."

Žinoma, esant spaudos 
laisvei, vyriausybės ir įstaty
mo leidimo organams kri
tikos netrūksta. Ir labai tei
singos. Tačiau ir mūsų Stei 
giamojo, bei jį sekusiųjų sei
mų stenogramų lektūra ne 
daug džiaugsmo teikia.

Pagaliau net viso pasau
lio istorija yra tragedija dėl 
atskirų valstybių valdomųjų 
organų savo uždavinių nesu m

Korp. Neo-Lithuania vyr. valdybos skaitomas nutarimas pakelti i seniorus Tomą Enčerj. Prezi- 
. diume sėdi: arbiter elegantiarum v. Mažeika, sekr. V. Jonušienė, pirm. J. Enčeris (Lietuvos), pirm. J. 

Lendraitis, skaito vicepirm. A. Gulbinienė. Prie vėliavos V. Momkutė, dr. A. Arbas ir K. Rudaitytė.
Z. A. Račkausko nuotr.

Neolituanai pagerbė Juozą Enčerį
Mečys Valiukėnas

Korp! Neo-Lithuania (iš
eivijoje) vyriausioji valdyba, 
pirmininkaujama fil. Jurgio 
Lcndraičio, 1990 m. birželio 
9 d. Lietuvių tautiniuose na
muose, Chicagoje, surengė 
vakaronę (balių), skirtą fil. 
Juozui Enčeriui pagerbti. 
Gerbiamasis Juozas Enčeris, 
1939-40 m. šios Korporaci
jos pirmininkas, bolševikų 
kalintas Kauno, Vilniaus- 
Lukiškių kalėjimuose, Sibiro

Už tat gal linksmiausia 
žinia iš Lietuvos yra vietos 
įmonių ieškojimas kontaktų 
su kitų respublikų laisvėjan
čiom įmonėm dėl abiem pu 
sėm reikalingų sandėrių.

Iniciatyva iš apačios kar
tais atstoja iniciatyvos iš vir
šaus trūkumą. 

gulaguose (1940-1954)... 
Šiuo metu su sūnumi Tomu, 
elektros inžinierių, vieši 
Amerikoje. Dalyvavo Ame
rikos Lietuvių Tautinės Są
jungos seime, lankėsi Kali
fornijoje, demonstravo Wash 
ingtone, o pastaruoju metu 
poilsiauja pas kolegas, India
noje...

į susitikimą su kol. Juo
zu Enčeriu atvyko apie 130 
asmenų, kurie lengvai galima 
dalinti maždaug per pusę, į 
"Kauno" ir "užsieniečius" 
ncolituanus, arba kol. Eglės 
Juodvalkės terminais, į nu
blukusių ir ryškių spalvų 
kepuraites...

Susitikimo slinktis. I sa
lę įnešama Korp! Neo-Li
thuania vėliava. Ją lydėju
sieji vyr. valdybos nariai ir 

kol. Juozas Enčeris susėdo 
prie prezidiumo stalo. Nu
aidi himnas. Kol. Jurgis 
Lendraitis taria žodį, sveikin
damas Juozą Enčcrį, esantį 
su mumis, praėjusį sunkiai 
įsivaizduojamą gyvenimo ke 
lią ir išlikusį principingu lie
tuviu. Tolesnę programą 
vesti pakviestas kol. Vaclo
vas Mažeika.

Pakviesta Korp! vicepir
mininkė fil. Audronė Gulbi
nienė perskaito vyr. valdybos 
nutarimą, atsakant į jo pa
reiškimą, suteikti Tomui En
čeriui šios korporacijos spal
vas ir teises. Kol. Tomas, 
dipl. inžinierius čia pat duo
da priesaiką ir gauna kepurai 
tę, juostą ir ženkliuką. Salėje 
nuskamba spalvų daina.

Pirmininkaujantis kvie
čia kol. Joną Jurkūną, paryš
kinti kol. Juozo Enčcrio as
menybę. Kol. Jurkūnas trum 
pai pagarsina Juozo Enčerio 
biografinius duomenis ir jo, 
katorgininko, kelią, kaip ir 
ncolituano laisvėjančioje Lie 
tuvoje atliktus darbus: Korp! 
67m. sukakties paminėjimą 
Kaune, pastangas atgauti nuo 
savus namus ir atsteigimą 
Korp! Neo-Lithuania Vytau
to Didžiojo Universitete, 
Kaune.

Pagarsinamas Korp! vyr. 
valdybos nutarimas, pagal 
kurį kol. Juozas Enčeris, už 
darbuotę Lietuvai ir Korpo
racijai apdovanojamas Kor
poracijos žiedu. Ir tai čia pat 
atliekama.

(Nukelta į 7 psl.)
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snvniTinĖ poiitiu^^
į Kaip atrodys Centro Europa susijungus Vokietijai? - Rytprūsių 

-------------- ateitis. - Naujokų šaukimas Lietuvoje.------------------

■ Iš kitos pusės

Vokietija sparčiai artinasi 
prie susivienijimo, nors dar 
liko visa eilė techniškų klau
simų. Rytų Vokietija, pvz., 
dar turi vėl suskilti į penkias 
autonomines valstybes, ku
rias sovietai panaikino.

Svarboms klausimas yra 
- ką už Vokietijos susivieni
jimą nori sovietai. Kol jie 
dar turi stiprią kariuomenę 
Centro Europoje, įskaitant 
Vokietiją, tol Vakarai negali 
nusiginkluoti iš savo pusės. 
Tokioje situacijoje išlaidos 
krašto gynybos reikalams 
yra sunkiai pateisinamos.

Londoniškis THE ECO- 
NOMIST taip samprotauja:

Vakarai iš Gorbačiovo 
laukia dviejų dalykų. Kol 
kas jis oficialiai dar nesuti
ko, kad Vokietija gali pri
klausyti prie NATO. Jis 
taip pat nepasirašė Vienos 
sutarties, kuria kariuomenės 
Centro Europoje sumažina
mos pusiau. Optimistai lau
kia, kad jis nori galimai dau 
giau išsiderėti už tuos du da 
lykus. Pesimistai būkštauja, 
kad jis nori žymiai daugiau: 
Vokietijos pasitraukimo iš 
Nato, amerikiečių pasišalini
mo iš Europos ir Atlanto Są 
jungos galo. Dėl to demo
kratijos turi būti labai atsar
gios.

Tiesa, kad Vokietijos su
sijungimas, Varšuvos pakto 
sugriuvimas, pakeitė Euro
pos karinę aritmetiką. Dėl 
to sovietai turi pagrindo pri - 
sibijoti ateities. Sovietus ga • 
Įima būtų nuraminti trim ka
riniais ir vienu tariamai poli
tiniu susitarimais.

Vienoje galima būtų su
tikti su didesne sovietų ar
mija Europoje. Iki šiol čia 
buvo tariamasi, kad nei vie
nas kraštas tarp Atlanto ir 

"Gimtojo krašto” redaktoriui Algimantui Čekuoliui lankantis 
Amerikoje, su juo susitiko Vilties draugijos valdybos pirm. dr. 
Viktoras Stankus ir kalbėjosi Lietuvos klausimais. Šis pasikal
bėjimas bus spausdinamas ateinančiame Dirvos numeryje.

Uralo neturėtų didesnės ka
riuomenės, negu tam tikras 
NATO plūs Varšuvos paktų 
bendro karių ir ginklų pro
centas. Jei, pavyzdžiui, so
vietams būtų leista turėti to 
skaičiaus 35%, sovietai ture 
tų ir toliau didžiausią armiją 
Europoje, kuri galėtų ją 
apginti nuo bet kokio puo
limo.

Taip pat galima susitarti 
dėl NATO kariuomenės dy
džio. Sumažinus NATO pa
jėgumą, vokiečiams propor
cingai tektų patiekti tai są
jungai lik 7 divizijas, tuo tar
pu Sovictija, pagal aukščiau 
minėtą apskaičiavimą, galė
tų turėti 50 divizijų. Sovie
tams taip pat galima būtų 
leisti per ateinančius kelis 
melus dar laikyti savo armi
jos dalį Rylų Vokietijoje su 
sąlyga, kad ir NATO ten ga
li pasiųsti kiek savo karių.

Tie kariniai susitarimai 
galėtų būti papildyti, duo
dant daugiau teisių Europos 
Saugumo ir Bendravimo 
Konferencijai, kuri iki šiol 
buvo tik pasikalbėjimų klu
bas. Ji galėtų turėti nuolati
nę būstinę ir nuolatinį sek
retoriatą. Ji galėtų siųsti sa
vo tarptininkus į konfliktų 
(kaip Transilvanijoje tarp 
vengrų ir rumunų) vietas.

Visa tai turėtų nuraminti 
Gorbačiovo baimę, jei jis to
kią turi dėl savo sienų apsau 
gos. Būtu gerai, kad vokie
čiai dar kiek prisidėtų prie 
likusios Vokietijoje sovietų 
kariuomenės išlaikymo. Bū
dami demokratinės Europos 
centre, sovietų kariai atrody
tų ir jaustųsi kaip muziejaus 
eksponatai. Vokiečiai galė
tų iš dalies padengti ir sovie
tų kariuomenės išsikrausty

mo ir jos kur kitur įkurdini
mo išlaidas.

Vokiečiai taip pat žada, 
iš savo pusės, 'plačius kredi
tus' Sovietijai, bet niekam iš 
to dar ilgai nebus naudos, 
nes sovietai nepravedė rei
kalingų ekonominių refor
mų. Jie galėtų nudelsti savo 
kariuomenės atitraukimą, ta 
čiau dėl to ir patys turėtų 
nuostolių.

• ••
Savaitei nuo tų eilučių 

paskelbimo praslinkus, abejų 
Vokietijų parlamentai jau bu
vo priėmę vienodai skamban
čius susijungimo įstatymus. 
Bonnos seimas už sutartį pa
sisakė 445 balsais prieš 60, o 
Rytų Vokietijos 302 prieš 82. 
Čia prieš balsavo komunis
tai, kurių vadas Grcgor Gysi 
nutarimą susijungti pavadino 
'prievartos aktu', už ką susi
laukė švilpimo ir nedraugiš
kų šauksmų.

Abu parlamentai priėmė 
rezoliucijas, kuriomis sienos 
su Lenkija laikomis neliečia
mom ir galutinėm. Ta proga 
Kancleris Kohl rado reikalo 
pabrėžti, kad vokiečių ištrė
mimas iš jų tėviškės, priskir
tos Lenkijai, buvo neteisėtas 
aktas. Rezoliucija Vakarų 
Vokietijos parlamento buvo 
priimta 487 balsais prieš 15, 
daugiausiai ištremtųjų atsto
vų balsų, trim susilaikius.

• ••
O kaip bus su Karaliau

čium ir jo apylinkėm? Mes 
jau minėjom idėją ten įkurti 
apie 200.000 dar Sovietijoje 
likusių Volgos vokiečių, ka
ro metu netekusių savo tauti
nio židinio. Iš jo jau nieko 
neliko ir jei naujai kurtis, ge
riau būtų Rytprūsiuose. So
vietijai netekusioje šiaurinėje 
los teritorijos dalyje dabar 
gyvena mažiau kaip 800 
tūkstančiai žmonių, o prieš 
karą ten gyveno 1,2 milijo
nas. Yra daug tuščių vietų, 
neapdirbamos žemės. LIE
TUVOS RYTAS rašo, kad 
neseniai Sueddcutsche Zci- 
tung citavo Kaliningradskaja 
Pravdos pranešimą, kad Gor
bačiovui patiektas planas pa
versti Rytų Prūsiją Kinijos 
pavyzdžiu ypatinga zona! 
Kurioje nebūtų pasienio kon
trolės ir apgyvendinti į Sibirą 
ir Kazichstaną nutremti vo
kiečiai. Pats Kalingradas ga
lėtų būti perkrikštytas į Kan- 
logradą, tame krašte gimusio 
filosofo Kanto garbei. Da
bartinis Kaliningradas dau 
giau panašus į Irkutską ar ki
tą Rusijos provincijos mies
tą. Jame, kaip prieš karą, gy
vena 400 tūkstančių žmonių, 
daugiausiai rusų, baltarusių 
ir ukrainiečių. Lietuvių viso-

Neseniai girdėjau vieną ponią sakant: tai gerai, 
kad gyvenam Amerikoje ir išmokom anglų kalbą - 
galime suprasti, ką jie ten Lietuvoje rašo! įrodymui ji 
perskaitė iš GIMTOJO KRAŠTO birželio 6 d. numerio: 

"Prasidėjus ekonominiam ir psichologiniam 
preslngui..."

Taip rašo Algis Petrulis. Tame pačiame psl. jam 
nenusileidžia Algimantas Semaška:

'Ypač po mūsų premjerės K. Prunskienės vojažo t 
Šiaurės Ameriką..."

Jį aplenkė ATGIMIMAS, pakeldamas Prunskienę į 
premjerministrę, o Lenkijos min. pirmininką tituluoda
mas premjerministru.

Grįžtant prie Gimtojo Krašto, ten 3 psl. Rimvydas 
Paleckis kalbasi su lenkų neoliberalizmo teoretiku Bog
danu Šliachta. Tas jį mokęs:

"Posttotalitarlnėje sistemoje dar nėra tokio visuo
menės sluoksnio, kuris galėtų užtikrinti konsen
susą".

Beje, aukščiau minėtas Algis Petrulis savo straipsnį 
3-psl. baigia:

"Gyvenimas neturi stopkadro".
To žodžio ir užsienyje gyvendamas nesuprasi. Beje, 

vardus pabrėžiau, nes jie tokie gražūs, lietuviški ir kaž 
kaip nelabai derinasi su jų savininkų vartojama kalba.

įdomu, kad nepaisant angliškų žodžių antplūdžio, 
daug kur svetimi vardai rašomi kaip ištariama - tiks
liau, kaip rašytojas mano, kad taip turėų būti ištaria
ma. Pvz. ATGIMIME matau Kurtą Shulerį, nors tame 
pačiame numeryje, rašant apie Valdą Adamkų, minimi 
Bush'as, Reilly, Glenn ir Kennedy. Beje, tame straips
nyje minima, kad "amerikiečiai sutrumpino Valdo pa
vardę". Nelabai tuo tikiu, nes pavardes pas mus trum
pina patys jų savininkai. Ne vienodai tame savaitraš
tyje pristatoma ir Sovletija. Vietomis jau SSSR, kitur 
dar TSRS.

Pagaliau besidžiaugiant rašybos laisve nereikėjo 
ilgai laukti, kad net pats Gorbačiovas virstų ... Gorbiu. 
Ne tik antraštėse, kas leistina norint geriau išnaudoti 
tam skirtą vietą, bet ir tekste. Kęstutis Žičkus rašo 
š.m. ATGIMIMO 20 Nr.:

"Aišku Gorbis nebūtų Gorbis, jei nepabandytų pa
gąsdinti Vakarus generolų puču, suversdamas už tai 
atsakomybę Baltijos valstybėms".

Žodžiu, vargas visuotinas. Jūs kamuojaties sukda
mi galvas kaip pristatyti svetimas pavardes ir terminus, 
o mes čia - stengdamiesi Jus Iššifruoti. Štai ir man 
pravertė svetimžodis. (vm)

je srityje esą apie 40.000.
Vak. Vokietija davė 3 

bil. doleriu kreditą Sovietijai.
• ••

Vienas jautriausių klau
simų Lietuvoje yra naujokų į 
sovietų kariuomenę šauki
mas. Tuo reikalu kalbėjosi 
LIETUVOS RYTO kores
pondentas su respublikos ka
rinio komisariato politinio 
skyriaus v-ku pulk. K. Golu- 
bevu. Buvo numatyta, kad 
Lietuvoje bus pašaukia 5.000 
naujokų. Kol kas stojo 1.207 
vaikinai. (Į Maskvos karinę 
apygardą išvežti 520. Pabal- 
lėje liko 687.) Jų tarpe lietu
vių yra mažuma - 561. Ma
žiausiai stojo Kaune, Aly
taus, Pasvalio, Plungės, 
Anykščių, Biržų rajonuose. 
Liepos m. bus antras šauki
mo etapas. Ir tada paimti tar
naus Pabaltės, Baltarusijos, 
Leningrado ir Maskvos apy
gardose. Lietuvos vyriausy
bė leidžia jaunuoliams apsi
spręsti patiems - stoti ar ne. 
Golubcvas mano, kad vėliau 
bus apsispręsta nestojusius 
traukti atsakomybėn, nors 
kolkas to nedaroma. Šiuo 
metu dezertyrų iš kariuome
nės yra apie 600. Tarp Trakų 
karinio komisariato pašauktų 
jaunuolių gegužės 15-16 d., 
vežant juos į Vilnių, kilo 
riaušės. Keletas 'chuliganiš
kai' nusiteikusių vaikinų už
stojo kelią sunkvežimiams. 
Buvo suėmimų, tačiau kalti

namieji buvo vietos teismo 
palyginti lengvai nubausti. 
Kariškiai kaltina Sąjūdžio 
žmones riaušių organizavi
mu. Tie kaltę neigia. Dau
giausia buvo nubausta "už 
keikimąsi viešoje vietoje'.

• ••
Lietuva turi rūpesčių ir 

dėl norinčių emigruoti iš jos 
skaičiaus didėjimo. Vilniaus 
universiteto prof. Stasys Vai
tekūnas pareiškė RESPUB
LIKAI, kad studentai jo lik 
klausia: Jei išvažiuočiau, ką 
galėčiau dirbti? Šiais metais 
pirmą kartą 50 procentų stu
dentų ekonomistų negavo 
paskyrimų. Jie yra potencia
lūs emigrantai. Jeigu susi
darys palankios sąlygos, jie 
išvažiuos.

■■■■■■■■
PUNCH PRESS 

MECHANIC 
Opening on afternoon shift for 
person with minimom 2 years 
experience in set-up and 
troubleshootingof automatic- 
feed punch presses used in 
light gauge metai stamping, 
drawing, and forming opera
tions. Metai confainer fabri- 
cating exoerience is a plūs. 
We are a grovving. progres 
sive company offering excel- 
lent wages and a superior 
benefits package. Send re 
sume and wage history or 
apply at Personnel Office 
(entranceon E. Walnut St)

J.L.CLARK $ 
a member of the CLARCOR 
consumer products group

PO 80X4865 
303 N. PlumSt 

Lancaster, PA 17604 
E.O.E.■■■■■■■■
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DAR KARTĄ - 
PIRMUTINIS ŽODIS

Negalima du kartus įbristi 
j tą pačią upę — sako, taip 
mokęs senovės išminčius. 
Tačiau mes norime grįžti į 
praeities krantus, nes jie 
mums reiškia tapatumą su 
savimi, savęs supratimą, 
ateities prasmę. Juk nebuvo
me mirę. Buvome užgniaužti, 
prispausti, bet mūsų gyvas
ties srautas kunkuliavo ne
matomose gelmėse, o išsilie
jęs paviršiuje ir neradęs įpra
stų krantų, pasklisdavo už
pelkėjusiose lygumose. Da
bar mes veržiamės įgydami 
vis didesnę jėgą ir, bijodami 
vėl netekti savęs, džiaugia
mės pajutę pažįstamą, kadai
se mūsų pačių sukurtą formą, 
seną pavidalą. Tai nėra nau
jovių baimė. Tai įsitvirtini
mas, krantų atstatymas, lei
džiantis išdidžiai tarti — po 
viso šito raudonojo tvano 
mes likome tie patys, jis mū
sų nesunaikino, neišplovė 
mūsų tvirtybės. Mes amžini.

Senąsias formas pripildo 
naujasis gyvastingumas. Mes 
trumpam grįžtame į praeities 
tašką, atsispiriame nuo jo ir 
imame kurti naują gyveni
mą. Valstybei tai reiškė 1938 
metų Konstitucijos patvirti
nimą, valstybiniam laikraš
čiui. — senojo pavadinimo 
susigrąžinimą. Pirmasis „Lie
tuvos aido" numeris išėjo 
1917 metų rugsėjo mėnesio 
6 dieną Vilniuje, dar oku
puotoje Lietuvoje. Paskaity
kime, kas buvo rašoma pir
mojo „Lietuvos aido" veda
majame „Pirmutinis žodis":

„Pagaliau mūsų krašto gy
venimo sąlygos tiek atsimai
nė, kad tapo galima leisti 
„Lietuvos Aidas". Gerai nu
manydami šios valandos vai
rumą ir svarbumą, susitel
kėme apie jį pasauliniai in
teligentai ir kunigai, visi, ku
rie tik pavaldome plunksna, 
nepaisiodami nei srovių, nei 
pažiūrų skirtumo. Visus mus 
čia suspletė rimtas mūsų tau
tos ir mūsų gimtosios šalies 
padėjimas. Tos minties tad 
vedami, atmetėme kuriam 
laikui visa, kas mus skiria 
nuo kits kito, ir sustojome 
ant bendrųjų darbo pamatų, 
kurie mus šlleja krūvon.

Mes nusimanome, kaip 
sunkiomis aplinkybėmis ten
ka nūn mums darbuotis: ap
linkui karo pėdsakai, visur, 
kur tik žvilgterėsi, liūdna ir 
griaudu: čia griuvėsiai,' žolė
mis apaugę, ten tuščias su
irusio gyvenimo trobesys, ten 
vėl kitas koks skurdo regi
nys".

Pirmajame savo etape „Lie
tuvos aidas" buvo Lietuvos 
Tarybos laikraštis, ir mes 
stengsimas tęsti būtent šią 
liniją, juolab kad padėtis 
gana panaši: reikia laikraš

čio, vienijančio visas jėgas, 
kovojančias dėl nepriklauso
mybės įtvirtinimo. Sugrįži
mas į „Lietuvos aido" pra
džią simboliškas — jame bu
vo pirmą kartą išspausdintas 
Vasario 16-osios aktas. Tai 
buvo (ir busi) nepriklauso- 
myblninkų laikraštis.

Nors pasaulyje dundėjo 
patrankos, „Pirmutinis žodis" 
buvo pilnas ryžto siekti jo
kiais saitais neribojamos lai
svės. Kaip ir dabar, buvo ti
kima, kad „doros dėsniai bei 
teisė turėtų gauti viršų ant 
valstybių pajėgos". Ir dabar, 
po septyniasdešimt su vir
šum metų, mes galim DAR 
KARTĄ ištarti, kad „nebe
norime grįžti į Rusijos val
džią, kuri nedavė nei augti, 
nei plėtotis atbundančiai Lie
tuvos sąmonei, nenorime pa
kliūti nei į naują kieno ga
lią, kuri naudotų mus save 
reikalams. Norime būti Jjuo- 
si ir savo rankomis, kad ir 
kitų padedami, atstatyti nu
niokotą Lietuvą".

Visus šluos metus musų 
širdyse skambėjo LIETUVOS 
AIDAS, kaip tikėjimas, vil
tis ir meilė. Įvardykime jį vi
siems suprantamais žodžiais,

š.m. gegužės 8d Vilniuje išėjo dienraštis "Lietuvos Aidas”, 
kurj redaguoja Saulius Soma. Tituline vinjete pasirinkta pirminė 
1917-1918 metų "Lietuvos Aido" vinjetė.

Kur dės 40,000 tankų?
Vienoje vyksta pasitari

mai tarp NATO ir Varšuvos 
pakto atstovų dėl dalinio nu
siginklavimo. Greičiausiai 
bus sutarta, ir tada teks išimti 
iš rikiuotės 40.000 tankų. O 
kur juos dėti?

Kaip anądien britų dien
raštyje "The Independent" 
rašė iš Vienos ten apie abiejų 
pusių delegacijas pasisukio
jęs ir apklausinėjęs Michael 
Wise, pasitarimu dalyviai su
sirūpinę, ką daryti. Pats 
Wise primena Biblijos pata
rimą kardus perkelti į žagres. 
Bet Biblijoje tankai nemini
mi, ir su jais, aišku, daug sun
kiau susidoroti. Tikras var
ginantis galvosūkis. Esama 
visokių nuomonių: susprog
dinti tuos plieninius daug to
nų sveriančius pabaisus, pas
kandinti vandenyne ar per
dirbti kokiam nors praktiš
kam reikalui.

Sovietų Sąjungai pagal 
sutartį daugiausia jų tektų iš
vesti iš rikiuotės. Jos delega
cijos vadovas Grinevskis sa
kęs, kad jo kraštas, turint gal
voje dabartinę ekonominę pa
dėtį, galėtų gal bandyti tan
kus paversti keliamaisiais 
kranais, ugniagesių mašino
mis, buldozeriais ar tolimoje 
.šiaurėje panaudoti naftos tel
kiniuose reikalingiems įren
gimams. Bus naikintinų ir 
kitokių kariuomenės vartotų 
dalykų, bet didžiausia pro
blema yra tankai, nes jie pa-

nors ir įvairiai ištartais, bet 
reiškiančiais tą patį. Išgirski
me Lietuvą.

Dabar jau galima pasakyti 
—* jei bus Lietuva, bus ir 
„Lietuvos aidas".

Saulius STOMA

“Lietuvos Aidas” 1990.5.8 

gaminti taip, kad nebūtų gali
ma sunaikinti. Vienas Var
šuvos pakto atstovas sakęs, 
kad cementu užpiltus tankus 
būtų galima surikiuoti prie 
jūros, kaip apsaugą nuo pot
vynių, o NATO delegatui at
rodo, kad jie tiktų šaudymo 
praktikai kaip taikiniai. Tarp 
sovietinių delegatų gana gy
va nuomonė, kad reikėtų 
kiekviename kaime palikti 
po tanką kaip šaltojo karo 
paminklą.

Mucnchcnan į parodą so
vietai buvo atgabenę 36 tonų 
tanką, kuris perdirbtas į miš
kų gaisrams gesinti mašiną 
ypač nelygiose vietose, kur 
paprasta mašina neišvažiuo
si. Bet Maskvos karinės sri
ties viršininkas gen. Kuznc- 
cevas vokiečių žurnalui "Der 
Spiegei" sakė, kad perdirbi
nėti tankus civiliniams rei
kalams neapsimoka jau vien 
dėl to, kad jie sunaudoja be 
galo daug kuro.

Vakarams tokia idėja iš 
viso nepriimtina, ir jie ne
rems jos. Šiek tiek pakeistas 
tegu ir gaisrui dabar gesinti, 
tankas prireikus juk galės bū
ti panaudotas karo lauke. To 
dėl reikia juos visiškai sunai
kinti.

Grinevskis atsisakė at
skleisti, kiek tankų sovietai 
žada pritaikyti civiliniams 
reikalams. Sovietinė spauda 
jau yra minėjusi, kad ligi šiol 
iš rikiuotės išvesta apie 
10.000 tankų ir apie pusę bū
sianti pritaikyta naujai paskir
čiai. Vakariečiams teks su
naikinti apie 3.000 tankų.

Iš viso, jei bus susitaria, 
teks sunaikinti 40.000 tankų.

Naikinimą jų armijoms 
skirtą dalį jau yra pradėję bu
vusieji satelitiniai kraštai. 
Čekoslovakijos atstovas pa
reiškė, kad jie naikina detalę 
po detalės. Jie nuiminėja, 
kas galima, o paskui, panau
dodami liepsną suskaldo į 
gabalus ir sulydo. Ligi šiol 
Moravijoje įrengtoje dirbtu
vėje yra sunaikinę 256 tan
kus. Per dieną pasiseka iš
montuoti ir sulydyti 2-3 tan
kus. Sako, jeigu Sovietų Są
junga tokiais tempais darbuo
sis, tai jai reikės 55 metų su
sidoroti su tais tūkstančiais.

Rytų Vokietijos gen. 
Deimas pasakojo, kad jie de
gina kiek kitokiu būdu negu 
čekoslovakai, jiems g.riau 
sekasi, bet vieną tanką sunai
kinti kainuoja 25.000 dole
rių, ir sugaištoma 500 darbo 
valandų. Bet bedirbant gal 
ateis į galvą ir lengvesnis bū
das, kaip greičiau ir pigiau 
padaryti.

Vakariečiai kol kas yra 
nusistatę, kad tankai turi būti 
supjaustyti, idant jų nebepa- 
naudotum karui. Kol kas jie 
nėra užsispyrę reikalauti, kad 
sovietai neperdirbintų jų ci
viliniams reikalams. Tačiau 
vis tiek būsią žiūrima, kad iš

.... . ............... _ . .. 3 
rikiuotės išimti tankai būtų 
taip perdirbti, jog jau būtų 
nebegalima jų niekada statyti 
į rikiuote, tegu ir šiek tiek 
pataisius.

JIE NEBETURI IR 
KULKŲ...

Prezidentas Reaganas, sa 
ko, mėgo sovietinius anekdo
tus. Mėgstąs juos ir prez. 
Bušas, o vienas geriausių tų 
anekdotų šiuo metu esąs 
toks:

Ivanas Ivanovičius įeina 
į parduotuvę, ir ko tik jis ne
prašo, pardavėja vis purto 
galvą. Mėsos? Niet. Pieno? 
Nict. Cukraus? Niet. Dešrų? 
Niet. Muilo? Niet. Duonos? 
Niet.

Ivanas subjursta.
- Mes geriau gyvenom 

prie Brežnevo. Ta bjaurybė 
perestroika tėra vien tik kal
bos ir jokio veiksmo. Tas 
Gorbačiovas tai tikras ple
pys.

Staiga kažkas stipriau 
pabaksnoja jam į petį, ir pa- 
sigrįžęs jis pamatė grėsmę 
pranašaujančią įprastinę fi
gūrą ilgu juodu odiniu paltu.

- Atsimink, drauge, kad 
anais senais laikais už tokias 
kalbas tu būtum buvęs su
šaudytas, - sako jam KGB 
vyras. Taip smarkiai sugė
dintas, Ivanas eina namo. 
Žmona piktai žiūri į tuščią 
krepšį.

- Blogiau jau negu kad 
aš galvojau, - sako Ivanas 
jai. - Jie net ir kulkas išbai-

NURSE

ANESTHETIST
Full-lime pošition available in 7 
M.D., 9 CRNA group suoplyinfl an
esthesia services ai Undervrood- 
Memorial Hospital, Woodburv, NJ. 
Anesthesia services include all ser
vices excepf open hearl surserv. 
Comoetitive salarv. Frinse benefits 
include pension, health care, lite in
surance, & disabilify insurance. 
Persons interested in this position 
please send C. V. to:

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

1-609-845-0100 ext2357

WOOD & METAL 
PATTERN MAKERS 

Manufacturing facility is looking for 
wood and metai pattern makers. 
Experience required. Excellent be
nefit, packages, including pension 
plan. Salary commensurate with ex- 
perience. Equal opportunity emplo
yer. Send resume or application to: 

Covert Manufacturing Ine.
303 E. Parson St.
Galion, OH. 44833

POSITION available In l 
May 1990 for

OCCUPATIONAL 
THERAPIST 

to loln a team vvorking 
witn developmentally 
disabled and mentally III 
Individuals In a day pro
gram settlng. Responsl- 
bilitles include assess- 
ments, team meetlngs, 
treatment plannlng and 
documentatlon. B.S. in 
O.T. and A.O.T.A. cer- 
tlflcatlon reąulred. Com
petitive salary and ex- 
cellent f ringe benefits. 
Contractural arrange- 
ments wlll be considered. 
Call or send resume to: 
Scott Rlchards D.D. Su- 
pervlsor, Huron County 
Communty Mental 
Health, 1108 S. Van Dyka, 
Bad Axe Ml 48413. (517) 
269-9293. EOE.
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‘Lietuvoje
Vitalius Zaikauskas

• VIDURINIŲ mokyklų 
abiturientai, išlaiką baigia
muosius egzaminus, gaus 
naujo pavyzdžio mokyklos 
baigimo pažymėjimus: su 
Vytimi ir Lietuvos respubli
kos atributika. Rusiškų ir 
lenkiškų rajonų mokiniai, at
sisaką imti tokius pažymėji
mus, gaus su atžymomis 
"Lietuvos TSR..."

• RESPUBLIKOS parla
mentas patvirtino Vilniaus 
Universiteto Statutą - nuo 
šiol ši aukštoji mokykla - au
tonomiška, nuo nieko nebe
priklausoma.

• KAUNE pradėta inplan 
tuoti dantis. Greitai, išsiplė
tus patalpoms, pacientų ap
tarnauti galės žymiai dau
giau.

• PRAĖJUSI sekmadienį 
rašytojas Juozas Baltrušis, 
kalbėdamas per Maskvos 
Centrinę televiziją, apibrėž
damas šiandieninę padėti Lie 
tuvoje, pareiškė, kad "Lietu
voje įsigalėjo fašizmas". Da
bar jis reikšmingas SSKP or
ganizacijos veikėjas. Žmo
nės pasipiktiną grąžina jam 
knygas, skambina į namus 
reikšdami pasipiktinimą. Par. 
lamcntaras, taip pat rašyto
jas, Saulius Šaltenis ragina 
nepulti šį "atskalūną", o išdi
džiai ignoruoti, nepaminėti 
autoriaus ir jo kūrinių.

• DĖL ekonominės blo
kados Kaune sekmadieniais 
neveikia maisto prekių par
duotuvės. Be to, sutrumpin
tas jų darbo laikas. Taip su
taupoma nemažai benzino ir 
elektros energijos.

• DĖL ekonominės blo
kados neveikia visi keturi 
Lietuvos cukraus fabrikai. 
Dėl žaliavų ir energijos blo
kados sustojo fabrikai gami
nantys kojines.

• MASKVA, po Gorba
čiovo ir Ryžkovo susitikimo 
su Lietuvos atstovais žymiai 
padidino teikiamų dujų kiekį, 
sąjunginio priklausomumo 
įmonei - Elektrėnų elektri
nei.

• VILNIUJE atidaryti bu 
vę Radvilų rūmai. Po restau
racijos čia įrengtos parodų 
salės.

• BIRŽELIO 11 dieną 
vyko išplėstinis komisijos 
Stalinizmo nusikaltimams 
Lietuvoje tirti posėdis. Jame 
nutarta įsteigti koordinacinį 
centrą, kuris turėtų paspartint 
medžiagos kaupimą, tautos 
genocido aukų sąrašo išlei
dimą, kaupti ir tvarkyti ar
chyvus moksliniais pagrin
dais, rūpintis Lietuvos rezis
tencijos istorija ir t.t.

• KAUNE, buvusioje 
Švenčiausiojo Sakramento 
bažnyčioje (laikinai "Santa
kos" kino teatras) įsikurs Ka
talikų jaunimo centras. Šis 

• • •

pastatas visai neseniai grą
žintas Kauno arkivyskupijai.

• KAUNO miesto savi
valdybės pirmininkas G. Pū
kas, atsižvelgdamas į miesto 
visuomenės reikalavimą nu
traukti Vytauto Didžiojo pa
minklo statybą netinkamoje 
vietoje (Laisvės alėjoje), pa
sirašė raštą kuriame sakoma: 
"Vytauto Didžiojo paminklas 
gali būti pastatytas su sąlyga, 
jei prie jo bus pritvirtinta len
telė su užrašu, kad ryšium su 
okupacinės armijos buvimu 
Lietuvoje, paminklas negali 
būti pastatytas buvusioje vie
toje, ir bus sugrąžintas į ją, 
išvedus iš Lietuvos okupaci
nę kariuomenę".

• KAUNE, Karo muzie
jaus sodelyje, atstatyti ir paš
ventinti 7 mediniai kryžiai. 
Likusieji penki bus atstatyti 
kiek vėliau.

• LIETUVOS Tautinė 
Dainų šventė vyks: liepos 6 
dieną 21 valandą Vilniaus 
Kalnų parke - Ansamblių 
šventė: liepos 7 dieną 15 ir 
19 valandomis "Žalgirio" 
stadione - Šokių šventė;

• BIRŽELIO 15 dieną 
Lietuvos Šaulių sąjunga su
rengė mitingą, Kauno Karo 
muziejaus sodelyje, skirtą 
sovietinės okupacijos 50- 
mečiui paminėti. Jam pasi
baigus priimtas rezoliucijos 
projektas, kuriuo miesto sa
vivaldybei iki liepos 15 die
nos demontuoti arba perkelti 
į kitą vietą tautos savimonei 
svetimus ir istorinę savigarbą 
žeminančius stabus. Be to 
Šiaulių sąjunga atsiribojo 
nuo birželio 14 dieną gedu
lingą Lietuvai datą savotiškai 
paminėjusią (Kaune nuversti 
Kapsuko ir Dzeržinskio bius
tai) jaunalietuvių "pasilinks
minimų".

• LIETUVOJE vieši po
nas Kazys ALMENAS.

• LIETUVAI Gedulo die 
na sutapo su džiaugsmo die
na Arvydui SABONIUI ir 
Miss Vilnietei - Ingridai 
Mikelionytci - jie apsivedė! 
Tai įvyko birželio 15-ąją 
dieną.

• DĖL SSSR ekonomi
nės blokados visiškai nevei
kia 4 cukraus fabrikai, Ma
žeikių naftos perdirbimo įmo 
nė, Kauno dirbtinio pluošto 
gamykla, Kauno ir Klaipėdos 
kojinių fabrikai, Kėdainių 
chemijos gamykla, Anykščių 
vėlimo fabrikas.

• LIETUVOS vyriausybė 
pasmerkė "Jaunosios Lietu
vos" birželio 14 dieną Kaune 
įvykdytą paminklų vandaliz
mo akciją. Vidaus reikalų 
darbuotojai tiria šį įvykį.

• KAUNE atidaryta Lie
tuvos tremtinių sąjungos pa
roda "Kovojanti Lietuva. 
1944 - 1954", kurioje ekspo

nuojamos rezistencijos laiko
tarpio fotonuotraukos.

• ĮVYKO Lietuvos Ža
liųjų partijos pirmasis suva
žiavimas.

• BIRŽELIO 16 dieną 
Vilniaus Arkikatedroje buvo 
aukojamos Šv. Mišios už ne
priklausomą ir sveiką Lietu
vą. Taip pat pašventinta Ža
liųjų partijos vėliava.

• BIRŽELIO 15 dieną 
įvyko Vilniaus miesto Lietu
vių Komunistų partijos parti
nio aktyvo susirinkimas, ku
riame apsvarstyta partijos 
programos statutas ir partijos 
pavadinimas.

• RESPUBLIKOS parla
mentas valstybės Kontrolie
riumi patvirtino Kazimierą 
UOKĄ.

• RESPUBLIKOS parla
mentas priėmė "Katalikų 
Bažnyčios Lietuvoje restitu
cijos aktą", kuriame dekla
ruojama:
1. Valstybė pripažįsta Baž
nyčios teisę vidaus gyvenime 
tvarkytis savarankiškai, pa
gal kanonų teisės normas.
2. Lietuvos Respublika kom
pensuos Bažnyčiai padarytus 
nuostolius pagal abipusiškai 
priimtus susitarimus.
3. Valstybė nevaržys bažny
tinės religinės švietimo ir 
auklėjimo veiklos.
4. Valstybė ir bažnyčia ben
dradarbiaus pariteto princi
pu...

• BIRŽELIO 14 dieną 
pašventinti Karo muziejaus 
sodelyje atstatyti 7 mediniai 
kryžiai bei naujas kryžius 
Petrašiūnų parapijoje, toje 
vietoje, kur neseniai sovie
tinis tankas slėgė per karą 
nužudytų žmonių kapavietes.

• KAUNE, V. Kapsuko 
prospektas dabar vadinsis vėl 
A. JUOZAPAVIČIAUS pros 
pektu, o Lietuvos TSR 25- 
mečio gatvė - Kovo 11-sios 
gatve.

• ATKURTA 1922-1940 
metais veikusi vaistininkų 
draugija.

• BUVĘS Sąjūdžio sekre
torius Virgilius Čepaitis ruo 
šiasi įkurti naują KOVO Il
sios partiją. Tai bus politinė 
partija su griežta naryste. 
Jau sukurta 11 žmonių ini
ciatyvinė grupė, pasirašytas 
Kreipimasis. Šioje partijoje 
bus ir Kazimieras Motieka.

• LIEPOS 28 dieną Pa
langoje organizuojamas Mi
sis Kurortas - 90 grožio kon
kursas, kuriame galės daly
vauti 20-35 metų moterys ir 
merginos.

• BIRŽELIO 24 dieną 
Raseinių rajono Papievių ko
lūkio pušyne prie partizanų 
paminklo įvyko šv. Mišios 
partizanų metinėms atminti.

• PETRAS CIDZIKAS, 
organizacijų ir partijų prašy
mu nutraukė bado streiką.

• RIMVYDAS VALAT
KA, iš Gimtojo krašto perėjo 
į Atgimimą, užimdamas vyr. 
redaktoriaus postą ir atleido 
Liną Medelį. Vyksta persi
tvarkymas.

KREIPIMASIS I LIETUVOS ŽMONES
C-

Mūsų Tėvynė Lietuva, 
svetimųjų ištrinta iš Europos 
žemėlapio, atgijo, jos laisvės 
šauksmas nuaidėjo per visą 
pasaulį. Mūsų troškimas pri
sikelti kyla iš skausmo ma
tant ištuštėjusius kaimus, at
silikimą nuo Europos valsty
bių, tebetvyrančią baimę, fi- 
zikiškai ir dvasiškai suluo
šintus žmones.

Kaip dabar visus juos su
taikyti, sutelkti doram darbui 
- kurti ir tvirtinti nepriklau
somą Lietuvą, žmonišką gy
venimą?

Minėdami 1940-ųjų bir
želio 15-ąją, prisimindami 
visus nukankintus kalėjimuo
se, tremtyje, žuvusius Lietu
vos žemėje, visus fiziškai ir 
dvasiškai suluošintus, nulen
kime galvas ir susikaupkime. 
Pamąstykime, ką turėtume 
daryti, kad ši Lietuvos gedu
lo diena patiesintų ir paleng
vintų mūsų rytojaus kelią.

Tegul visiems laikams 
būna pasmerkta tarpusavio 
neapykanta, prievarta, melas, 
diktatorių valdymas.

Kurkime demokratinę 
visuomenę, kurioje kiekvie
nas balsas būna išgirstas ir 
ramiai išklausytas.

Stiprinkime nepriklauso
mą Lietuvą ir padarykime 
viską, kad joje pakaktų vie
tos visų tautybių ir įvairiau
sių pažiūrų geros valios žmo
nėms.

Susitelkime ir atsispirki- 
me bet kokiam skaldymui,

• PAVASARINIS šauki
mas į SSSR armiją sukom
plektuotas tik 20%. Iš 1207 
žmonių, atvyko tik 561 lietu
vis.

• VITALIUS ZAIKAUS
KAS, Dirvos spcc. korespon
dentas Lietuvoje, kas savaitę 
perduodąs per faxą žinias, 
mums rašo:

"Aš patekau į nagus Kau
no chuliganams. Dabar šį fa- 
xą rašau ligoninėje, todėl no
riu pranešti, kad kitą savaitę, 
greičiausiai, atsiųsti negalė
siu".

Linkime V. Zaikauskui 
greičiau pasveikti ir grįžti pie 
žurnalistinio darbo. 

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

tarpusavio vaidams. Tarp 
besikuriančių ir esamų par
tijų, draugijų ir sąjūdžių pir
miausia ieškokime visus 
jungiančių, o ne skiriančių 
idėjų ir tikslų.

Sugrąžinkime Lietuvai 
žmogų, išsivadavusį iš vaka
rykščios tamsos, kurio gyve
nimas būtų skirtas artimo ir 
Tėvynės meilei. Pasakykime 
sau: Tasai žmogus būsiu aš.

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS 

PIRMININKAS 
V. LANDSBERGIS 

Vilnius, 1990 m. birželio 15 d.

• JESSE HELMS, JAV 
senatorius (NC, -R), nomina
vo Vytautą Landsbergį, Lie
tuvos Aukščiausios Tarybos 
Pirmininką, Nobelio taikos 
premijai. Šįnominavimą re
mia daugelis kitų senatorių. 
Remkime ir mes, lietuviai!, 
nes tai mūsų reikalas.

Lithuanian "Hotline" 
(511 E. 1'27 Street, Lcmont 
IL 60439) skatina visus lie
tuvius ir jų draugus savo laiš
kais Vytauto Landsbergio 
nominaciją paremti. Deta
lesnių žinių ir laiškų pavyz
džių galima gauti "Hotline", 
tol.: (708)-257-6777.

(m v)

CHILD CARD / 
HOUSEKEEPING LIVE-IN

Professional couple seeks warm 
responsible English speaking 
non-smoker to care for 7 year 
old giri. Lite housekeeping. 
Mušt drive. Room, bath, TV, 
phone, car. VVilling to sponsor. 
15 minutes from NYC and 
Colleges. Call 201-569-2104, 
leave message.

DIE MAKER
Journeyman status or 8 years 
exp. with documenlation. 
Non day shift job, top hourly 
rate is $15.42 vvith some Oi 
Apply or send resume,

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

Attn: Joe Bontomasi.

OWNER OPERATORS
Need owner operators with good FlatBed 
Equipment. Also needs ovvner operators 
to Pull Company Vans..Needs Drivers For 
Fleet owners in Youngstovvn Ohio. All dri
vers mušt have 2 yrs. or more traceable 
all vveather semi driving experience and 
safe driving record. Drug screen required 
for lease.

Call Bill Ginley at 1-800-331-4307
(22-26)
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K.J KŪRYBA IR MOKSLAS I

Kūno svoris ir dietos
Dr. Danielius Degėsys

Paskutinių kelių metų ei
goje Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse pasidarė ypač po
puliaru kalbėti apie kūno 
svorį ir dietas.

Kiekvienas žmogus turi 
jam tinkamų normalų svorį, 
kurio prisilaikydamas jis bū
na pajėgus darbui ir atspa
riausias ligoms. Todėl ir ky
la klausimas, koks gi turėtų 
būti tas žmogaus normalus 
svoris? Normalaus svorio 
normos nustatomos atsižvel
giant į individo aukštį, kūno 
struktūrų, kraujo spausdimą, 
lytį ir amžių. Bet tos normos 
kinta. Prieš 20 metų jos bu
vo griežtesnės, dabar yra ma
noma, kad svoris gali būti 
truputį didesnis. Moterų nor- 
malus svoris yra šiek tiek 
mažesnis negu vyrų. Norma
laus svorio normos yra sura
šytos specialiose lentelėse, 
kuriomis ir naudojasi tiek 
sveikatos tiek apdraudos in
stitucijos. Čia patiektose 
lentelėse matome, kad Me
tropolitan draudimo įstaigos 
ir gerontologijos tyrimų cen
tro nustatytos svorio normos 
šiek tiek skiriasi.

Šiuo metu yra mada ma
žinti svorį, bet permažas svo
ris ne visada būna sveikatai 
naudingas. Numetus svorį 
10% žemiau normalaus žmo
gus jaučiasi silpnesnis, bet jis 
gali dirbti normalų, jam įpras
tų, darbų ir jėgos atsistato 
pradėjus daugiau valgyti. 
Nustojus svorio 30% žemiau 
normalaus individas jaučiasi 
labai silpnas ir dirbti jau ne
begali. Nustojęs 50 iki 60% 
žmogus gyventi nebegali ir, 
žinoma, miršta. Jungtinių 
Amerikos valstybių jaunimo, 
ypač mergaičių, tarpe yra pa
plitęs labai blogas įprotis, 
kurį turėtumėm vadinti liga, 
tai, būtent, bulimia. Jaunos 
mergaitės, norėdamos būti 
plonos, po kiekvieno valgio 
maistų dirbtinai išvemia ir, 
žinoma, taip nualina savo or
ganizmų, kad: kai kuriais at
vejais net miršta. Nuo buli- 
mios atprasti yra sunku ir jos 
gydymui reikia intensyvios 
psichiatrinės pagalbos.

Perdidelis svoris lygiai 
kaip ir permažas neprisideda 
prie sveikatingumo. Kūno 
svorį didina perdidelis rieba
lų kiekis žmogaus kūne. Sta
tistiniai duomenys rodo, kad 
padidinus kūno svorį 25% 
virš normalaus mirtingumas 
padidėja 30%. Bet naujesnės 
studijos rodo, kad 10% virš 
normalaus, padidintas svoris 
sveikatai žalos nedaro. Padi
dinus svorį 35% virš norma
laus mirtingumas padidėja 

60%. Bet tas priklauso nuo 
riebalų išsidėstymo kūne. 
Riebalai išsidėstę viršutinėje 
kūno dalyje prisideda prie 
širdies ir kraujo indų sutriki
mų, tuo tarpu riebalai išsi
dėstę ant dubens ir šlaunų 
sveikatai mažai kenkia. Dia
betikų, kurių svoris yra 25% 
didesnis negu jų normalus 
svoris, mirtingumas yra 10 
kartų didesnis negu tų diabe
tikų, kurie sveria truputį ma
žiau negu jų normalus svoris. 
Perdidelis kūno svoris apsun
kina Širdies darbą. Riebalai 
atsidėję širdies raumenyje 
mažina širdies raumens mi
tybą ir silpnina raumenis 
skaidulas. Riebių žmonių 
tarpe randama dvigubai dau
giau aukštų kraujo spaudimų 
turinčių negu normaliai sve
riančių tarpe. Gana dažnai 
kraujo spaudimas sumažėja 
iki normalaus nevartojant jo
kiu vaistų tik sumažinus to 
asmens svorį.

Kodėl gi vieni žmones 
būna riebus, o kiti ne? Atro
do, kad tie, kurie daugiau 
valgo, tie ir tampa riebiais. 
Dalinai yra taip, bet ne visai. 
Kai kurie, kad ir valgo dau
giau, bet nenutunka. Nutuki
mui aiškinti yra kelios teori
jos, būtent, genetinė, hormo- 
nalinė, emocinė ir netinkama 
mityba. Genetinės teorijos 
šalininkai sako, kad žmogus 
gimdamas jau atsineša į šį 
pasaulį specifinius genus, 
kuriuos vaikai paveldi iš tė
vų. Statistiniai duomenys ro
do, kad, jeigu vienas iš tėvų 
buvo nutukęs, tai 40% atveju 
tos šeimos vaikai irgi bus nu
tukę. Jeigu abu tėvai nutukę, 
tai 80% atveju vaikai bus irgi 
nutukę. Kiti genetinės teori
jos šalininkai sako, kad nutu
kimas priklauso nuo kūno 
riebalinių celių. Pagal juos 
kūne randasi rudos ir baltos 
riebalinės celės. Rudos rie
balinės celės suvartoja kalo
rijas kur kas greičiau negu 
baltos. Todėl žmonės, kurių 
kūnas stokoja rudų riebalinių 

• Height and weight tables •

Height
Metropolitan Life

Ages 25-29
Gerontology Resenrch Center 

Men and women by age (years)

ft-in Men VVomeri 25 35 45 55 65
4-10 i— 100-131 84-111 92-119 99-127 107-135 115-142
4-11 — 101-134 87-115 95-123 103-131 111-139 119-147
5 0 __ 103-137 90-119 98-127 106-135 114-143 123-152
5-1 123-145 105-140 93-123 101 -131 110-140 118-148 127-157
5 2 125-148 108-144 96-127 105-136 113-144 122-153 131-163
5-3 127-151 IIl-!48 99-131 108-140 117-149 126-158 135-168
5-4 129-155 114-152 102-135 112-145 121-154 130-.63 140-173
5-5 131-159 117-156 106-140 !15-149 125-159 134-168 144-179
5-6 133-163 120-160 109-i 44 119-154 129-164 138-174- 148-184
5-7 135-167 123-164 112-148 122-159 133-169 143-179 153-190
5-8 137-171 126-167 116-153 126-163 137-175 147-184 I58-I9o
5-9 139-175 129 -170 119-157 130-168 141-179 151-190 162-201
5-10 141-179 132-173 122-162 134-173. 145-184 156-195 167-207
511 144-183 135-i 76 126- 167 137-178 149-190 160-201 172-213
6-0 147-187 _ 129-171 141-183 153-195 165-207 177-219
6-1 150-192 __ 133-176 145 188 157-200 169-213 182-225
6-2 155-197 137-181 149-194 162-206 174-219 '37-232
6-3 157-202 _ 141-186 153-199 166-212 179-225 192-238
6-4 j 144-191 157-20$ 171-213 184-231 197-244

v

4

celių, yra linkę greičiau nu
tukti. Tuo tarpu hormonali- 
nės teorijos šalininkai teigia, 
kad žmogus nutunka todėl, 
kad jo hormolinės liaukos 
negamina pakankamai hor- 

• monų kurie palaiko normalią 
kūno medžiagų apyskaitą. 
Pavyzdžiui, trūkumas skydi
nės liaukos hormono lėtina 
kūno medžiagų apykaita ir 
žmogus tunka. Tai yra tiesa, 
bet tokių atvejų yra nedaug. 
Kita teorija, tai emocinė. 
Daug žmonių, kurie jaučiasi 
vieniši, pasiilgę namų, na
miškių arba našlė lygiai kaip 
ir tie, kurie yra depresijoj, 
jieško pasitenkinimo maiste 
ir, žinoma, valgo be saiko. 
Blogas maisto pasirinkimas - 
tai dar viena teorija. Bandy
mai su žiurkėmis ir pelėmis 
rodo, kad jas nevaržomai še
riam standartiniu laboratori
jos maistu, jos nenutunka, 
bet jeigu jos gali pasirinkti 
tarp standartinio maisto ir šo
kolado, kondensuoto pieno 
arba šokolado pyragaičių, jos 
griebia ne standartinį maistą, 
bet riebų taip, kad po kurio 
laiko jų svoris būna tris kar
tus didesnis negu tų pelių ir 
žiurkių kurios būna šeriamos 
standartiniu maistu. Natūra
lu, kad aplinkoje kur tokių

z?

«

—
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Į
- Ar verta laikytis dietos?...

skanymynų yra daug, lygiai 
taip pat ir žmonėms būna ga
na sunku nuo jų atsisakyti.

Suprantama, kad norint 
sumažinti svorį, visų pirma 
reikia mažinti maisto kalorijų 
kiekį. Bet drastinis maisto 
kiekio sumažinimas organiz
mui nėra naudingas. Dieta 
turinti mažiau negu 1000 ka
lorijų dienoje nėra gera. To
kiu atveju organizmas negau
na pakankamai organizmui 
reikalingų medžiagų, vitami
nų ir mineralų. Vitaminai ir 
mineralai patys neduoda ener
gijos, bet jie yra reikalingi 
atliuosuoti energiją kuri ran
dasi riebaluose. Be to ma
žesnė negu 1000 kalorijų 
dieta duoda sunkiai nugalimą 
alkio jausmą ir žmogus daž
nai jos nesilaikydamas pra
deda kur kas daugiau valgyti. 
Nors labai nutukusiems as
menims kai kuriais atvejais 
400 arba 500 kalorijų dieta 
papildyta vitaminais ir mine
ralais yra prirašoma, bet to
kiu atveju tas asmuo turi būti 
visų laikų gydytojo priežiūro
je-

Populiariuose žurnaluose 
būna peršamos įvairios die
tos. Čia verta paminėti dvie
jų rūšių dietas, kurių reikia 
ypač vengti, tai būtent, crash

ir fad dietų. Fad dieta yra to
kia, kuomet žmogus valgo 
tik vienos rūšies maistų. Pa
vyzdžiui, vien tik vaisius ar
ba vienos rūšies baltymus. 
Viena tokių dietų yra Bever
ly Hills dieta, susidedanti tik 
iš vaisių. Vaisiai turi 90% 
vandens ir labai mažai kalo
rijų, todėl toks maistas orga
nizmui nėra naudingas. Cam
bridge dieta tai yra skystų 
proteinų dieta. Dienos nor
ma turi tik 330 kalorijų, tokia 
dieta nei kalorijų nei maisto 
medžiagų atžvilgiu nėra nau
dinga. Crash dieta prakti
kuojantys valgo šiek tiek 
įvairesnį maistų, bet jo valgo 
labai mažai, kitaip sakant, 
badauja. Tokios rūšies die
tos yra Pritkin ir Scarsdale 
dietos. Jų prisilaikyti ilgiau 
kaip 14 dienų nepatartina. 
Dr. Atkins leidžia valgyti 
tiek kiek žmogus nori įvai
rias mėsas, steikus, sūrius bei 
grietiną, bet draudžia valgyti 
duonų ir angliavandenius. 
Dieta be angliavandenių pa
naikina alkio jausmų, bet su
kelia ketozą, todėl Atkins die 
ta nepatartina nes gali duoti 
nepataisomų metabolizmo 
sutrikimų. American Medi
cal Association šių dietą 
smerkia, kaipo žalingų kūnui. 
Tiek crash tiek fad dietos ne
duoda kūnui reikalingų mais
to medžiagų. Perdidelis ir 
staigus maisto kiekio suvar
žymas gali iššaukti organiz
mo sutrikimus ir pakenkti 
sveikatai. Tokiu būdu suma
žintas kūno svoris ilgai nciš- 
silaiko. Organizmas tokių 
dietų atveju nustoja daug ’ 

- vandens, bet vanduo vėl grei
tai susirenka kūne žmogui 
pradėjus normaliai valgyti. 
Stebuklingos dietos, kuri be 
didesnių pastangų ir neda
ranti kūnui žalos, sumažintų

(Nukelta į 6 psl.)
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Su lietuviška knyga rankose Kazimieras Barėnas

Su Antanu Miškiniu
ilgais tremties keliais

Turbūt visi žino, kad ne
priklausomoje Lietuvoje 
valstybine premija apdova
notasis iškilusis poetas An
tanas Miškinis 1948. II. 10 
buvo suimtas ir po tariamo 
teismo ištremtas ir, varinė
jamas iš vienos stovyklos į 
kitą, Sibire išvargo 8 1/2 
metų, o grįžęs Lietuvoje tu
rėjo sunkumų įsikabinti į gy
venimą net ir kai kuriems re
žimo aukštiesiems pareigū
nams bandant padėti.

Dabar, po poeto mirties, 
kai nebėra tokio slegiančio 
režimo krašte, stengiamasi 
išsiaiškinti, už ką gi jis buvo 
nubaustas. V. Jakelaitis, ieš- 
kokamas atsakymo, net 17 
didokų puslapių straipsnį iš
spausdino "Pergalės" žurnale 
(1990 Nr. 1). Jam pasisekė 
prieiti prie kai kurių bylų, su
rasti net tardymų protokolų 
ir, remiantis visa tuo, prieiti 
išvados, kad poetas buvo re
zistencijos dalyvis, talkinin
kavo kovojantiems partiza
nams. Toje byloje buvo nu
teisti net 24 asmenys. Dau
gumą jų išdavė bjauriai pa
garsėjęs Markulis, kuris net 
profesorium buvo iškilęs.

Ištremtų rašytojų buvo ir 
daugiau, bet kol kas tik An
tanas Miškinis tėra pristaty
tas visuomenei atskira knyga 
kaip Sibiro kankinys, su jo 
nelaisvėje sukurta poezija, jo 
keliais iš ten rašytais laiškais, 
kurių patys išsamiausi, be 
abejo, yra tie didesni, ku
riuos jis parašė į Lietuvą sa
vo broliui Motiejui, ir kartu 
su juo kalėjusių ir tremtyje 
vargusių atsiminimai. Tą 
knygą SULAUŽYTI KRY
ŽIAI, Vytauto Jakelaičio su
darytą ir jo sambiu straipsniu 
aprūpinta, pernai "Vaga" iš
leido padoriu 100.000 cgz. 
tiražu.

Jo tremties poezija tar
pais rūsti, tarpais graudi. 
Tikras beviltiškai nužmogin
tose sąlygose atsidūrusio kū
rėjo šauksmas vilties.

Kūno svoris 
ir dietos...
(Atkelta iš 5 psl.) 

kūno svorį, nėra. Svoriui 
mažinti reikia noro, valios ir 
pastangų. Bet turint galvoje, 
kad nutukę asmenys dažniau 
serga krūties ir storos žarnos 
vėžio ligomis, bei kraujo in
dų sutrikimais, būtent aukšto 
kraujo spaudimo liga, kraujo 
išsiliejimu smegenyse, šir
dies infarktais ir tulžies pūs
lės negalavimais, svorio ma
žinimas pasidaro gana svar
bus. Bet numesti daugiau ne 
gu 2 svarus per savaitę nėra 
gerai.

Eilėraščius Sibiro trem
tyje rašė daug kas, ir dabar 
Lietuvoje laikraščiai ir žur
nalai spausdina pluoštus to
kių kūrinių. Net tokios poe
zijos rinktinė išleista. Tai vis 
dokumentiniai liudijimai tarp 
gyvenimo ir mirties atsidūru
sių žmonių, ir jie yra bran
gūs. Kiek šio ar kito ligi šiol 
buvusio nežinomo autoriaus 
eilėraščiai kartu kentėjusiems 
turėjo įtakos, nėra duomenų. 
Tačiau knygose spausdinami 
buvusių tremtinių atsimini
mai liudija, kaip buvo bran
ginama ant cemento maišų 
popieriaus skiaučių rašoma 
Antano Miškinio poezija. 
Gal dėl to, kad tai meistro 
kūriniai, kurie už širdies 
griebia. Jie nuorašais apėjo, 
gali sakyti, daugelį Sibiro la
gerių, kuriuose buvo lietuvių. 
Už jų laikymą ir platinimą 
baudė, bet tuose kūriniuose 
viltį ir paguodą matę lietu
viai rizikavo slapstyti ir lai
kyti, o kai kam pasisekė ir į 
Lietuvą parvežti (kai kas at
mintinai išmoko).

Antanas Miškinis, kaip iš 
knygos matyti, ir savo asme
niu darė labai teigiamos įta
kos bendro sunkaus gyveni
mo sąlygose, ypač jaunimui. 
Pasirodo, inteligentija iš viso 
savo autoritetu labai prilaikė 
kartu vargstančius tautiečius 
nuo moralinio nuosmukio. 
Tokių didvyrišką pavyzdį 
savo poelgiu rodžiusių visa 
eilė pavaizduota ir "Sulaužy
tuose kryžiuose" spausdina
muose atsiminimuose.

TU LIETUVA - TU 
MIELIAUSIA MŪSŲ 

MOTINĖLĖ!

Svetur knygų leidimas 
smarkiai siaurėja. Gal jis ir 

vėl paplatės, jei turi pagrindo 
kalbos, kad išeivijos ir Lietu
vos leidyklos pradėsiančios 
bendradarbiauti ir tada bū
siančios abi pusės pasotintos.

O kol taip nėra, ne mane 
vieną, išeivį, atrodo, knygo
mis gana sočiai aprūpina 
Lietuva!... Štai jau antri me
tai per bičiulių malonę esu 
gavęs almanachą "Poezijos 
pavasaris". Gavau, tiesa, už
pernykštį pernai, o pernykštį 
jau šiais metais. Bet tai tur
būt maža bėda, nes poezija 
juk neturi senti. Juk ir dabar 
dar tebeskaitome prieš tūks
tančius metų parašytus senų
jų graikų ir romėnų veikalus. 
O tame "Poezijos pavasary
je" spausdinami kūriniai dau
giausia vis neseni, retas ga
balas praėjęs pro laiko rėtį.

Pernykštis tas "Poezijos 
pavasaris" ir labai ypatingas 
ne vienu atveju. Suredaguo
tas ir išleistas žmonėtis jis 
jau smarkiai sužydus Lietu

vos atgimimui. Todėl nebe
galėčiau sakyti, kad mane 
maloniai nustebino, jog jame 
išspausdintas tas ligi šiol bu
vęs griežtai slepiamas ir 
draudžiamas poeto vyskupo 
Antano Baranausko visas 
"Kelionė Pctaburkan" ciklas. 
Spauda jau maždaug laisva, 
tai kuo čia stebėsiesi, jeigu 
viešai ir nesibaimindamas 
gali skaityti ne tik tokias ei
lutes, kaip "Tu Lietuva - tu 
mieliausia /Mūsų motinėlė/", 
bet ir "Kad tu, gude, nesu
lauktum,/ Ne taip tu nori, 
/Bus kaip Dievas duos,/ Ne 
tavo priešakiai nedori!" Ne 
kažin kaip seniai už tokių ei
lučių platinimą ar gal ir skai
tymą ir su Sibiru buvo gali
ma susipažinti. O dabar štai 
visas ciklas, visi keturiolika 
eilėraščių, knygoj atspausta, 
ir Dievas rašoma didžiąja rai
de, ir saugumas tikriausiai tik 
ausimis pakraipo ir nieko.

1970 m. išleistu A. Bara
nausko raštų dvitomio pra
tarmėje dėl to ciklo trumpai 
drūtai buvo pasakyta: "Iš 
poetinių kūrinių nespausdi
namas eilėraščių ciklas "Ke
lionė Pctaburkan", kuriame 
vyrauja mūsų skaitytojams 
svetima įdeologija". Savo 
sudaryto to dvitomio įvadi
niame straipsnyje Regina 
Mikšytė vis dėlto supažindi
no skaitytojus, kas tai per 
eilėraščiai, bet, matyt, atitin
kami cenzoriai pareikalavo 
juos pasmerkti dėl "reakcin
gos klerikalinio fanatizmo 
gaidos" ir grubaus reakcingo 
postringavimo".

Šis 1989 m. "Poezijos 
pavasaris" pasirodė, kai spau 
dos atvirumas buvo jau pa
siekęs aukštą laipsnį. Tai ir 
jame spausdinamuose eilė
raščiuose retas poetas nepri
simena tų per 50 metų Lietu
vą ir lietuvius ištikusių žiau
rybių - suiminėjimų, šaudy
mų, trėmimo į Sibirą ir ten 
išgyvenamų baisybių ir mir
ties.

Pirmuoju knygoje spaus
dinimo, štai, Jono Strielkūno 
eilėraščiuose posmas po pos
mo yra vis užuomina į tas 
baisybes apie žmonių baimę, 
ką šiąnakt nušaus, ar tremties 
užuomina

IŠ gimtosios žemčs iš
varytas

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

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

(216) 473-2530 (216) 486-2530

MIS

-------------------

NORMLS

ADV. VYTAS MATAS - teisinis patarėjas

ANTANAS MIŠKINIS

Atėjo draskantis ruduo, 
[ kūną siurbęs daug didų. 

‘Pajuodo Žemė ir vanduo 
Kuo didžio skausmo sopulių.

Irvietcj Žodžių if dainos 
Pėdai per gruodą kruvini.
Paklausiau vidury dienos:
- ‘Kur alpdama, sesuo, eini?

- Kuriais keleliais ir takais?
Erškėčių sužeis ta galva...
Tavus mums niekas nepakeis, 
Tu amžinoji Lietuva!

(Iš “Septynios sopulio raudos”)

Klatau per verksmą ir jaučiu — 
Tu laiko dulkėm apnešta.
Ant tavo kruvinų pečių 
Sunki dar didelė našta.

pauda ir žygiai, ir kančia - 
Nevystantis vainikas ten. 
Net kraupuly baisiam nakčia 
Tave keliaujančią matau -

Kiūtau, eini kantri, drąsi, 
Kępakąrtojama, sava...
Klės galvas nulenkėm- Esi 
Tu Nemarioji Lietuva!

(Iš “Septynios sopulio raudos”)

Verk prie Babilono van
denų.

Baigiama ji Jono 
Juškaičio kūriniais, kuriuose 
taip pat "ant durtuvo smaiga
lio sukas" gyvenimas mūsų 
mažiukas, ten

... svetimi kraujų valysis 
Peiliu iš savo panagių.
Abu tie Jonai šiandien 

patys labiausiai branginami 
poetai. O tarp jų kūrinių, lyg 
tarp rėmų, knygoje dar dau
gybės poetų eilėraščiai (kny
goje iš viso spausdinami 125 
autorių kūriniai). Čia atsto
vaujami ir du iš nepriklauso
mybės laikų pažįstami poetai 
- Antanas Miškinis ir Kazys 
Inčiūra, abu su sibiriniais kū
riniais, taip pat kitų tremti
nių. Šalia jų dar kelios de
šimtys išsako kraštą ir tautą 
užplūdusias pavergimo metų 
nelaimes. Prie jų balso prisi
deda ir kai kurie svetur 
gyvenantieji poetai, pavyz
džiui, Bem. Brazdžionis, ku
rio pluoštas rūsčių ir skaus
mingų kūrinių šįkart čia 
spausdinamas.

Taigi yra ko paskaityti ir 

kartu pajusti laiką, kuris at
spindi kūriniuose. Po pluoš
tą grafikos kūrinių spausdi
nama R. Viesulo, Pr. Gai
liaus, Ed. Juchnevičiaus ir D. 
Jonkaitytės. Pirmieji knygos 
puslapiai taip pat iliustraci
jos: Kazio Bradūno, Jono 
Basanavičiaus, Antano Vai
čiulaičio ir Salomėjos Nėries 
tėviškių vaizdų, dar ir lietu
vių kapų Igarkojc fotografi
jos.

NAUJOS KNYGOS
• Z. RAULINAITIS. 

Lietuvos raiteliai XIII am
žiaus Lietuvos karinėje isto
rijoje, III knyga KARA
LIAUS KARAI. Autorius 
reiškia padėką už dėmesį, 
kantrybę ir visokeriopą pa
galbą, rašant ir leidžiant šią 
knygą savo žmonai Marinai 
Birutei. 326 psl. kaina 15 
dol. knygą galima užsisakyti 
šiuo adresu: Karys, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, 
N.Y. 11207. Knyga ilius
truota schemomis, kuriuos 
braižė B. Balčiūnas.
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Juozo Enčerio žodis
Šia proga, aš skubu 

pareikšti jums visiems pa
dėką, o drauge atskleisti savą 
požiūrį į ją. Visų pirma no
riu padėkoti Aukščiausiam, 
kad jis išsaugojo jus, kad 
globojo mane ir kad vingiuo
tais Apvaizdos keliais mus 
visus suvedė šion vieton į 
šios dienos susitikimą.

Iš visos širdies noriu pa
dėkoti šio renginio šeiminin
kui - Korp! Neo-Lithuania 
vyriausiajai valdybai ir dar 
atskira padėka priklauso kol. 
Vidai Jonušienei, šio rengi
nio sielai, kolegoms Jurgiui 
Lcndraičiui, vald. pirminin
kui kol. Vaclovui Mažeikai, 
Audronei Gulbinienei, Algiui 
Augaičiui, Jonui Jurkūnui, 
Mečiui Valiukėnui, Vytautui 
Abraičiui, Antanui Juodval
kiui ir kitiems kolegoms, ku
rie vienokiu ar kitokiu būdu 
prisidėjo, kad šis mūsų susi
tikimas įvyktų.

Seku šio susitikimo ren
gimo slinktį. Dėkoju kol. 
Vytautui Alcksandrūnui, nu
jaučiu jam talkinusius kole
gas a.a. Edviną Balccrį, 
Aleksą Kiršonį, Alfą Simo
naitį ir kilus, kurie mane, ta
rytum, brolį čionai atsikvietė

Pagerbė Enčeri...
(Atkelta iš 13 psl.)

Kol. Juozas Enčeris taria 
padėkos žodį, kuris spausdi
namas atskirai. Jis ta jam 
reiškiama pagarba dalinasi su 
kitais bendražygiais ir pasi
žada ir toliau dirbti Pro 
Patria.

Šias ceremonijas baigus, 
reikšdamos pritarimą, kol. 
Juozą Enčcrį ir jaunąjį filiste
rį Tomą Enčerį sveikino 
Aušra Jasaitylė, Korp! Neo- 
Lithuania Chicagos padalinio 
pirmininkė, Amerikos Lietu
vių Tautinės Sąjungos Chica
gos skyriaus ir Lietuvių Tau
tinių Namų vardu - Pirmi
ninkė Matilda Marcinkienė.

Kultūrinė valandėlė. 
Kol. Danutė Mikužicnč di
džiu susitelkimu padeklama
vo Bernardo Brazdžionio - 
Laisvės obeliską ir Putino - 
Aukojau žemei. Kol. Jūratė 
Tautvilaitė, pati pritardama 
gitara, atliko keletą mūsų 
liaudies dainų. Jos dainos 
aidėjo ir pagavo auditoriją, 
kad ir ji įsijungė į dainą...

Vėliava išnešama ir ser
vuojama vakarienė. Ją bai
gus, prasidėjo šokių muzika 
(kapelos vadovas kol. Zig
mas Mikužis), {tarpuose 
skambėjo daina. Ją vedė: Ri
mas Gulbinas, Vaclovas Ma
žeika, Juozas Enčeris, Petras 
Vėbra, Eleonora Valiukėnie- 
nė, Tomas Enčeris ir kt. Vi
sų nuotaika pakili, šokį, ly
dėjo daina, dainą sekė ratelis 
iki vėlaus vakaro, kaip toj fi
listerių dainoj ...draugais am
žiais paliksim...

Mečys Valiukėnas 

ir su tuo susijusius reikalus 
sutvarkė.

Dėkoju visiems kole
goms globojusiems mane ir 
mano sūnų Tomą, Angelų 
mieste ir aplinkoje - kol. Ra
munei ir Gintautui Vitkams, 
Aleksui ir Medai Kiršo- 
niams, Rūtai Šakienei, kol. 
Laimai Tumaitei, kol. Ruk- 
šėnicnci ir kitiems. Dėkoju 
kolegoms mudu su sūnumi 
globojusiems ir pagalbos 
ranką ištiesusiems, Bostone, 
Chicagoje: Jonui ir Vinccn- 
linai Jurkūnams, Vaclovui ir 
Vandai Mažeikams, inž. Jo
nui Vasiui, dr. Jonui ir Daliai 
Maurukams, dr. Leonui ir 
Irenai Kriaučeliūnams, kol. 
Petrui Vėbrai ir kitiems, ku
rių dėka mudu daug patyrėm 
ir nauja pamatėm, tarytum, 
Amerikoje naują Lietuvą su
radom. Pagaliau, lig šiol 
mums svetimą šalį, bent dali
nai, pažinom, pamatėm.

Dėl šiandie linksniuoja
mos pagarbos, esu sujaudin
tas ir dėkingas, bet ją priimu 
tik simboliškai ir dalinuosi 
jąja su kitais kolegomis nco- 
lituanais ir visais lietuviais, 
praėjusiais kelią, sudėtingą ir 
prieštaringą, visais atžvil
giais nelengvą ir išlikusiais 
iki šios dienos. O kiek gar
bingų neolituanų nesulaukė 
šios dienos, buvo nužudyti 
jau 1940 metais ar vėliau, 
dingo be žinios, mirė, bet 
mūsų idealų neišdavė! Apie 
trečdalis mūsų tautiečių be
tarpiškai kentėjo Sibiro plo
tuose... Tuos visus mūsų bro- 
lius-scses, su mumis buvu
sius, prašau, pagerbkime su
sikaupimu ir atsistojimu.

Taip 1939-40 mokslo 
metais man buvo lemta būti 
Korp! Neo-Lithuania valdy
bos pirmininku laisvoje Lie
tuvoje. Aš dalinuosi šiandie 
reiškiama pagarba su tuome
tinės valdybos vicepirminin
ku, čia esančiu kol. Jonu Jur
kūnu, Los Angeles gyvenan
čiu kol. Vytautu Alcksandrū- 
nu - sekretoriumi; Lietuvoje, 
Anykščiuose dar gyvas Vin
cas Plėštys, o šiame krašte 
gyvas buvęs aną metą arbiter 
clcgantiarum kol. dr. Jonas 
Maurukas. Menu gražiai, 
kaip aną metą prie Trakų pi-

Inž. Tomas Enčeris, (dešinėje), atvykęs su tėvu iš Lietuvos, 
pakeltas j senjorus duoda priesaiką. Kairėje vyr. valdybos pirm. 
J. Lendraitis ir sekr. V. Jonušienė. Prie vėliavos V. Momkutė, dr. 
A. Arbas ir K. Rudaitytė. V. A Račkausko nuotr.

Juozas Enčeris .apdovanotas Korp! žiedu, dėkoja.
V.A. Račkausko nuotr.

lies įteikėme jauniems senjo
rams mūsų spalvas!

Man mintyje skrieja il
gas sąrašas mūsų Korp! kole
gų veteranų. Jų veiklos dėka 
Neo-Lithuania praėjo okupa
cijas ir egzistuoja iki šiai die
nai. Jūs veikėte 1941 m. tau
tos sukilime. Jūs dalyvavote 
lietuvių rezistencijos kovose. 
Jūsų, kolegos ncoliluanai, 
buvimas ir darbas paskatino 
ir mus atkurti korporaciją 
laisvėjančioje Lietuvoje. Be 
abejo, jūs žinote kas ištiko 
anais 1940 m. bolševikų su
imtuosius ncolituanus. Prak
tiškai jų gyvų neišliko. Jei 
kuris jų laimingu būdu, yač 
po antrojo bolševikinio iš
laisvinimo, sugrįžo tėvynėn, 
tai tegyveno neilgai ir skur
džiai. Jie buvo laikomi ne- 
damuštais fašistais, raupsuo
taisiais. Sunkiai, labai sun
kiai kiekvienas jų sprendė iš
likimo, būvio klausimą. Tai 
buvo kolegos: D. Cesevi
čius, B. Grebliūnas, VI. Tiš
kus, A. Baltrušicnė, Č. Ake
lis, A. Akelienė, R. Olyva, J. 
Rainys, I. Banaitis, Kl. Bru
nius, A. Šleinys ir kiti. Po 
14 metų katorgos, aš išlikau 

gyvas! Bet tai ne mano nuo
pelnas, o Apvaizdos ranka, 
matyt, norėjo kad ano meto 
praeitį su dabartimi suriš- 
čiau, tiesą byločiau apie ko
munistinį rojų. Apie kokią 
organizuotą veiklą Sibiro la
geriuose ir kalbėt netenka. 
Gal gerėliau buvo Sibiro 
tremtyje? Bent į darbą iš 
darbo nelydėjo ginkluoti 
saugai, nepiūdė šunimis, ne
šaudavo tą, kurs nebepaėjo, 
leisdavo pačiam numirti...

Trumpai tariant, kas žu- 
vom - žuvom, o kas likom - 
likom ir lietuvišką ryžtą išlai
kėm. Susirinkdavom krūvon 
ar tai prie draugo kapo duo
bės, ar tai bažnyčioje... Jau 
prieš kokį dešimtmetį pradė
jom kasmet rinktis politiniai 
kaliniai, vis naujoj Lietuvos 
vietoj. Kiek palaisvėjus kū
rėme tremtinių klūbus... Vė
liau įsteigėme polit kalinių— 
Tremtinių sąjungą. 1988 m. 
gale įsikūrė Jaunoji Lietuva. 
Bendraujame su latviais, es
tais, ukrainiečiais, rusais 
"Pamiat", lenkais... Atsikūrė 
skautai, šauliai ir kitos orga
nizacijos.

1989 m. filija Jadvyga 
Tiknienė - Bobrovolskaitė

"The Lithuanian Review is my Bible!"
— Vincent Schodolski, Moscow Bureau Chief, The Chicago Tribūne
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sukvietė pas save, Kaune, 
būrelį neolituanų-filijų, - ini- 
tium semestri... To semestri 
metu prie kavos puoduko 
(AA Edvino Balcerio siun
ta!) nutarėm iškilmingiau pa
minėti Korp! Neo-Lithuania 
67 metines! Taip ir įvyk
dėm, 1989 m. lapkričio 11 d.. 
Ryte Vytauto Didžiojo šven
tovėje kun. Ričardas Mikuta
vičius atnašavo mišias už nu
žudytus, žuvusius ir mirusius 
kolegas-cs. Pamokslą dienos 
tema pasakė kun. R. Mikuta
vičius, daugelio antruoju Tu
mu - Vaižgantu vadinamas. 
Po pamaldų visi dalyviai nu
žygiavo prie garbės narių 
Kan. Juozo Tumo - Vaižgan
to ir Prelato Maironio - Jono 
Mačiulio kapų. Padėjo gėlių 
puokštes. Nelengvai judanti 
eisena pasuko į Vytauto Di
džiojo Muziejų, kur padėjo 
vainiką prie Nežinomo Lie
tuvos kario kapo.

Vakarop rinkomės į se
nuosius Korp! Nco-Lithua- 
nia rūmus, kur įvyko anų 
dienų stiliuje - neolituanų, 
filijų, broliškųjų Korp! narių 
ir kilų artimųjų sueiga, susi
rinkimas. Čia buvo ir seni, ir 
jauni, ir svečiai bendramin
čiai. Čia ir išryškėjo sprendi
mas - atkurti Korporaciją 
Neo-Lithuania! Visa šio 
renginio slinktis buvo nufil
muota ir viena juosta čia įtei
kiama vyr. valdybai...

1990 m. balandžio 18 d. 
Kaune, alsikūrusio Vytauto 
Didžiojo Universiteto rūmų 
salėje (kampas Daukanto- 
Donelaičio gatvių) įvyko 
Korp! Neo-Lithuania stei
giamasis susirinkimas. Susi
rinkusieji pritarė atkūrimo 
deklaracijai. Kcturiosdešimt 
trys jaunuoliai (19 merg. ir 
24 berniukai) prisiekė ištiki
mybę šiai Korporacijai. 
Priesaiką priėmė filisteris 
Juozas Enčeris, kaip buvęs 
1939-40 m. pirmininkas. 
Taip jiems, Dieve, padėk!

Lietuvoje atsikūrusi 
Korp! Neo-Lithuania prašo 
pripažinti ją dc facto ir laukia 
visokeriopo bendradarbiavi
mo su išeivijos ncolituanais. 
Bendradarbiavimo būdai ir 
priemonės, jau atskira tema.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ
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ALT S-gos Seime Bostone nuotaika buvo gera. Iš kairės: Lietuvos gen. Konsulas A. Simutis, 
VLIKo pirm. dr. K. Bobelis, ALT S-gos pirm. dr. L. Kriaučeliūnas ir sečias iš Lietuvos - paskutinysis 
Korp. Neo-Lithuania pirm.J. Enčeris. I. Kriaučeliūnienės nuotr.

Tautos Fondo nutarimai
TAUTOS FONDO meti

nio suvažiavimo, įvykusio 
1990 m. gegužės mėn. 5 d. 
Lietuvių Kultūros Židinyje, 
Brooklyn, N.Y.

1. Lietuvos Nepriklausomy
bės atstatymas, paskelbtas 
1990 m. kovo mėn. 11 d. am
žinoje Lietuvos sostinėje 
Vilniuje, ir džiaugsmo ban
ga užliejąs viso pasaulio lie
tuvius, vėl karine jėga ir eko
nomine blokada yra atakuo
jamas Lietuvos didžiausio 
priešo - Sovietų Sąjungos. 
Nežiūrint Lietuvos istorinės, 
tarptautinės ir moralinės tei
sės būti nepriklausoma, de
mokratinės vakarų valstybės, 
įskaitant ir Jungtines Ameri
kos Valstybes, iki šiol nėra 
parėmusios lietuvos Nepri
klausomybės atstatymo. Lie
tuvių tauta ir jos vyriausybė 
vadovaujama prezidento Vy
tauto Landsbergio herojiškai 
laikosi Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo, nors So
vietų Sąjunga grasina ir vyk
do ekonominę blokadą. To
dėl užsieniuose gyveną lietu
viai privalome kaip niekad 
remti atsistatančią valstybę ir 
tautą netik politiškai bet ir 
stipria ekonomine parama.

2. Šios padėties akivaiz
doje Tautos Fondo metinis 
susirinkimas tvirtina Vyriau
sio Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto iniciatyvą įsteigti 
LIETUVOS ATSTATYMO 
FONDĄ. To Fondo lėšos 
bus naudojamos vakaruose 
politinei ir informacinei ak
cijai pagal bendruosius 
VLIKo ir Tautos fondo nuta
rimus, o Lietuvoje, pagal 
Lietuvos vyriausybės nuro
dymus.

Tautos Fondas kreipiasi į 
visus pasaulio lietuvius Lie
tuvos Atstatymo Fondą remti 
piniginėmis aukomis. Me
tinis Susirinkimas įpareigoja 
Tautos Fondo Tarybą ir Val
dybą nedelsiant vykdyti blo
kuojamas Tėvynės rėmimą. 

Tautos Fondas tiki su nelie
tuvių talka sukelti du milijo
nus dolerių.

3. Tautos Fondo metinis 
suvažiavimas džiaugiasi la
bai pagyvėjusią veikla ir ryž
tu padėti Lietuvai. Tautos 
Fondo nariai didvyriškos 
mūsų tautos akivaizdoje, įsi
pareigoja tarnauti Lietuvai 
tol, kol mes būsime jai reika
lingi.

4. Tautos Fondo metinis 
susirinkimas sveikina mūsų 
brolišką latvių tautą ir vy
riausybę su latvių Nepriklau
somybės atkūrimu ir jos pas
kelbimu 1990 m. gegužės 
mėn. 4 d. ir linki sėkmės sie
kiant pilnos Nepriklausomy
bės.

5. JAV Senatas 73 prieš 
24 balsais priėmė rezoliuciją 
raginančią prezidentą Bušą 
suteikti Sovietų Sąjungai 
prekybinių lengvatų tol, kol 
Sovietų Sąjunga nesustabdys 
ekonominės blokados Lietu
vai ir nepradės tartis su Lie-

Vėliava - simbolis ar skuduras?
Atrodytų, keistas klausi

mas, ar ne? Bet neturint tau
tos, o tik teritoriją ir valsty
bių sąjungą, toks klausimas 
paskutiniu metu vis keliamas 
spaudoje ir teismuose čia 
Amerikoje, kur keli bernio
kai sugalvojo vėliavą sude
ginti, o jų kaltės ar nekaltu
mo įrodymui teismams jau 
išleista milijonai dolerių, 
nors dabar jų taip trūksta bui- 
tiniems valstybių reikalams. 
Kaip ir vaikų piktnaudojimo 
klausimas motinos ir sūnaus 
privačioje priešmokyklėlėje, 
kurioje dienos metu buvo pa
liekami priežiūrai dirbančių 
tėvų vaikai.

Imi žmogus ir suabejoji, 
ar tokiais atvejais į teismo 
procedūrą įvedamas sveikas 
protas, sprendimų galimos 
pasėkos, nuskriaustųjų jaus
mai, ar tik žiūrima į vieną 

tuvos išrinkta vyriausybe. 
Tautos Fondo metinis susi
rinkimas pavedė Tautos Fon
do Tarybai išreikšti padėką 
kiekvienam iš senatorių už 
palankų Lietuvos reikalų su
pratimą.

6. Tautos Fondo metinis 
susirinkimas didžiai įvertino 
Tautos Fondo valdybos ir 
Tarybos nuveiktus darbus ir 
džiaugiasi jų darbo pasekmė
mis. Tautos Fondo susirinki
mas dėkoja visoms po platųjį 
pasaulį veikiančiom Tautos 
Fondo atstovybėm, reiškia 
padėką visiems sveikinu
siems, ypač susirinkime da
lyvavusiems svečiams; iš 
Lietuvos J.E. Vyskupui An
tanui Vaičiui ir Lietuvos Par
lamento atstovui p. Mačiui, 
susirinkimas dėkoja Lietuvos 
respublikos generaliniam 
konsului Anicetui SIMU
ČIUI, susirinkimo padėka 
priklauso Vyriausiam Lietu
vos išlaisvinimo Komitetui ir 
jo pirmininkui Dr. Kaziui 
BOBELIUI už ilgametį dar
bą, siekiant pilnos Lietuvos 
laisvės ir nepriklausomybės.

tašką - legalaus kodekso rai
dės reikšmę.

Valstybės vėliavos reikš
mės klausimas jau ne naujas 
šiais laikais, bizniui visose 
srityse turint paskutinį žodį. 
Iš jos siuvamos maudymosi 
kelnaitės, sportiniai marški
niai, žodžiu viskas, kam tiki
masi rasti rinką. Gi tuo pa
čiu laiku siunčiami mirti į 
Panamą kariai su ta pačia vė
liava rankose. Kaip turi 
jaustis tokio jaunuolio tėvai, 
sulaukę sūnaus karsto, už
dengto ta pačia vėliava? Jei
gu simbolių nėra, tai negali
ma bausti ir už bažnyčios 
sienų ištepliojimą, ir už kapų 
kryžių išgriovimą, bei dau
gybę kitų isteriškų išpuolių.

Nesenoje praeityje žino
me atvejų, kad už atsisakymą 
eiti į kariuomenę grėsė teis
mas, ir todėl jaunuoliai bėgo

Girdėta iš Vilniaus
• Dainų ir tautinių šokių šventę buvo galvojama atidėti, 
bet paskutiniame posėdyje, dalyvaujant parlamento pirm. 
V. Landsbergiui ir viceministeriui A. Brazauskui (pirm. K. 
Prunskienė tada buvo išvykusi į Graikiją) nutarta, kad 
šventė, dėl blokados pasekmių, bus kiek sutrumpinta, bet 
vistiek įvyks liepos 6-7-8 dienomis. Anksčiau tokia šventė 
tęsdavosi 5 dienas. Lietuvos saviveiklininkai, kurių į 
šventę ruošiasi apie 30,000, suvažiuosią traukiniais ir 
autobusais, kuriems benzino iš anksto yra susitaupę.

• Lenkijoje, liepos 15 d., rengiama Žalgirio mūšio 580 
metų sukakties šventė. į ją pakviesti Lenkijos lietuviai, o 
tai pat ir daug svečių iš Lietuvos. Tikimasi, kad iš 
Lietuvos atvažiuosią tarp 1000-2000 dalyvių, žinoma, jei ir 
šiuo atveju nebus naudojami blokados suvaržymai.

• Lietuvoje atžymėtas mažas blokados palengvinimas, 
kada į Jonavos azoto fabriką buvo įleista didesnis kiekis 
dujų. Iš Belgijos, Prancūzijos ir Vakarų Vokietijos, per 
Lenkiją sunkvežimiais atvežama ir į Lietuvą įleista 
humanitarinė pagalba vaistais. Ir pagaliau Vilniaus radijui 
atiduota iš JAV siunčiamos radijo transliacijoms reikalingos 
pagerinimo priemonės. Žinoma, tai tik lašas jūroje, bet 
vistiek šis tas į gerąją pusę.

• Vilniaus radijo žiniomis, kad ir kietai spaudžiant 
blokadai,tik 3% lietuvių pradeda nerimauti dėl Lietuvos 
respublikos nepriklausomybės atstatymo. Tuo tarpu 
Lietuvoj gyvenančių kitataučių 33% kelia nerimą.

• Ministerė pirmininkė K. Prunskienė šiuo metu 
Lietuvoje yra populiariausias asmuo. Tokią garbę iki šiol 
turėjo A. Brazauskas. K. Prunskienės populiarumas 
laimėtas jos energinga veikla, Lietuvos reikalais važinėjant 
po Siaurės Amerikos ir Europos kraštus, verčiant savo 
bendradarbius skubiau ruošti įstatymų projektus, tvarkyti 
blokados atneštas negeroves. Kaip ten bebūtų, bet ir K. 
Prunskienė turi savotiškų priešų. Bet "Drauge" B. Kviklys, 
cituodamas laiškus iš Lietuvos, rašo: "Visa laimė, kad turime 
Prunskienę, kuri atstoja bent kelis vyrus".

• Iš Lietuvos į Izraelį ruošiasi išvažiuoti 2000 žydų. 
Atsimenant, kad Lietuvoje dabar yra tik apie 10,000 žydų, 
toks išvažiuojančių skaičių jų bendruomenei yra didelis 
nuostolis. Dabar jie į žydų organizacinę vadovybę 
darenka naujus asmenis, kurie nemano emigruoti. 
Bendrai, Lietuvos žydų nemaža dalis yra pokario metais 
atsikėlusi iš kitų respublikų.

• Bedarbių skaičius Lietuvoje kol kas žymiai nesikeičia. 
Kai kurie fabrikai - ne iš Maskvos malonės, bet iš kai 
kurių Sovietijos respublikų noro padėti Lietuvai, - gavo 
šiek tiek reikalingų žaliavų. Praėjusią savaitę Klaipėdos 
rajonas gavo iš Estijos kabelinių medžiagų elektros ir 
telefonų taisymui ar pravedimui. O j Jonavos azoto fabriką 
įleistos kuro dujos grąžino į darbą virš 1000 dirbančiųjų. 
Birželio 22 dieną bedarbių skaičius buvęs 46,300. 
Skaičiuojama, kad blokada Lietuvos respublikai padariusi 
300,000,000 rublių nuostolių. Bet daug nuostolių turinti ir 
visa Sovietija, tik skaičiai neskelbiami.

• Jonavos azoto fabrikas tepajėgia aprūpinti trąšomis tik
Lietuvos reikalus, šiek tiek duodamas Latvijai ir Estijai. O 
jei jis būtų galėjęs veikti nomaliu pajėgumu, azoto trąšomis 
galėjo aprūpinti kitų respublikų 800,000 hektarų dirbamos 
žemės. (bg)

į Kanadą. Paskui įstatymas 
buvo pakeistas ir galėjai ra
miai likti namie, ką padarė ir 
dabartinis viceprezidentas.
Kaip kadaise karaliams ne
reikėjo klausyti jokių įstaty
mų nei teismo sprendimų, jie 
galėjo sauvališkai įsakyti 
žmogų pakarti ar paleisti, 

• taip dabar karaliaus teisė yra 
atiduota raidei ir gudresniam 
advokatui.

O gal problema kitur? 
Dabar jau nedrąsiai iškelia
ma, kad gal reikalas eina 
apie etikos, auklėjimo stoką 
per kelias kartas, jei išaugi
nome tokius jaunus žmones, 
kuriems dabar pritaria net ir 
jų tėvai, ir jauni teisininkai.

Gynėjai tvirtina, kad to
kie veiksmai priklauso žo
džio ir nuomonės laisvei, ga
rantuojamai krašto konstitu
cijos. Jei taip yra, tai visi tu
rime teisę rodytis nuogi, šauk- 
ti keiksmažodžius nemėgie- 

miems asmenims. Konstitu
cija buvo rašyta kitaip augin
tos generacijos ir jie numatė 
pataisų galimybes. Kodėl 
tad čia jau neleidžiama toji 
vadinamoji "Human liberty", 
o kovojama prieš konstituci
nę pakaitą vėliavos deginimo 
atveju?

įdomu būtų žinoti mūsų 
žmonių nuomonę šiais klau
simais. Ar mes irgi įjungiam 
į šią žmogaus laisvę tokius 
veiksmus, ar šiais klausimais 
mūsų liberalinis sparnas turi 
pagrįstą atsakymą. Mūsų 
tauta pagarbiai parveža tėvų 
žemėn Sibiro kankinių kau
lus, kai tuo tarpu skaitome 
apie Vokietijoje vykstančius 
nukankintų žydų kapų išnie
kinimus. Juk ir tai simbo
liai, žmonių tuose kauluose 
juk nėra. Kaip mes, ypač 
mūsų jaunoji karta, žiūrime į 
vėliavos deginimo aktą?

RKV
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Vilties draugijos narių 

suvažiavimas
Jurgis Janušaitis

Pasibaigus ALT S-gos 
seimui, š.m. gegužės mėn. 13 
dieną, Boston-Randolph Ho- 
liday Inn, įvyko Amerikos 
Lietuvių Spaudos ir Radio 
Draugijos "VILTIS" narių 
suvažiavimas.

Mandatų komisijos pra
nešimu Vilties draugijos su
važiavime dalyvavo 30 atsto
vų, kurie su įgaliojimais turė
jo iš viso 1663 balsų, vėliau 
atvyko dar vienas atstovas su 
20 balsų. Pagal įstatus vie
nas ketvirtis visų balsų pri
klausė naujai išrinktajam 
Tautinės sąjungos pirminin
kui dr. Povilui Švarcui-416 
balsų. Taigi viso balsavime 
dalyvavo 2099 balsai.

Suvažiavimą pradėjo 
Vilties draugijos pirmininkas 
inž. Vaclovas Mažeika, trum 
pai aptardamas šios draugijos 
tikslus-leidžiant savaitraštį 
Dirvą telkiant lėšas ir išlai
kant namus. Suminėjo visą 
eilę sunkumų ir iškylančių 
problemų.

Prczidiuman pakvietė 
Dirvos redaktorių Vytautą 
Gedgaudą, Albertą Misiūną 
prezidiumo pirmininku ir V. 
Linkevičienę sekretore.

Praėjusio suvažiavimo 
protokolą perskaitė V. Lin
kevičienė, kuris su maža pas
taba suvažiavimo buvo pri
imtas.

Išsamius pranešimus pa
darė Draugijos pirmininkas 
inž. Vaclovas Mažeika ir 
Dirvos redaktorius Vytautas 
Gedgaudas.

Inž. V. Mažeika pažymė
jo, kad praėjusių dviejų metų 

Dirvos redaktorius Vytautas Gedgaudas skaito pranešimą. 
/. Kriaučeliūnienės nuotr.

T*i ' ! r’ J

laikotarpyje Vilties draugija 
turėjusi daug rūpesčių ir net 
kritiškų momentų. Buvo iš
kilęs naujo Dirvos redakto
riaus suradimo klausimas, 
sukėlęs sunkią krizę, tačiau 
po rimtų svarstybų surado iš
eitį, Dirvos redaktorius Vy

tautas Gedgaudas sutikęs dar 
pasilikti ir tuo būdu sukelta 
krizė laimingai baigėsi. Pir
mininkas pasidžiaugė Dirvos 
redaktoriaus darbštumu, geru 
laikraščio redagavimu. Pro
blema esanti Dirvos ir Vilties 
draugijos nuosavybės - na
mo reikalai. Namas senas, 
patalpos redakcijai ir visam 
namui reikalingos skubaus 
remonto ir tas daug kaštuo
sią. Pirmininkas darė užuo
miną, gal namą reikėtų par
duoti, o patalpas nuomoti ki
tur, bet to jis vienas nesiėmus 
spręsti. Baigdamas išsamų 
pranešimą, Vilties draugijos 
pirmininkas padėkojo Dirvos 
redaktoriams -Vytautui ir 
Stefai Gedgaudams už gerą 
laikraščio redagavimą, vi-

(Nukelta į 10 psl.)

Albertas Misiūnas, pirmininkavęs Vilties draugijos narių su
sirinkimui. /. Kriaučeliūnienės nuotr.

Vytautas Abraitis pristato Vilties nominacijos komisijos j 
Valdybą nominuojamų asmenų sąrašą.

/. Kriaučeliūnienės nuotr.

kėši spaudos etikos, leido pa
sisakyti ir kitiems įvairiais 
mūsų veiklą liečiančiais, kad 
ir priešingos nuomonės, 
klausimais. Dirva turinti 
apie 3000 prenumeratorių, jų 
skaičius laikosi beveik pasto
viai, vieniems iškritus, jų

siems rėmėjams, skaityto
jams ir Dirvos deimantinės 
sukakties minėjimo ir vajaus 
centrinio komiteto pirminin
kei Irenai Kriaučeliūnienei 
už pastangas sutelkti dides
nes sumas Dirvos egzisten
cijai išlaikyti.

Vaclovas Mažeika, padaręs išsamų pranešimą.
V. Linkevičienė, sekretoriavusi Vilties Draugijos narių susirinkimui, ir Vilties draugijos pirm. inž. 
_i i -■ j Kriaučeliūnienės nuotr.

Dirvos redaktorius ir 
Vilties draugijos reikalų ve
dėjas Vytautas Gedgaudas 
pažymėjo, kad Dirva išlaikė 
tautinę-patriotinę liniją, lai

Naujoji Vilties draugijos valdyba: pirm. dr. V. Stankus, V. Staškus, A. Mackuvienė, V. Blinstrubas 
ir dr. V. Maurutis.

vieton atsiranda net iš jau
nesniosios kartos skaitytojų.

įvykiams pasaulyje ir 
ypač Lietuvoje greitai kei
čiantis, yra būtina turėti gerą 
techniką gauti žinioms ir jas 
perduoti skaitytojams. Tas 
palengvėjo, ypač kai ALT S- 
gos Bostono skyrius padova
nojo Dirvai fax aparatą.

Vilties draugija kasmet 
turi apie 15.000 dol. nuosto
lių ir tas sumas tenka pa
dengti iš aukotojų bei vajaus 

mėtu sukeltų lėšų. Dedamos 
visos viltys į Dirvos deiman
tinės sukakties minėjimo va
jų, kad jis pasiseks ir paleng
vins laikraščio leidimą. Pa
dėkojo ALT S-gos valdybai, 
už bendradarbiavimą, para
mą ir visiems bendradar
biams, kurių dėka turime ge
rą laikrašti.

Kontrolės komisijos aktą 
perskaitė Albertas Misiūnas.
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VILTIES D-jos suvažiavimas...
(Atkelta iš 9 psl.) 

Draugijos atskaitomybė, kny 
gos vedamos gerai ir tvarkin
gai. Išreiškė valdybai ir ve
dėjui padėką.

Dirvos deimantinės su
kakties minėjimo vyr. komi
teto pranešimą padarė pirmi
ninkė Irena Kriaučeliūnicnė. 
(Jis spausdinamas atskirai). 
Centrinis komitetas sudary
tas Chicagoje iš 15 asmenų. 
Du trečdaliai komiteto narių 
dalyvauja ir šiame suvažia
vime. Pagelbinių komitetų 
JAV ir Kanadoje yra virš 20. 
Komitetai rūpestingai dirba, 
ruošiasi paminėti Dirvos 
reikšmingą sukaktį ir sutelkti 
kiek galima daugiau lėšų.

Irena Kriaučeliūniene 
padėkojo Tautinei Sąjungai 
ir Vilties draugijai už pasiti
kėjimą, žurnalistams, redak
toriams, radio valandėlėm ir

Angeles nominacijos komi
sijos narė Rūta Šakienė dar 
pasiūlė du kandidatu - inž. 
Antaną Mažeiką ir Vytautą 
Šeštoką. Prasidėjo slaptas, 
kortelėmis - balsais balsa
vimas. Jam pasibaigus, Man 
datų komisija, susidedanti iš 
Vandos Mažeikienės ir Lėlės 
Žvynicnės, pagelbint pačiam 
Tautinės sąjungos pirminin
kui dr. Leonui Kriaučeliūnui, 
suskaičiavo balsus ir buvo 
paskelbta balsavimo duome
nis, bet vėliau paaiškėjo, kad 
balsus skaičiuojant buvo pa
daryta klaida. Tada dar kar
tą, turbūt iki vėlumos, komi
sija balsus perskaičiavo, klai
dą surado ir galutini duome
nys yra sekantys.

Vladas Blinstrubas - 
2049 balsai, dr. Viktoras 
Stankus - 2049, dr. Vytautas 
Maurutis - 1869, Vytautas

singi rezultatai, pasirašė Van
da Mažeikienė."

Kontrolės komisijon iš
rinkti: Dr. Vladas Bložė, dr. 
Jonas Maurukas ir Jonas Ci- 
tulis.

Suvažiavimą baigė inž. 
Vaclovas Mažeika, nuošir
džiai padėkodamas prezidiu
mui, mandatų komisijai, pa
linkėjo naujai valdybai sėk
mės, visas problemas sprąsti 
darniai, stiprinti Vilties Drau 
giją ir užtikrinti Dirvai švie
sesnę ateitį.

Suvažiavimo dalyviai, 
dėkodami Dirvos redakto
riams, jiems sugiedojo ilgiau 
šių melų ir Valio, Valio.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI

DIRVOS
PRENUMERATĄ

A. Al

GENEI KAVALIAUSKIENEI

mirus Lietuvoje, nuoširdžiai 
užjaučiame jos seserį BARBARĄ ir 
VACĮ PETKUS.

Aldona ir Edis 
Bliumentaliai 

Jadzė Dautienė 
Bronė ir Benjaminas 

Paulioniai 
Elza ir Vytas 
Račkauskai 

Aldona ir Jonas 
Rasteniai 

Irena ir Edis 
Rydeliai 

Roma ir Henrikas 
Tatarūnai

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga

Delio E., William J. Sr.,
William J. Jakubs Jr. ir

Barbaro Jakubs Schmidt
Licenzi/uoti direktoriai ir balzamuotojai

936 East 185th Street, Cleveland. Ohio 44119
Tel. 1216] 531-7170

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

liams pastatyti.

visai spaudai už teikiamą pa
ramą - gerą informaciją ir 
rodomą dėmėsi komiteto dar
bams.

Po visų pranešimų vyko 
naujos Vilties draugijos rin
kimai. Nominacijų komisi
jos vardu suvažiavimui Vy
tautas Abraitis pasiūlė penkis 
nominuotus kandidatus: Vla
dą Blinstrubą, Dr. Viktorą 
Stankų, Dr. Vytautą Maurutį, 
Vytautą Staškų, Anastazija 
Mackuvienę - visus iš Cle
velando. Suvažiavime iš Los 

Kopenhagos konferencijoje dr. E. Klepsch, Krikščionių De
mokratų frakcijos pirmininkas Europos Parlamente su Algirdu 
Saudargiu, Lietuvos užsienio reikalų ministru.

Staškus - 1323, Anastazija 
Mackuvicnė - 1173, inž. An
tanas Mažeika - 976 ir 
Vytautas Šeštokas - 881.

Mandatų ir balsų skaičia
vimo komisija savo protoko
lu skelbia: "Pirmieji penki, 
gavę daugiausią balsų, buvo 
išrinkti į Vilties Draugijos 
valdybą".

Komisijos protokole pas
taba: "Laike susirinkimo ant 
greitųjų skaičiuojant balsus 
buvo padaryta klaida ir susi
rinkimui buvo pranešti netei-

P. E. N. KLUBAS GINA MŪSŲ LAISVĖS TEISĘ
DANŲ, SUOMIŲ, ŠVEDŲ IR NORVEGŲ P.E.N. CENTRŲ PASIŪLYTA 

REZOLIUCIJA
Tarptautinio P.E.N. klubo — 

vienintelės pasaulyje tarptauti
nės rašytojų organizacijos — 
nariai, 1990 m. gegužės 6—13 d. 
susirinkę j 55-ąjį kongresą Ma- 
deiroje, reiškia susirūpinimą 
trimis Baltijos šalimis, ypač — 
įtempta padėtimi Lietuvoje.

Tarptautinis P.E.N. klubas vi
suomet pasisakė už Baltijos tau
tų kultūrinį identitetą ir teisę į 
žodžio laisvę, ką patvirtina ir 
nepriklausomų P.E.N. centrų Es-

RUSŲ IR AMERIKIEČIŲ P.E.N. CENTRŲ PASIŪLYTA REZOLIUCIJA

55-asis Pasaulinis Tarptautinio 
P.E.N. klubo kongresas yra la
bai susirūpinęs dėl dabartinės 
nerimą keliančios padėties Lie
tuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Jei
gu visą žmoniją mes laikome 
vienu mažu kaimeliu, turime 
suvokti, kad pavojinga konfron
tacijos liepsna lengvai gali per
simesti nuo vieno stogo prie 
kito, padegdama viską — taip 
pat kultūrą ir literatūrą. Vado
vaudamiesi P.E.N. klubo prin
cipais, mes Įsitikinę, kad visos 
tautos turi neginčijamą teisę į 
apsisprendimą ir nepriklauso
mybę. Šios Baltijos šalys buvo 
aneksuotos Stalino tironijos me
tu. Bet tirono karstas galėtų 
tapti laisvės lopšiu: ir patiems 
rusams, ir lietuviams, latviams, 
estams, ir visoms kitoms tau
toms, kurios taip pat kentėjo po 

Ujoje ir Latvijoje gyvavimas 
nuo pat mūsų organizacijos su
sikūrimo, taip pat ir naujo Lie
tuvių P.E.N. centro įsteigimas.

Sunerimęs dėl karinės jėgos 
panaudojimo okupuojant lietu
viškų laikraščių spaustuves, ki
šimosi į jų darbą, taip pat dėl 
popieriaus ir spaustuvės dažų 
tiekimo suvaržymų ir dėl truk
dymų nušviesti įvykius pasaulio 
spaudoje, Tarptautinis P.E.N. 
klubas kreipiasi į tarybinę vy

geležine diktatoriaus letena, ste
bimos budrios Didžiojo Brolio 
akies.

Priešiškumo kupinas kaimynų, 
gyvenančių bendrame žmonijos 
kaimelyje, išsiskyrimas, nepa
kantūs, alinantys barniai, aštrūs 
pareiškimai ir sankcijos vietoj 
dialogo — tai beviltiška juoda 
duobė, kuri, galimas dalykas, 
visiems laikams prarytų ne tik 
besivaidijančius kaimynus, bet 
ir visas kitas niekuo dėtas mū
sų kaimelio trobeles.

Draugiškas išsiskyrimas, pa
remtas tarpusavio supratimu ir 
pagarba, yra vienintelė poten
cialios dvasinės vienybės gali
mybė, žmogaus teisių ir orumo, 
laiduojančių ne priverstinę, bet 
savanorišką partnerystę kultū
ros, literatūros ir visose kitose 
abipusio bendradarbiavimo sri

riausybę, ragindamas nutraukti 
bet kokį kėsinimąsi į žodžio 
laisvę Lietuvoje.

Mes tvirtai įsitikinę, kad tiktai 
atmosferoje, kurioje laisvai ir 
nesuvaržytai keičiamasi infor
macija ir idėjomis, galima kurti 
taikų ir demokratišką pasaulį. 
Todėl mes su pagarba kreipia
mės į Prezidentą Gorbačiovą ir 
raginame jį užtikrinti demokra
tinius procesus Lietuvoje, Lat
vijoje ir Estijoje.

tyse, garantas. Su viltimi mes 
kreipiamės į konfliktuojančias 
puses, prašydami nenuilstamai 
ieškoti lankstaus humaniško 
sprendimo, kuris sėkmingai su
vienytų Lietuvos, Latvijos, Esti
jos nepriklausomybės pripažini
mą ir sykiu užtikrintų jų terito
rijose gyvenančių tautinių ma
žumų teises. Mes suprantame 
ekonominę būtinybę rasti būdą 
dalytis bendru turtu tarp Tary
bų Sąjungos ir šių nepriklau
somų respublikų. Bet mes tiki
mės. kad šios kaimynystėje gy
venančios tautos ir individualiai, 
ir kartu broliškai puoselės savo 
svarbiausią nacionalinį turtą — 
kiekvienos tautos nepriklau
somybę ir laisvę, savo kultūros 
lobius, tarp jų ir literatūrą.

Abi rezoliucijos vienbalsiai 
priimtos.

RUSŲ CENTRAS, JAV (VAKARŲ) CENTRAS, VFR CENTRAS, AUSTRŲ CENTRAS, KOLUM
BUOS CENTRAS. BRATn.Ų CENTRAS, SLO’-’ENŲ CENTRAS, vuisikas, ŠVEICARŲ
(VOKIEČIŲ, ITALŲ) CENTRAI, PORTUGALŲ CENTRAS, ANGLŲ CENTRAS, KANADOS 
(ANGLŲ) CENTRAS, JAPONŲ CENTRAS, IZRAELIO CENTRAS, GRAIKŲ CENTRAS, SLOVAKŲ 
CENTRAS, ŠVEDŲ CENTRAS, NORVEGŲ CENTRAS, LENKŲ CENTRAS, OLANDŲ CENTRAS, 
UKRAINIEČIŲ CENTRAS, KORĖJIEČIŲ CENTRAS, PRANCŪZŲ CENTRAS, KATALONŲ CEN
TRAS, SERBŲ CENTRAS, SUOMIŲ CENTRAS
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Vladas VijeikisPASTOVUMAS AR LAISVE ? Brokoli...

Pereitų metų antroji pusė 
ir šių metų pradžia buvo tarsi 
nenutraukiama šventė, sekant 
Europos pavergtųjų išlaisvi
nimo kamuolį nesulaikomai 
riedant pirmyn. O apie ką ta
da dar negalvojome, tai apie 
Amerikos reakciją į tuos is
torinius įvykius. Jei kitiems 
tas atsibudimas ir dabar dar 
nėra visiškai aiškus ir su
prantamas, tai pavergtosios 
Baltų tautos greit pajuto, kad 
ne visiems bus leista prisidėti 
prie šios laisvės ir džiaugsmo 
šventės. Skaičiau Gimtajame 
Krašte ironišką redaktoriaus 
A. Čekuolio pastabą, kad 
Amerika būtų skirtingai re

1990 metų kelionės i Lietuvą
Išvykstama Is' Bostono, Chicagos r New Yorko
10-15 dienų kelionė, Lietuvoje

išbūnant 7-11 dienų
LIETUVA, SUOMIJA ir ESTIJA - 15 dienų kelionė.
10 naktų Vilniuje, 1 naktis Taline, 2 naktys Helsinkyje Finnair 
linija.

Kelionė #801 - rugpiūčio 1-15 : 
$2,389.00 iš Bostono ir New Yorko, 
$2,589.00 iš Chicagos.

LIETUVA ir AUSTRIJA-15 dienų kelionė.
11 naktų Vilniuje, 2 naktys Vienoje.
Austrian Airlines linija.

Kelionė #808 rugpiūčio 8-22: 
$2,399.00 iš Bostono ir New Yorko, 
$2,599.00 iš Chicagos.

LIETUVA, RUSIJA ir SUOMIJA
15 dienų kelionė, iš jų 7 dienos Lietuvoje:
7 naktys Vilniuje, 2 Maskvoje, 2 Leningrade ir 2 Helsinkyje. 
Finnair linija, viešbutis “Lietuva”.

Kelionė No. 813, rugpjūčio 13 - 27 
$2459 iš Bostono Ir New Yorko 
$2659 Iš Chicagos

LIETUVA - 10 dienų kelionė.
8 naktys Vilniuje. Finnair linija. 

Kelionė #943 rugsėjo 13-22:
$1,809.00 iš Bostono ir New Yorko, 
$2,009.00 iš Chicagos.

LIETUVA ir SUOMIJA - 14 dienų kelionė. 
11 naktų Vilniuje, 1 naktis Helsinkyje. Finnair linija.

Kelionė #913 rugsėjo 13-26:
$2,209.00. iš Bostono ir New Yorko, 
$2,409.00 iš Chicagos.

LIETUVA ir ČEKOSLOVAKIJA - 15 dienų kelionė.
11 naktų Vilniuje, 2 naktys Prahoje. CSA linija.

Kelionė #105 spalio 1-15:
$2,159.00 iš Bostono ir New Yorko, 
$2.359.00 iš Chicagos.

LIETUVA ir ČEKOSLOVAKIJA - 12 dienų kelionė.
9 naktys Vilniuje, 1 naktis Prahoje. CSA linija. 

Kelionė #106 lapkričio 5-16:
$1,699.00 iš Bostono ir New Yorko, 
$1,899.00 iš Chicagos.

ŠV. KALĖDOS ir NAUJIEJI METAI LIETUVOJE
15 dienų kelionė. 12 naktų Vilniuje, 1 naktis Prahoje. ČSA linija. 

Kelionė #1225 gruodžio 21-sausio 4,1991: 
$1,799.00 iš Bostono ir New Yorko, 
$1,999.00 iš Chicagos.

NAUJIEJI METAI LIETUVOJE - 15 dienų kelionė.
12 naktų Vilniuje, 1 naktis Prahoje. CSA linija.

Kelionė #1280 gruodžio29-sausio 11,1991: 
$1,799.00 iš Bostono ir New Yorko, 
$1,999.00 iš Chicagos.

Smulkesnėms informacijoms ir brošiūrai, kreipkitės j
BALTIC TOURS

77 Oak St., Suite 4 
Newton.MA, 002164 

Tel. 617 965 - 8080 Fax 617 332 - 7781

Rūta K Ieva Vidžiūnienė

agavusi į mūsų viltis, jei lie
tuviai būtų juodos ar bent 
geltonos veido spalvos... 
Koks tikslus pastebėjimas 
Amerikos politinėje arenoje! 
Vienas politinis žurnalas pa
vadino Gorbačiovo vizitą čia 
"televizijos ir spaudos cirku", 
- taigi ne visi verkė iš 
džiaugsmo ir čia!

Suprantam, kad Amerika 
turi savo interesus, - bet jie 
beveik išimtinai ekonomi
niai. Kur nors gi reikia par
duoti savo prekes. Europa 
tvirtina, kad alijantų karinės 
pajėgos ten jau nustojo savo 
aktualumo ir turėtų važiuoti 
namo, kas tik padidintų čia

Kartais spaudoje ar šiaip 
labai protingų žmonių subu
vime tenka išgirsti nuomonę, 
kad anas tautietis yra labai 
apsiskaitęs. Jeigu būtų išda
vinėjami apsiskaičiusio žmo
gaus diplomai, tai mano 
draugas Florijonas gautų 
bent kelis tokius pažymėji
mus. O gal net būtų jam su
teiktas apsiskaičiusio garbės 
daktaro titulas. Florijonas la- 

bedarbių eiles ir pareikalautų 
stambių išlaidų kareivių pa
ruošimui civiliniam darbui. 
Girdisi balsų, kad Europos 
atrama kaip amerikiečių ka
riuomenės pajėgos dabar yra 
tapęs jau praeities reikalas. 
Gorbačiovas irgi turi namie 
problemą, kur apgyvendinti 
grįžtančius iš Rytų Europos 
savo karius ir jų šeimas, kai 
net pastoviai dirbančiam so
vietų piliečiui buto reikia 
laukti penkis metus, nes tuo 
tarpu butai naujuose pasta
tuose vis dar išdalinami par
tijos narių šeimoms ir jų gi
minaičiams. Apie tai, tačiau, 
nei rytuose, nei vakaruose 
negalima garsiai kalbėti.

Aišku, kad suvienytoji 
Vokietija ir atgyjanti Rytų 
Europa gali netolimoje atei
tyje pačios pasirūpinti savo 
problemomis, gal tik išsky
rus Rumuniją ir Bulgariją, 
bet jos nebūtinai yra susirū- 
pinosios "Amerikos intere
sais" Europos kontinente, ir 
tai jau galima pajusti. Čia 
mūsų imperijos politiniuose 
sluoksniuose dar neįstengia
ma prie to priprasti. Taigi 
telieka tik sąjunga su sovie
tais. Naujasis Europos že
mėlapis dar nėra pilnai su
virškinamas Washingtone, ką 
jaučiame ir Lietuvos klausi
mu. Draugystė su Gorbačio
vu yra viena iš tų ekonomi
nių santykių praplėtimo vil
čių. Sarkazmo nebiją diplo
matai su šypsena mato šią 
kryptį, kaip panašią į kadaise 
Chambarlaino atidavimą Če
koslovakijos Hitleriui. Kaž
kaip ideologija visur ir vėl 
tapo padėta į stalčių o seka
mos tik pasaulinės rinkos 
kryptys ir viltys. Nors tiek 
daug apie ją kalbėta, moralė 
tapo visai užmiršta, svarbu 
tik konkurencija pasaulio 
rinkose. NATO rolė pasida
rė slidus klausimas, visiems 
kalbant apie jau sugriuvusią 
sovietų grėsmę, o kitiems 
siūlant tai organizacijai siekti 
visiško Sovietų Sąjungos su
griuvimo, arba rūpinimosi 
"trečiojo pasaulio" apsauga, 
ko nenori Amerika. Pastovu
mo - Stability - išlaikymas 
yra daugumai nebeaktualus, 
jei jau nepavadinti jo nepa
geidautinu. Kaipgi paverg
tieji ir vergai pageidaus pas
tovumo? Štai čia ir glūdi 
Amerikos politikos Europos 
klausimais panikos sėklos. 

bai daug skaito. Jau nekal
bant apie lietuvių laikraščius, 
kuriuos perverčia nuo pirmo 
iki paskutinio puslapio, ne
praleisdamas nei skelbimų 
nei mirties pranešimų. Tad 
pravartu su Florijonu pasi
kalbėti, kad išgirstum pasku
tines naujienas. Aną dieną 
jis man sako:

- Ar girdėjai apie logi
ką?

- Teko.
- Tad apgraibom žinai 

kas yra logika. O kaip tu pri- 
skirtum prie logikos kad ir 
tokį veiksmą. Gorbačiovas 
susirietęs aiškina, kad Lietu
vos nepriklausomybės pas
kelbimas yra įstatymais ne
pagrįstas ir kad lietuviai vis- 
tick priklauso Sovietų Sąjun
gai. O tuo pačiu metu pas
kelbė blokadą. Reiškia 
skriaudžia savus piliečius. 
Tai kur logika?

Kol aš bandžiau išnar
plioti logikos dėsnius, Flori
jonas pateikė kitą uždavinį. 
Šūktelėjo:

- Brangute! Nešk. Lau
kiam.

Taip Florijonas kreipiasi 
į Florijonienę, kai nori jai 
ypatingai įtikti.

Florijonicnės ilgai 1 lauk
ti nereikėjo. Tuojau pasirodė 
su didžiuliu garuojančiu du
beniu.

- Štai jums vakarienė, - 
meiliai prabilo Florijonienė, 
- Prarysi liežuvį beval
gydamas. '

- Kol mes pakelsime 
dangtį šio dievų ir mano bran 
gutės paruošto patiekalo - 
pareiškė Florijonas, - turiu 
tau vieną kitą žodį tarti. Būk 
ramus lyg būtum iškilmingos 
vakarienės pobūvyje ir klau
syk. Apie ką mes čia kalbė
jome? Aha, apie logiką. Bet 
palikime tą nuošalyje. Dabar 
istorinėm temom. Visi isto
rikai vienbalsiai sako, kad 
Europos žemėlapis būtų visai 
kitaip atrodęs, jeigu Roose- 
veltas (Amerikos preziden
tas) nebūtų ligonis. Jaltoje ir 
Teherane nebūtų atidavęs vi
sos Europos Stalinui. Žmo
gus buvo taip ligų suspaus
tas, kad jis nebeturėjo jokio 
noro nei galios ginčams ves
ti. Tik, kad greičiau į lovą 
atsigulti. Taigi, ką gali veikti 
ligų niokojamas. Net ir pagi
riom sirgdamas nieko negali 
nuveikti. O čia rimta liga.

- Pritariu. Taip ir buvo. 
Bet kas toliau?

- Nesikarščiuok. Toliau 
dabartis. Tu man pasakyk, 
kas žmogaus sveikatai svar
biausia? Vitaminai. Kas ne
valgo vitaminų, to kūninės ir 
kartu protinės pajėgos susilp
nėja. Matau linguoji galva. 
Tad pritari. O kas pasakė, 
kad jis nemainys Lietuvos į 
Gorbačiovą? Kas galėjo taip 
galvoti, kad Gorbačiovas 
svarbesnis už Lietuvą? Gor
bačiovas gal ryt ar poryt gali

pražūti, o Lietuva jau septyni 
šimtai melų gyvuoja. Taip 
galėjo pasakyti tik toks, ku
riam trūksta vitaminų. O ži
nai, kas daugiausia vitaminų 
savyje turi?

- Tu man pasakyk.
- Brokoli! - šūktelėjo Flo

rijonas. - O tas asmuo neval 
go brokoli nuo savo jaunys
tės. Jo mamytė jį įkalbinėjo, 
bet jis spardėsi, o dabar bū
damas Amerikos prezidentu 
nei iš tolo nenori į brokoli 
žiūrėti. Būtų valgęs brokoli, 
būtų kitaip galvojęs. Būtų 
žvilgterėjęs į penkiasdešimt 
metų pažadus Lietuvai ir ki
taip pasielgęs. O dabar.

Čia Florijonas atidengė 
didelį dubenį iš kurio jau ir 
anksčiau sklido gana skanūs 
kvapai. Dubenyje sviesto ir 
kitokių padažų kūdroje plū
duriavo žalios daržovės. 
Griebiau didelį šaukštą ir 
ėmiau semtis tų vitaminų, 
kad ir man neatsitiktų taip 
kaip tam, kuris jų atsisakė. 
O Florijonas sako:

- Dabar aš tik brokoli 
valgau. Tai mano tyliosios 
daugumos išreiškiamas pro
testas. Čia nušaunu du zui
kius. Protestuoju ir kartu ug
dau savo protines ir fizines 
pajėgas.

RŪPINAMASI KELIONIŲ 
LAISVE

Algio J. Grigo vadovau
jamas GT INTERNATIO
NAL kelionių biuras prane
ša, kad iki šiolei niekas nesi 
keičia turizmo blokados rei
kaluose ir jie ėmėsi konkre
čių žygių padėčiai pakeisti, 
laiškais ir telefonais kreipda 
miesi į JAV ir Sovietų Sąjun 
gos vyriausybes bei įstaigas. 
Taip pat yra numatyti susiti
kimai su USSR ambasado
rium, JAV senatoriais bei 
biznio firmomis, kurios bu
vo angažuojamos prekybi
niam bendradarbiavimui su 
Sovietija Gorbačiovo lanky 
mosi metu.

ASTA Legislalive Com- 
mittee yra sutikusi padėti 
apeliuojant šiuo klausimu į 
Amerikos turistines firmas, 
kad jos sustabdytų turizmą į 
USSR, kol nebus nuimta tu
ristinė blokada nuo Lietu
vos.

PATIKSLINAMA, kad 
vizų išdavimas yra sulaiky
tas tiktai INTURISTŲ gru
pėms ir liepos mėnesio GT 
International vadovaujamų 
grupių bei pavienių keliau
tojų vizų klausimų neigia
mo atsakymo kol kas nėra.

Lietuvos Kultūros Minis
terijos pranešimu, numatyta 
DAINŲ ŠVENTĖ įvyks, o 
Sveikatos Ministerija kvie
čia visus užsienio gydytojus 
į jų suvažiavimą, nukeltą į 
spalio7-10 dienas.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI

DIRVOS
PRENUMERATĄ
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3001 VVEST 59TH STREET 
CHICAGO, ILLINOIS 60629 

PHONE: (312) 471-3900
U.S.A. Lietuva su Kristumi v̂ islietuvis! esame vis! — 

Lietuvių Fonde ar esi?

ti

UHUVIIL FONDAS /^IIIHUANIAN FOUNDATION
Santrumpos: atm. in. —atmi

nimo įnašas, pavardė po dvitaš
kio — aukotojas, įm — įmokėjo, 
atst. — atstovauja, asm. — 
asmuo, suma po pavardės — 
įnašų iš viso.

1990 m. sausio mėn.
2 x $20 — Rinktinas Julius, 

$40; Straukas Charles, $20.
1 x $30 — Petravičienė Lidija, 

$130.
1 x $35— Mičiulis Pijus, atmi

nimui: Stasiūnienė Aldona $25 
ir 1 kt. asm., $635.

1 x 40 — Matekūnienė Adelė 
atm. įn.: Ford MotorCo., $545.

3 x $50 — Beiga Kazys ir So
fija, $250; Daniliauskas Liūtas 
Aldona atm. įn.: Aukštuolis Hil- 
de ir Bird Lilija, $585; Puzinas 
dail. Povilas atm. įn.: Puzinienė 
Austrą, $850.

35 x $100 — Adomėnas An- 
thony ir Aldona, $100; X, $100; 
Birmantas Eugenijus, $400; 
Brinkis Petras Vaclovas atm. įn.: 
Brinkis Z., $200; Černius Kazys 
ir Filomena, $3,500; Čižikas Ba
lys atm. įn.: Čižikaitė Bronė, 
$2,000; Daytona Beach Ameri
kos Lietuvių Klubas, $100; 
Dženkaitis Juozas ir Bronė, 
$1,175, X, $100; Galdikas Anta
nas ir Filomena, $1,400; Ged
gaudas Mindaugas ir Violeta, 
$750; Giedraitis dr. Rolandas ir 
Danutė, $500; JAV LB Daytona 
Beach Apylinkė, $100; Jodelė 
Julius ir Ingrida $600; Katarskis 
kun. Vaclovas $1,700; Kontri
mas Ričardas ir Raimonda, 
$1,550; Korius Zdislovas ir 
Stasė, $725; Kutkus Vytautas ir 
Emilija, $200; Kuzmickas Simas 
ir Stefa, $ KM1; Lap.šys Algis ir Ni
jolė, $100; Lungys Steponas 
atm. įn.: Lungienė Emilija, 
$245; Milmantas Aldona. $100 
Morkūnas Leonas, $200; Nelsas 
Romas ir Angelė, $750; Oksas 
Leonas ir Izabelė, $1,000; 
Pažerunas Juozas ir Eugenija, 
$200; Pažiūra Vladas ir Alfonsą, 
$800; Polikaitis Antanas ir Da- 
lilė, $810; Reivydas Liudas, 
$500; Sealey Raphael, $200; Se
liukas Bronius ir Angelė, $525; 
St. Georgė s Lithuanian Siek Be
nefit Society 100 m. sukakties 
proga, $200; Stukas Donald ir 
Leonidą, $100; Sutkus Mečys ir 
Violeta, $200; Viskanta V. ir B., 
$100.

1x115 — Vidugiris Vytautas 
ir Elena, $615.

1 x 125 — Juškienė Elenaatm. 
įn.: Žemaitis Vladas $100, Ba
jorūnai $25, $1,125.

3 x 200 — Aidukas Antanas ir 
Juzė, $600; Aukštuolis Mantas 
Rapolas atm. įn.: Aukštuolis Hil- 
de ir Bird Lelija, $3,567.38; 
Gedgaudas Antanas ir Jadvyga 
atm. įn.: Gedgaudas Walter, 
$800.

1 x $300 — Karoblis, M.D. 
Vytautas, $8,000.

2 x $500 — Druseikis Petras 
ir Julija atm. įn.: Druseikis Algi
mantas, $2,525; Sirutienė Mag
dalena atm. įn.: Sirutis Vytautas, 
$500.

1 x 560 — Urbutis Pranas, at
minimui: Skučas Donatas ir 
Gina $100, Šalna Alina $50, Bra
zauskas M. K. $30, Paškus J. B., 
$25, Stelmokas V. S. $25, Liu-

termozienė O. $25, Bajorūnas 
M. L. $25, Floridos Auksinio 
Kranto LB Apylinkė $25 ir 16 
kt. asm., $660.

1 x $6(X) — Daugėla Stasys ir 
Ona, $1,200.

1 x $765 — Sapetka Kazimie
ras, $10.765.

1 x 800 — Ambrazas muz. Pra
nas atm. įn.: Ambrazienė Aldo
na, $1,000.

2 x $1,000 — Bliūdžius And
rius ir Stasė, $3,000; Vitkienė 
Magdalena atm. įn.: Vitkus Sta
sys, $2,000.

1 x $2,000 — Galinis Bronius 
atm. įn.: Galinienė Irena $370, 
Černius Vytautas, Marija, Dana 
Marytė $100, Rasys Juozas ir 
Irena $75, po $50: Beder Rosti- 
slav ir Regina, Bielkevičius Ro
mualdas ir Emilija, Dacys Juozas 
ir Aldona, Jakubauskas Jonas ir 
Albina, Jančauskas Vladas ir Da
nutė, Mickevičius dr. Bronius ir 
Genė, Veitas Brutonis ir Irena, 
Veitas Reinas ir Reda, po $30: 
Čereska Jonas ir Alė, Galinis A., 
Janiszevvska M. ir Fihsinki E., 
Mickūnas Česlovas ir Irena, 
Štuopis Jurgis ir Roma, po $25: 
Ambraziejus J. ir G., Cibienė, 
Stasė, Gimbutas Jurgis, Janonas 
Eduardas ir Irena, Kazlauskas 
Stasys ir Emilija, Kubilius Vik- 
tors ir Aga, Kuncaitienė Elena, 
Kuodienė Bronė, Mučinskienė 
Ona, Paliulis Bronius, Rastenis 
Vytas ir Augė, Rūtenis Jonas ir 
Verutė, Slėnys Liudas ir Dalia, 
Stuopis Tomas ir Rita, 
Sužiedėlis V. ir E., Svirskis I. ir 
D., Vaitkus Vladas ir Ona, Vasys 
Jonas, Žiaugra Vytautas ir Lin
da, mažesnes sumas 28 kt. asm., 
$2,000.

1 x $25,000 — Prel. Prunskio 
Fondas Krikščionybės Idealams 
Ugdyti Lietuviuose, $50,000.
Iš viso $37,660.00

1990 m. vasario mėn.

1 x $10 — Polikaitis John ir 
Pauline, $20.

3 x $20 — Boreisis Algirdas, 
$40.61: Cibavičienė Marija
atm., $420; Galinis Bronius atm. 
in., $2,020.

2 x $25 — Gineitis Henrikas 
ir Marija, $150; Navazelskis Pe
tras ir Irena, $25.

3 x $50— Noreikienė Marija, 
$370; Pa'- ličius Vytautas atm. įn. 
šeima 25 m. mirties sukakties 
proga, $350; Shlikas Klementi- 
na, $50.

1 x $75 — Urbutis Pranas, at
minimui: Pūrelis Elena $50, Ga- 
brielides Esther $25, $735.

1 x $90 — Navickas Peter, 
$500.

8 x 100 — Čyvas Juozapas 
atm,. įn.: Čyvienė Genė, $200; 
Dubi®skienė Jadvyga, atminu- 
muuTylius Adolfas ir Constan- 
cia, $1,900; Jucėnas Antanas, at
minimui: Jančauskas Vladas ir 
Danutė $50, Ambraziejus Petras 
ir Janina $25, Čereška Jonas ir 
Alexandra $25, $1,100; Kiaunė 
Kazimieras ir Emilia, $125; 
Kriščiunevičienė Katarina atm. 
įn.: Krišči.unevičius kun. Vikto
ras, $100; Orentas Augustinas, 
$100; Varnelis Apolinaras ir Jad
vyga (mirusi), $4,400; Žvinklys, 
kun. Antanas, $200.

"Nebijokite tų kurie 
žudo kūną, bet negali už
mušti sielos. Verčiau bijo
kite to, kuris gali pražudyti 
ir sielą, ir kūną pragare." 
(Mt. 20,28)

Tie, iš pirmo žvilgsnio 
paprasti žodžiai, nuskambėję 
prieš du tūkstantmečius, šian
dien palietė kiekvieną. Kiek
vieną, kuris nepalūžo nei po 
kūno, nei po sielos kankini
mų. Kuris šiandien išėjo pri
siminti savo tautos nueito ke
lio kančių. "Vulnere sanato 
cicatrix manėt", (Žaizdas už- 
gydžius randai lieka), kaip 
sakydavo romėnai. Visa Lie
tuva tarsi prisilietė prie savo 
randų, bet ne tam, kad išsi
gąstų dabartinės politinės 
prievartos, ne tam, kad prie
kaištautų praeičiai, ne tam, 
kad užsidegtų neapykanta. 
Ne! Šie randai - garbingos, 
o ne gėdingos istorijos ženk
lai, kuriuos išskaitydama, tau 
ta iš naujo suvokia savąją 
paskirtį, kelią ir laikyseną. 
Suvokia ir pasiryžta nė žings 
nio nežengti atgal nuo kovo 
vienuoliktosios akto.

Visose Dievo šventovėse 
šiandien, Gedulo, Vilties ir 
Pasiryžimo dieną, tikinti tau
ta kėlė rankas aukštyn, mal
daudama: Dieve, palaikyk 
mūsų tikėjimą: juk Tu esi su 
mūsų Tėvynė Lietuva!

Sostinė Vilnius su tavi-

1 x $150 — Šaulys Prel. Ka
zimieras atm. įn.: Šaulys Anta
nas, $2,117.10.

3 x $200 — Bartoševičius Eu
genijus atm. įn.: Bartoševičius 
Eugenija, $2,700; Pajaujis Zeno
nas, $300; Stončius Filomena 
Testamentinis Palikimas, $875.

1 x $250 — Druseikis Algi
mantas, $1,450.

1 x 375 — Daužvardienė 
Kons. Juzė, atminimui: Marks 
Ira ir Janina $100, Ragas Leoni
das ir Praurimė $50, Vilutis Mr. 
& Mrs. Matt$50, Bulotas V. šei
ma $30, Baras Stasys ir Elena 
$25, Jonelis Pranas $25, Macke- 
vikčius F. M. $25, ir 6 kt. asm., 
$475.

1 x Skėrys Petras, atminimui: 
Škėrienė Kazimiera $500, drau
gai $120, $1,-120.

1 x $928.05 — XV Stipendijų 
Fondas $153,000.

Iš viso $4,158.05.

Lietuvių Fondo pagrindinis 
kapitalas 1990.11.28 pasiekė 
4,593,134 dol. Gautomis palūka
nomis parėmė menų, lietuviškų 
švietimų, kultūrų ir jaunimų 
2,537,586 dol.

Palikimai sudaro svarbių Lie
tuvių Fondo dalį. Iš viso paliki
mais gauta 1,179,617 dol.

Sudarykime testamentus ir 
bent dalį turto palikime Lietuvių 
Fondui. Testamente įrašykime 
šį tikslų pavadinimų: “LITHUA- 
NIAN FOUNDATION INC., A 
NOT-FOR-PROFIT TAX EX- 
EMPT ILLINOIS CORPORA
TION, CHICAGO, ILL”.

Visi remkime Lietuvių Fondų 
nes gautomis palūkanomis re
miama lietuvybė.

mi! Nei kiek nemažesnė mi
nia, tą atmintiną sausio vie
nuoliktosios vakarą, kai buvo 
atvykęs kaimyninės valsty
bės vadovas, norėdamas "su
sipažinti" su Lietuvos situa
cija, birželio keturioliktąją 
susitelkė prie Lietuvos šven
tovių širdies. Čia iškilmin
gas šv. Mišias kancclcbravo 
visi Lietuvos vyskupai. Po 
to senamiesčio gatvėmis vos 
ne po penkiasdešimties metų 
tūkstančiai tikinčiųjų išėjo į 
Devintinių procesiją. Proce
sijai sugrįžus i Katedrą, buvo 
atnaujintas 1934-ųjų metų 
tautos pasiaukojimo švč. Jė
zaus Širdžiai aktas. Po iškil
mių Katedroje tremtiniai 
pakvietė visus drauge aplan
kyti Trijų Kryžių kalną.

Puse septynių vakaro 
Universiteto Didžiajame kie
me skambėjo pernai Gedulo 
ir Vilties dienai kompozito
riaus Vidmanto Bartulio su
kurtas "Rcąuicm" (už laisvę 
žuvusiems).

Aštuntą valandą vakaro 
Katedroje buvo laikomos šv. 
Mišios už žuvusiųjų ir išken- 
tėjusiųjų aukas. Po jų Kate
dros aikštė nušvito uždegtų 
žvakučių liepsnomis.

Iš kitų gausesnių tikin
čiųjų susitelkimų sostinėje 
galima paminėti gausų būrį 
tikinčiųjų, susirinkusių prie 
Vilniaus Aušros Vartų Ma
donos.

Tautos aukos buvo pa
gerbtos ir visose didesnių 
Lietuvos miestų bei miestelių 
geležinkelio stotyse, iš kurių 
išriedėjo pilni gyvuliniai va
gonai žmonių į nežinią. Iš
riedėjo ir negrįžo... Lyg gyvi 
praeities liudininkai tebesto
vi Subačiaus geležinkelio 
stotyje dešimtys lokomotyvų, 
traukusių tuos prakeiktus, 
dabar jau tautos genocido 
simboliais tapusius vagonus. 
Kas žino: ar nebus jie panau
doti antrą kartą!? Juk dar yra 
jėgų, norinčių palaužti tautos 
pasiryžimą būti laisvai!

Tokias šviesias mintis 
sukelia patirti teigiami įspū
džiai. Kaip nuostabiai atrodo 
ta pati procesija iš paukščio 
skrydžio! Tuo teko įsitikinti, 
pakilus virš Panevėžio ir ap
linkinių parapijų. Nuostabus 
vaizdas - procesija sujungusi 
visas tris Panevėžio bažny
čias!

Žymiausiu šio Juodojo 
jubiliejaus paminėjimu reikia 
laikyti iškilmes Šiauliuose ir 
prie Kryžių kalno.

Pusę dešimtos iš ryto 
Vilniaus gatvėje "susitiko" 
visi kryžiai, atkeliavę iš įvai
rių Lietuvos vietų (iš Vil
niaus, Kauno, Pajūrio, Klai
pėdos, Palangos, Pasvalio, 
Alytaus). O žygis prasidėjo 
dar birželio 2-ą dieną, išne
šus pirmąjį kryžių nuo Vil
niaus Katedros. Ir štai susi
tikimas! Duona ir druska. 

Toliau kryžių procesija atei
na į šv. apašt. Petro ir Povilo 
bažnyčios šventorių. Nuvil
nijo Šiaulių valstybinio ka- 
marinio choro giesmė. Nedi
delis mitingas iki 11 vai., kai 
jau prasideda šv. Mišių auka. 
Po Sumos gausybė žmonių 
nusidriekė nuo bažnyčios 
Šiaulių - Joniškio plentu, 
link Kryžių kalno per ketu- 
rius kilometrus - apie Du 
šimtai tūkstančių tikinčiųjų! 
Po poros valandų juos jau 
pasitiko Meškuičių klebonas 
Alfr. Vanagas. 16 valandą 
Prasideda šv. Mišios. Jas 
koncclcbruoja: Pajūrio kle
bonas Vytautas Sadauskas, 
pats su tikinčiaisiais atėjęs 
170 km. ir atnešęs kryžių; 
Gruzdžių klebonas Aleksan
dras Milašius ir latvių kata
likų žurnalo redaktorius kun. 
Andrėj Agluonicts, kuris at
vyko su Rygos, Rczeknės ir 
Agluonos jaunimu, priklau
sančiu Latvijos katalikų 
jaunimo organizacijai 
"Adveniat".

Po mišių pakviečiami ir 
pagerbiami pirmojo kryžiaus 
nešėjai po vandališko Kryžių 
kalno nusiaubino 1973 m. 
Gegužės 18-19 naktį. Tačiau 
jų kryžius nesulaukė net auš- 
ros-buvo dar naktį nupjautas. 
Bet jį nupjovus, tą dieną kry
žių atnešė Panevėžio Eucha
ristijos bičiuliai. Ir taip kry
žiai keitė kryžius, kol buldo
zerinio ateizmo kariūnai ne
bepajėgė išnaikinti vis atsta
tomų kryžių. Visiems to ir 
šito žygių dalyviams buvo 
įteiktos kito Lietuvoje nu
siaubto - Vilniaus Trijų Kry
žių kalno nuolaužos nuo iš
sprogdinto monumento. Pas
kui visi kryžiai buvo nunešti 
ant rytinėje kalno dalyje esan 
čio ir nuo šiandien dienos va
dinamo Blaivystės kalnelio ir 
"pasodinti". Be jokios abejo
nės jie "prigis", nes juos pa
laistė ne vien praeities aša
ros, bet ir šio žygio prakaitas 
ir stipri stipri liūtis, užpuolu
si visus susirinkusius, bet jų 
neišvaikiusi, kaip anuomet iš 
KGB kabinetų pakilusios 
audros.

Tikėkime, Dievo laimi
nami Kryžių šalyje išsaugo
sime taiką ir ramybę! Garbė 
Jėzui Kristui!

COASTAL MAINE LIVING 
MACHINE SETUP OPERATORS FOR 

VV1CKMANS AND NEVV BRITAINS AND 
DAVENPORT

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

P.O. Box 18 
Bristai Mills Road 

Round Pond, Maine 04564 
207 / 529-5191

ATTENTION:
EASY VVORK! 

EXCELLENT PAY!
Assemble produets at home.

Details. (1) 602-838-8885 Ext.
VV-1753, 6am-11pm, 7 days.

(25-26)
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MINNESOTOJE 
YRA LIETUVIU!

Įvykiai Lietuvoje ir So
vietų Sąjungos prezidento 
M. Gorbačiovo lankymasis 
Amerikoje išjudino Minne- 
sotoje gyvenančius lietuvius 
kada PLB, prieš jo atvyki
mą, kreipėsi į Tomą Mark- 
valdą suorganiuoti toje vals 
tijoje gyvenančius lietuvius. 
Jo ir George Jace asmeninė
mis lėšomis buvo įdėtas skel
bimas "Minneapolis Star Tri
būne", kad prieš Gorbačio
vą norį demonstruoti lietu
viai susisiektų su jais. Savai
tę prieš sovietų prezidento 
atvykimą sąraše buvo virš 
30 pavardžių.

Minneapolyje ir apylin
kėse aktyviai veikia latvių, 
estų ir ukrainiečių grupės. 
Latviai pakvietė T. Markval- 
dą ir visus lietuvius prisidėti 
prie ruošiamų demonstraci
jų. Į vyko keli ruošos posė
džiai latvių namuose, ku
riuose dalyvavo taip pat Ge 
orge Jace ir prof. Tautvy
das. Gegužės 30 d. įvyko 
spaudos konferencijas.

Vietinė spauda ir televi
zija informavo ketvirtadienį 
ir penktadienį, kad Pabaltijo 
kraštai ir ukraniečiai kartu 
ruošia demonstraciją miesto 
centre birželio 1 dieną su vė 
liavomis, kad Gorbačiovas 
suprastų, jog ir čia gyveną 
nori savo kraštams laisvės .

Penktadienį, birželio 1 
dieną demonstracija įvyko 
miesto centre, prie Hennc- 
pin County Government 
Center. Demonstruotojai ne ■ 
šė savo kraštų vėliavas, o p. 
Markvaldicnė pasirūpino, 
kad kiekvienas lietuvis gale 
tų iškelti savo vėliavėlę - 
buvo daugiau 40 trispalvių! 
Lietuvių vardu kalbėjo Ge
orge Jace. Buvo sugiedota 
Lietuvos, Latvijos, Estijos ir 
Ukrainos himnai. Visos trys 
- ABC, NBC ir CBS - Min- 
neapoIis-St. Paul TV stotys 
filmavo ir darė pasikalbėji
mus su dalyviais. Nors de
monstracija užtruko tiktai 
valandą, bet visos TV stotys 
rodė reportažus per 5:00, 
6:00 ir 10:00 vai. žinių 
programas. Vietinė ABC 
stotis rodė intcrvicw su Dai
va Vaitkcvičiūte-Meilicne 
apie lietuvių paruoštą rek
lamą.

Sekmadienį lietuviai su
sirinko prie ukrainiečių baž 
nyčios, Gorbačiovo sutiki
mui, kur susiskirstė grupė
mis palei Summit Avenue. 
Ten Gorbačiovas sutiko Mi- 
nnesolos gubernatorių Ru
dy Perpich pietums. Belau
kiant jo, pasaulinė media 
turėjo pasikalbėjimus su de- 
monstratoriais , o vietinės 
televizijos stotys tęsė tai ir 
filmavo visą dieną. BBC 
padarė interview su prof. 
Tautvydu ir Japan TV su 
M. Arlauskiene. Vėliau su
žinojome, kad Amerikos 
"Nalion News" nebuvo atvy
kusi į Minnesotą.

Gorbačiovas pravažiavo 
pro mus. Jis gerai matė vė
liavas - mašinos langas bu
vo nuleistas ir jis mosavo

šiaurės Amerikos rinktinė su Lietuvos rinktine "Neris” po varžybų Bostone. J. Rentelionuotr.

Sporto šventėje Bostone... >■ girniaus
r J PAGERBIMAS

Bostone įvykusi gegužės 
26-27 d. 40 toji Sporto Šven
tė pasižymėjo ne tik gražiu 
skaičium dalyvavusio Šiau
rės Amerikos lietuvių sporti
ninkų, bet ir tuo kad pirmą 
kartą rungtinėse dalyvavo 
Sporto Komanda iš Lietuvos: 
tai Moterų Tinklinio Koman
da iš Kauno "Neris".

Kad tokio aukšto lygio 
(ir ūgio ir sporto technikos 
atžvilgiu) Lietuvos lietuvai
čių komanda laimėtų prieš 
Šiaurės Amerikos Koman
das, bei iš jų sudaryta rinkti
nę nebuvo nuostabu. Tik bu
vo įdomu patirti ką šios Lie
tuvos atrinktos atstovės, at
stovaudamos ne tik savo 
sporto šaką, bet ir Lietuvą, 
galvojo apie šventę, išeiviją, 
Lietuvos būklę.

Ir įdomu buvo kaip at
sakys į tuos klausimus išei
vijos dukros, Šiaurės Ame- 

publikai.
Minncsotos gyventojai la

bai šiltai priėmė Gorbačiovą. 
Valstijos ekonomija yra arti 
mai surišta su Sovietų Sąjun
ga-

Mūsų ir kitų kraštų de
monstracijos atsiekė tiek, 
kad parodėme, kad Minne- 
sotoje gyvena Pabaltijo kraš ■ 
tų žmonės, kuriems rūpi lais
vė ir ekonominė padėtis da
bartinėje Lietuvoje, Latvijo
je, Estijoje ir Ukrainoje.

Demonstracijose dalyva
vo virš 150 apylinkėse gy
venančių lietuvių kilmės 
žmonių ir keli Chicagos lie
tuviai, atvykę su latvių au
tobusu.

Tomo Markvaldo ir jo 
šeimos pastangomis buvo 
daug atsiekta. Šia proga 
įsteigta Lithuanian Ameri
cans of Minnesotą organi
zacija žada ir toliau veikti. 
Buvo smagu rasti lietuvių 
kilmės Minnesotą gyven
tojus - Markvaldus, Taut
vydus, Raudžius, Arlaus
kus, Jace ir visus kitus. 
Taip, Minnesotoje yra 
lietuvių!

Milda Arlauskienė 

rikos lietuvaičių tinklinio 
rinktinės atstovės. Teko už
klausti losangelietės Živilės 
Tomkutės, ir jos iškylios 
olympinio masto tinklininkės 
sesulės, Daivos.

Bendrai atsakė, kad ne 
tik dėl sporto, ir kūno ir svei
katos ugdymo dalyvauja 
šventėje, bet ir dėl galimybės 
pabendrauti su lietuviais, ir 
svarbu, kad dalyvaudamos 
sporte, svetimtaučiu tarpe, 
gali iškelti Lietuvos vardą.

Kokio atsakymo tikėjo
mės išgirsti iš Lietuvos mer
ginų. Kurios taip gynė Lie
tuvos vardą Europoje, Sovie
tijoje ir aiškiai pabrėžė meilę 
savajai kultūrai?

Ingridai Kallinienci buvo 
tuo pat nuostabu ir džiugu, 
kad išeivijos jaunimas dar 
kalba lietuviškai, bendrauja 
lietuviškoj aplinkoj. O Irma 
Ratnikaitė skatino išeiviją 
nenusivilti, remti Lietuvą nes 
ir Maskvos žmonės surinko 
jau Lietuvai 80,000 rublių 
pakelti ekonominę blokadą, 
o Leningrado piliečiai sakė, 
kad jeigu jie galėjo iškentėti 
vokiečių blokadą tai jie pa
gelbės lietuviam atlaikyti ir 
Gorbačiovo blokadą. Tai lie
tuviams reikia neprarasti vil
ties, o vis jieškoti naudingų 
galimybių

Dr. V. Stankus

Dr. Juozo Girniaus pagerbime birželio 3 d. kalbasi Lietuvių 
Enciklopedijos leidėjas Juozas Kapočius, Bronius Paliulis ir dr. 
Juozas Girnius. L. Kulbienės nuotr.

Lietuvių Enciklopedijos 
leidyklos ir lietuvių organi
zacijų sudaryto komiteto su
rengtas dr. Juozo Girniaus 
pagerbimas jo amžiaus 75- 
rių metų sukakties pagrindu 
įvyko birželio 3 d. So. Bos
tono Lietuvių Piliečių d-jos 
salėje. Susirinko gana daug 
Bostono ir apylinkės lietuvių 
šviesuomenės, kuri aukštai 
vertina sukaktuvininko veik
lą ir kūrybą.

Pagerbimą pradėjo ir už
baigė Lietuvių Enciklopedi
jos leidėjas Juozas Kapočius, 
o jį pravedė Zita Lebedžiūtė 
- Krukonienė. Apie sukaktu
vininko veiklą ir kūrybą kal
bėjo So. Carolinos universi
teto profesorius dr. Ignas 
Kęstutis Skrupskelis. Jis iš
ryškino dr. J. Girniaus darbą 
Lietuvių Enciklopedijoje, Ai
duose ir Ateitininkuose, ieš
kant vis naujų bendradarbių 
ir talkininkų, keliant reikalą 
palaikyti galimai glaudesnį 
ryšį su tautos kamienu tėvy
nėje. Iš sukaktuvininko gau
sybės straipsnių ir eilės kny
gų kalbėtojas išskyrė veika
lus "Tauta ir tautinė ištikimy
bė", o taip pat "Žmogus be 
Dievo". Tai knygos, kurios 
iš rankų į rankas ėjo Lietu
voje.

Pats sukaktuvininkas sa-

........  13 
vo žodyje pabrėžė, kad jis 
nenorėjo trauktis iš Lietuvos, 
o kai jau pasitraukė, tai norė
jo dirbti tik Lietuvos labui. 
Jis visuomet norėjo ir nori 
grįžti į Lietuvą, kuri jau pa
siekė ribotos laisvės. Jei ne 
mes, tai bent mūsų vaikai su
lauks jos pilnosios laisvės.

Daug kas sukaktuvininką 
sveikino žodžiu ir raštu ne 
tik iš laisvojo pasaulio, bet ir 
Lietuvos. Juose reiškiama dr.
J. Girniui padėka už bran- 
džius darbus, kurie reikšmin
gi lietuvių tautos dvasinio at
gimimo ugdymui.

VEIKLUS 
PROFESIONALAS

Dr. Edmundas Saulius 
Cibas, baigęs Harvardo uni
versiteto medicinos fakultetą, 
dirba Brigham & Women's 
Hospital Bostone. Šalia savo 
tiesioginio darbo jis dažnai 
skaito paskaitas aktualiais 
medicinos klausimais. Šie
met jis vėl Harvardo medici
nos fakulteto rėmuose orga
nizuoja penkių dienų kursus 
tiems gydytojams, kurie nori 
susipažinti su naujais mokslo 
pasiekimais patologijos, o 
ypač citologijos srityje. Kur
sai vyks birželio 25-29 die
nomis Ritz-Carlton viešbuty
je Bostone. Pernai jo suor
ganizuoti tos rūšies kursai 
sukėlė didelį susidomėjimą ir 
praėjo labai sėkmingai.

Pažymėtina, kad Dr. Ed
mundas Saulius Cibas neuž
sidaro vien tik savo profesi
jos reikaluose, bet reiškiasi ir 
lietuviškame gyvenime. 
Kaip geras pianistas, nese
niai Baltų d-jos koncerte jis 
akompanavo smuikininkei 
Elenai Kuprcvičiūtci-Bergcn, 
o paskutiniu metu rašytojo 
Antano Gustaičio šermenyse 
pasakė atsisveikinimo kalbą 
Bostono aukštesniosios litua
nistinės mokyklos vardu.

• 1991 m. BALANDŽIO 
7 d. So. Bostono Lietuvių 
Piliečių d-jos trečio aukšto 
salėje koncertas, kurio pro
gramą atliks sol. Irena Mil
kevičiūtė, sol. Virgilijus No
reika ir pianistė Gražina 
Landsbergienė - visi iš Lie
tuvos.

„LAISVĖS VARPAS”

Vienintelė lietuvių greito 
viešo susižinojimo priemonė 
Bostono ir apylinkės lietuviams 
yra Laisvės Varpo lietuvių ra
dijo programa, perduodama lie
tuvių ir anglų kalba kiekvieną 
sekmadieni 9:00-10:00 vai. ryto 
iš radijo stoties WCAW — FM 
98. Jos vedėju yra Petras 
Viščinis, 173 Arthur St., Brock
ton, MA 02402, telefonas: (508) 
586-7209. Programos metu sku
biais reikalais skambinti į radi
jo stotį telefonu: (508) 587-9898. 
Žinias galima perduoti Faxu, 
skambinant telefonu: (508) 
586-7209. Tuo tarpu telefonas ir 
Fax yra toje pačioje telefono lini
joje, tad dėl žinių perdavimo 
Faxu reikia pirma paskambin
ti telefonu, prašant, kad būtų 
įjungtas Fax.
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LEMONT
PAVASARIO MADOS 

LEMONTE

Pasaulio lietuvių centre 
Lemonte, III. buvo suruošta 
madų paroda - "Pavasari, tik 
tau", Rengimo komitetas, va
dovaujamas Genės Rimkie
nės ir Laimos Trinkūnicnės, 
sukvietė modeliuotojas ir 
modeliuotojus. Modeliavo 
mamos, tėveliai, vaikučiai ir 
močiutės. Tai buvo šeimos 
madų paroda. Modeliai buvo 
labai įvairaus amžiaus ir ne
šiojo įvairių dydžių drabu
žius. Kai kurie drabužiai bu
vo paimti iš parduotuvių, kiti 
pačių siūti, o dar kiti mode
liuotojų nusipirkti sau.

Madų parodą labai su
maniai koordinavo Dalia 
Bartkienė, Giedrė Mereckic- 
nė ir Vida Murray. Jos sten
gėsi parodyti, kad nesvarbu 
amžius, ūgis ar svoris, kad 
kiekviena moteris labai ne
sunkiai gali sau prisitaikyti 
drabužius ir atrodyti gražiai 
bei patraukliai. Amerikoje 
drabužių pasirinkimas labai 
didelis ir jų kainos prieina
mos. Modelius ir jų mode
liuojamus drabužius apibū
dino Silvija Radvilienė. Salė 
buvo pilna viešnių ir svečių. 
Moterys mėgsta tokius subu
vimus, nes čia galima pakri
tikuoti, pakomentuoti ir sma
giai tarpusavy pasišnekučiuo

Pasaulio Lietuvių Centre, Lemonte, suruoštoje madų paro
doje savus rūbus modeliavo (iš kairės) Irena Kriaučeliūnienė, 
adv. Ričardas Burba ir Linda Burbienė.

Aukos a.a. Albino Subačiaus 
vardui įamžintic

LIETUVOS ATSTATYMO 
FONDUI AUKOS

100 dol.....P. Damijonaitis
60 dol.......A. Z. Kalvaičiai
Po 50 dol....V.S. Abraičiai, P.S.

Laniai, Ed. Kryženekus ir 
vaikai, Joan Depuy ir vaikai, 

25 dol....... A. Žindžius,
Po 20 dol... J.J. Daugėlai, V.

Andrulis, G. Lapenas, M.
Rumbaitis, K. Bražėnas, V.
Kvetkus, Br. Snarskis

15 dol........ F. A. Dippcl,
Po 10 dol....K. Žolynas, J.

Purienė, V. Šileikienė, AJ.
Sodaičiai, J. Kapčius, S.
Daržinskas, V. G. Balčiūnai, 
J. R. Budreikos, J. Bagdonas,
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Pavasarį surengtoje madų parodoje Lemonte modeliavo 
vaikai, tėveliai ir močiutės. Nuotraukoje iš kairės: Vika Gylytė, 
Kristina Jonušaitė ir Marija Domanskylė. Antroj eilėj: Monika 
Gylytė, Dana Gylienė ir Lydija Ringienė.

SLA 136 kuopos finansų sekretoriui

A. A.

KAZIMIERUI GAIŽUČIUI

mirus, jo žmonai URŠULEI, sūnui 
Petrui, giminėms ir artimiesiems, 
reiškiame gilią, užuojautą

A. ir A. Jonaičiai
A. ir B. Pautieniai
I. ir M. Stankai

J. ir A. Kazėnai

ti. Viešnioms labai manda
giai ir elegantiškai patarnavo 
vyrai. Ir taip besigėrint mo
deliais ir jų drabužiais labai 
greitai prabėgo laikas. Pa
tenkintos skubėjome namo. 
Pelnas paskirtas Pasaulio lie
tuvių centro išlaikymui. Gau 
sus atsilankymas į šią madų 
parodą mus tikina, kad vis

St. Sarauskas. 
viso 640 dol.

TAUTOS FONDUI 
AUKOJO

Po 20 dol....A.M. Jagučiai, O.N
Karašos, J. Bartkus.

Po 10 dol....J. Ambrazaitis, J.
Lepeška, B.Pūkelevičiūtė, A. 
Ileikis.
viso 100 dol.

LIETUVIŲ FONDUI 
AUKOJO

Po 25 dol....N. Subačius, dr. V.
Majauskas

Po 20 dol....J. Janušaitis, O. 
Zdaržinskas,

10 dol......... K. Jankauskas,
viso 100 dol.. 

daugiau ir daugiau užmies
čiuose gyvenančių lietuvių 
jungiasi į Centro veiklą.

Bronė Nainienė

A. A.

KAZIUI GAIŽUČIUI

mirus, ansamblietei - žmonai 
URŠULEI, sūnui su šeima ir 
giminėms gilią užuojautą, reiškia

ČIURLIONIO ANSAMBLIS

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 

DIRVOS
PRENUMERATĄ

» i MIS
CAPE CODO LIETUVIAI

Vis daugiau lietuvių įsi
kuria gražiajame Cape Code. 
Tolygiai ten auga ir stiprėja 
lietuvių veikla, kurią organi
zuoja Lietuvių Bendruome
nės Cape Codo apylinkė, da
bar vadovaujama Alfonso 
Petručio. Paskutiniu melu 
ten viešėjo Lietuvos linkli- 
ninkų komanda, atvykusi į 
Sporto šventę, vykusią Bos
tone. Ji susipažino su Cape 
Codo aplinka ir lietuviais, 
pabendravo su jais ir vienu 
autobusu vyko į demonstra
cijas Lietuvos reikalu Wash- 
ingtone. įdomu, kad vietos 
dienraštyje Cape Cod Times 
parašius apie tą išvyką į 
Washingtoną, atsirado naujų 
lietuvių, kurie ligi šiol lietu
viškoje veikloje mažai buvo 
žinomi. Jie finansiškai prisi
dėjo prie tos kelionės išlaidų 
padengimo. Tokiais minėtini 
dr. Jonas Bcmotavičius, įtei
kęs 100 dol., o taip pat Bun
da Charlas, skyręs 50 dol. 
Šalia to minimą išvyką pini- 
giškai parėmė uolūs tos kolo
nijos nariai: Židžnienė ir 
Vieškalnis, paaukoję po 50 
dolerių. Šalia peticijos Lie
tuvos reikalu, po kuria su
rinkta virš 900 parašų, išvyka 
į Washingtoną demonstraci
jai Lietuvos reikalu, buvo 
vienas svarbiausių įvykių 
vietos lietuvių gyvenime, su
stiprinusi ryšius su tautos ka
mienu ir padėjusiu jam kovo
je už laisvę.

ra
Juozas Mikonis
Realtor. Notary Public

Namų ir žemės pardavimas - nuomavimas

18021 Marcella Road
Suite 2

Cleveland, Ohio 44119
Bus. phone: 481-6900
Home phone: 531-2190

Iii 'Taupa
Litfiuanian Credit Union 

Lietuvių Tjedito kooperatyvas 

767 Lašt 185tfi Street

Cfcvetand, Ofiio 44119
(216) 481-6677

įsikūręs Nuosavuose Namuose

Taupykite ir Skolinkitės vieninteliame lietuvių kredito 
kooperatyve Ohio valstijoje.

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

Visi Bankiniai Patarnavimai

Mokame Aukštesnius Nuošimčius Už:
Taupymo Sąskaitas, Certifikatus, IRA, Čekiu Sąskaita, ir t.L

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,
Buckęye Cards, Notaro patarnavimai, U.S. Savings Bonds, ir t.t.

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

Mūsų Tikslas: Ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas.
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GEGUŽINĖ
ŠĮ SEKMADIENĮ

Joninių gegužinė Dirvai 
paremti, turėjusi įvykti bir
želio 24 , dėl lietaus buvo 
perkelta į šį sekmadienį, lie
pos 1-mąją dieną toje pačio 
je vietoje: dr. Vytauto ir Al
donos Mauručių sodyboje: 
8459 Bridleyhurst Trail, 
Kirtland, Ohio. ( Nuo Lietu
vių Namų #6 keliu važiuoti į 
rytus iki #306 kelio ir sukti į 
dešinę - į pietus. #306 keliu 
važiuoti iki Bridlehurst Trail 
- pirmas keliukas kairėje pu
sėje. Nuo #306 kelio dešimtas 
namas ir bus gegužinės sody
ba.)

Gegužinės pradžia 1 vai. 
po piet. Bus trumpa Joni
nių programa, skambės dai
nos. Visi galės pabandyti 
laimę loterijoje. Bus skanių 
užkandžių ir gėrimų.

Visi maloniai kviečiami 
dalyvauti šioje gegužinėje ir 
paremti Dirvą, Švenčiančią 
septyniasdešimt penkerių 
metų sukaktį.

Rengėjai

• JUOZAS STEMPUŽIS 
ilgametis Tėvynės Garsų ra
dijo programos vedėjas ir re 
daktorius, veiklus visuome
nininkas besireiškiąs lietu
vių ir amerikiečių aplinko
je, šį savaitgalį paminėjo 70 
metų amžiaus sukaktį. Su
kaktuvininkui ir bendrada
rbiui linkime dar daug gra
žių, šviesių ir darbingų 
metų!

• GRANDINĖLĖS šoke 
jai gavo Sovietų Sąjungos 
vizas kelionei į Lietuvą. Il
gai lauktą kelionę jie prade
da iš Clevelando birželio 28 
d. ir sugrįš į namus liepos 
13. Kelionėje dalyvaus 45 
Grandinėlės nariai bei jų 
vadovai.

Grandinėlės administra

torė Aleksandra Sagienė per 
Tėvynės Garsų radiją 
pareiškė:

"Mums pasitaikė didžiau
sia laimė - iš Amerikos nu
vežti Grandinėlės šokėjus į 
Lietuvos tautinių šokių šven 
tę!"

Paklaustas, ar Grandinė
lės šokėjai pasiruošę, meno 
vadovas Liudas Sagys atsa
kė:

"Jau iš rudens pradėjau 
ruošti šokių šventės progra
mas. Mes esam lengvi, ga
lim aukštyn pašokti ir grei
čiau pabėgti negu prieš me
tus laiko. Jų pasirodymas 
bus geras. Jie pamatys Lie
tuvą."

Linkime Grandinėlei lai
mingo skrydžio. (js)

• DR. VLADAS IR LILI 
BLOŽĖS, Strongsville, OH, 
įsijungė į Dirvos 75 metų su
kaktuvinį vajų, įnešdami 
1000 dol. Clevelando va
jaus komitetui

Dr. Vladas Bložė yra bu
vęs Vilties draugijos valdy
bos vicepirmininkas, o šiais 
metais išrinktas Vilties d-jos 
revizijos komisijos pirminin 
ku.

Dėkojame už paramą.

• LIETUVIŲ KULTŪRI 
NIO DARŽELIO valdyba 
liepos 21, šeštadienį, rengia 
savo metinį pobūvį gražioje 
Gwinn sodyboje, Bratcnahl. 
Bus įdomi kamerinės muzi
kos programa ir skanios vai
šės. Visi kviečiami dalyvau 
ti ir paremti Kultūrinio dar
želio naujus projektus. Pra
džia 6 vai. vakaro.

Bilietas 25 dol. asmeniui. 
Juos galima įsigyti Taupoje 
pas Gražiną Vamclicnę, tel. 
481-6677.

• LIEPOS 22, sekmadie
nį, 12 vai. Lietuvių kultūri
niame darželyje bus atideng - 
tas naujas Lietuvos atgimi
mo patriarcho dr. Jono Ba
sanavičiaus biustas, kurį iš
liejo skulptorius Ramojus 
Mazoliauskas. Smulkesnė 
šių iškilmių programa bus 
paskelbta vėliau.

• STANISLOVAS BY- 
ŠEWSKIS, lenkų poetas, 
sukūrė eilėraštį "Lietuva", 
kurio pirmosiose eilutėse 
skamba šie žodžiai: "Lietu
va! Pasaulis klausosi tavo 
laisvės dainos, kurią dainuo 
ji jėgos kupina širdimi ..."

Eilėraščio kopiją Tėvy
nės Garsams atsiuntė prof. 
dr. Jcszy Maaciuško, ir auto 
rius žada parūpinti vertimus 
lietuvių ir anglų kalbomis.

(js)

Kun. Gediminas Kijauskas. S. J.

KUN. G. KIJAUSKAS - 
SUKAKTUVININKAS

Laikas bėga greitai. Dar 
taip neseniai šventėm kun. 
Gedimino Kijausko 25-rių 
metų kunigystės sukaktį, o 
štai birželio aštuonioliktą su 
kako jau ir trisdešimtis metų 
jam einant Dievo pašauktu 
keliu. Be to, birželio 29 d. 
kun. Gediminas Kijauskas 
sulauks ir šešiasdešimt savo 
amžiaus metų.

Ta proga, parapijos sve
tainėje po pamaldų, vyr. 
skaučių Židinio iniciatyva, 
buvo suruoštas šeimyniškas 
pasveikinimas Klebonui, į 
kurį įsijungė ir vietinės or
ganizacijos. Po gražių pade 
kų įvertinant intensyvų kle
bono darbą ir gausių linkė
jimų, žodį tarė pats soleni- 
zantas ir su visais pasidalino 
didžiuliu gimtadienio tortu.

Tėvynės Garsų radijas ir 
Dirva sukakčių proga linki 
kun. Gediminui daug svei
katos, stiprybės ir džiaugs
mo darbuose Bažnyčiai ir 
Tėvynei Lietuvai.

JURGIS MALSKIS
SUKAKTUVININKAS

Aktyvus visuomeninin
kas Jurgis Malskis š.m. Lie
pos 4 d. švenčia 80 metų 
kakti. Clevelando lietuvių 
visuomenei jis žinomas, kaip 
nenuilstamas veikėjas, kultū
rininkas, kalbėtojas ir entu
ziastingas lietuvišku reikalų 
rengėjas.

Daug metų vadovavęs 

Clevelando LB Apylinkei 
paliko gerus prisiminimus, 
kai kolonija klestėjo kultū
riniais renginiais ir tautine 
veikla. Tačiau jo aktyvumas 
nesiribojo vien Lietuvių Ben
druomenės veikla, jis reiškėsi 
plačiai ir kitose organizacijo
se: JAV LB Kultūros Tary
boj, Ramovėnuose, Dievo 
Motinos parapijoj ir kitur. 
Dar ir šiandien jo aktyvumas 
visur jaučiamas. Jo talkos 
šaukiasi organizacijos ir kul
tūriniai vienetai į kurių kvie
timus visuomet palankiai ir 
su noru atsiliepia.

Šiuo metu Jurgis Malskis 
vadovauja gausiai pensinin
kų organizacijai. Negalima 
užmiršti ir jo aktyvią veiklą 
organizuojant Čiurlionio An
samblio 50-ties metų sukaktį 
iškilmingai atšvęsta prieš 
mėnesį. Šiuo vienetu ir to
liau jis rūpinasi padėdamas 
su lėšom jų kelionei į Lietu
vą. Šalia minėtų pareigu jis 
yra LB Ohio Apygardos val
dybos narys.

Šiam nenuilstamam vi- 
suomeninkui linkime geros 
sveikatos ir dar daug kūry
bingų ir veiklių metų.

(ib)

• VINCAS APANIUS iš
rinktas Clevelando Kultūri
nių Darželių federacijos pir
muoju viceprezidentu ir 
taip pat Ohio valstijos sodų 
bei parkų planavimo Sąjun
gos gegužės mėnesio išskirti 
niu nariu.

Ohio Landscapers Assn. 
profesinis žurnalas skiria iš
tisą puslapį Vinco Apaniaus 
profesinės karjeros aprašy
mui.

Gyvendamas Chicagoje, 
Vincas Apanius sodininkys
tės žurnale radęs skelbimą, 
kad ieškomas sodininkas 
Bratenahl esančiai Gwinn 
Estates sodybai. Gavęs dar
bą persikėlė čia ir toliau plė 
tė ryšius sodininkystės pro
fesijoje - tapo Gardcn Cen
ter nariu, paskaitininku. Pa
galiau 1957 m. įsteigė savo 
bendrovę "Bettcr Lawns & 
Gardens".

Po trisdešimties metų dar 
bo sodų bei parkų planavi
mo profesijoje, Vincas Apa-
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nius išėjo į pensiją, palikęs 
įpėdinystę ne tik savo sūnui 
Aleksui, kuris yra Clevelan
do sodų centro egzekutyvi- 
nis direktorius, bet ir eilei 
žymių amerikiečių sodinin
kų.

Savo profesinę patirtį ir 
darbą Vincas Apanius dabar 
skiria lietuvių klausimams, 
vadovaudamas Lietuvių 
Kultūriniam Darželiui, kuris 
jo priežiūroje yra atnaujina
mas ir gražinamas. (js)

• IZABELĖS JONAI
TIENĖS laiškas - kuriame 
ji klausia, kodėl amerikie
čiai garbina Gorbačiovą, o 
tylomis praeina pro savo ve 
teranus, kurie kovojo už 
Amerikos garbę ir laisvę, ne 
teko gyvybių, ar tapo inva
lidais, - buvo atspausdintas 
birželio 22 d. Clevelando 
savaitraštyje The Plain Dea- 
lcr.

I. Jonaitienė taip pat pa
brėžia, kad Gorbačiovas yra 
tas pats žmogus, kuris pa
skelbė ekonominę blokadą 
Lietuvai, tramdė armėnus ir 
gruzinus, laikė prispaudęs 
Rytų Europos kraštus. Ir 
klausdama - "... ką gero 
Gorbačiovas padarė Ame
rikos žmonėms, kad jie jį 
taip garbina?" - baigia sa
vo laišką Izabelė Jonaitienė.

(js)

• DENNIS ECKART - 
kongresmanas kuriam pri
klauso Mentor rajonas, - su 
vežimėliu buvo atvežtas į 
Atstovų Rūmų pasėdį, kad 
galėtų balsuoti už JAV kon
stitucijos papildymą straips
niu, kuriuo būtų draudžia
ma paniekinti Amerikos vė
liavą. Konstitucijos papildy 
mui reikalinga 2/3 balsų 
dauguma nebuvo surinkta.

(js)

• DAIL. AUDREY 
SKUODAS meno kūrinių 
parodą šiuo metu vyksta Cle
veland Center for Contcmpo- 
rary Art, 8501 Camegie Avė. 
Paroda bus atidaryta iki bir
želio 30 d. ir galima lankyti 
nuo 11 vai. įėjimas laisvas. 
Audrey Skuodas, lietuvių 
kilmės, yra dėstytoja Clcve- 
lando meno institute.

• LKVS "RAMOVĖ" 
Clevelando skyrius, matyda
mas sunkią laisvėjančios Lie
tuvos į pilną nepriklausomy
bę padėtį, paskyrė auką tūks
tantį dolerių ir nusiuntė į mi- 
nisterės pirmininkės Kazi
mieras Prunskienės atidarytą 
Švedijoje sąskaitą: Kazimie
ra Prunskienė, Foerenings 
Banken No 57201600 Litua- 
niens Sjaelvstaendighcts 
Fond, Slockholm, Swcden.

• JUOZAS B. NATKE
VIČIUS, Arėjo ir Juditos 
Natkevičių sūnus, š.m. birže
lio 8 d. baigė Univcrsity 
School gimnaziją ir gavo 
brandos atestatą. Jis yra pri
imtas ir rudenį pradės studi
juoti inžineriją Ohio Miami 
universitete.
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• DIRVA ateinančią 
savaitę, dėl JAV nepri
klausomybės šventės - 
liepos 4 d., neišeis. Se
kantis numeris išeis lie
pos 12 d. data.
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• DIRVOS NOVELĖS 
KONKURSUI gautos šios 
novelės: Abaro - PASKU
TINĖS SŪPUOKLĖS, Zig
mo Kunoto - GINKLANE
ŠIO GODA, Juliaus Varno - 
ŠIŲ LAIKŲ ISTORIJA, Žio
go - PAŽADAS, Fleitos - 
KOMPOZITORIUS, A. La
po - RANKOS, Keleivio - 
NIPPERS1NK.

Jury komisija sudaryta iš 
Los Angelėje ir apylinkėje 
gyvenančių asmenų: Milto- 
nas Starkus - rašytojas ir bu
vęs ilgametis Lietuvių Dienų 
redaktorius, Viltis Jalulicnė - 
aktorė ir bibliotekininkė, 
Petras Maželis - dramos 
režisierius. Koordinatorė 
Rūta Klevą Vidžiūnienė - 
Dirvos bendradarbė, Lietuvių 
Žurnalistų S-gos pirmininkė.

10 MILIJONŲ DOVANA
LIETUVAI

Birželio 19 senatorius 
Danicl Patrick Moynihan Se
natui pateikė įstatymo projek
tą ("Bill"), kuris siūlo papil
dyti 1961 metų "užsieniui 
pagalbos" aktą ir skubos ke
liu Lietuvai paskirti 10 mili
jonų humanitarinę pagalbą.

Kiek skirtingą to paties 
įstatymo versiją prieš kelias 
dienas Senatui pateikė ir se
natorius William L. Arm- 
strong. Jo įstatymas siūlo 
taip pat 10 mil. sumą.

Įstatymo projekte sako
ma, kad Lietuvoje susidariusi 
pavojinga padėtis ir kad Lie
tuvos žmonės skubiai reika
linga vaistų, medikamentų, 
maisto ir rūbų.

Šių įstatymų projektai

Angelė Nelsienė su mažumos Atstovų Rūmuose vadu Ro
bert H. Michel (R-IL), kurio dėka jai pasisekė metų pradžioje 
suorganizuoti Amerikos baltų atstovų susitikimą su prezidentu 
Bush.

DIRVOS FAX 
(216) 431-1614

atsirado Senate dėka ištver
mingos ir pasiaukojančios 
Angelės Nclsicnės akcijos 
Washingtone. Tą akciją ji 
vykdė beveik tris mėnesius, 
tarėsi su senatorių štabų na
riais ir pačiais senatoriais ir 
aprūpino juos reikiama infor- 
macaija ir dokumentais.

• ČESLOVAS KARA- 
LIS, 59 m. amžiaus, inž. Val
do Adamkaus brolis, gyve
nęs Lemont, III., birželio 21 
d. žuvo automobilių katastro
foje. Nuliūdime liko žmona 
Violeta, keturi sūnūs, sesuo 
ir kiti artimieji.

• S. KUZMICKAS, S. 
Monica, Ca., keisdamas ad
resą, pridėjo Dirvai paremti 
auką 20 dol. Ačiū.

JAV PROFESORIUS Į 
LIETUVĄ

Univcrsity of Califomia, 
Los Angeles profesorius dr. 
Algirdas Avižienis sutiko 
priimti kvietimą rektoriaus 
pozicijai Vytauto Didžiojo 
Universiteto Kaune - rašo 
The New York Times, bir
želio 18 d. laidoje. Pažymi, 
kai VDU buvo uždarytas 
1940 metais, Sovietų Sąjun
gai okupavus Lietuvą. Ir 
dabar, beveik po 50 metų 
universitetui atsidarius, pir
masis rektorius bus Califor- 
nijos universiteto kompiu
terių mokslų profesorius, į 
Ameriką iš Lietuvos atvy
kęs būdamas 12 metų.

Dr. A. Avižienis dalyva
vo 1989 m. balandžio mėn. 
konferencijoje Kaune, duo
damas pagrindinę paskaitą 
apie UCLA struktūrą valsty
binių mokyklų sistemoje. 
Konferencijos metu buvo 
padarytas sprendimas atkur
ti universitetą, ncpriklauso-

Mečys Valiukėnas, naujasis Tautinės S-gos garbės narys, sveikinamas dr. L. Kriaučeliūno ir 
gen. konsulo A. Simučio Tautinės S-gos seime Bostone.

mą nuo sovietų kontrolės. 
"Tikslas buvo ne prašyti lei
dimo, bet paskelbti universi
tetą atidarytu" - cituoja NY 
TIMES dr. A. Avižienį. 
"Laikraščiai atspausdino ži
nią, visi buvo laimingi ir nie
kas nesakė 'ne'. Jie negalėjo 
rasti įstatymo, draudžiančio 
atidaryti universitetą".

Prof. dr. A. Avižienio 
idėja - pritaikyti Amerikos 
stiliaus santvarką universi
tetui, - yra radusi entuzias
tingo pritarimo profesūros 
ir studentų tarpe. Jis planuo
ja verbuoti universitetui va
kariečius profesorius ir bai
giančius studentus, įvesti an
glų kalbą kaip antrąją valsty
binę kalbą - nustumiant ru
sų į trečiąją, nustatyti lanks
tesnes pirmųjų metų ir la
biau akcentuotas baigiamų
jų metų aukštesniojo lavi
nimosi programas.

Pirmosios clasės, 180 stu
dentų, šiuo metų yra baigia
mųjų egzaminų eigoje.

(js)
Pastaba: prof. dr. A. Avi

žienio kelionei į Lietuvą vizos 
išdavimas buvo sulaikyls ir iki 
šiol ji nėra gauta.

PASAULIO 
UNIVERSITETŲ 
REKTORIAMS

1989 metais Kaune at
kurtas Vytauto Didžiojo uni
versitetas, kurį sovietų val
džia uždarė 1950 metais siek 
dama prislopinti lietuvių tau
tinės kultūros raidą. Pagal 
Statutą universitetas yra ne
priklausoma, savarankiška 
aukštoji mokykla, kurios pro 
fesoriams, dėstytojams ir stu
dentams užtikrinama sąžinės 
ir pasaulėžiūros laisvė. La
bai svarbus universiteto ypa
tumas yra tai, kad jo valdy
me dalyvauja Lietuvos ir 
Lietuvių išeivijos mokslinin
kai - senatą sudaro 48 Lietu
vos profesoriai ir 48 išeivijos 
profesoriai iš JAV, Kanados, 
Europos ir Australijos uni
versitetų.

1990 metų gegužės mė
nesį Vytauto Didžiojo uni
versiteto rektoriumi senatas 
išrinko Kalifornijos univer
siteto profesorių, pasaulyje 
garsų informatikos specia

Būrio draugų ir artimųjų apsupti balandžio 22 d., Los Angeles 
Tautinių Namų didžiojoje salėje, labai darnaus vedybinio gyve
nimo keturiasdešimtąją sukaktį gražiai paminėjo veiklūs ir popu
liarūs buvę 'kanadiečiai’, dabar jau daugelj metų įsikūrą saulėto
je Kalifornijoje - Bronė ir Juozas Dzenkaičiai. Juozas Dzenkai- 
tis - ilgametis Los Angeles Radijo Klubo iždininkas, priklauso 
Saulių Sąjungai, Sv. Kazimiero bažnyčios komitetui, veiklus Tau 
tinių Namų dalininkas. Bronė Dzenkaitienė, visuomet besišyp
santi, darbšti visų parengimų pagelbininkė, aktyvi Dukterų Drau
gijos narė. Sėkmės ir ilgiausių, laimingų metų Bronei ir Juozui!

(rs)

listą Algirdą Avižienį. Iki 
šiol sovietų valdžia neleidžia 
rektoriui A. Avižieniui at
vykti į universitetą ir pradėti 
darbą.

Vytauto Didžiojo univer
siteto senatas prašo Jus kreip 
tis į sovietų vyriausybę, kad 
nebūtų daromos kliūtys prof. 
A. Avižieniui kaip galima 
greičiau atvykti į Lietuvą.

Vytauto Didžiojo univer
siteto senatas

(LIC)

• SIUNČIANT DIDE
SNES KNYGŲ siuntas į 
Lietuvą, patogiausias ir pi
giausias tam būdas yra pasi
naudoti vad. "M-Bag Mail." 
JAV paštas nemokamai parū
pina patogius medžiaginius 
maišus. Persiuntimo tarifas 
tada yra tik 72 centai už sva
rą. "M-Bag Mail" tinka siun
čiant vienam adresatui nema

žiau, kaip 15 svarų knygų ar 
kitų spausdinių. Visos siun
tos svoris negali viršyti 66 
svarų.

Dėl smulkesnių informa
cijų galima kreiptis telefonu 
(312) 434-4545 arba laišku į 
Lithuanian Research and 
Studies Center, Ine., 5620 S. 
Claremont Avenue, Chicago, 
IL 60636.

Skaitykit ir platinkit
DIRVĄ

"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
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