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Tuscios

Kiek Galima

Pasitikėti

Kai skaitysite šj Dirvos numerį, bus praėję trys mėnesiai 
nuo tos baisiosios sausio 13 d. nakties Vilniuje, kada gindami 
laisvės simbolius - Parlamentą, TV bokštą ir kitus pastatus 
nušauti ir tankų suvažinėti iš gyvenimo išėjo 16 gynėjų ir nuo

žaizdų kraujavo'600 sužeistųjų. Nuotrauka daryta iš Konarskio 
gatvės, sovietiniams kariams dar nespėjus iššaudyti gatvės 
šviesas. Ją darė mūsų bendradarbis Algimantas ŽižiOnas.

* * *

Amerika?
Vytautas Meškauskas

Vėl daug sykių girdėtas 
skundas. "Bushas ragino 
mus sukilti, o kai tai pada
rėm, jis niekuo nepadėjo" - 
dejuoja nuo Saddamo armi
jos bėgdami kurdai. Panašiai 
skundėsi Lietuvos partizanai, 
Vengrijos sukilėliai, Cubos 
vaduotojai, ’contras' Lotynų 
Amerikoje ir daug kitur. Fak 
tinai Amerikos prezidentai 
niekur nedavė formalaus pa
žado, bet sukėlė viltis, kurios 
neturėjo realaus pagrindo. 
Kaip sunku JAV išsirengti į 
karą - visi matėm iš pasiruo
šimų gelbėti Kuveitą.

Čia susidūrėm su JAV 
užsienio politikos principu, 
kad tarptautinės sienos ir te
ritorijų integralumas turi būti 
respektuojami pasaulio sta
bilumo labui, visiškai vistiek, 
kas tuo metu tas sienas val
do. Tai pateisino Kuvaito 
emiro gelbėjimą ir dabartinį 
nesikišimą į Irako vidaus rei
kalus.

Antras principas yra 
Amerikos tradicinis noras pa 
dėti įsigalėti žmonių teisėms 
ir tautų apsisprendimui. Tas 
principas reikalauja padėti 
kurdams ir šiitams pietinia
me Irake.

Labai dažnai tie princi
pai susikerta. Kaip gali JAV 
protestuoti dėl sovietų elge
sio Pabaltyje ar palestiniečių 
persekiojimo Izraelyje, jei 
jos pačios nieko nedaro de
šimt tūkstančių žmonių sker

Verbų sekmadienio procesijoj Dievo Motinos parapijoj, 
Clevelande, jaunieji parapijiečiai neša verbas. Iš kairės: 
M. Rukšėnas, M. Laniauskas, L. Balys, M. Idzelis ir T. Bartkus.

V. Bacevičiaus nuotr.

dynių akivaizdoje Irake? - 
klausia administracijos poli
tikos kritikai.

Maišatį įneša ir žvalgy
bos veikla. Laikraščiuose 
pasklido žinios, kad ČIA iš 
tikro smarkiai veikė Kurdų 
tarpe, nors faktinai adminis
tracija realiai tikėjosi kariuo
menės sukilimo prieš Sadda- 
mą, nors iš tikro tai būtų tik 
Hitlerio pakeitimas Himmle- 
riu ar Stalino Berija. Žval
gybininkai, kad gautų infor
macijų greičiausiai pažadėjo 
pagalbą sukilimo atveju, nors 
tam neturėjo teisės, bet iŠ jų 
negalima buvo laukti ir per
spėjimo; kad iš mūsų val
džios jokios pagalbos negali 
laukti.

Juk ir mūsų atveju, britų, 
o vėliau ir amerikiečių žval
gybos tik tada susidomėjo iš
eivių politine veikla, kai 
joms prireikė informacijų 
apie Sovietų Sąjungą, jos

fa
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tolimesnius planus ir pasi
ruošimus. Apie tai nebuvo 
viešai kalbama iki brito Tom 
Bower knygos The Red Wcb 
pasirodymo, apie kurią jau 
kelis kartus rašėm. Žvalgy
bos institucijų parama mūsų 
veiksniams turėjo sužadinti 
artėjančio išlaisvinimo vil

tis, kas savo keliu tik padidi
no aukų skaičių. Niekas ta
čiau negali atsisakyti žvalgy
bos ir uždrausti jai, renkant 
informacijas, duoti suprasti 
daugiau negu iš tikro yra, o 
žmonės bėdoje kaip skęstan
tis griebiasi šiaudo.

Grįžtant prie Irako reikia 
atsiminti, kad Irako išlaiky
mas dabartinėse sienose bu
vo sąlyga plačiai koalicijai 
prieš Kuveito pagrobimą. Ir 
dabar turkai neįsilaidžia pa
bėgėlių kurdų į savo terito
riją. Jie dąpnesuvirškino ten 
iš seniarfgyVenai^hi dešimt 
milijonų kųr^. .Iranas įsi- 
leidžfąfnes 'ppcj7šienųp»akei- 
timoVū Iržk^.^gagalijlu, jei 
bus įfendi&os Saugu
mo TaiybĄsįpriirrįįgts paliau
bų su Iraku sąlygos, paliekan 
čios sankcijas, jos gali prives 
ti prie Saddamo likvidacijos. 
(Žiūrėk Apžvalga)

Kaip ten toliau būtų, 
šiuo metu, sprendžiant iš 
spaudos puslapių, greitos per 
galės jausmas yra gerokai su
gadintas. Nors, pavydžiui, 
N.Y. Times savo vedamuose 
prezidento politikai pritaria, 
beveik visi kolumnistai Bu- 
shą kritikuoja. W. Safire net 
sarkastiškai siūlo per didįjį 
pergalės paradą pademon
struoti sužalotų kurdų pabė
gėlių vežimą!

Ateičiai reikėtų atsimin-

PEN KONGRESAS SVARSTĖ 
LIETUVOS KLAUSIMĄ

te,
Kovo 15-18 d. Bųdapeš- 
Vengrijoje, įvykusioje 

Tarptautinio PEN (Pasauli
nės rašytojų sąjungos) kon
ferencijoje svarbią vietą užė
mė ir Lietuvos klausimas. 
Dėl nežinomų priežasčių į 
konferenciją neatvykus lietu
vių PEN atstovams, šį centrą 
atstovavo A. Landsbergis 
(NY). Savo pranešime "Lais 
vės džiunglės iš Vilniaus TV 
bokšto perspektyvos", jis na
grinėjo "nacionalizmo" sąvo
ką sausio 13 d. įvykių švie
soje ir ragino vidurio-rytų 
europiečius "įsiklausyti į Lie
tuvos demokratinių instituci
jų gynėjų dainą".

Konferencijoje dalyvavę 
du maskviečiai rusų PEN 
centro atstovai griežtai pa
smerkė Kremliaus diktatūrą 
ir išreiškė simpatijas Lietu
vai. Iš Minsko į suvažiavimą 
buvo atvykęs neseniai įsteig
to baltarusių PEN centro na
rys. Dalyviai ypač domėjosi 
Lietuvos klausimu - A. 
Landsbergis buvo paprašytas 
apie tai paruošti straipsnius 
čekų, rumunų, vengrų, ir kt. 
spaudai. (Vienas toks straips 
nis, "Baltijos valstybių byla",

ti, kad reikia atsargiai džiaug 
tis visuomenės nuotaikų 
Amerikoje pasikeitimų mūsų 
naudai. Visuomenė turi labai 
didelę įtaką į JAV politikos 
vairuotojus, bet galų gale nu
lemia JAV interesai ir realios 
galimybės. 

jau pasirodė Prahos žurnale 
POL, 1991 m. nr.l).

Vengrijos parlamente, 
Landsbergis turėjo keletą iš
samių pasikalbėjimų su ven
grų valdžios (MDF) ir opo
zicijos (FIDESZ) partijų at
stovais. Išryškėjo, kad nors 
opozicija norėtų aktyvesnės 
Budapešto politikos Baltijos 
valstybių klausimu, ji supran 
ta sunkią vyriausybės pozici- 
ją - Kremlius, subtiliai ir 
grubiai, tebespaudžia veng
rus. Visos vengrų partijos 
nepaprastai bijosi, kad staiga 
sugriuvus Sovietų Sąjungai, 
Vengriją užplūs pabėgėlių 
tvanas ir sunaikins jauną de
mokratiją. Dėmesio vertas 
parlamentaro Laszlo Korer 
(FIDESZ) pasiūlymas Sąjū
džiui Budapešte įsteigti "ne
valstybinį" informacijos biu
rą, kuriam atsirastų finansi
nės paramos. (ELTA)

SOVIETAI VĖL PAGROBĖ 
JAUNUOLĮ

Balandžio 3., Kaune, Jo
varų gatvėj, keturi vyrai, per
sirengę civiliais rūbais, pa
grobė Mindaugą Gedmintą, 
21 m. amžiaus. Suimant jį 
per galvą mušė rankiniu gink 
lu, įgrūdo į karinį sunkveži
mį ir nusivežė. M. Gedmin- 
tas pernai metais buvo pasi
traukęs iš sovietinės kariuo
menės Latvijoje.

Tokių jaunuolių pagrobi
mų įvairiose Lietuvos vietose 
nuolat pasikartoja.
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Jungtinės tautos jsitaiso dantis • Paliaubų sąlygos Irakui 
• Pergalė skėsta milijonų žmonių mizerijoje • 

Jelcinas aukštyn,Gorbačiovas žemyn.
Jungtinių T autų Saugu

mo Taryba pereitą ketvirta
dienį priėmė nuolatinių pa
liaubų sąlygas Irakui, kurios 
neturėjo precedento tos orga
nizacijos istorijoje. Kaip ži
nia, prezidentas Bushas vien- 
šališkai sustabdė karo veiks
mus prieš Iraką iki JT nusta
tys paliaubų sąlygas ir Irakas 
jas pasižadės vykdyti. Vi
sam tam numatytas toks pla
nas!

Tuč tuojau panaikinamas 
draudimas įvežti maistą ir ki
tus gyvybiniai reikalingus ci
vilius reikmenis. Generalinis 
Sekretorius turį paruošti pla
ną 9 mylių neutraliai zonai 
tarp Kuveito ir Irako. Balan
džio 17 d. Irakas turi leisti 
inspektuoti visas cheminių, 
biologinių ir atominių ginklų 
gamyklas, turimi ginklai turi 
būti sunaikinti, įskaitant ir 
raketas, galinčias nuskristi 
toliau kaip 90 mylių. Gegu
žės 2 d. Saugumo Taryba tu
ri nustatyti koks % Irako pa
jamų iš nafto eksporto turi 
tekti reparacijų fondui. Ge
gužės 17 d. panaikinamas 
naftos eksporto draudimas, 
jei iki to laiko Irakas sunai
kins savo CBA ginklus ir pil
dys kitus JT nutarimus. Bir
želio 1 d. Gen. Sekr. turi pri
statyti planą, kuriuos ginklus 
ateityje bus leidžiama Irakui 
įsivežti. Vėliau kas šešiasde
šimt dienų Saugumo Taryba 
patikrins Irako paliaubų sąly
gų laikymąsi ir panaikins 
draudimus importuoti kon- 
vencionalinius ginklus.

Visa tai numatyta 4.000 
žodžių dokumente, ilgiausio
je iki šiol priimtoje JT Sau
gumo Tarybos rezoliucijoje. 
Rašant šias eilutes dar nebu
vo žinomas Irako atsakymas. 
Normaliai, vyriausybė priė
musi tokias kraštą pažemi
nančias sąlygas, turėtų atsi
statydinti. Saddam Hussei
nas tačiau savo sosto neap
leidžia, nors kilus visuotinam 
pasipiktinimui dėl jo elgesio 
su kurdais ir šiitais, jis pas
kelbė amnestiją.

Vakarų spaudimas nu
kreiptas ne prieš Iraką, bet 
prieš Turkiją, neįsileidžian- 
čią šimtus tūkstančių kurdų 
pabėgėlių, susirinkusių prie 
jos sienos. Turkija aiškinasi 
negalinti jų priimti, nes nega
linti pasiūlyti jiems geresnes 
sąlygas, negu jie dabar turi 
Irako pusėje. Iranas tuo tar
pu pasirodė daug geresnis, 
jau įsileidęs 1,5 milijonų 
pabėgėlių, kuriems pagalba 
siunčiama iš Vakarų Euro
pos. Milijonų mizerija susi
laukė daug užuojautos JAV 

spaudoje. N.Y. TIMES 
A.M. Rosenthal kurdų trage
diją lygina su žydų holocous- 
tu. Žmonija, kuri negelbėjo 
žydų, dabar turi atsibusti. 
Dar esą laiko, bet ne daug - 
tik valandos ir dienos. Kitas 
kolumnistas Anthony Lewis 
teigė, kad Busho nauja pa
saulio tvarka atnešė nauja 
kraujo tvaną. Padėtis esanti 
blogesnė negu Irakui okupa
vus Kuveitą.

* * * *
Ne pagal planą einasi ir 

Gorbačiovui. Jis tikėjosi, 
kad Rusijos Aukščiausioji 
Taryba suvaržys Jelcino veik 
lą. Iš 1968 tos tarybos narių 
Jelcinas turėjo savo šalininkų 
tik truputį virš pusės. Tačiau 
posėdžiaujant ir besiginči
jant, o svarbiausia liaudies 
nepasitenkinimui dėl vis sun
kėjančių pragyvenimo sąlygų 
kylant. Tarybų Rusijos Aukš 
čiausioji Taryba Jelcinui, di
dele balsų dauguma davė tai, 
ko jis prašė. Jį įgaliojo val-

KADA PAAIŠKĖS MIRTININKU 
LAGERIAI?

1953 m. Pabaltijo Kari
nio Tribinolo buvau nuteis
tas, pagal Tarybų Sąjungos 
BK 58-ta mirties bausme už 
partizaninę veiklą. Sėdėda
mas Vilniuje, Lukiškio kalė- 
jime-mirtininkų korpuse, 
laukiau mirties nuospren
džio. Per tą laikotarpį, mor- 
ze palaikėm ryšį su visu kor
pusu ir sužinodavom, kada ir 
ką išvesdavo. Buvo plačiai 
kalbama, kad ne visiems 
įvykdomas mirties nuospren
dis. Kur tai išveždavo į slap
tus lagerius, naudoja ypatin
giems tyrimams. Girdėdami 
tokias kalbas nevisiškai tikė
jom.

Marquette Funeral Home 
2533 VVest 71st Street 

Chicago, Illinois 60629 
l-(312)-476-2345

PETKUS
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ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

skambindami l-(312)-476-2345

dyti kraštą savo dekretais ir 
birželio 12 d. pravesti visuo
tinus Rusijos respublikosjire 
zidento rinkimus, iš kurių jis 
tikrai išeis laimėtojas.

Streikuojantieji anglia
kasiai atsisakė grįžti į darbą 
kol Gorbačiovas nebus paša
lintas iš valdžios. To paties 
reikalavo milžiniškos darbi
ninkų mitingas Minske.

Su Gorbačiovu pasima
tęs R. Nixonas mano, kad 
Gorbačiovo greito kritimo 
laukti nereikėtų. Jis esąs gud 
rus politikas, jis mėgsta val
džią ir yra linkęs už ją kovo
ti. Jelcinas nėra toks "lengvo 
svorio' politikas, kaip kad 
Vakaruose Nixono manyta. 
Jis gali būti revoliucijos va
du, bet abejojąs, kad Jelcinas 
siekia Gorbačiovo posto. O 
be Jelcino Gorbačiovas netu
ri kitų rimtų oponentų. Rei
kia atsiminti, kad svečiuose 
negražu blogai atsiliepti apie 
'Seimininką.

* * *

Man belaukiant nuo
sprendžio atėjo iš Maskvos 
pranešimas, kad paskirtas 
naujas tardymas. Pagal antrą 
tardymą, Pabaltijo Karinio 
Tribinolo buvau perleistas 25 
metams lagerio ir nuvežtas į 
Irkutsko - Taišeto politinius 
lagerius. Ten būdamas iš 
laiškų sužinojau, kad Mordo
vijos ASSR Javas 385/11 la
geryje yra, man gerai pažįs
tamas, buvęs ilgametis parti
zanas Algis Šermukšnis, sla- 
pyvarde Žilvinas. Jam para
šiau laišką, bet atysakymo 
negavau.

1960 m. kovo mėn. poli
tinius kalinius iš Irkutsko

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Av.enue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

namus galite pasiekti

DONALD M. PETKUS 
LAVVRENCE C. GASUNAŠ

t Iš kitos pusės
Neiškenčiu neprisidėjęs savo dvylekiu prie redaktoriaus 

naujų, gerų bendradarbių paieškojimo kovo 21 d. Nr-je. Tai 
naujiena. Iki šiol mūsų redaktoriai vaizdavo, kad jiems trūks
ta ne bendradarbių, bet tik pinigų. Mane tai skatino rašyti tik 
už honorarą, nes tik ji gaudamas jaučiausi bent kiek įvertin
tas. Ne didelį tai buvo pinigai. Neseniai radau kažkur užkri
tusi J. čiuberkio atviruką, kuriuo jis prieš keliasdešimt metų 
pranešė po kažkokio nesusipratimo dėl mano str. pataisy
mo, kad padidino mano honorarą iš 5 dolerių iki 6,5.

Vengimas mokėti honorarus turbūt išplaukė iš to, kad 
mūsų laikraščiai buvo sroviniai, pripildomi vienaminčių. Pra
šyti honoraro iš redaktoriaus, kuris nepalyginamai daugiau 
dirbo už paprastaui labai menką atlyginimą buvo drovu. Už 
tat redaktoriaus iškeltas sumanymas sudaryti fondą bendra
darbiams atlyginti yra labai sveikintinas.

Ko mūsų laikraščiam šiandien daugiausia trūksta - yra 
korespondencijų iš savo krašto. Atrodė, kad tą spragą už
kimš laikraščiai, bet šiuo metu jų negauname. Be to oro 
paštu siunčiami jie gana brangūs. Nepažjstant vietos sąlygų 
ir veikėjų dažnai juose sunku susigaudyti. Už tat kas nors 
panašaus į GIMTOJO KRAŠTO 'savaitės' skiltį būtų labai 
naudinga. Žinoma reikėtų gauti per faksą, kuris ne visiems 
Lietuvoje prieinamas. Kol dar yra didelis skirtumas tarp va
liutų, tai, atrodo, būtų naudinga abiem pusėm.

Mažiau naudingas sumanymas būtų, importuoti redak
torių iš Lietuvos. Turint galvoje mūsų laikraščių tiražą, tam 
postui reikalingas ne tik žurnalistas, bet ir visuomenės veikė
jas, galįs gražiai pakalbėti ir per šeimynines šventes ir paren 
gimus, nesigėdinąs ir stačiai paprašyti aukos laikraščiui pa
remti. Taip galvojant prieš akis stojasi a.a. Juozas Tysliava 
ir kiti laikraščių leidėjai - redaktoriai, kuriuos radome atva
žiavę į šį kraštą. Žinia, ir tautiečių lygis šiandien kitoks. Žo
džiu vargu ar kam apsimokėtų atvažiuoti iš Lietuvos reda
guoti išeivijos laikraštį. Nebent tai būtų atvažiavėliui tram- 
plynas j kitus veiklos laukus. (vm)—-- .------- -------------------------

krašto pervežė į Mordovijos 
lagerius. Aš patekau į 
385/11 lageri, kur buvo Al
gis Šermukšnis ir pradėjau 
apie jį rinkti žinias. Lietu
viai ir kitų tautybių kaliniai 
pasakė, būt buvo, bet prieš 
mano atvažiavimą Algį Šer
mukšnį išvežė. Jis buvo teis
tas BK 58-la mirties bausme 
ir buvo laikomas slaptuose 
mirtininkų lageriuose. Pagal 
Algį Šermukšnį, tie lageriai 
esą pietų Urale. Ir kaliniai 
parodė brigados lentoje Al
gio Šermukšnio nuotrauką 
kartu su visa brigada, kurioje 
jis dirbo. Šiame lageryje Al
gis Šermukšnis išbuvo 6 
mėn. Kokiam tikslui buvo 
atvežtas, niekas nežino.

Algis Šermukšnis kali
niams perdavė šiuos žodžius: 
Kurie susirišite su Povilu Pe- 
čiulaičiu pasakykite, kad 
mirtininkų lageryje jam daug 
žinomų asmenų. Taip pat 
ten yra užsienio piliečių, kad 
ten yra ir kažkoks švedas, 
kuris gelbėjo žmones.

Tuo laiku užsieniečiai 
lageriuose nenaujiena, nes 
visur juos sutikdavom. Grį
žus iš įkalinimo vietos, teko 
išgirsti per Vakarų radiją, 
apie vieno švedo likimą Ta

TRAVEI AGENTS INTERNATIONAL
Van Aken Center, 20320 Famslelgh Road 

Shaker Heights, OHIO 44122

Atliekame visus pavienių bei grupinių kelionių patarnavimus 
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LIETUVA: Parūpinant geriausiomis sąlygomis 
lėktuvo bilietus ir padedam sutvarkyti visus 

kitus kelionės reikalavimus
Greitas ir profesinis patarnavimas 

Skambinkite Ritai Staškutei -991-3321

rybų Sąjungoje, kuris atitin
ka Algio Šermukšnio pasa
kojimui.

Kiek man žinoma Algio 
Šermukšnio tėvas, A. Sme
tonos valdymo metu ir vo
kiečių laikais buvo Kauno - 
Šančių 4 nuovados policijos 
tarnautojas. 1944 m. Šer
mukšnis su šeima, sūnum 
Algiu ir dukra traukėsi į Va
karus. Bet jau prie Kauno 
buvo priartėjus rusų kariuo
menė ir bevažiuojant moto
ciklu Algio tėvą, ties Rokų 
kaimu nušovė. Algis su se
seria pabėgo. Sesuo gyveno 
kur tai prie Trakų, o Algis 
įstojo į partizanus Tauro apy
gardos Geležinio Vilko rink
tinę.

Nuo 1960 m. pavasario 
apie Algį Šermukšnį niekas 
nieko nežino. Lietuvoje šiuo 
laiku dar yra gyvų liūdininkų 
(jų pavardžių paminėti dar 
negaliu), kurie kartu buvo 
Mordovijos lageryje 385/11, 
pusę metų.

Šiuo viešumo laikotarpiu 
turi būti atskleista tų lagerių 
paslaptis, kuriuose buvo mir
čiai pasmerkti lietuviai ir ki
tų tautybių.

Povilas Pečiulaitis, 
Cleveland
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DAINŲ ŠVENTĖ -
TAUTINĖ MANIFESTACIJA

Lietuvoje tautinis atgi
mimas prasidėjo su daina. 
Pirmosiose demonstracijose 
Vingio parke, partinius pa
reigūnus ir prižiūrėtojus nus
tebino ne tik trispalvės - bet 
ir dainos. Dainos, kurios sa
vo žodžiais jau buvo skirtin
gos, nuo partijos prievarta 
brūkamų. Sąjūdžio susirin
kimuose ir demonstracijose 
buvo dainuojama: "Balno- 
kim, broliai, žirgus!", tai bu
vo lyg Sąjūdžio kovos šūkis. 
Dainuodami stovėjo prie te- 
leviijos bokšto, prieš tankus 
ir išbeprotėjusius mongolus. 
Su daina jie gynė Aukštosios 
Tarybos rūmus. Didžioji pa
saulio spauda stebėjosi ir ra
šė: "Keisti žmonės, tie lietu
viai", arba "Revoliucija su 
daina". Stebėjosi ir tikėti ne
galėjo, kad ir su daina galima 
prieš tankus ir "Blogio impe
riją" kovoti.

Nuo senų senovės Lie
tuva yra vadinama dainų ša
limi. Lietuvis dainuoja ne 
tik džiaugsmingu atveju, bet 
ir savo vargą dainomis paly
di. I Sibiro tremtį ir į išeivi
ją, jis savo dainas išsivežė. 
Tad ir nenuostabu, kad jau 
1916 m. Chicagoje įvyko pir
moji išeivijos Dainų šventė. 
Pirmoji Dainų šventė ir pir
masis "Dirvos" numeris yra 
beveik, kaip seserys. Kadan
gi abu įvykius vos pora sa
vaičių teskiria. Ta pirmoji 
Dainų šventė vyko tuo metu, 
kuomet Lietuvoje nors ir ne
drąsiai, jau buvo pradėta gal
voti apie valstybingumo są
voką. O septintąją Dainų 
šventų mes rengiame tuo me
tu, kuomet Vilniuje jau ko
vojama už tą laisvo apsi
sprendimo ir valstybingumo 
teisų. Daug dešimtmečių 
praėjo, bet kraujas ir vėl lie
jasi. Abi šventes riša ben
dras ryšis, tai noras atsi
kratyti svetimųjų jungo.

Išeivijoje išaugusi karta, 
nebėra taip linkusi į dainą. 
Bet nežiūrint to, yra užsire- 
gistravų 26 chorai (iš jų 5 iš 
Kanados) su 783 daininin
kais. Ir 8 lituanistinių mo

kyklų chorai su 247 daininin
kais. Šventėje taip pat daly
vaus 192 tautinių šokių šo
kėjai. Čia tenka pažymėti, 
kad šokėjai tėra tik iš Chica
gos apylinkių. Šventų pra
vesti sutiko Jūratė Nausėdai- 
tė-Ann Jillian, filmų ir tele
vizijos žvaigždė. Rengimo 
komitetas deda visas pastan
gas, kad šventė būtų kuo iš
kilmingiausia. Telieka tik 
norėti, kad tautiečiai ir sve
čiai užpildytų areną.

Ta pačia proga reikėtų 
paminėti ir Chicagos Lietu
vių operos kolektyvo, Pon
chielli - "I Lituani" pastaty
mus. Reikia tikėtis, kad tai 
bus vienas iš didingiausių 
pastatymų. Viltys tam yra 
didelės, kadangi į šį pastaty
mą įsijungė Lietuvos Res
publikos operos ir baleto teat 
ras. Dekoracijos ir rūbai, pa
gal lietuvių dailininkų pro
jektus, pagaminti Vilniuje ir 
jau pakeliui į Ameriką. Pa
grindiniai solistai, baletas ir 
simfoninis orkestras iš Vil
niaus. Viso atvykstančių bus 
82 asmenys, o bendrai į ope
ros pastatymą, yra įjungta 
daugiau - kaip 150 asmenų. 
Po ilgo laiko tai bus pirmu
tinis pastatymas, kuris bus 
atliktas grynai savomis jėgo
mis.

Yra buvų klausimų ir net

Demonstracijos Chicagos miesto centre minint vienerių metų Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymą. Dalyvavo apie 1500 žmonių. E. šulaičio nuotr.

L.S.T. KORPI NEO - LITHUANIA 
ST. PETERSBURGE

Lietuvių studentų tauti
ninkų korporacijas Neo-Li
thuania, Floridos padalinys 
1991 m„ kovo 18 d. suruošė 
korporacijos 68-rių metu įsi
kūrimo paminėjimą, kuris 
įvyko Brown Derby restora
ne, St Petersburg Beach.

Floridos padalinio pirmi
ninkas Cezaris Modestas tarė 
atidaromąjį žodį. Jis pasvei
kino gausiai susirinkusius da 
lyvius. Jų dalis buvo atvykų 
net iš tolimų Floridos vieto
vių. Atidarydamas pažymė
jo, kad kiekvienais metais 
korporacija pamini įsikūrimo 
datą. Taigi ir šios dienos kor 
porantų subuvimo, drauge su 
artimaisiais ir svečiais svar
biausias tikslas ir yra prisi
minti korporacijos metinų 
šventų ir pabendrauti. Po sa
vo trumpo žodžio jis paprašė 
dalyvius susikaupimo minute 
prisiminti mirusius korpo- 
rantus.

Pasibaigus pietums pir
mininkas padarė pranešimą 

ginčų, kodėl nėra statoma 
"Jūratė ir Kastytis", kaip bu
vo seniau numatyta, o ši ope
ra. Tai Čia lemiantį žodį tu
rėjo Lietuvos operos meno 
vadovybė. Jie numato su šia 
opera gastroliuoti po Vakarų 
pasaulį, kadangi "I Lituani" 
priklauso "grand operų" ka
tegorijai. Joje taip pat vyksta 
lietuvių kova už savo laisvų. 
Taigi tematiniai šiems lai
kams labai tinkanti.

Šiuo atveju turėtų pasi
naudoti tie, kurie neturi pro
gos, Chicagos Lietuvių ope
ros pastatymų matyti. Dabar 
bus galimybė: "du kiškius 
vienu šūviu nušauti". Reikia 
tikėtis, kad lietuviška visuo
menė gausiai dalyvaus Dainų 
šventėje, operos pastatymuo
se ir kituose renginiuose, ku
rie bus Šia proga rengiami. 
Taip pat visi šie pastatymai 
yra išlaidingi, tad reikalingi 
ir visuomenės paramos. Rei
kia manyti, kad lietuviška vi
suomenė, rengėjų ir šįkart 
neapvils! J.Žygas 

pristatydamas esamą padali
nio valdybą, kuri buvo išrink 
ta 1990 m„ balandžio 24 d.

Šiuo metu valdybą suda
ro: Cezaris Modestas pirm., 
Vytautas Abraitis ir Juozas 
Maurukas vicepirmininkai, 
Janina Stoškus sekr., Anta
nas Diškėnas ižd. ir Genovai
tė Modestienė renginių vado
vė. Renginių vadovė pažy
mėjo, kad veikloje iš pensi
ninkų daug ko ir negalima 
laukti. Bet su to meto pirmi
ninku Antanu Kašuba ben
draujant buvo surengtas kor
poracijos šventės minėjimas, 
kartu prisimenant ir Korpora
cijos garbės narį kan. Juozą 
Tumą - Vaižgantą, jo 120 
metų gimimo sukakties pro
ga.

Žodį tarė iš Chicagos at
vykus vyr. valdybos narys 
inž. Vaclovas Mažeika. Jis 
pasveikino šio vakaro daly
vius, pasidžiaugdamas gražiu 
susirinkusių būriu. Ypač jam 
buvo malonu matyti ir pripa
žinti, kad ir Floridoje esan
tieji korporantai, nors ir pen
sininkai, gražiai išlaiko kor
poracijos idėjas, būdami jau 
gana ilgame gyvenimo kely
je. Toliau jis kalbėjo apie 
korporacijos gyvavimą ir vy
riausios valdybos užsimoji
mus ir darbus. Trumpai per
bėgdamas korporacijos isto
riją ir tikslus, priminė, kad 
laisvėjančioje Lietuvoje jau 
atkuriama ir Korp! Neo-Li
thuania.

Kitas visuomeninkas inž. 
Jonas Jurkūnas taip pat tarė 
žodį. Jis priminė, kad yra įsi 
steigus Lietuvių Tautinės Kul 
tūros Fondas, kurio nariu yra 
ir Korp! Neo - Lithuania. 
Trumpai priminus šio fondo 
užsimojimus, jis ragino ir pa
vienius korporantus jungtis į 
šį fondą. Be to jis pažymėjo, 
kad korporacijos mecenato 
Simo Kašelionio palikimas 
bus perduotas Nepriklauso
moje Lietuvoje atsisteigusiai 
Korporacijai. Iš jo palikimo 
palūkanų skiriama kasmetinė 
"Dirvos" novelės premija.

Ypatingą dėmesį atkrei
pė Jono Jurkūno perskaitytas 
laiškas iš tėvynės apie dabar
tinu padėtį Lietuvoje. Ta pa
čia proga jis priminė, kad esą 
me išvakarėse juozinių ir sa
vo tarpe turime gerai žinomą 
korporacijos veikėją Juozą 
Žvynį ir siūlė sugiedoti jam 
"ilgiausių metų..."

Minėjimo dalyje Geno
vaitė Modestienė pristatė ra
šytoją - režisierų Dalilą Mac 
kialienų, kuri paskaitė Pulgio 
Andriušio feljetoną "Konra
do kavinėje". Visiems buvo 
malonu ir su šypsniu pasi
klausyti humoristinį aprašy
mą. Modestienė taip pat pri
minė, kad Dalila Mackialienė 
savo įvairiais meniniais su
gebėjimais dažnai užpildo ir 
praturtina St. Petersburgo lie 
tuvių renginių programas. Ji 
išreiškė nuoširdžią padėką už 
gražiai išpildytą šios dienos 
meninu programos dalį.

Minėjimas buvo baigtas 
Korporacijos Garbės nario 
Maironio giesme: "Lietuva 
Brangi:"

Po minėjimo dar paben
drauta prie užkandžių. Po- 
pietų reikia laikyti sėkminga, 
padovanojusi daug malonių 
akimirkų.

Šis Korp! Neo - Lithua
nia, Floridos padalinio subu
vimas galėtų būti pavyzdžiu 
ir kitiems padaliniams, kurie 
kartais jau mėgina užmigti. 
Jie galėtų bent kartą metuose 
susirinkti su artimaisiais ir 
kartu pabendrauti prisimin
dami korporacijos tradicijas.

V. Gruzdys

SUSITIKSIME 
METINIAME 

SUSIRINKIME 
DAYTONA BEACH, 

FLORIDA

Daytona Beach ir apylin
kių Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos skyriaus narių 
visuotinas metinis susirinki
mas įvyks š.m. balandžio 
mėn. 18. 1 vai. po pietų, ket
virtadienį, Prince of Peace 
parapijos salėje. Susirinkime 
bus apžvelgta praėjusių metų 
skyriaus veikla, o taip pat 
paplanuota ir ateities veiklos 
darbai. Po susirinkimo pa
bendravimas ir kavutė. Visi 
skyriaus nariai iš plačiųjų 
apylinkių kviečiami susirin
kime dalyvauti.

Šis skyrius, atsikėlus 
nuolatiniam gyvenimui į 
Palm Coast, žymiam Tauti
nės sąjungos veikėjui Vytau
tui Abraičiui, buvo įkurtas 
maždaug prieš dvylika metų.

Vytautas Abraitis nuo 
pat šio skyriaus įsteigimo 
jam ir vadovauja, talkinant 
kasmet išrenkamai valdybai.

Skyrius turi apie 30 ak
tyvių narių. Kasmet suruošia 
gerą Tautos šventės - rugsėjo 
mėn. - minėjimą su gerais

(Nukelta j 4 pusi.)
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Girdėta iš Vilniaus
Balys Gaidžiūnas

DERYBOS VĖL PRASIDĖJUSIOS
Nutrūkusiose derybose tarp Lietuvos ir Sovietų Sąjun

gos, kaip jau buvo praktikoje, vėl kas nors atsiliepia ir ramina 
naujais miglotais pažadais. Sovietų sąjungos derybų pirmi
ninkas tik dabar atsiliepė į kovo 25 laišką. Jame rašo, kad 
derybos turi prasidėti be jokių išankstinių įpareigojimų kitai 
derybų pusei. Atseit, reikia net neminėti, kad sovietų kariai 
pasitrauktų iš Vilniuje užimtų pastatų. O tuo tarpu būvąs 
JAV prezidentas R. Nixonas, išvykdamas iš Sovietų Sąjun
gos jų vadams pasakė: Reikia Baltijos valstybėms tuoj gra
žinti nepriklausomybe ir nenuodyti JAV - Sovietų sąjungos 
santykių.

Dar neaišku, kas paveikė Sovietų Sąjungos derybų ko
misijos pirmininką, kad vėl atsiliepė. Ir vėl į Maskvą pakvietė 
atvykti Lietuvos derybininkus. Jie balandžio 2 d. ir išvyko. 
Jų tarpe išvyko ir viena Vilniaus radijo korespondentė. Lauk 
Sime tolimesnių žinių. Iš jų dar kartą aiškės ar Sovietija nori 
rimtų derybų ar tik "muša laiką", kad ir be rimtų derybų gautų 
Europos kraštų, Amerikos ir Canados paramą.

Balandžio 3 d. Maskvoje vykę paruošiamieji derybų dar
bai jau rodė gerą žingsnį į priekį. Sutarta, kad balandžio 4 d. 
susitiks pagrindinės komisijos ir nustatys tolimesne derybų 
dienotvarke. Pirmuoju klausimu eisią Vilniuje užimtų pastatų 
išlaisvinimas.

Kadangi jau esame pripratę prie visokių Kremliaus suor
ganizuotų staigmenų, dar kol kas susilaikykime nuo būsimų 
derybų optimizmo. Jau kelis kartus buvo skelbiamas derybų 
pradžios optimizmas, o iki šiol vis tebestovime vietoje.

Balandžio 4 d. posėdis buvo tik informacinis. Esą 
sovietų delegacija dar neturinti pilnų įgaliojimų. Prabėgta 
per daugelį klausimus ir sutarta vėl susitikti balandžio 
pabaigoje ar gegužės pradžioje. Per tą laika kai kuriuos 
klausimus svarstys darbo grupės.
VELYKOS LIETUVOJE, orui pavasarėjant, buvo visa-me 
krašte atšvęstos labai iškilmingai. Per radiją ir televiziją 
buvo išklausytas Lietuvos kardinolo Vincento Slatkevičiaus 
Velykinis žodis. Bažnyčiose, ir mažuose miesteliuose, ne
kalbant apie didelius miestus, visur buvo pilnos besimel
džiančių.

• VALSTYBĖS SEKRETORIAUS J. Baker, pasiųstas 
laiškas Aukščiausios Tarybos pirmininkui Vytautui Lands
bergiui, kad JAV spaudžia sovietiją dėl derybų pradžios, kad 
Lietuvos reikalai yra vyriausybės darbų programoje, ir tais 
reikalais jiems nedarys jokių nuolaidų. Tą laišką viešai pa
skelbus, jį skaičiusieji nusiramino, kad JAV palengva aiškiau 
ir aiškiau pasisako, tik dar rimtai sovietų nespaudžia, kad 
nedelsiant Lietuvai duotų pilną nepriklausomybe.

• KADA LIETUVA BUVO SPAUDŽIAMA ekonominės 
blokados, buvo labai susirūpinta savosios alyvos šaltinių 
naudojimu ir naujų suradimu. Blokadai atslūgus tas reikalas 
buvo pradėtas užmiršti. Dabar, kada ruošiasi, jei bus nauja 
blokada ir iš jos su mažiausiais nuostoliais išeiti, klausimas 
vėl grįžta į parlamentą ir vyriausybe. Parengtų projektų jau 
yra, tik juos reikia priimti ir vykdyti.

• PO ILGU KELIONIŲ, aplankiusi įvairiuose kraštuose 
virš 70 vienuolynų, į Lietuvą sugrįžo Nijolė Sadūnaitė. Jos 
kelionės buvo ne tik susipažinimas su vienuolynais, bet Lie
tuvai pagalbos prašymas ir Lietuvos religinių bei politinių 
rūpesčiu išryškinimas.

• AUKŠČIAUSIO TARYBOS pirm. V. Landsbergis, Ru
sijos respublikos piliečiams demonstruojant už B. Jeltsoną, 
jam pasiuntė sveikinimą, kuriame išreiškė viltį, kad kovojant 
dėl Lietuvos nepriklausomybės, rusų tautos dauguma bus 
Lietuvai palanki.

• SUGRĮŽĘS užsienių reikalų ministeris A. Saudargas 
padarė pranešimą parlamento nariams. Jis esąs įsitikinės, 
kad šiaurės kraštų užimtą aiški užsienio politika Lietuvai pa
dėti, bus tas veiksnys, kuris ragins ir spaus, tuo keliu pasekti 
ir kitas Europos valstybes. Tik iš mūsų pusės reikia nuolat

ŽINIOS IŠ BOSTONO
"LAISVĖS VARPAS" - 
KULTŪROS PREMIJOS 
LAIMĖTOJAS

Kiekvieną sekmadienį 9- 
10 vai. ryto Bostono ir jo apy 
linkių radijo klausytojams 
skamba "Laisvės Varpas". 
37 metai prabėgo nuo 1954 
m. kovo 7 dienos, kada jis 
pradėjo savo programas. 
1980 m. spalio mėn. žurnalas 
"Lietuvių Dienos" apybraižo
je "Užgrūdintas kovotojas" 
apibūdino teisininką P. Višči 
nį, kaip nenuilstantį kovotoją 
už Tėvynės laisvę, nuo jau
nystės įsitraukusį kovon len
kų, po to rusų, vėliau vokie
čių okupuotame Vilniuje.

Bostoniečiai pažįsta P, 
Viščinį, kaip nepaliaujamą 
laisvės idėjų propaguotoją, 
kultūrininką ir energingą vi- 
suomeninką. Žinoma, di
džiausia savo laiko, energijos 
ir talento dalį P. Viščinis ski
ria radijo programų ruoši
mui, kurios perduodamos lie
tuvių ir anglų kalbomis.

Angliškai programai tal
kininkauja Audra Veitaitė. 
Radijo laidose pateikiamos 
pačios paskutinės naujienos 
iš Lietuvos, pasaulinės ir vie
tinės žinios, skamba lietuviš
ka muzika, poezija.

JAV LB 1990 m. kultū
ros premija už radijo progra
mas paskirta "Laisvės Var
po" vedėjui ir organizatoriui 
P. Viščiniui. Ši premija gra
žiai papildo ankstesnius ap
dovanojimus: 1979 m. I pre
miją už Kalėdų programą ir I 
premiją už Vilniaus Univer
siteto 400 metų sukakties mi
nėjimą.

Nuoširdžiai sveikiname 
Petrą Viščinį ir linkime ilgų 
kūrybinių metų, kad "Laisvės 
Varpas" visada mums skam
bėtų.

LABDAROS AUKA
Norwoodo klebonas kun. 

V. Valkavičius perdavė Bos
tono skyriui "SOS - Vaikai" 
$420 auką, surinktą po filmo 
"Once Around" rodymo ko
vo 17 d. Norwood Cinema sa 
Įėję. Kaip buvo ankščiau ra
šyta, kun. V. Valkavičius su
vaidino nedidelį epizodą ta

me filme, kuriame buvo ir 
daugiau lietuviškų scenų. 
Savaitę anksčiau, kovo 10, 
kun. V. Valkavičius perdavė 
"Caritas" $430, kuriuos suau
kojo 14 Nonvoodo parapijos 
aukotojų.
"TAUPOS" DEŠIMTOJI 
METINĖ APYSKAITA

Kovo 23 d.7 v.v. Lietu
vių Piliečių salėje vyko Lie
tuvių Federalinės Kredito 
Unijos "Taupa" visuotinis 
narių susirinkimas, skirtas 
dešimties metų sukakčiai. 
Susirinkimas vyko pagal iš 
anksto paskelbtą dienotvar
kę. Iždininkas T. Ashmans- 
kas pristatė finansinę padėtį. 
Išklausyti paskolų, priežiūros 
komisijų pranešimai. Valdy
bos pirm. R. Veitas apžvelgė 
10-ies metų veiklą, pažymė
damas džiaugsmingą reiški
nį, kad "Taupa" per tą laiką 
žymiai išaugo ir padidėjo. 
1990 m. gruodžio 31 d. su
vesto balanso per 800 taupu
mo sąskaitose buvo $7,515, 
455. Tai sudarė $873,305 
prieauglį per metus.

Pakviestas kalbėtojas 
Exec. V.P.Alan Bertstein 
skaitė paskaitą "Numatomi 
bankiniai pasikeitimai šiame 
dešimtmetyje".

Naujai išrinktą "Taupos" 
valdybą sudaro: pirm. R. Vei 
tas, vicepirm. V. Eikinas, 
ižd. T. Ashmanskas, sekreto
rė D. Veitaitė-Neidhardt, na
riai: J. Rentelis, V. Jurgėla, 
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DAYTONA BEACH, 

FLORIDA

kalbėtojais svečiais. O kai 
ALT S-ga planuoja didelius 
darbus-skelbia vajus visuo
met aktyviai atsiliepia ir sky
rius, sutelkiant nemažą lėšų. 
Sąjungos nariai ilgai prisi
mins ir ALT S-gos Dvide
šimtąjį seimą, kurį skyriaus 
valdyba su narių talka su
ruošė ypač gerą, gražiau-

šiame Daytona Beach vieš
butyje.

Skyriaus nariai aktyviai 
reiškiasi ir kitose šio telkinio 
lietuvių organizacijose, kaip 
B ALFAS, LB, Lietuvių Klu
be.

Šiai kadencijai skyriui 
vadovavo valdyba: pirminin
kas Vytautas Abraitis, vice
pirm. Marija Šarauskienė, 
Jurgis Janušaitis, sekretorius 
Kostas Žolynas ir iždininkas 
Pranas Damijonaitis.

Šių metų metiniame 
susirinkime bus išrinkta ir 
naujoji skyriaus valdyba.

Jurgis Janušaitis

MIRĖ JUOZAS 
ČIBURAS

Juozas Čiburas (1898. I. 
12 - 1991. II. 5) dipl. teisinin 
kas, L. Kariuomenės savano
ris, Korp! Neo-Lithuania fi
listeris, b. Valstybės kontro
lės kanceliarijos viršininkas, 
visuomenininkas, plačiai reiš 
kęsis neolituanas, tris kaden
cijas buvęs pirmininkas. Ve
lionis daug pastangų įdėjo, or 
ganizuojant tautininkų fondą 
jaunuolių studijoms paremti.

1991 KELIONĖS ( LIETUVĄ
Nuo 7 iki 14 dienų Lietuvoje
19 įvairių maršrutų

Dauguma kelionių aplenkia Maskvą. Maršrutai įdomūs - 
Šiluvos Atlaidai, kelionė laivu Baltijos jūroj, Lietuva, 

Kopenhaga, Varšuva, Helsinkis

Smulkesnėms informacijoms ir lankstinukams, kreipkitės j

BALTIC TOURS
77 Oak St., Suite 4 Nevvton, MA 02164

Tel. 617-965-8080 Fax 617-332-7781

spausti įtakinguosius politikus, visuomeninkus ir kuitūnmn- 
kus, kad mums padėtų.

• LIETUVOS PARLAMENTAS, dvi paskutines dienas 
prieš Velykų šventes, intensyviai svarstė ateinančių metų 
biudžetą. Jis priimtas 5 bilijardu ir 750 milijonų sumoje. Biu
džeto pajamos daugiausia bus surinktos iš įvairių mokesčių. 
O išlaidų pozicijoje, kurių anksčiau nebuvo, jau įtraukta iš
laidos krašto sienų apsaugai, policijai ir muitinėms.

• SUTARTA, kad balandžio 15-22 dienomis Canadoje 
lankysis ministeris pirmininkas Gediminas Vagnorius. Jį pri
imsiąs Canados min. pirmininkas ir parlamento atstovai.

• NAUJASIS Lietuvos Saugumo Departamento viršinin
kas Viktoras Zebelis, kuris yra pakeitęs prieš tai buvusį vir
šininką Mečį Laurinkų, klausinėjamas laikraštininkų pasakė, 
jog jie turi žinių apie naujai planuojamą teisėtos Lietuvos vy
riausybės nuvertimą. Tokius naujus planus, atsisakant gink
luoto puolimo, ruošianti speciali komisija, išvystant intrigas, 
kiršinimus, įrodinėjimus, kad vyriausybė ir parlamentas ne
siskaito su liaudies valia.

• NUO BALANDŽIO 3 D. Lietuvos bankai, supirkinėja 
kitų kraštų stiprią valiutą, pradėjo mokėti: už 1 JAV dolerį 30 
rublių, už Vokietijos marką 19 rublių, už Anglijos svarą 55 
rublius, o už 1 Canados dolerį 25 rublius.

Juozas Čiburas, Sovietų 
Sąjungai okupavus Lietuvą, 
1940 m. liepos 12 d. buvo če 
kištų areštuotas ir kalintas 
Lietuvoje, o 1941 m. birželio 
23 d. išvežtas ir iki 1948 m. 
kankintas Sibiro gulaguose. 
Vėliau, iki 1968 m. laikytas 
Sibiro tremtyje.

1968 m. su šeima (žmo
na ir dviem sūnum), savo 
ruožtu ištremtais į Sibirą, ga
vo teisę grįžti į Lietuvą. Ap
sigyveno Kaune, tėvai negau 
darni nuosavo buto, laikinai 
prisiglaudė prie vieno sū
naus, talpindamiesi viename 
kambaryje... Taip vargo iki 
mirties.

Palaidotas Petrašiūnų ka 
pinėse. Laidotuvėse gausiai 
dalyvavo kolegos-ės neoli
tuanai, įskaitant ir jaunimą, 
prieš porą metų Vytauto Di
džiojo universitete atsikūru
sios Korp! Neo-Lithuania 
korporantus-es.

Trumpą Juozo Čiburo 
nekrologą "Kauno tiesoje" pa 
skelbė Sibiro kankinė Anta
nina Baltrušienė - Varkalai- 
tė, b. Filiae Lithuaniae pirmi
ninkė. (m. v.)
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9KURYBA ir mokslask
KELIU | ATVIRĄ LIETUVĄ

Arūnas Čiuberkis

Atviros Lietuvos Fondas 
(ALF) įsikūrė Vilniuje 1990 
metų spalio 5 dieną. Jo ini
ciatoriai - vengrų kilmės 
amerikonas milijardierius, 
žymus ekonomistas George 
Soros ir septynių žmonių gru 
pė iš Lietuvos. ALF valdy 
bos pirmininku išrinktas 
prof. Česlovas Kudaba. Pir 
mieji sponsoriai - George 
Soros ir "Atgimimo" bendro 
vė. Užsienyje yra pradėta 
steigti Fondo tarėjų grupė: 
Arūnas Čiuberkis iš New 
Yorko, Dalia Gruodienė iš 
Montrealio ir kiti.

Didelės pagalbos sulau
kiame iš mūsų konsultanto 
New Yorke Anthony Rich- 
ter. Tikimės, kad mūsų bi
čiuliai užsienyje glaudžiai 
bendradarbiaus ir tarpusavy
je ir su mumis.

Dėl papildomos infor
macijos galite skambinti Arū 
nui Čiuberkiui: (212) 741- 
0107.

Fondo tikslas - drauge 
su mūsų tautinės kultūros at
gimimu atsiverti ir demokra
tinei pasaulio kultūrai, atsi
durti jos įvairiakalbiame, 
įvairialypiame sietyne. Geor 
ge Soros'o manymu, uždara 
visuomenė aiškiai įrodo savo 
trūkumus ir nusikalstamumą. 
Nesenai Centrinės ir Rytų 
Europos regionai, tegu ir skir 
tingu mastu, patyrė nepapras 
tą išsivadavimo džiaugsmą. 
Bet jų ateitis dar tikrai nėra 
užtikrinta. Pluralistinė demo 
kratinė socialinių organiza
cijų sistema reikalauja aukš
tesnio civilizacijos lygio ne
gu autoritarinė. Būtina viso
keriopai stimuliuoti naujas 
pavienių individų, grupių ir 
organizacijų iniciatyvas, ku
rios ir vestų į tą atvirą visuo
menę. "Europa, - pasakė G. 
Soros'as Dubrovnike - tai 
žmogiškų kontaktų tinklas,

nežinantis valstybinių sienų." 
Demokratijos likimas Euro
poje, o gal ir visame pasauly
je šiandien didelė dalimi pri
klauso nuo to, kokia kryptimi 
pasuks nacionaliniai judėji
mai. Gręsia didžiulis pavo
jus, kad universali uždara sis 
tema, vadinama komunizmu, 
gali dezintegruoti į ne ma
žiau uždarus nacionalinius 
vienetus. Mes visi esame ir 
pasaulio piliečiai, visi pri
klausome vieni nuo kitų.

Taigi, kilni Soros'o ir 
ALF misija - visokeriopai 
skatinti pavienių asmenų kū
rybingą energiją, tiek metų 
totalitarinės sistemos slopin
tą, be kurios neįmanoma nei 
demokratija, nei atvirą visuo
menė, nei garbingas žengi
mas į XXI amžių kartu su 
visu civilizuotu pasauliu.

Siekdamas minėtą tikslą, 
ALF pirmiesiems Fondo veik 
los metams jau yra nustatęs 
pagrindinės savo veiklos 
kryptis - programas: alterna
tyvinio švietimo, anglų ir ki
tų užsienio kalbų mokymo, 
etninių kultūrų puoselėjimo, 
pilietinės visuomenės kūri
mo, profesinių kontaktų ir kt. 
Visoms programoms yra pa
skelbti konkursai ir renka 
mos paraiškos. Atsižvelgda
mi į jas galėsime tas progra
mas koreguoti, plėsti. Tiki
mės naujų idėjų ir įdomių pa
siūlymų iš mūsų užsienio ta
rėjų.

Kai ką jau suspėjome nu 
veikti: Minesotos valsijoje 
dirba ir mokosi trys jauni Lie 
tuvos farmeriai, laimėję ALF 
skelbtą konkursą. ALF pa
skyrė trumpataikių studijų sti 
pendijas 18 įvairių specialy
bių žmonių. Kartu su estais 
1990 m. gruodžio mėnesį or
ganizavome seminarą nepri
klausomos spaudos mene
džeriams. Atrinkome sep-

tynioliką kandidatų metus 
truksiančioms stažuvLizr.® 
Oksfordo bei Kembridžo uni 
versitctuose, artimiausiu me
tu kartru su Vilniaus Univer
sitetu įsteigsime informacijos 
centrą, kuriame visi norintys 
nemokamai gaus informaciją 
ir paramą studijoms Jungti
nėse Amerikos Valstijose.

Sumanymų turime dide
lių, entuziazmo mums ne
trūksta. Tačiau darbą nuolat 
stabdo ir naujas kliūtis suda
ro labai sudėtinga ir nestabili 
Lietuvos padėtis. Tai nu
trūksta ryšiai su užsieniu, tai 
užgrobiami spaudos rūmai, 
radijas ir televizija, visuome
nė nebegauna reikalingos in
formacijos.

Ir vis dėlto ryšiai plečia
si, mūsų darbas nenutrūko 
net pačiomis tragiškiausio
mis dienomis. Mes nuolat 
jaučiame Soros'o fondo rūpės 
tį ir paramą, už tai esame la
bai dėkingi. Tikimės, kad į 
ALF veiklą atkreips dėmesį 
visi Lietuvos likimui neabe
jingi žmonės, norintys kon
krečiu darbu prisidėti prie 
mūsų krašto laisvėjimo ir at
gimimo.

ALF adresas: Atviros Liet
uvos Fondas

Vilniaus 22-801 
232001 Vilnius 

arba: Anthony Richter, Program 
Director

The SOROS Foundation
888 Seventh Avenue 
Ncw York, NY 10106 
tel (212)397-5562 
ALF sekretoriatas

* Romas Pūkštys vėl va
žiuoja į Lietuvą balandžio 
pradžioje. Pervedami dole
riai, palikimai. Priima laiš
kus, dokumentus, vaistus. ( 
Perka automobilius. Atsiskai 
tymas iki balandžio. i

TRANSPAK,
2638 W 69th St. Chicago IL. 60629 I 

312-436-7772

Birutės Pūkelevičiūtės 
kūryba, dideliu tiražu pradedama 

spausdinti l !°tuvoie

Birutė Pūkelevičiūtė (gini. 1923 metais Kaune) — žymi mūsų išeivijos 
rašytoja — prozininkė, poetė, dramaturge, vertėja.

Jauna aktorė ir poetė 1944 metais pasitraukė j Vakarus. Ūkimas at
vedė ją j Kanadą, vėliau — į JAV, kur ii dabar gyvena Daytonos mieste 
Floridoje. Rašytojos plunksnai priklauso keturios stambios prozos knygos, 
poezijos rinkinys „Metūgės", keletas pjesių ir net šešios eiliuotos knygelės 
mažiesiems.

ši knyga — šventinė dovana Lietuvos vaikams ir pirmas rašytojos žin
gsnis sugrįžimo namo keliu (iki šiol B. Pūkelevičiūtės kuriniai mūsuose te
buvo publikuojami periodikoje). Labai džiugu, kad tas žingsnis — vaikų 
link!

RAMUTĖ SKUČAITĖ

DOVANA
PARAKI
BIRU!Ė PŪKELEVIČIŪTĖ
II IUSTRAVO
KAZYS VESELKA

Vilniuje, prie Parlamento rūmų, vietoj "perestroikos" ir "glasnost", kaip jau įprasta, taikai 
atstovavo patranka ir kiti šaunamieji ginklai.

Prieš 1990 m. Kalėdas, Vilniuje išėjo Birutės Pūkele
vičiūtės knygutė vaikams, vardu "Kalėdų dovana". Tai ei
liuota (40 pusi.) pasaka apie laiškanešio Ežio linksmą nuo
tykį, kai jam teko vežti keistą dėže Voverytei Barborytei, 
atsiųstą Kalėdoms iš atogrąžų šalies.

"Kalėdų dovana" (viena iš šešių Birutės Pūkelevičiūtės 
knygelių vaikams) buvo išleista išeivijoj 1,000 tiražu ("Dar
na", 1973 m.); dabar ją pakartojo leidykla "Alka", vadovau
jama Juozo Nekrošiaus, 100,000 tiražu.

Kaip ir pirmojoj laidoj, knygute puošia dail. Kazio Vesel
kos dviejų spalvų iliustracijos. Naują, daugiaspalvį viršelį 
sukorė dail. Rolandas Bilinskas. Metrikoje pažymėta, kad 
šis leidinys yra kalėdinė Vaikų fondo ir J. Janonio popie
riaus fabriko dovana Lietuvos vaikams. Spaudė "Spindulio" 
spaustuvė Kaune.

Su autore skaitytojus supažindina įdėta nuotrauka ir 
įžanginis poetės Ramutės Skučaitės žodis.

Malonu pažymėti, kad tą pačią pasakėle suvaidino To
ronto Maironio mokyklos mokiniai pernykštės Kalėdų Eglu
tės metu.
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KMJNŲ ODl
Stasė Maurukienė

Kadangi mokėjau rusų kalbą, valdytojas pasiūlė 
man dirbti buhaltere. Sutikau. Maniau, bus kiek 
lengviau. Vėl su šeima sugrįžome l Bolšaja Tichą - 
skyriaus centrą. Berniukams arčiau darbas, o mažiu
kei - pradžios mokykla. Tačiau dirbant buhaltere bu
vo dar aršiau. Visi "specialistai" vos bemokėjo pasira
šyti, įskaitant ir patį skyriaus valdytoją. Kai jie atneš
davo įvairius aktus, nežinodavau - verkti ar juoktis? 
Viską reikėdavo padaryti pačiai. Visokių ataskaitų: 
mėnesinių, ketvirtinių, metinių. Vargdavau ištisom 
parom. Kasdien per radiją reikdavo perdavinėti suves
tines: apie primelžį pašarų sunaudojimą gyvulių prie
auglį, arimą, sėją, šienapjūtę, javapjūtę, pagal briga
das, grandis ir t.t. Telefonų nėra, o radlja įjungiama 
kasdien pastoviu laiku. Čia jau nepadelsl. Jokių bu
halterinių blankų nebuvo. Juos reikėdavo pačiai pasi
daryti. Kalkinio popieriaus taip pat nebuvo. Vienlnte-

Mišių auka už žuvusius Sibire, 1989 m. ekspedicijos metu, Bykov Myr apylinkėse.
R. Urbakavičiaus nuotr.

liu popieriaus šaltiniu buvo komunistų partijos istori
ja, kurių buvo gausybė. Ji buvo naudojama ne tik 
ataskaitoms, suvestinėms, aktams, pažymoms, bet ir 
sąsiuviniams mokykloje, laiškams rašyti į Lietuvą. 
Rašalą paslgamindavom iš cheminio pieštuko, kurių, 
deja, taip pat trūko. Elektros nebuvo, tik žibalinė 
spingsulė. Tačiau trūko žibalo, degtukų. Reikėdavo 
krosnyje žarijas užpilti pelenais, kad kitą rytą nuo tų 
žarijų galėtum prisidegti. Jeigu ryte tų žarijų neras- 
davai, tekdavo dairytis iš kurios trobos kamino dūmai 
rūksta. Toks ir posakis buvo paplitęs: "einu ugnies". 
Rūkoriai piemenys rasdavo kitokią išeitį; iš dilgėlių su
vytos virvelės ir senos šimtasiūlės gabalėlių padaryda
vo tvirtai susuktą ir surištą mazgelį Jį uždegdavo, 
kuris rusenantis ir vilkdavosi visą dieną paskui raitą 
ar pėsčią piemenį. Jei reikėdavo užsidegti, tai "samo- 
krutką" prisitraukdavo, kurį po to vėl vilkdavosi pas
kui.

Buhaltere išdirbau iki pat tremties galo, t.y. 8 me
tus. Kiek kartų norėjau mesti tą "švarų' darbą, bet 
varginga padėtis to neleido. Kiek valdytojų pasikeitė 
per tą laiką! Bet mažai kas pasikeitė į gerąją pusę.

Kai antrą kartą gavau pinigų iš Lietuvos, nusipir
kome karvę. Kiek vilčių į ją dėjau. Buvo veršinga. 
Bet skaudi likimo rykštė ir čia mus neaplenkė. Nepa
jėgus jai apsiveršiuoti teko ją paskersti. Tad vėl teko 
valgyti sausą avižinę duonelę su ašakom. Skerdieną 
nuvežėm į centrą už 45 km. ir pardavėm valgyklai. 
Tuos gautus pinigus pasidėjom ir vėl taupėm. Už kiek 
laiko nusipirkom kitą mažą, berage karvutę, vardu 
"Dočka". Iš jos per parą primelždavome 8 litrus pieno. 
Pienas buvo nepaprastai skanus, gero riebumo. Deja, 
didesnę dalį pieno tekdavo atiduoti "gosudarstvu". 
Atiduoti "gosudarstu" teko ir veršį. Prievole reikėdavo 
atiduoti ir už pačių užaugintas bulves. Kad nuvežti 
bulves į punktą reikėjo maišų. O jų trūko, teko laukti 
eilėje, kol kiti nuveš. Atėjo pikta agentė ir parašė su
plyšusį patalą vienintelį Jos nuomone tinkamą daiktą 
aprašymui. Ta komedija mane prajuokino. Tai agentę 
dar labiau įsiutino, pradėjo grąsinti, bauginti. O aš 
nuo tų visų gąsdinimų buvau pavargusi, todėl ir be
veik įjuos nereagavau, Juo labiau, kad bulvių neatsi
sakiau atiduoti. Neturėjau maišų ir tai buvo tikra 
tiesa.

1951 m. gavau nuo savo vyro, mano vaikų tėvo, 
pirmą laišką ir nuotrauką iš Krasnojarsko. Viešpatie! 
I ką pavertė žmogų? Ilgai neradau sau vietos, nusira
minimo. Dar tuomet, kaip vėliau paaiškėjo, kai vokie
čiai užėmė Lietuvą Marijampolėje iš kalėjimo išleido 
visus kalinius. Tikriausiai tai įvyko labai staigiai, nes 
nespėta susidoroti kaip Pravenlškėse ir kitur.

Vokiečių okupacijos metais gyveno savo namuose 
ir dirbo prekyboje. Turėjo galimybę pasitraukti į Va
karus, bet tai būtų reiškę visam gyvenimui prarasti 
savo šeimą Todėl pasiliko. Dar vis tikėjimo teisingu
mu nebuvo praradęs. Išvijus vokiečius iš Lietuvos 
1944 m. gruodžio 19 d. buvo suimtas ir patalpintas į 
Vilkaviškio kalėjimą. Ten graužiamas utėlių, baisioje 
kamšalynėje be teismo buvo išlaikytas 11 mėn.

Vėliau buvo teisimas už aklų. Pagal "Osoboje so- 
veščanije" nutarimą nuteistas pagal 58 straipsnis 4-tą 
dalį 5 metams. Bausmės atliko vieta - Archangelskas. 
Atlikęs bausmę buvo išsiųstas į Krasnojarsko kraštą. 
Pagal 1953 metų kovo mėn. 27 d. TSRS AT prezidiumo 
įsaką teistumas buvo panaikintas ir grąžintos visos 
teisės. Iš ištrėmimo vietos paleistas 1954 m. birželio 
mėn. 19 d. Kliūčių Jam grįžti į Lietuvą nebuvo. Tačiau 
mes, mūsų šeima, tokio leidimo dar neturėjome.

Susitikimas su tėvu, vyru po 14 metų buvo keis
tas. Tie metai lyg tai buvo svetimais padarę. Tuo la
biau mes buvome vos ne "buožėmis" tapę. Turėjome 
susirentę mažą trobelę, bet savo, ir galėjome gyventi 
be pašalinių. Turėjome karvę, avių, klaulę.vištų, ku
rias žiemą kad nesušaltų, laikydavome kambaryje po 
pečiumi. Kambariuose buvo laikomi ir ėriukai, veršiu
kai. Kitaip Jie žiemą sušaltų, nes šiltų tvartų nebuvo. 
O šalčiai būdavo tokie, kad paukščiukai skrisdami 
krisdavo. Auginome įvairiausias daržoves. Kai kurių 
sėklos buvo atsiųstos net iš Lietuvos. Visumoje mes 
ten skaltėmės novatoriais. Pirmieji nusipirkome bate- 
rejlnį radijo aparatą "Rodlna", vėliau "ARZ" aparatą 
maitinamą iš tinklo. Sūnūs nusipirko dviratį bajaną 
Vietiniai gyventojai daug ko iš mūsų išmoko, perėmė. 
Pradėjo sodinti bulves, auginti gyvulius. O žemės ten 
derlingos, jokių trąšų nereikia. Tačiau nebuvo gerų 
kelių, tiltų.

Atnaujindami 
prenumeratą ir 

kitomis progomis 
Dirvai aukojo:

(Bus daugiau)

Lietuvių kapai Tit-Ary apylinkėse 1989 m. R. Urbakavičiaus nuotr.

t***************************

Galima įsigyti
ŽALIAS W

KORTELES
-JAV valdžia išduoda 

40,000 žalių kortelių (green 
cards) 33 tautoms įskaitant 
Lietuvą.

-Pirmas prašysi, pirmas 
gausi.

-Pilną kaina 895.00 dol.
-Galit būti bet kur pa

saulyje, mes jum pąrūpinsim.
■ * * * 

International Law et ai 
Emerald-Shapery Center 
402 West Broadway / 400 

San Diego, CA 92101
(619)595-3107 1-800-677-VISA

****************************

Kiemaitis J. Germantown .. 15.00 
Miškinis D. Cinn. . . . . . . . . . . . . . . . . .  25.00
Bartkus E. Beverly Shore .. 25.00 
Chainas V. Naples . . . . . . . . . . . . . . 15.00
Vaičjurgis V. Dorchester . . . . . 5.00
Kuprevičius, A. Cleveland . 10.00 
Vigelis, B. Mays Landing .. 10.00 
Astrauskas, JM. Toronto ... 15.00 
Petrauskas, A. Chicago . . . . . . 10.00
Sukelis, D. New Buffalo ... 25.00 
Andrušaitis, A. Geneva . . . . . . .  5.00
Linkus K. Miami B. . . . . . . . . . . . . . . 10.00
Žukauskas G. Chicago . . . . . . .  10.00
Vilinskas St Northampton . 50.00 
Valaitis R. Brecksville . . . . . . . 10.00
Vileinas VI. Racine . . . . . . . . . . . . . . . 5.00
Steikūnas P. Chicago . . . . . . . . . .  5.00
Serapinas Ig. Chicago . . . . . . . . . .  5.00
Kučiauskas Ig. Baltimore .. 15.00 
Ceckus B. Dearbom Hts . . . . . . 5.00
Rumbaitis, M. Daytona B... 10.00 
Kuzmickas, S. St. Pete's .... 10.00 
Dumbrys, G. Chicago . . . . . . . . . . . ,5.00
Jokubauskas, E. Chicago ... 10.00 
Chemetzky, N. Cleveland .. 15.00 
Bružas-Higgins, Columbus. 10.00 
Worchester LB apylinkė .... 30.00 
E. Praleika Little Falls. . . . . . . . . .  5.00
L. Pike Willowick . . . . . . . . . . . . . 10.00
J. Ližaitis Ft. Lauderdale . . . . . 5.00
Pr. Kaspariūnas Largo . . . . . . .  10.00
J. Naujokaitis Clev . . . . . . . . . . . . . . .  5.00
Adomonis A. Osterville . . . . . 10.00
Kot R. Amsterdam . . . . . . . . . . . . . . .  5.00
Pabrinkis S. Cleveland . . . . . . . . .  5.00
Kalnietis J. Chicago . . . . . . . . . . . . . . 5.00
Bilvaisas B. Lawton . . . . . . . . . . .  15.00
Jucėnas A. Centerville . . . . . . .  10.00
Gabien N Brooklyn . . . . . . . . . . . . 10.00
Cigas E. Lakewood . . . . . . . . . . . .  10.00
Modestas E. Willow Sprs .... 45.00 
Sakalaitė A. Omaha . . . . . . . . . . . . 10.00
Strikaitis S. Los Angeles. . . . . 10.00
Sinkys E. Santa Monica . . . . . 25.00
Petraitis F.P. St Pete . . . . . . . . .  10.00
Bociunas F. Sunny Hills. . . . . . .  5.00
Žostautas J. St Pete. . . . . . . . . . . . .  15.00
Butkus P. St Pete. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.00
Kaspariūnas J. St Pete. . . . . . . . .  10.00
Ųsas V. Kalamazoo . . . . . . . . . . . . . . 5.00
Urbaitis V. Mayfield Hts. . . . .25.00
Visiems aukotojams......

nuoširdžiai dėkojame

PIRKDAMI 
AR PARDUODAMI 

NAMUS FLORIDOJE 
Ft. Lauderdale ir kitose 

Atlanto apylinkėse, kreipki- 
‘tės pas EDMUNDĄ CAPĄ, 
Century 21 - Choice Realty.' 
Tel. (305) 943-0946 arba 
1-800-462-3028.



Aušrininko Dr. Jono Šliupo 130 metų gimtadienis
Pirmieji jį atšventė Šiaulių miesto gyventojai

Šiauliečiai pirmieji pa
gerbė savo krašto nusipelniu
sį tautietį Aušrininką dr. Joną 
Šliūpą. Š.m. Kovo mėn. 7-tą 
dieną, P. Višinskio viešojoje 
bibliotekoje, Šiauliuose, bu
vo suruoštas dr. J. Šliūpo 130 
-jam gimtadieniui paminėji
mas ir jo knygų paroda.

I minėjimą atvyko skai
tyti pranešimus vilniečiai 
mokslininkai - Gražina 
Pranckietytė - Mokslų Aka
demijos Filosofijos, sociolo
gijos ir teisės instituto moks
linė bendradarbė ir Vilniaus 
Universiteto docentas, istori
jos mokslų kandidatas, publi
cistas Bronius Raguotis. Iš 
šiauliškių - p. Birutė Stum- 
brienė - Naisių Literatūros 
Muziejaus direktorė, taipgi 
tarė šiltą žodį apie kaimyni
niuose Rakandžiuose (netoli 
Gruzdžių) gimusį garsųjį auš 
rininką.

Šį minėjimą, vilniškiams 
prelegentams talkininkau
jant, organizavo: Šiaulių 
krašto kultūros fondas, Šiau
lių miesto kultūros skyrius, 
"Aušros" muziejus, P. Višins 
kio biblioteka, ir Šiaulių Ra
jono Literatūros Muziejus.

* * *
Pereitų metų pabaigoje 

"Aušros" muziejus Šiauliuo
se eksponavo aušrininko dr. 
Jono Šliūpo fotografijų ir jo 
knygų rinkinius.

* * *
Kiek teko patirti š.m. Lie 

tuvoje numatyta ir keletas ki
tų dr. Jono Šliūpo pagerbi
mų:

* * ♦
- Palangoje, 19 d. gegu-. 

PAGERBTI SLA. VETERANAI prie Dr. Jono Basanavičiaus paminulo Clevelando Lietuvių Kultūros Darželyje. Iš kairės į dešinę stovi: 
Vincas Černiauskas. Lukošius M. Baltrukonis. Vincas Karalius. Vincas Ambrazevičius. Zofija Žilvitienė. Dr. Jonas Šliūpas. Vincas Kaunas.

Jonas Tareila. Pijus W. Birštonas. Adv. Pranas F. Bradčiulis. Simas Šlekys. Anicetas B. Strimaitis.

Nuotrauka iš 1936 metų, kada Clevelande, birželio 22-27 
dienomis vvko SLA 50 metu jubiliejinis seimas. Nuotrauka

esame gavę iš Dr. Jono Šliūpo sūnaus Vytauto, gyvenančio' So. 
Lake Tahoe, Calif.

žės, Lietuvos Istorijos ir Et
nografijos Muziejus ruošia 
atatinkamą konferenciją ir 
parodą;

* * *
- Kaune ar Vilniuje, 23- 

30 d. gegužės mėn., 7-jo

TĄ DIENĄ SOVIETU TANKAI 
DOMINAVO

James Sykes
I,orėta, nuostabi 24 metų 

mergina, bevelijo stovėti, kai 
mes kalbėjomės; ji yra pasi
ryžusi pasveikti. Jos dešinė 
koja buvo sutriuškinta to pa
ties tanko, kuris užmušė jos 
draugų, kitą merginą taip pat 
Loreta vardu.

Keturių lovų ligoninės 
kambarys ir sausakimšas ko
ridorius nesulaiko jos vibra
cijos. Sugipsuota koja, su 
sutriuškintais kaulais ir per
plėštu muskulu, nesulaiko 
jos nuo lenkimosi per lieme
nį, paliečiant rankomis grin
dis. Tai rodo jos gimnasti
kos treniravimą ir valios sti
prumą.

Loreta yra Lietuvos duk
ra. Ji moka ir gražiai dainuo
ja savo gimtinės himnus ir 
liaudies dainas. Ji skambina 
kanklėmis linksmindama su
žeistus ir sergančius perpil
dytoje ligoninėje. Ji dirba 
kaip audėja ir sukuria gražius 
gobelenus ir kitus audinius, 
žinomus Lietuvoje.

Lietuvos žmonės girdėjo 
1991 m. sausio 12 dieną, šeš
tadienį, kad sovietų parašiu
tininkai atvyksta dideliais 
skaičiais. Jie matė kariuo-

Mokslų ir Kūrybos Simpo
ziumo, Medicinos Sekcijos 
plenariumas dedikuotas dr. J. 
Šliūpo (gimusio 1861 m. Ko
vo 6 d.) 130-ties metų pami
nėjimui. V.

* * *

menės autovežimius nuolatos 
važinėjančius po miestą.

Prezidentas Vytautas 
Landsbergis viešu pranešimu 
įspėjo, kad "sovietų kumštis 
kabo virš Lietuvos ir gali 
smogti kiekvienu momentu". 
Jis ragino piliečius paremti 
savo vyriausybę.

Atsiliepdami į jo ragini
mą, žmonės ėjo prie parla
mento pastato ir prie radio, 
televizijos ir spaudos pastatų 
- galimų sovietų karinės ak
cijos objektų. Loreta buvo 
tarpe tų, kurie jautė įtampą ir 
norėjo suteikti paramą, apsu
pant bokštą ir saugoti nuo so
vietų.

Loreta nuėjo prie televi
zijos bokšto, jos žodžiais dėl 
to: "Aš noriu, kad Lietuvos 
žmonės būtų laimingi ir ne
kentėtų, kaip mano tėvai ken 
tėjo". Ji ėjo prie bokšto nesi
tikėdama tankų. "Aš netikė
jau, kad jie puls" - sakė ji.

Ji visiškai negalvojo apie 
smurtą ir mirtį, kai ji ir jos 
draugai rinkosi tą tragišką še
štadienio naktį. Už kelių va
landų jos draugė buvo sutraiš 
kyta, o ji sunkiai sužeista.

Prieš tankams pasiro
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James Sykes, Dirvoje spausdinamų keturių rašinių autorius, dėsto so
cialine gerontologiją Medicinos mokykloje Wisconsino Universitete, Madi
son. įsigilinąs socialinėje politikoje ir senų žmonių pastogės srityse. Jis yra 
lankąsis virš 35 valstybėse, tyrinėdamas sąlygas ir aplinkybes, liečiančias 
tose valstybėse gyvenančius senuosius. J. Sykes, lietuvio imigranto sūnus, 
per trijus metus keliavo i Lietuvą penkis kartus. Ten jis vedė derybas dėl 
susitarimų tarp Madison, VVisconsin ir Vilniaus. O taip pat tarp Vilniaus ir 
VVisconsin universitetų. Nuo pat pradžios jis yra Madison - Vilnius seserijos 
steigėjas ir pirmininkas. Šiuo metu jis yra seserijos tarybos pirmininkas.

Jo nuotraukos, ypatingai senesnių žmonių, spausdinamos daugelyje 
pirmaeilių žurnalų. Praeitą rudenį, dešimt lietuviu nuotraukų buvo rodomos 
Juozo Polio parodoje Madisone. *

Gerontologijos draugijos narys J. Sykes skaito paskaitas JAV Valsty
bėse ir daugelyje kitų kraštų.

Jis yra vedąs Margueritte Svvensson Sykes ir yra tėvas trijų suaugusių 
vaikų ir senelis.

Nuotraukoje jį matome su Aukščiausios Tarybos pirmininku Vytautu 
Landsbergiu (viduryje) ir ministerio pirmininko pavaduotoju Zigmu Vaišvila.

dant, susirinkusių nuotaika 
buvo pakilusi. Ji tai prisimi
nė su šypsena. "Mes atėjome 
be ginklų, kai kurie atsinešė 
foto kameras", sakė ji.

"Niekas neturėjo ginklų" 
- kartojo ji griežtai. Jauni ir 
seni ir visos šeimos buvo ten. 
Jie dainavo gerai žinomas 
dainas, Prezidento šaukiami 
vieningai parodyti sovietams 
ir pasauliui savo pasiryžimo 
didumą.

Minia padidėjo, kai au- 
tovežimiai su kariais ir tankų 
vora judėjo prie bokšto.

"Mes buvome petys prie 
peties, nebuvo vietos judėti. 
Mes nebuvome išsigandę" - 
pridėjo ji. Tankų patrankos 
iššaudė lempas. Langai buvo 
išdaužyti. Automatinių gink
lų garsai ir kareivių šauksmai 
buvo pasibaisėtini. Garsia

kalbiai šaukė gynėjams eiti 
namo "pas savo motinas". Iš 
kitos pusės garsiakalbis šau
kė motinoms ir vaikams iš
siskirstyti.

Automatiniai ginklai 
šaudė be sustojimo. Tankai 
manevravo į vidurį minios. 
Tarpe tų, kurie atsisakė judė
ti (kiti pranešė, kad nebuvo 
vietos kur judėti) buvo dvi 
Loretos. Jos buvo susikibę 
rankomis ir sustiprino savo 
pasiryžimą nepasiduoti, kai 
tankai judėjo prie bokšto per 
minią ir tolyn į minią.

"Aš nejaučiau baimės, ma
no kumščiai pasidarė kieti",- 
prisiminė Loreta. "Mano kū
nas atsisakė judėti. Mes šau
kėme tankams ir kariams: 
"Gėda ir fašistai". Nors švie 
sos buvo iššaudytos, aš galė
jau matyti kareivius mojuo
jančius ginklais ir mušančius 
žmones per galvas ir kūnus" 
-tęsėji švelniai.

"Tankas atskyrė mane 
nuo Loretos. Aš ją Šaukiau, 
bet po to aš atsimenu, kad 
mane nešė nuo kalno žemyn. 
Greitosios pagalbos vežimų 
nebuvo. Kažkas nuvežė ma
ne į ligoninę automobiliu", 
tęsė ji. Jos galva nulinko ir 
ašaros riedėjo.

Praėjo dvi savaitės. Ta
da Loreta sužinojo apie drau
gės mirtį, užmuštą to paties 
tanko. Dėl jos kritiškos svei
katos būklės jos daktaras ir 
šeima nepainformavo jos 
anksčiau apie draugės mirtį.

Ji prižadėjo: "Aš pasveik 
siu, nes aš turiu gerą gydyto
ją ir esu sveika ir stipri".

Kai aš buvau beišeinąs, 
ji kartojo: "Aš netikėjau, kad 
jie puls, niekas netikėjo, kad 
jie šaudys".

Jos švelnūs žodžiai buvo 
paminklinis užrašas Loretai, 
kuri negyvens ir nematys 
laisvos Lietuvos. Bet malda 
tų vardu, kurie nori tikėti, 
kaip ir ji tiki - Lietuvos nepri 
klausomybė ir laisvė bus pa
siekta be kraujo praliejimo.
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Žudynės
"Mažoji Lietuva" laikraštis, 

leidžiamas Klaipėdoje, Šių metų va
sario 27 d. numeryje atspaude V. 
Vareikio rašinį "Žudynės prie Kara
liaučiaus". Tame rašinyje liečiamas 
ne tik baisus vokiečių, bet ir senųjų 
to krašto gyventojų - lietuvninkų 
naikinimas, o taip pat išbadėjusių 
pagalbos ieškojimas Lietuvoje. Jį 
skaitytojų dėmesiui ir spausdiname.

Redakcija

Iki 1-ojo pasaulinio karo 
Vokietijos Reicho ribos ry
tuose buvo Nemirsetos kai
melis. "Nemnersat wo das 
Deutsche Reich ein Eende 
hat". Vėliau vokiečiu terito
rija vis mažėjo. Po pirmojo 
pasaulinio karo, o ypač atė
jus į valdžią Hitleriui, Rytprū 
šiai tapo Vokietijos-sargybi
ne žeme". Vokietijos Reicho 
ryšiui su Rytprūsiais išlaikyti 
buvo imtasi įvairiausiu prie
monių: atstatyti 1914-1915 
m. sunaikinti kaimai ir mies
teliai, skatinamas turizmas ir 
Ordino pilių lankymas. 
Ypač garsėjo atstatyti pagal 
senuosius planus Marienbur
gas, Marienverderis, Alen- 
šteinas. Lenkų koridoriumi 
atkirstai ir krizėn patekusiai 
žemei buvo organizuota 
"OSTHILFE" - ekonominė 
pagalba žemės ūkiui ir pra
monei. "OSTHILFE" progra
mą vykdė Vyriausias krašto 
prezidentas, vėliau Reicho 
komisaras Erichas Kochas.

Prieš karą Rytprūsiai bu
vo vadinami "supereuropa". 
1939 m. čia 36 991 km. plote 
gyveno 2 488 122 žmonės, 
buvo išvystytas žemės ūkis, 
klestėjo miestai ir jų ekono
mika. Karas viską pakeitė...

1944 m. spalio 16 d. 3- 
iasis Baltarusijos Frontas, 
vadovaujamas I. Černia
chovskio, pradėjo didįjį Ryt
prūsių puolimą. Raudonar
miečių smurtas ir teroras Ne- 
mersdorfe privertė bėgti ci
vilius gyventojus. Sovietų 
žvėriškumas buvo užpro
gramuotas iš anksto. Cemia- 
chovskis įsakyme kariuome
nei rašė... "Mes nužygiavo
me 2 000 kilometrų ir matė
me, kad sunaikinta viskas, ką 
mes statėme 20 metų. Dabar 
mes stovime priešais urvą, iš 
kurio fašistiniai grobikai mus 
užpuolė. Mes liksime paten
kinti tik tada, kai visus juos 
išnaikinsime. Jokio pasigai
lėjimo - nesigailėkite nė vie
no, kaip nebuvo gailimasi 
mūsų. Nereikia iš Raudono
sios Armijos kareivių reika
lauti, kad jie darytų malones. 
Jie dega neapykanta ir keršto 
troškimu. Iš fašistų krašto 
turi likti dykuma..." Rašyto
jas Uja Erenburgas sukūrė 
tekstą lapeliams, kurie buvo 
išplatinti tarp kareivių: "Žu
dykite! Žudykite! Juk nėra 
tokio tarp jūsų, kuriam būtų 
nekaltų vokiečių. Kalti visi 
- ir gyvieji, ir negimę! Sekite 
draugo Stalino direktyvą vi
siems laikams sutraiškyti fa-

prie Karaliaučiaus
šistinį žvėrį jo paties urve. 
Išprievartaukite vokiečių mo 
teris ir tokiu būdu palaužkite 
jų rasinį išdidumą. Paimkite 
jas sau kaip grobį. Žudykite, 
šlovingieji ir nenugalimieji 
raudonarmiečiai!"

1945 m. sausio 26 d. So
vietų armija atkirto Rytprū
sius. Šiame katile atsidūrė 
apie 1 750 000 žmonių. Kai 
balandžio 9 d. kapituliavo 
Karaliaučius, iki galutinės 
nacių kapituliacijos teišsilai
kė Sembijos kampelis apie 
Piliavą, iš kur vokiečiams 
laivais pavyko evakuoti 450 
000 civilių ir 140 000 karei
vių. Rytprūsiuose vokiečiai 
priešinosi iki paskutinio krau 
jo lašo. Net "Kresnąja zvez- 
da" (1944 10 24) rašė: "Vo
kiečių pasipriešinimas Ryt
prūsiuose savo atkaklumu 
viršija tą, kuris buvo iki šiol. 
Mūšiai kruvini, ir vokiečiai 
labai priešinasi. Jie nuolat 
kontratakuoja, gindami kiek
vieną savo žemės pėdą". Vie 
nos tokios kontratakos metu 
vokiečiai, atsiėmę dalį terito
rijos, pakvietė nepriklausomą 
komisiją, kurioje daugiausia 
■buvo švedai, tirti sovietų žvė 
riškumų. Ji užfiksavo, jog 
"Gumbinėje butuose gulėjo 
virš 70 lavonų: išžagintos mo 
terys, vaikai sudaužytomis 
galvomis. Seniai ir 84 metų 
moteris suskaldyta kaukole. 
Ji, užsienio gydytojų nuomo
ne, taip pat buvo išprievar
tauta. Be to, rusai čia sušau
dė 50 prancūzų karo belais
vių". Vermachto kapitonas 
Hcrmighaus savo parody
muose, kurie yra Koblenco 
Bundesarchyve, rašo: "Vokie 
čių kareiviams atsiėmus Me- 
mersdorfo vietovę, atsivėrė 
siaubingas vaizdas, kuris aiš
kiai parodė vokiečių tautai, 
kas laukia kiekvieno, kas ru
sų kareiviams pateks į nelais-
vę. Netikėtai užkluptos kai
mo moterys, tarp jų ir viena 
vienuolė, rusų kareivių buvo 
suvarytos į vieną vietą, iš- 
prievartos ir mušamos. Po to 
moterys buvo baisiai suba
dytos durtuvais ir sušaudy
tos. Šios piktadarybės viršijo 
bet kokius iki tol patirtus ka
ro įspūdžius". Dauguma 3- 
iojo Baltarusijos Fronto ka
reivių, vykdžiusių genocido 
politiką Rytprūsiuose, buvo 
azijatai. Žinoma, vokiečiai 
Rusijoje (kaip ir Lietuvoje) 
elgėsi žiauriai ir brutaliai. 
Tačiau, skirtingai nuo sovie
tų armijos, kur žudymais ir 
plėšimais užsiiminėjo visos 
kariuomenės dalys. Vermach 
tas ir koviniai SS junginiai 
(WAFFEN SS) to nedarė. 
Tai buvo specialių naikinimo 
grupių (EINSATZKOM- 
MANDO), kai kurių SS pa
dalinių (TOTENKOPF) bei 

zonderkomandų uždavinys. 
Rytprūsiuose žudynes vykdė 
ne NKVD, o I. Černiachovs
kio vadovaujami kareiviai. 
Vertėtu tai prisiminti šio ge
nerolo paminklo Vilniuje "gy 
nėjams". Jeigu kas tuo neti
ki, archyvinės medžiagos 
Koblenco federaliniame ar
chyve yra pakankamai.

Genocidas tęsėsi ir pasi
baigus karo veiksmams. Iš
tisą mėnesį po Karaliaučiaus 
užėmimo krašto gyventojams 
maistas nebuvo dalijamas. 
Tik vėliau varomi į darbą 
žmonės gaudavo po 400 gra
mų prastos duonos į dieną. 
Paplito užkrečiamos ligos - 
skarlatina, šiltinė, tuberkulio
zė, dizenterija. Ir tik tada, 
kai šios ligos pradėjo grėsti 
okupacinei kariuomenei, ka
reiviai pradėjo statyti ligoni
nes ir verbuoti gydytojus.

Baisus badas vertė žmo
nes iš vakarinių Rytprūsių ra 
jonų bėgti į Lietuvą, aplen
kiant sovietų sargybas, pra
šyti maisto. Lietuviai padė
davo - vokiečiai dabar tai pri 
simena su dėkingumu. Kara
liaučiaus evangelikų kirchės 
pastorius 1945-1948 m. Hu- 
go Linckas rašo, kad lietuviai 
duodavo bulvių, duonos, pie
no ir kitų maisto produktų. 
Taip buvo išgelbėtos tūkstan
čių vokiečių gyvybės. Kai 
1947-48 m. Karaliaučiaus gy

IŠKILIŲJŲ LIETUVOS VALSTYBINĖS OPEROS SOLISTŲ

KONCERTAI AMERIKOJE 

4 r

Irena Milkevičiūtė 
sopranas

RENGIA - LIETUVIŲ FONDAS

Bostone - balandžio 7 d. 
Baltimorėje - balandžio 14 d.
St. Petersburge - balandžio 17 d. 
Los Angeles - balandžio 21 d.

ventoj ams buvo leista išvykti 
į Vokietiją, jų bebuvo tik 25 
000 (iš 1000 000 1945 m.).

Tuo tarpu iš tos Rytprū
sių dalies, kur maisto buvo 
galima gauti, į Vakarus iš
vyko 170 000 žmonių.

Dar 1943 m. Teherano 
konferencijoje Stalinas parei
kalavo Kenigsbergo krašto, 
motyvuodamas tuo, kad čia 
"iskono ruskaja zemlia". Be
je, tuos pačius dėdulės Džo 
žodžius žodis žodin kartoja 
kai kurie Rusijos politikai. 
Dar negavę JAV ir Britanijos 
sutikimo, sovietai 1944 m. 
liepos 27 d. sudarė sutartį su 
komunistine Lenkijos val
džia - Liublino komitetu, ku
rioje buvo numatyta, kad 
SSSR pasilaikys Kenigsber
go kraštą, o lenkai - pietinę 
Rytprūsių dalį.

1945 m. Jaltoje buvo nu
tarta, kad šiaurinė Rytprūsių 
dalis atiteks sovietams. Bri
tanijos premjeras V. Čerčilis 
į piktus užklausimus parla
mente atkirto: "O kas būtų 
atsitikę, jeigu mes būtume 
pradėję ginčytis su rusais, kai 
frontuose tebėra 3 ar 4 šimtai 
tebekovojančių vokiečių di
vizijų? Pilni vilčių mūsų sie
kiai greitai būtų žlugę."

1945 m. liepos pabaigoje 
Postdamo konferencijoje Ke
nigsbergo srities perleidimas 
buvo ratifikuotas. 1945 m. 
liepos 4 d. kraštas buvo pava 
dintas Kaliningrado kraštu, o 
miestas - Kaliningradu. Tų 
pačių metų rudenį, tebevyks

Virgilijus Noreika 
tenoras

Koncertai įvyks: 

tant genocidui Mažojoje Lie
tuvoje, kraštas buvo įjungtas 
į Rusijos Federaciją. Taip 
buvo sukurta naujoji "iskono 
ruskaja zemlia", išnaikinus 
autochtonus vokiečius ir lie
tuvius, ir apgyvendinus kraš
tą atvykėliais iš Rusijos pro
vincijų. Lenkai aptvarkė pie
tinius Rytprūsius ir nemažą 
dalį Ordino pilių, tuo tarpu 
rusų atvykėliai pavertė vaka
rietiškos kultūros plotelį azi
jietiška dykviete.

Po to, kai 1948 m. likę 
gyvi Karaliaučiaus krašto gy
ventojai išvyko į Vokietiją, 
1951 m. buvo leista išvykti 
20 000 pabėgėlių iš Rytų Prū 
sijos, kurie pabėgo nuo bado 
į Lietuvą. Nors Vakarų val
stybės teigia, kad 1945 m. 
Postdamo susitarimai dar ne
reiškia galutinės Kara
liaučiaus krašto aneksijos, ir 
šio krašto klausimas tebėra 
atviras, realybė yra tokia, 
kad Karaliaučius (Kenigsbe- 
rgas) daugiau nebeegzistuo
ja. Yra tik Kaliningradas.

V. VAREIKIS
* * ♦

VISI SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
siunčiami su pristatymu į 

namus papigintomis 
kainomis.

Rūbai, maistas, vaistai - 
KIEKIAI NERIBOJAMI, 

MUITO NĖRA.
Savo daiktus siųskite mums 

paštu arba UPS.
TRANSPAK,

2638 W 69th St. Chicago IL. 60629 
312436-7772

Gražina Landsbergienė 
pianistė

Chicagoje - balandžio 27 d. 
Detroite - balandžio 28 d. 
Clevelande - gegužės 5 d.



KAS NAUJA DETROITE
SAULIŲ SĄJUNGOS 

SUVAŽIAVIMAS
L.S.S.T. visuotinas suva

žiavimas įvyks š.m. balan
džio 20-21 dienomis, Hamil
tone, Canadoje, Vilniaus 
Aušros Vartų parapijoje. 58 
Dundum St. N. Hamilton, 
Ont. L8R 3E1.

Šeštadienį - balandžio 
20 d. 10 vai. registracija, 11 
vai. suvažiavimo pradžia ir 7 
vai. vakare banketas. Meni
nę dalį atliks Montrealio vy
rų oktetas,vadovaujamas mu
ziko A. Stankevičiaus.

Sekmadienį Šv. Mišios 
bus Vilniaus Aušros Vartų 
parapijos bažnyčioje. Mišias 
laikys šaulių kapelionas kun. 
A. Babonas ir parapijos kle
bonas kun. J. Liauba.

Suvažiavimą globoja 
L.K. Algirdo Šaulių kuopa. 
Nakvynės reikalu kreiptis 
pas kuopos pirmininką Povi
lą Kanopą, 48 Holton Avė., 
Hamilton, Ont., L8M 212, 
Canada. Tel. 416-545-2703.

CENTRO VALDYBOS 
POSĖDIS

LSST centro valdybos 
posėdis įvyko kovo 16 d. pir
mininko Mykolo Abariaus 
namuose. Jį pravedė pats pir 
mininkas. Praeitų dviejų po
sėdžių protokolą skaitė sek
retorius Eduardas Milkus. 
Susikaupimo minute pagerbti 
žuvę sausio 13 d. Vilniuje du 
Geležinio Vilko kuopos šau
liai: Darius GarbutaviČius ir 
Ignas Simulionis. Praneši
mus padarė pirmininkas, val
dybos nariai ir Tremties Tri
mito redaktore Stefanija Kau 
nelienė. Aptartas Šaulių su
važiavimas. Sąjungos iždi
ninkas Matas Baukys, valdy
bos narių vardu, Mykolui 
Abariui, kaip pensininkui 
įteikė dovaną. Po 500.00 do
lerių paskirta: Tremties Tri
mitui (Kario priedui) ir

AMERICAN EXPORT-IMPORT INC.
Chicago, 111.60441, U.S.A.__________

Canadian European Export-lmport Co.
404 Roncesvalles Avė.,Toronto, Canada M6R 2M9 

Tel. (416) 534-3860, Fax (416) 533-4910

Siunčiame siuntinius į Ukrainą, Lietuvą, Latviją, 
Estiją, Gudiją, Moldaviją, Krymą, Leningradą, Maskvą 
Tikra naujiena - niekad nebuvo taip daroma

* Garantuotai žemiausios kainos, 
siuntinius pristatome [namus - patikimas, 
patikrintas patarnavimas.

* Visos kainos Iškaitomos [ persiuntimą, 
gavėjas nieko nemoka.

* Siunčiame naujų ar senų drabužių 
siuntinius, nemažesnlus 5 kg. ar 12 svarų.

* Siunčiame maisto siuntinius - reguliariai 
ar skubiai, pristatoma per 2-3 savaites.

* Persiunčiame pinigus - tiesiog iš rankų [ 
rankas Jūsų norimam asmeniui.

* Pasiunčiame gėles
* Parduodame automobilius visoje Rusijoje 

pristatome mamo
Mūsų Centrinis Biuras JAV

R & RINTERPOSTMIR CO.
1055 Broadway, 

Buffalo NY 14212 
Tel. (716) 894-9880

Lietuvos iždui.
Posėdyje be minėtų dar 

dalyvavo: Vincas Tamošiū
nas, Juozas Kinčius, Bronius 
Valiukėnas, Balys Telyčėnas, 
Jonas Sostakas, rašantysis šį 
rašinį ir iš Chicagos atvykę: 
Juozas Mikulis ir Anelė Kir- 
vaitytė. Po posėdžio Juozui 
Kinčiui sukalbėjus maldą 
valgėme Onutės Abarienės 
skaniai paruoštus pietus.

A.A.
PRISIMINTAS JUOZAS 

JASIŪNAS
Kovo 14 d. suėjo vieneri 

metai, kaip iš mūsų tarpo iš
siskyrė buvęs Lietuvoje ir 
Vokietijoje mokytojas, daili
ninkas Juozas Jasiūnas, su
laukęs 87 metų amžiaus. Me 
tinių mirties sukakties proga 
kun. Alfonsas Babonas Šv. 
Antano parapijos bažnyčioje 
už jo vėlę aukojo Šv. Mišias. 
Po mišių buvome pakviesti į 
parapijos salę pietums, ku
riuos paruošė buvę jo globė
jai ir ligos metu slaugytojai 
Elena ir Vytautas Čižauskai.

IŠLEISTUVĖS
Danutė Želvienė, atvy

ko į Ameriką aplankyti tė
velį Justiną Preibį. Jį slaugė 
ir mirus palaidojo. Pagyve
nus Amerikoje 17 mėnesių 
grįžta į Lietuvą. Gyvendama 
Amerikoje giedojo Šv. Anta
no parapijos chore. Choras 
kovo 17 d. Šv. Antano para
pijos salėje suruošė jai išleis
tuves. Vaišių programą pra
vedė choro seniūnė Stefanija 
Kaunelienė. Maldą sukalbė
jo parapijos klebonas kun. 
Alfonsas Babonas. Aldona 
Tamulionienė ir Česlovą 
Pliūrienė prisegė D. Želvie
nei gėlę. Kiti įteikė dovanas 
ir atsisveikino. Išvykstančio- 
ji tarus padėkos žodį padai
navo - Čia Lietuva tėvynė ir 
pravirko.

A. Grinius
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M0Sl| SODYBA, INC atstovai dr. Antanas Butkus ir Vytautas A. Staškus, š.m. kovo 23 lankėsi 
Madison, VVisconsin tartis dėl prekybos su Lietuva, o ypatingai aprūpinti atsikuriantį, žemės ūkį 
reikalingais reikmenimis, sėklomis ir t.t.

Susitikimą su James A. Kaltenberg, Kaltenberg Seed Farms, Ine ir su Willis G. Parker, D.V.M., 
M.Sc., American Breeders Service, suorganizavo prof. Raimundas Matulionis, University of 
VVisconsin-Madison, ir taip pat Amerikos Lietuvių profesionalų grupės vienas iš pagrindinių 
steigėjų.

Pasitarimo dalyviai: iš kairės Prof. R. Matulionis, W.G. Parker, V.A. Staškus, J.A. Cahill, CUNA 
atstovas, J.A. Kaltenberb ir Tadas Palionis, D.V.M. Nuotraukoje nėra: Vyto Kapočiaus, VVisconsin 
Bell atstovo ir dr. A. Butkaus.

ŽINIOS IŠ BOSTONO
A. Klimas, G. Čepas, A. Ska 
beikis. "Taupa" teikia pas
kolas, čekių, certifikatų, 
kredito kortelių ir kitus pa
tarnavimus. Adresas: 368 
West Broadway, P.O. Box 
95, So. Boston, MA 02127, 
tel. (617)269-1450.

Po oficialių reikalų buvo 
laisvi pašnekesiai prie kavu
tės.
ĮDOMIOS PASKAITOS IR 
PATIRTIS LIETUVOJE

Kovo 24 d. 1 vai. p.p. 
įdomiai ir turtingai įvyko su
sitikimas Lietuvių Piliečių 
salėje su dviem teisės specia
listais Lowerey Wyman ir 
Barnabas Johnston, kurie kai 
bėjo apie "Įstatiminės teisės 
vystymąsi Lietuvoje". Law- 
ry Wyman, Sovietų Teisės 
ekspertė, Harvardo Rusijos 
Tyrimo Centro bendradarbė, 
"Sąjūdžio" ir Lietuvos AT 
kvietimu nuvyko į Lietuvą 
pereitų metų lapkričio pra
džioje. Prieš pat Kalėdas at
važiavo Lietuvon jos vyras, 
Barnabas Johnson, žinomas 
konstitucinės teisės eksper
tas. Abu teisės žinovai kon
sultavo ruošiant teisinius do
kumentus, padėjo ruošti pe
ticijas, dalyvavo ruošiant pa
grindinį, svarbiausią įstatymą 
- naują konstituciją. Skaitė 
paskaitas teisininkams, kal
bėjo per radiją ir TV aiški
nant teisinės valstybės esmę, 
paskelbė spaudoje eilę 
straipsnių apie įstatymus ir 
žmogaus teises. Dirbdami 
Parlamento Rūmuose pačiu 
kritiškiausiu metu, patys pa
tyrė sovietinį beteisiškumą, 
žiaurumą, turėjo progos pa
liudyti propagandos varomą 
melą.

Prieš Plebiscitą padėjo 
paruošti dokumentą, pade
dantį suprasti balsuojantiems 
žmonėms jų balsų ir apklau
sos reikšmę. Nepaisant ne
įprastų darbo ir gyvenimo 
sąlygų, jie paruošė ir pateilkė 

svarstymui visiškai naują 
konstitucijos projektą, kuris 
bazuojasi JAV Konstitucija. 
Šio projekto oponentai siūlo 
sugrįžti į 1922 m. ir 1938 m. 
LK, o po to jas tobulinti. 
Tai, pasak ekspertų, būtų žen 
gimu atgal, praeities klaidų 
pakartojimu ir šiuo sudėtingu 
laikotarpiu galėtų duoti nei
giamų rezultatų, pvz. autori
tarizmo.

Norint sukurti teisinę, 
demokratinę valstybę reika
lingas ne trumpalaikis įstaty
mas, o priimtas visų Lietuvos 
piliečių, garantuojantis visas 
teises.

Grįžę vasario 26, L. Wy- 
man ir B. Johnston noriai su
sitinka su LB apylinkėmis, 
pasakodami parsivežtus, ne
išdildomus įspūdžius apie lie 
tuvių tautos didvyriškumą, 
apie grąžų sugyvenimą ir 
draugiškus santykius tarp 
įvairių tautų Lietuvoje: rusų, 
lenkų, žydų, totorių ir 
armėnų.

Jie dalyvavo Kovo 11 d. 
politiniame seminare Wash- 
ingtone, ragindami teikti di
desnę pagalbą Lietuvai iš 
Amerikos ir Vakarų valsty
bių. Jų nuomone, reikalinga 
daugiau ekspertų ir specia
listų tarpininkavimo Lietu
vai, visam pasauliui rodan
čiai pavyzdį, kaip taiki, "dai
nuojanti revoliucija" nori su
ardyti "blogio imperija".

Buvo parodyta 45 min. 
ištrauka iš 6 vai. susuktos 
vaizdajuostės, parsivežtos at
minčiai.

LILUOS ŠUKYTĖS 
KONCERTAS IR 

BOSTON GLOBĖ PUIKI 
RECENZIJA

Kovo 24 d. 3 vai.p.p. 
First & Second Church salėje 
įvyko solistės Lilijos Šukytės 
(soprano) koncertas. Akom- 
ponavo Vytenis M. Vasiliū
nas (piano ir vargonai). Įžy
musis muzikos kritikas Ri- 

chard Dyer kovo 25 d. "Bos
ton Globė" recenzijoje "Ža
vusis, stebinantis soprano" 
rašė:

"... vis tebėra vietinės 
reputacijos dainininkų, atlie
kančių aukščiausiame tarp
tautiniame lygyje - kaip An- 
nabelle Bemard Berlyne, Ma 
ry Davenport Ziuriche, Gra
ce Hoffman Stuttgarte ir Lili- 
jan Šūkis Miunchene. Šūkis 
dainavo kurį laiką prieš 25 
metus Metropolitan Operoje; 
netgi sekant Leontyne Price’s 
"Ritoma vincitor!" dvasinin- 
kės partiją "Aidoje", kurią už 
scenos atliko Šūkis, buvo gir 
dėti kažkas ypatinga jos bal
se. Ji tęsė, koncentruodama 
savo karjerą Vokietijoje, ypa 
tingai pasižymėjusi Mozarto, 
Strausso kūrinių atlikime, ta
čiau išleido tik keletą plokš
telių..." "...Jos balsas ... 
vis dar tebėra nuostabus in
strumentas su paslaptingu 
švytėjimu jame, kas labiau
siai neįprasta lyriniam so
pranui. Jos pasididžiavimas, 
tai sunkiai nugalima dina
minė kontrolė, ir ji žino kiek 
įlieti į balsą jausmo..., ko 
niekas nesitiki iš vokiečių 
mokyklos soprano. Brahm- 
so, Poulenc'o (Banalites) ir 
Lietuvos kompozitorių muzi
kos kūrinių programoje. Šū
kis įrodė esanti lanksti, žavi, 
išraiškinga ir labai iškalbi in- 
terpretatorė. Neįprasčiausias 
kūrinys buvo Juliaus Juzeliū
no kantata "Gėlių kalbėji
mas", žodžiai Jono Meko..., 
kurį Šūkis dainavo su aistrin
ga įtampa:" Šiuo nepaprasto 
gerumo koncertu užbaigia
mas Pabaltiečių Serijos 32- 
asis koncertinis sezonas.

Po koncerto buvo su
ruoštos vaišės svetinguose 
Irenos ir Brutenio Veitų na
muose. L.Ž.

Skaitykit ir platinkĮt 
® I HVĄ
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KOVO VIENUOLIKTOSIOS 
MINĖJIMAS

Pirmą kartą Los Angeles 
lietuviškos viensėdijos isto
rijoje kukli Šv. Kazimiero pa 
rapijos salė buvo taip kilniai 
ir atatinkamai išpuošta. Pir
mą kartą viešame minėjime 
turėjome tokią galybę, net 
pusšimtį garbės svečių kita
taučių. Ne dažnai mūsų ko
lonija mato tokį masinį lietu
vių susibūrimą. Greta tų, ku
rie visada ar bent dažnai pa
laiko savąją veiklą, kovo an
trąjį sekmadienį iš plačiausių 
apylinkių suplaukė veik nie
kad nesirodą lietuviški 
veidai. Suplaukė iškilmingai 
ir jautriai atšvęsti - paminėti 
Kovo vienuoliktos pirmąsias 
metines.

Šventė pradėta pamaldo
mis Sv. Kazimiero bažnyčio
je, kur giedojo parapijos cho
ras, solistai Janina Čekanaus- 
kienė ir Antanas Pavasaris. 
Akademija, atsižvelgiant į 
tokį didelį skaičių svečių ne
lietuvių, vyko anglų kalba. 
Programą sklandžiai pravedė 
Nida Brinkienė - Alex ir Vy
tautas Vidugiris.

Po Amerikos himno jau
nas veikėjas Tadas Dabšys 
perskaitė Lietuvos Parlamen

to Kovo vienuoliktos prokla
maciją. Sekė invokacija ir 
gen. garbės konsulo Vytauto 
Čekanausko įvadinis žodis. 
Pristatytas diplomatinis kor
pusas: Islandijos, Švedijos, 
Norvegijos, Danijos, Estijos 
ir Latvijos konsulai.

Pirmoji iš svečių, salei 
sukilus ant kojų, buvo iš
kviesta kalbėti Islandijos 
gen. kons. Halla Linker. Ji, 
kaip ir visi kiti kalbėtojai, bu 
vo perrišta gražia lietuviška 
juosta, o kaipo pirmosios 
valstybės, pripažinusios Lie
tuvos nepriklausomybę at
stovei, buvo dar įteiktas Vil
niaus Universiteto 400 metų 
sukaktuvinis medalis.

Trumpiau ar ilgiau kal
bėjo Amerikos kongresmanai 
William E. Dannemeyer, Da
na Rohrbacher, Maxine Wa- 
ters, televizijos 9-to kanalo 
vyr. pranešėjas Larry Caroll, 
Kalifornijos gubernatoriaus 
asistentė Bella Meese, kai 
kurių kraštų konsulai ir vieti
nės valdžios viršūnių atsto
vai.

Vyriausias šventės kal
bėtojas - didelis Lietuvos ir 
lietuvių draugas, kongres-

Kalba JAV congresman VVilliam E. Dannemeyer
R. Šakienės nuotr.

manas Cristopher Cox. Vi
sus kalbėtojus salė pasitiko ir 

' palydėjo audringas plojimais, 
daugumą pagerbdami atsis
tojimu.

Vincas Viskanta kalbėjo 
tema "Lithuanian-Amerikan 
viewpoint", o Edmundas Ku
likauskas parodė skaidres iš 
paskutinių įvykių Lietuvoje 
ir paprašė susirinkusius atsi
stojimu pagerbti kovojusius 
ir žuvusius dėl Lietuvos lais
vės.

• Meninėj dalyje puikiai 
pasirodė dirigento Viktoro 
Ralio vadovaujamas naujai 
sudarytas jungtinis choras, 
susidedantis iš Parapijos cho
ro ir jaunimo ansamblio 
"Spindulys". Meninę dalį re
žisavo Algimantas Žemaitis, 
salę dekoravo Petras Maže
lis. Minėjimą, bendromis jė
gomis rengė ALTas, Bend
ruomenė ir Tautos Fondas.

Rūta Šakienė
* * *

KETURI DRAMOS SAMBŪRIO 
KONKURSAI

Kalba JAV congresman Cristopher. R. Šakienės nuotr.

Kas nežino ar negirdėjo 
apie Los Angeles Dramos 
Sambūrį, seniausią ir gyviau
sią teatro vienetą išeivijoje. 
Beveik per keturis dešimtme
čius ne viendžiuginusį losan- 
geliečius savo pastatymais, 
bet gastrolėmis ir "Oskarų" 
laimėjimais, nuskambėjusiais 
toli už savo kiemo ribų. Ne
daugelis atkreipia dėmesį, 
kad Sambūris ne vien savo 
sceniniais laurais rūpinasi, 
bet yra bene vienintėlis teat

ro vienetas, skelbiantis teat
ro veikalų konkursus, tuo 
duodamas paspirtį tolimes
niam lietuviško teatro gyva
vimui.

Pirmasis toksai konkur
sas buvo paskelbtas 1970 
metais ir paskirtos dvi premi
jos - Algirdui Landsbergiui 
$ 1000. - už "Paskutinį pik
niką”, melotragikomediją, du 
kartus statytą Los Angeles ir 
nuvežtą į antrąjį Teatro Fes
tivalį Chicagoje. Anatolijus

DOOR TO DOOR
PARCliL SERV1CE TO

KAUNAS MEDICAL ACADEMY & 
NORTHEASTERN UNIVERSITY

offers its

CONTINUING EDUCATION SEMINAR 
IN LITHUANIA FOR PHARMACISTS

15 Hours Credit for Continuing Pharmaceutical Education 
JUNE9-17

Pharmacists, their families, relatives and friends are invited te 
participate. There will be sightseeing programs in Kaunas, 
Druskininkai and Vilnius for non-seminar participants.

Tour price.............. .'............$ 1,849.00 from Boston & New York
Continuing Pharmaceutical Education Fee 
for Seminar Participants.....................................................$150.00

Seminar Faculty: Dr. Barry Bleidt, Professor of Pharmacy 
Administration Xavier University, New Orleans, LA.

Algirdas J. Lukoševičius, R. Ph., Director of Medical 
Research Medical Education Network, New York, NY.

Dr. Michael Montagne, Professor of Sočiai Pharmacy 
Northeastern University, Boston, MA.

Dr. Eduardas Tarasevičius, Dean of Pharmaceutical 
Faculty Kaunas Medical Academy, Kaunas, Lithuania

For more information, please contact:

BALTIC TOURS
77 Oak St., Suite 4 
Nevvton, MA 02164
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BYELORUSS1A- MOLDAVIA- CRIMEA
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TRAVEL AGENTS INTERNATIONAL
Van Aken Center, 20320 Famsleigh Road 

Shaker Heights, Ohio 44122
Specialios ekskursijos į Lietuvą

* Maldininkų grupę / Pilgrimage 

Birželio 26 - Liepos 9 d.
* IV Pasaulio Lietuvių Sporto šventė 

Liepos 24-Rugp. 6 d.
Abi ekskursijas koordinuoja
Vytautas A. Staškus 

991-3321 arba 486-2475

Kairys laimėjo $500. - pre
miją už komediją "Ku-Kū", 
kuri buvo pastatyta du kar
tus. Abu veikalus režisavo 
Dalila Mackielienė.

Antrame Sambūrio skelb 
tame konkurse 1976 metais 
($1000.-) laimėtoja Birutė 
Pūkelevičiūtė, už savo dramą 
"Palikimas", kuri, Dalilos 
Mackialienės režisuota, ap
keliavo Kanadą, Australiją, 
Chicagą. Vėliau, pakeitus 
pavadinimą į "Žmonės ir Ber 
žai" tas pats veikalas, reži
suotas Petro Maželio, nuvež
tas į Lietuvą, kur triumfavo 
Vilniuje, Kaune, Panevėžy ir 
pereitą rudenį aštuntame 
Teatro festivalyje Chicagoje.

1982 metais trečiasis 
konkursas atnešė vėl du lai
mėtojus, abu gavusius po 
tūkstantį dolerių - Antaną 
Kairį su "Šventas Princas" 
(šis veikalas dar nebuvo pas

tatytas) ir Dalilą Mackialie- 
nę, kurios konkursinis "Ne
pripažintas Tėvas" buvo du 
kartus pastatytas Los Ange
les ir nevežtas į šeštą Dramos 
Festivalį Chicagoje. Režisa
vo Danutė Barauskaitė.

Paskutinis, ketvirtasis, 
toksai konkursas paskelbtas 
pereitų metų rudenį. $2000. 
- premijos mecenatai yra pa
tys Sambūrio "rankos ir šir
dis" - Ema ir Vincas Dovy
daičiai, dr. Zigmas Brinkis, 
Stasė Šimoliūnienė, prof. 
Emanuelis Jarašūnas, Helen 
ir inž. Vytautas Vidugiriai, 
Gražina ir Juozas Raibiai.

Konkurso komisiją su
daro teatrui ir rašytam žo
džiui artimi losangeliečiai: 
režisieriai Petras Maželis ir 
Algimantas Žemaitaitis, ra- 
šytojas-žumalistas Bronys 
Raila, aktorė Ramūnė Vitkie
nė, Sambūrio talkininkė An
gelė Raulinaitienė.

Atsiustas pirmasis vei
kalas. Tikimasi, kad kiti ne
delsdami ir nevėluodami jį 
paseks, nes konkurso baigi
mo data yra birželio pirmoji 
diena.

Septynerius metus su 
Sambūriu išdirbęs režisierius 
Petras Maželis pasitraukė il
goms atostogoms. Jo vieton 
pakviestas režisierius Algi
mantas Žemaitaitis. Sambū
ris ir naujas režisierius ne
kantriai laukia konkurso re
zultatų. Rūta Šakienė

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
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• DIRVAI persikėlus į 
nauja vietą - 19807 Chero- 
kee gatvę (prie East 200 str.) 
beveik kiekvieną dieną susi
lauktam naujų lankytojų. 
Balandžio 3 d. mus lankė 
Dievo Motinos parapijos kle
bonas kun. Gediminas Ki
jauskas, parapijos sekretorė 
Nijolė Kersnauskaitė. Dieną 
anksčiau Dirvos darbinin
kams gėlių atnešė nuotraukų 
bendradarbis VI. Bacevičius.

Su BALFo aukotojų są
rašais mus lankė iždininkas 
B.. Steponis su žmona.

Visi mus lankiusieji pa
sidžiaugė grįžus į lietuvių 
apgyventą rajoną, patogiu įsi 
kūrimu. Ir visi linkėjo nepa
vargti darbe.

Už linkėjimus, atsiųstus 
ir laiškais, Dirvos redakcija 
ir administracija visiems dė
koja.

• PANEVĖŽIO DAINŲ 
ir šokių liaudies ansamblio 
"Ekranas" antrasis koncertas 
Clevelande įvyks šį antradie

nį, balandžio 9, 7:30 v.v. Die 
vo Motinos parapijos didžio
joj salėj.

• TREČIADIENI, balan
džio 24, Clevelando Žydų 
Bendruomenės Centras pra
deda ypatingą įvykį ir atžy- 
mėjimą, pavadintą: PAGER
BIANT TEISINGUOSIUS: 
DIALOGAI APIE MORA
LINĘ DRĄSĄ. Šis minėji
mas susidės iš įvairių dalių ir 
baigsis gegužės 12 d.

Antradienį, balandžio 
30, 8:00 v.v. Mayfield JCC 
patalpose, kurios randasi 
3505 Mayfield Road, Cleve
land Heights, įvyks Ohio 
valstijoje gyvenančių krikš
čionių svarstybos apie jų iš
gyvenimus karo metu, kai jie 
savo namuose ir šeimose slė
pė žydų žmones, taip išsau
godami jų gyvybes. Svarsty
tose dalyvaus kun. Gedimi
nas Kijauskas, S.J., Dievo 
Motinos parapijos klebonas, 
Dr. Jetse Sprey, Case Wes- 
tem Reserve universiteto So

ciologijos departamento de
kanas, ir Stačia Zyzanomyrs- 
ki.

Visuomenė kviečiama 
dalyvauti.

• METINĖ CLEVE
LANDO ATEITININKŲ 
ŠVENTĖ vyks balandžio 13- 
14 dienomis. Šeštadienį, ba
landžio 13, 7 v.v. Dievo mo
tinos parapijos salėje — solis
tės Nelės ir muziko Arvydo 
PALTINŲ koncertas, į kurį 
bilietus galima įsigyti Dievo 
Motinos arba Šv. Jurgio pa
rapijų svetainėse po mišių. 
Taip pat galima skambinti 
tel. Danai Čipkienei - 943- 
0910 bet kuriuo metu. Susi
domėjimas didelis, visi bilie
tai numeruoti, tad prašome 
juos įsigyti kiek galima anks
čiau. Po koncerto - vaišės 
svetainėje.

Sekmadienį, balandžio 
14 d. 10 v. ryto mišios Dievo 
Motinos šventovėje ir iškil
minga akademija 11:30 v. 
Dievo Motinos parapijos sa
lėje, kurios metu bus įžodžiai 
ir kalbės viešnia iš Detroito, 
Ateitininkų Federacijos Ta
rybos pirmininkė Birutė 
Bublienė.

I visus įvykius, o ypač į 
Paltinų nuotaikingą koncertą, 
visi Clevelando ir apylinkių 
lietuviai nuoširdžiai kviečia
mi ir laukiami.

LIHmVOS (yPEfRPS SOLISTU
Irenos MILKEVIČIŪTĖS, 

Virgilijaus NOREIKOS 
pianistės Gražinos RUČYTĖS-LANDSBERGIENĖS,

KONCERTAS
jvyks š. m. gegužės 5 d. 4 vai. Dievo Motinos 

parapijos auditorijoje, 18022 Neff Rd., Cleveland.
Bilietai po 20,15,10 ir 7 dol.

gaunami sekmadieniais Dievo Motinos parapijos svetainėje 
arba pas Mariją Mikonieną-tel. 531-2190.

Po koncerto pabuvojimas su menininkais prie kavos 
Dievo Motinos parapijos svetainėje.

Koncerto rengime Fondui talkininkauja LB Clevelando apylinkės v-ba.
Lietuvių JonZo rengiamas

• BALF'O CLEVELAN
DO SKYRIAUS metinis 
susirinkimas bus balandžio 
12 d. 7:00 v.v. Lietuvių na
mų žemutinėje salėje.

Visi kviečiami metiniam 
susirinkime dalyvauti.

• IŠNUOMOJAMA dvie
jų miegamų apartament 
Euclid, Ohio Tel. 481-4169.

i ‘Taupa
Litfiuanian Credit ‘llnion

Lietuvių Tredito 7(poperatyvas 

767 Lašt 185tH Street

C(eve(and, Oftio 44119
(216) 481-6677

• OHIO HELSINKIO
Komisija praneša, kad penk
tadienį, balandžio 12 dieną 5 
vai. 10 min.1991 m. Šv. Jono 
katedroj, E. 9th str. ir Supe- 
rior arkivyskupas A. Pilla 
atnašaus šv. Mišias už vidu
rio ir rytų Europos laisvę ir 
nepriklausomybę.

Po pamaldų bus rodomas 
ir 18 min. video filmas iš sau 
šio 13-tos įvykių Vilniuje.

Verbų sekmadienio pamaldose Dievo Motinos parapijos bažnyčioje, Clevelande. Iš dešinės: 
M. Bartkuvienė, Br. Ežerskienė, K. Titienė, M. Titienė, J. Bartkutė, K. Mataitė, I. šilgalytė ir A. 
Bublytė. V. Bacevičiaus nuotr.

L.R.K. moterų 36 kuopos metiniai pusryčiai Verbų sekmadienyje. Iš kairės J. Ilandienė, kun.
G. Kijauskas, S.J., M. Bajoraitienė, S. Idzelienė, J. Stuogienė, A. Šenbergienė

V. Bacevičiaus nuotr.

įsikūręs Nuosavuose Namuose

Taupykite ir Skolinkitės vieninteliame lietuvių kredito 
kooperatyve Ohio valstijoje.

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

Visi Bankiniai Patarnavimai

Mokame Aukštesnius Nuošimčius Už:
Taupymo Sąskaitas, Certifikatus, IRA, Čekių Sąskaitą, ir Lt.

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

Parduodame pinigines perlaidas (Money Orders), Travelefs Chccks, 
Priimame telefono, elektros, šildymo, ir vandens sąskaitas,
Buckeye Cards, Notaro patarnavimai, U.S. Savings Bonds, ir t.t.

*** Kiekviena laupomoji sąskaita federalinės valdžios *” 
apdrausta iki $100,000.

Mūsų Tikslas: Ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas.

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga

Delio E., William J. Sr.,

William J. Jakubs Jr. ir

Barbara Jakubs Schmidt
Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

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

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

liams pastatyti.
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ĮVYKIŲ KRONIKA

TOMAS NENORTAS, 
West Hartford, Conn. lai
mėjęs Eugenijaus Kriauče
liūno vardo jaunimo premiją 
už 1990 metus.

Premija bus įteikta š.m. 
balandžio mėn. 13 d. Wash- 
ington, D.C., Amerikos Lie
tuvių Jaunimo S-gos metinio 
suvažiavimo metu.

* * *

NUOLĖ MACKEVIČIENĖ
Lituanistikos Tyrimo ir 

Studijų Centro muziejų direk 
tore, ir prof. Jonas Račkaus-

Mirus mielam dėdei

ANTANUI STANKEVIČIUI,

žmoną. EMILIJĄ, sūnus ANTANĄ ir 
STASĮ giliai užjaučia ir kartu liūdi

/
Dr. Viktoras Stankus

i
I

Tauriam lietuviui visuomenininkui, sava
noriui, Sibiro kankiniui, LST Korp! Neo- 
Lithuania b. pirmininkui, filisteriui

A. A.
JUOZUI ČIBURUI

mirus, netekties skausmu dalinamės su 
Velionies žmona, kolege Genovaite, jų sū
numis ir kitais artimaisiais

LST Korp! Neolithuania 
Vyriausioji Valdyba

Mūsų Korp! filisteriui, gyv. Venecueloje,

A. A.
MEČISLOVUI BALUTAVIČIUI

mirus, jo žmoną VANDĄ, dukrą REGINĄ 
broli JULIŲ ir kitus artimuosius už
jaučiame ir netekties skausmu dalinamės

LSTKorp! Neo - Lithuania
Vyriausioji Valdyba

ĄĄ

ROMUALDUI NEMICKUI

mirus, jo broli Dr. BRONIŲ NEMICKĄ 
nuoširdžiai užjaučia

LTS Korp! Neolituania, 
N.Y. vieneto valdyba, 

filisteriai ir nariai

kas, LTSC pirmininkas, tal
kina Chicago pasaulinio karo 
metu. Jie padėjo dviems is
torijos muziejaus atstovams 
pasirinkti eksponatų iš LTSC 
rinkinių apie tuolaikinę lie
tuvių veiklą.

"Chicago Goes to War, 
1941-45" paroda bus atida
ryta istorijos muziejuje 1992 
m. pavasarį ir tęsis aštuonis 
mėnesius.

* * *

38-JI EUROPOS
LIETUVIŠKŲJŲ STUDIJŲ 

SAVAITĖ
38-ji ELS Savaitė vyks 

1991 m. liepos 28 - rugpjūčio 4 
d.d. Vokietijoje, Vasario 16 gim 
nazijoje, 6840 Lampertheim - 
4. Tel. 06256-322.

Pragyvenimas dienai kai
nuos 60, - DM. Registruotis 
pas Aliną Grinienę Diamantstr. 
7, 8000 Munchen 50; tel. 089- 
1504471, pasiunčiant registra
cijos mokestį 100, -DM. (jau
nimas 50, - DM.) į studijų sa
vaičių konto:

Volksbank Kreis Bergstrasse 
Kt. No. 8.9340.02 
BLZ 50991400 
6840 Lampertheim.

Studijų savaitės moderatoriai - 
dr. Kęstutis Girnius, Gebele str. 
13, 8000 Munchen 80, ir dr. 
Kęstutis Ivinskis.

Organizacinė komisija - 
Alina Grinienė, dipl. inž. Rid- 
hardas Hermanas ir Aida Ivins
kienė.

Numatyta sekanti programa: 
Paskaitas jau sutiko skaityti: 
1941 m. sukilimo 50 m. sukak
tis - inž. Pilypas Narutis, suki
limo dalyvis; švietimo reikalais 
kalbės Kultūros ir švietimo mi
nistras Dalius Kuolys, PLB val
dybos vicepirmininkė kultūros 
reikalams Milda Lenkauskienė 
ir Vasario 16 gimnazijos direk
torius Andrius Šmitas; apie Lie 
tuvos užsienio politiką - Lietu
vos užsienio reikalų ministro 
pavaduotojas Voldemaras Kat
kus; istorijos klausimais - dipl. 
bibliotekininkas Artūras Herma
nas ir Sąjūdžio Seimo Tarybos 
pirmininkas Juozas Tumelis; 
apie poetą Bronių Krivicką - 
Vincas Natkevičius, MA.; apie 
Lietuvos ekonomiką - dr. Jonas 
Norkaitis; Vokietijos politika

Ieškoma Dr. Prano Ma
tulaičio (mir. 1951) dukters, 
ONA LODGE, Konstancijos 
(Matulaitytės) Nenortienės 
pusseserė, gyvenusi Cleve
lande.

Jei kas turi žinių, prašau 
atsiliepti: Tomas Nenortas, 

38 WebsterHill Blvd.
West Hartford, CT 06107. 

Tel: 203-561-0134.

Hartfordo Berželio tauti
nių šokių grupė nuoširdžiai 
visus kviečia į jų metinį kon- 
certą-vakarą, kuris įvyks šeš
tadienį, balandžio 20 d., šv. 
Andriejaus parapijos salėje, 
New Britain, CT. Koncerto 
pradžia 7 vai. vakaro. Pro
gramą išpildys Berželio šo
kėjai ir dainininkai iš Lietu
vos. Bilietus įsigyti ir stalus 
užsakyti prašome pas Dalią 
Dzikienę, tel: 521-6028

Lietuvos atžvilgiu - Vincas Bar 
tusevičius, M.A.; viliamės, kad 
Lietuvos ūkio reikalais galės kai 
bėri ministras pirmininkas Gedi
minas Vagnorius.

Koncerte dainuos mezzo- 
sopranas Violeta Hermanaitė 
-Sarrach, Munchenas ir tenoras

Gintaras Vyšniauskas, Vilnius.
TĖVYNĖS VALANDĖLĖ

Dailės ir spaudos parodos 
iš Lietuvos

Ekskursijos į Heidelbergą 
ir laivu, Reinu į Mainzą.

Papildymai ir pasikeitimai 
galimi.

Prieš vienerius metus, 1990 m. balandžio 23 d., 
Praamžius pašaukė j Dangiškąsias Dausas ir i lietuvių 
genties mene įvedė rašytoją, žurnalistą publicistą ir 
mylimą vyrą, tėvą bei senelį

Galop apgobs mane tamsų tamsybė. - 
Budės prie mano kojų Amžina Tyla,- 
Gal tik iš amžinojo sapno gimtąja sodybs 
Aš dar lankysiu kai kada

Vyt. Alantas

VYTAUTĄ ALANTĄ

Gimines, draugus bei kolegas, Vytauto mirties dieną, 
prašome Jį prisiminti.

Šv. Mišios bus atnašaujamos Detroite, Dievo 
Apvaizdos šventovėje - balandžio mėn. 20 d. 5 vai. p.p., 
Putname, Nekalto Prasidėjimo Seselių vienoulyne - 
balandžio 21 d. ir Čikagoje, Tėvų Jėzuitų Koplyčioje - 
balandžio 27 d. 10 vai. ryte.

Skausme likusi šeima

MAGDALENĄ BARNIŠKATTĘ

išlydėjus į Dievulio amžiną prie
globsti, seseriai IZABELEI JONAI
TIENEI, RIMUTEI ir DONATUI 
NASVYČLAMS bei visiems artimie- 
siams gilią užuojautą reiškia

Dr. Viktoras Stankus

A. A.

DR ELEI GIEDRAITIENEI 

mirus, vyrą DR. DOMĄ GIEDRAITĮ ir 
jų dukras, AUDRONĘ ir RŪTĄ, 
nuoširdžiai užjaučia

Končių šeimos 
JAV ir Lietuvoj
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