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! Lietuves • 
Madona laėl 
M.Mažvydo!

Kurdų klausimas
NE LAIKU IR NE 

VIETOJE
Vytautas Meškauskas

Kurdų tragedija, kasdien 
vykstanti prieš mūsų akis 
TV ekranuose, sujaudino ne 
tik pasaulio sąžinę, bet ir iš
kėlė kaltės klausimą. JAV 
kurdų veiksnių konferenci
joje Washingtone, kuri bu
vo transliuojama ir per TV 
kabelio C-SPAN II stotį, bu 
vo aiškinama, kad sukilimą 
iššaukė prezidento Busho 
vieši raginimai nuversti 
Saddamo Husseino rėžimą, 
o taip pat ir ČIA veikla: 
"Laisvojo Irako" radijo sto
tis, veikusi Saudi Arabijos 
teritorijoje bei lokaliniai 
ČIA agentai. Tokia veikla 
buvo logiška. Karui ruošian 
tis ir jį pradėjus reikėjo vi
sais galimais būdais raustis 
po Saddamo pagrindais. Ji 
tačiau prieštaravo koalicijos 
sutarimui, kad Iraką reikia 
palikti dabartinėse jo ribose.

Kadangi Irake nebuvo 
kam pakeisti Saddamo rėži
mo, Bushas vylėsi, kad jį nu 
vers kariuomenė. Jos aukš
tieji karininkai yra Saddamo 
kriminalinių veiksmų ben
drininkai, kurie bijodami už 
tai atsakomybės, Saddamą 
nuversti nesiskubino. Iš 
amerikiečių pranešimų atro
dė, kad Irako armija yra su
mušta ir negalės pasiprie
šinti masiniam sukilimui. 
Mažiau buvo žinoma, kad 
amerikiečiai nenorėjo sunai
kinti visos Saddamo armi
jos, nes nebūtų kam palai
kyti tvarkos. Už tai galima 
manyti, kad kurdų sukili

Š.m. kovo mėn. 23 d. Los Angeles, Beverly VVilshire 
viešbutyje, įvyko Lenkijos Prez. Lech VValesos pagerbimas 
dalyvaujant 800 kviestinių svečių. Nuotraukoje Lenkijos Prez. 
Lech VValesą lietuvių organizacijų vardu sveikina ir įteikia 
dovaną ALT Sąjungos L.A. sk. pirm. Liucija Mažeikienė.

mas buvo daugiau ar ma
žiau spontraniškas, taip kaip 
Lietuvoje 'širdingai' buvo 
išlydėti bėgantieji sovietai.

Pradžioje kurdai kontro
liavo visą šiaurinį Iraką, ta
čiau pasirodžius Saddamo 
geriausiems daliniams su 
tankais, artilerija ir net su 
helikopteriais, kuri su
kilusius ir nesukilusius kur
dus malšino piaudama jiems 
gerkles, kilo panika ir prasi
dėjo masinis bėgimas. Vaiz 
dai iš jo užtemdė ankstyves
nį džiaugsmą ir pasididžia
vimą dėl greitos pergalės 
dykumose.

Atrodo, kad toks atvejis 
karo planuotojų buvo visai 
nenumatytas. Busho, kaip 
dabar Lietuvoje sakoma ’rei 
tingas' nuo 92 krito iki 78. 
Dauguma tačiau pritarė ad
ministracijos nusistatymui, 
kad JAV nereikia kištis į 
Irako vidaus karą. Demo
kratai, kurie buvo prieš ka
rą, dabar pradėjo reikalauti 
intervencijos ir dėl jos del
simo kaltina prezidentą. 
Girdi, visa tai galima buvo 
numatyti ir Saddamą iš 
anksto sudrausti, jei reikėtų 
-net jėga.

Dar didesnis susijaudini
mas kilo Europoje. That- 
cherięnė skatino kurdus gel
bėti, nesigilinant į teisinius 
klausimus. Ją pasekė prem
jeras John Major. Jai prita
rė prancūzai, kurių užs. 
reik. min. Roland Dūmas 

(Nukelta į 2 psl.)

Dirvos 75 metų jubiliejaus virš šimto tūkstančių dolerių įvykdyto vajaus, vadovauto Irenos 
Kriaučeliūnienės užbaigimas, įvykęs 1991 m. kovo 9 d. gražioje L. I. Kriaučeliūnų sodyboje, 

L9mSėdi: B. Kremerienė, I. Kriaučeliūnienė, V. Jonušienė. Stovi: V. Blinstrubas, O Kremeris, V. 

Maurutis, P. Bučas, L. Kriaučeliūnas. (Plačiau skaitykite 7 psl.)

Dirvos Deimantinės Sukakties 
Vajus

Du pirmininkai dr. Leo
nas Kriaučeliūnas ir inž. 
Vaclovas Mažeika, pirmasis 
Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos, antrasis Ameri
kos Lietuvių Spaudos ir Ra
dijo Draugijos "Viltis", iš 
anksto pradėjo rūpintis artė
jančio Dirvos deimantinio 
jubiliejaus (1915-1990) mi
nėjimu ir jubiliejinei "Dir
vai" paramos sutelkimu. 
Šiems uždaviniams vykdyti 
buvo suorganizuotas specia
lus komitetas. Komiteto pir 
mininke pakviesta visuome
nininke Irena Kriaučeliūnie
nė. Kiti jos sudaryto komi
teto nariai: vicep. K. Biskis, 
P. Buchas, ižd. buhalterė 
Ona Daškevičienė, Jurgis 
Janušaitis, Vida Jonušienė, 
Bronė Kremerienė, kom. 
sekret. Oskaras Kremeris, 
Matilda Marcinkienė, Eve
lina Oželienė, Ritonė Ru- 
daitienė, Mečys Valiukėnas 
ir Juozas Žygas - sukakties 
leidinio redaktorius. Pirma
me komiteto pilnaties posė
dyje kiekvienas narys buvo 
nukreiptas į vieną ar kitą 
komiteto darbo sritį, o pirmi 
ninkė pasiliko sau konsul
tantės vaidmenį visose sri
tyse, su visais nariais.

Taip sudarytas centrinis 
komitetas pakvietė ALTS 
skyrių valdybas, o kur sky
rių neturima, pavienius as-

Mečys Valiukėnas

menis, prašydamas suorga
nizuoti Dirvos sukakčiai mi 
nėti vietos komitetus. Dau
gelyje vietovių komitetai bu 
vo sudaryti ir gražiai reiškė
si. Su jais susižinojimą pa
laikė, dažniausia, telefonu, 
pati pirmininkė. Ir dar dau
giau. Štai teikiu pirminin
kės pranešimą, kaip jis įra
šytas komiteto posėdžio pro 
tokole: "Aplankiau Detroitą 
(du kartu), Omahą, Los An
geles, New Yorką, Bostoną 
(du kartu), Daytona Beach, 
St. Petersburg, Baltimorę... 
Vieta mūsų savaitraštyje ne
leidžia man cituoti vietovių 
komitetų renginiuose pasa
kytas kalbas, pareikštas min 
tis. Pirmoje eilėje buvo ak
centuojama gimtąja kalba 
spaudos svarba ir mūsų už
davinys tą spaudą išlaikyti 
bei perduoti jaunesnei kar
tai. Dažnas jos kreipinys 
auditorijose aidėjo: "Padė
kime išlaikyti mūsų spaudą, 
kuria teka mūsų kultūra, 
švietimas ir šalpa, kuri yra, 
tarytum, tiltas tarp išeivijos 
ir Lietuvos..."

Irena Kriaučeliūnienė 
atėjo į sukaktuvinio vajaus 
pirmininkus, nešina aiškų 
darbo planą ir numatydama 
būdus bei asmenis, kaip tą 
planą vykdyti. Ji suvokė va 
jaus slinktį bei kliuvinius, 
aiškinosi dėl jų su komitetu

ir asmenimis, turinčiais pa
tirtį panašiame darbe. Tai 
buvo jos stiprybė. Ji džiau
gėsi kiekviena žinute, ką 
nors naujo sakančia vajaus 
darbe. Ji kiekviename va
jaus komiteto posėdyje pa
reikšdavo padėką vienam ar 
kitam nariui už jo atliktą 
darbelį... Ji ne kartą garsino 
pasigerėjimą Onos Daškevi
čienės vajaus atskaitomybės 
vadovės, kruopščiu darbu, 
finansinės padėties praneši
mais. Menu, ji gėrėjosi 
dail. Ados Sutkuvienės su
projektuotu skoningu virše
liu, Dirvos 75 m. sukakties 
leidiniui. Neužmiršti ir kitų 
darbai! Petro Vėbros me
džio skulptūra skirta dova
nai - atminai. Juozo Žygo 
gerai atliktas leidinio re
dakcinis ir spaudos darbas, 
kaip ir Ritonės Rudaitienės 
kronikinės žinutės... ir 1.1.

Centrinis komitetas dir
bo darniai ir šviesiu žvilgs
niu, žiūrėdamas į turimą už
davinį. Viso posėdžiauta 10 
kartų! Ir veik visi posėdžiai 
vyko pas Kriaučeliūnus, va
saros metu - kieme, šimta
mečių ąžuolų pavėsyje. 
Trumpai: Irena Kriaučeliū
nienė visą vajaus metą tais 
rūpesčiais ir gyveno.

Vajaus baigminiai duo
menys: filosofinėj pusėj - 

(Nuketta į 7 pusi.)
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Gruzija pasiskelbė nepriklausoma • Gorbačiovas Ragina 
Sovietus susiimti, bet nesako kaip • Jo ateitis neaiški.

Balandžio 9 d. - dviem 
metams nuo sovietų kariuo
menės kruvino siautėjimo 
Tbilisi sostinėje praslinkus, 
- Gruzijos respublika, Lie
tuvos pavyzdžiu, atstatė sa
vo nepriklausomybę. Rusi
jos prisijungta XIX amžiu
je, Gruzija pasiskelbė nepri
klausoma 1918 m. gegužės 
26 d., pradžioje tikėdama 
vokiečių paramos. 1920 m. 
gegužės 7 d. ji pasirašė tai
kos sutartį su Maskva, leis
dama jai įsteigti jų atstovy
bę. Toji suorganizavo tary
binę respubliką nei metams 
nepraėjus - 1921 m. vasario 
5 d. Formaliai tarybinė Gru 
zija įsijungė į Sovietų Są
jungą tik 1936 m.

Gruzijoje gyvena apie 
5,5 milijonus žmonių. Jų 
tarpe didžiausia mažuma 
yra armėnai (9 %), rusai 
(7,4 %). KGB sukurstyti 
gruzinams artimi neskaitlin
gi osetinai pareikalavo ir 
sau nepriklausomybės, kas 
privedė prie smarkių susirė
mimų. Vien šiais metais 
buvo apie 60 žmonių aukų.

Gruzinai jau IV šimt. pri 
ėmė krikščionybę ir turi, at
skirą nuo Rusijos ortodok
sų, savo Bažnyčią. Gruzijos 
karalienė Tamara (1184- 
1213) buvo sudariusi Kau
kazo imperiją, kurią puolė 
mongolai, o vėliau turkai. 
Ieškodami nuo jų pagalbos 
gruzinai kreipsi į Maskvą, 
kuri juos paėmė savo glo
bon ir valdžion.

Gruzijos Aukščiausioji 
Taryba 1990 m. kovo mėn. 
paskelbė, kad Gruzija buvo 
prievarta prijungta prie So
vietų Sąjungos, leido veikti 
ir ne komunistų partijom, 
kurios gavo daugumą spalio 
mėn. rinkimuose. Išrinkta 
Taryba po plebescito, prita
rusio nepriklausomybei, da
bar vienbalsiai ir paskelbė 
atstatanti nepriklausomybę 
ne vienam atstovui nebal
suojant prieš. Naujos res
publikos prezidentas Zviad 
Gamsakhurdia paskelbė, 
kad nepriklausomybės atsta 
tymas nėra defacto išstoji
mas iš Sovietų Sąjungos. 
Tam dar reikėsią dvejų trijų 
metų ir susitarimų su Sovie
tija.

* * *
Tuo tarpu Maskvoje tą 

pačią dieną Gorbačiovas 
įspėjo tarybinių respublikų 
atstovus sulaikyti visus strci 
kus ir demonstracijas vi
siems metams, per kuriuos 
turėtų būti jo imperijoje at
statyta tvarka. Gruzijos ir 
Pabaltės atstovai tame susi
rinkime nedalyvavo.

Virš Sovietijos - kalbėjo 

Gorbačiovas - kabo rimtas 
pavojus. Pavojus visai val
stybei, federacijai, kuriai pri 
tarė gyventojų daugumas. 
Sovietijai grąso ūkinio chao 
so pavojus, jos vyriausybės 
institucijos gali būti parali- 
žuotos.

Bet kaip paprastai, Gor
bačiovas nepasiūlė jokio 
konkretaus plano. Apie kaž 
kokius metmenis buvo kal
bama per televizijos to pa
ties vakaro programą, bet 
sekančią dieną buvo pas
kelbta, kad toji programa 
dar galutinai neparuošta. 
Teigiama, kad norima perei 
ti prie laisvo ūkio, tačiau 
kartu įspėjama, kad tvarkin
gas perėjimas pareikalausiąs 
20-30 metų.

* * *
Tą pačią dieną Minske 

įvyko vienos dienos visuo
tinas streikas, sustabdęs vi
sas įmones. Streiko vadus 
Gorbačiovas pakvietė į Mas 
kvą. Toliau tęsiasi anglia
kasių streikas, pasiekęs net 
Sachalino pusiasalį. Savai
me aišku, kad tokia būklė 
iššaukė įvairiausių gandų 
apie Sovietijos ateitį. Kal
bama, kad Gorbačiovas gal 
atsisakys kompartijos gene
ralinio sekretoriaus posto, tą 
vietą užleisdamas Lukiano- 
vui.

Anksčiau būdavo spėja
ma, kas yra svarbesnis 
Kremliuje per kompartijos 
vadų išsirikiavimą virš Le
nino mauzoliejaus priimti 
gegužės pirmosios dienos 
paradą. To parado ir šiais 
metais neatsisakoma. Jam 
pradėti paruošiamieji dar
bai. Laukiama kartu ir dar 
didesniu demonstracijų 
prieš kompartiją ir Gorba
čiovą.

Pats Gorbačiovas pereitą 
savaitę turėjo važiuoti į Ja

Marųuette Funeral Home 
2533 VVest 71st Street 

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

PETKUS
tėvas ir sūnus

MARQUETTE 
FUNERAL HOME

Petkus Funeral Home 
1410 South 50th Avenue

Cicero, Illinois 60650
708-863-2108

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Hills, Illinois 60465 

708-430-4455
Visus laidotuvių namus

skambindami l-(312)-476-2345
ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

poniją pagerinti santykių su 
ta ekonomine galybe, kuri 
prieš kalbėdama apie kokį 
nors ūkinį bendravimą, rei
kalauja grąžinti keturias ma 
žas salas, sovietų pagrobtas 
jai kapitaliavus.

* * *
N.Y. TIMES korespon

dentas Serge Schmemann 
samprotauja, kad jėgos susi- 
būriusios apie Gorbačiovą ir 
Jelciną, yra maždaug lygios. 
Jos abi turi teisę tvarkyti 
kraštą dekretais. Abi pade
monstravo savo galią pasi
priešinti viena kitai. Jau 
kiek anksčiau, ilgametis So
vietų Sąjungos stebėtojas 
Harrison E. Salibury, per 
paskutinį apsilankymą Mas 
kvoje priėjo išvados, kad jei 
Gorbačiovas nesusitars su 
Jelcinu, jie abu netrukus tu
rės atiduoti visą valdžią ka
riuomenei. Kitos išeities iš 
dabartinio chaoso Salisbury 
nematąs.

------------- —. * ♦ ♦.—- --------  
PRANEŠIMAS 

SKELBIMŲ DAVĖJAMS
Spaustuvės, pašto ir visa, 

kas surišta su laikraščio lei
dimu, nuolat brangsta. 
Esam priversti ir mes skel
bimų kainas kelti. Pigiausia 
išeina tiems, kurie skelbiasi 
ilgesnį laiką.

Mirties pranešimų ir už
uojautų kainas jau esame 
paskelbę. Apie kitos rūšies 
prekybinius ir kitokius skel
bimus, jų nemačius, sunku 
tikslią kainą pasakyti. Ge
riausia su Dirvos adminis
tracija tartis iš anksto, ži
nant, kad metiniam skelbi
mui duodama 20% nuolai
da. Metiniams, skelbiantis 
kas antra savaitė, duodama 
10% nuolaida. O mėnesi
niam skelbimui 5% nuolai
da. Tikimės, kad Jūs ir to
liau skclbsitės pas mus.

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

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

galite pasiekti

DONALD M. PETKUS 
LAVVRENCE C. GASUNAS

■ Iš kitos pusės
Balandžio 4 d. Nr. šioje vietoje, besidžiaugiant straipsniu 

apie Lietuvą LIFE žurnale, iš mano rašinio iškrito dvi eilutės: 
"Tie pavyzdžiai paneigia mitą, kad esame kažkokio tylos 
sąmokslo apsupti. Žinoma, su ateivių parengimų aprašymu 
toli nenuvažiuosi." Kad čia nemano prasimanymas, rodo 
sekantis pranešimas iš Pasaulio lietuvio 6/7 Nr.:

POKALBIS APIE LIETUVĄ VĖJAIS
1990 sausio 16 Čikagoje visą dieną vargome kalbėda

miesi su Knight Ridder žinių agentūros korespondentu Gary 
Blonston, atvykusiu iš Vašingtono. Kamantinėjo ilgai ir iš
samiai - ALT'os patalpose paskui pietų metu Seklyčioje. 
Sakė jo agentūra apimanti apie 150 dienraščių, savaitraš
čių, bet tas mūsų pokalbis nė j vieną nepateko. Matyt mūsų 
atsakymai j jo klausimus apie Lietuvą kam nors nepatiko. 
Paklaustas Bonston aiškinosi, kad jo rašinį nusipirko šeši 
laikraščiai, tačiau tuo metu Lietuvos reikalai jau buvę nus
telbti kitų reikšmingesnių žinių. Gal ir taip, tačiau dėl per 
dažnų tokių atsitikimų mes linkę manyti, kad gali būti ir ten
dencijos.

Jei to organo redaktorius iš tikro taip mano, jo susigau- 
dymas šio krašto spaudoje vertas pasigailėjimo. Visų pirma 
spauda ieško NAUJIENŲ. Kad esame 50 metų pavergti tai 
seniena, kad sukilome, sovietams sudarius tam sąlygas - tai 
jau pirmo puslapio naujiena. Antra, tylos sąmokslą ar ten
denciją sulaužė ne bendri pietos Seklyčioje, bet žinios iš pa
čios Lietuvos. Trečia, nuo Vietnamo karo laikų Amerikos 
spaudoje ir televizijoje vyrauja fotografijos ar filmai. LIFE 
tikrai nebotų dėjęs straipsnio be fotografijų. Tik pasirodžius 
šiurpiom kurdų pabėgėlių kalnuose nuotraukoms, laisvame 
pasaulyje kilo susidomėjimas ta didžiausia be savo valsty
bės tauta. Pirma kartą pamatėm ir jų emigracijos politikus 
TV ekranuose. Net J. Baker juos aplankė!

Deja, staigiai žaibo apšviestos naujienos taip pat greitai 
ir užmirštamos. (vm)

Kurdų 
klausimas

pareiškė, kad nors su tarp
tautine teise reikia skaitytis, 
o kai kada reikia ją ir pa
žeisti. Prezidentas Bush
as... išvyko keturiom die
nom žvejoti į Floridą, o tai 
jo prestižo tikrai nepakėlė. 
Gal tuč tuojau griežtas įspė
jimas būtų padėjęs, o del
siant, už savaitės prireikė 
nuo bado ir šalčio kalnuose 
gelbėti milijonus pabėgė
lių...

Europiečiai iš pradžių 
siūlė sudaryti neutralų zoną 
Turkijos ir Irano pasieniuo
se, kur pabėgėliai galėtų lai
kinai apsigyventi, bet ilgai-

Icškoma 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 Webster Hill Blvd. 
West Hartford, CT 06107.

Tel: 203-561-0134. 

TRAVEL AGENTS INTERNATIONAL
Van Aken Center, 20320 Famsleigh Road 

Shaker Heights, OHIO 44122

Atliekame visus pavienių bei grupinių kelionių patarnavimus 
LĖKTUVAIS • LAIVAIS • TRAUKINIAIS

Padedam planuoti atostogų keliones

LIETUVA: Parūpinam geriausiomis sąlygomis 
lėktuvo bilietus ir padedam sutvarkyti visus 

kitus kelionės reikalavimus
Greitas ir profesinis patarnavimas 

Skambinkite Ritai Staškutei -991-3321

niui tai sukeltų didelių nesu 
sipratimų. Pagaliau Wash- 
ingtono administracija pa
darė tai, ką galėjo jau prieš 
porą savaičių padaryti. Ji 
tyliai pranešė Irakui, kad 
jam draudžiama vesti bet ko 
kius karo veiksmus virš 36 
paralelės, kas leistų kur
dams grįžti iš Turkijos. Be 
to ir Saddamas paskelbė 
amnestiją, kuriai niekas neti 
ki, bet kuri galėtų būti JT 
priežiūroje.

Jei karas Persijos įlanko
je buvo pradėtas, ginant at
skiros valstybės suvereni
tetą, dabar iškilo klausimas, 
kaip tą suverenitetą apriboti 
paskirų žmonių teisių nau
dai. Gal taip išeis, kad kur
dai, nors patys smarkiai nu
kentėjo, prisidės prie kitom 
mažom tautom naudingo 
precedento sukūrimo.

PIRKDAMI 
AR PARDUODAMI 

NAMUS FLORIDOJE 
Ft. Lauderdale ir kitose 

Atlanto apylinkėse, kreipki- 
•tės pas EDMUNDĄ CAPĄ, 
Century 21 - Choice Rcalty. 
Tel. (305) 943-0946 arba 
1-800-462-3028.
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TRYS MĖNESIAI PO 
KRUVINOJO SEKMADIENIO
Po sausio 13-tosios įvy

kių jau praėjo trys mėnesiai. 
Tuomet iš Vilniaus rašiau, 
kad pralietas nekaltų ir be
ginklių žmonių kraujas dar 
kartą įrodė pasauliui Sovie
tų politikos klastingumą ir 
jų kareivių žiaurumą. Tuo 
pačiu pasaulis taip pat pa
matė lietuvių tautos drąsą ir 
didvyriškumą ginant savo 
teisę ir tiesą į Lietuvos Ne
priklausomybę.

Tų baisių įvykių akivaiz
doje pasaulis buvo lyg ir su
nerimęs, jo sąžinė pradėjo 
atbusti. Ypatingai tai jautė
si pasaulinėje spaudoje, 
įskaitant ir JAV didžiąją 
spaudą, k.a. New York Ti
mes dienraštį. Jo pirmasis 
puslapis mirgėjo detaliais 
reportažais iš Vilniaus, tei
singai nušviesdamas tenykš 
čią padėtį.

Kaip anuomet Dirvoje 
minėjau, po žiaurių įvykių 
Vilniuje, Lietuvos žmonės 
pasidarė šiltesni, atviresni, 
paslaugesni kitam žmogui - 
mažesnis stumdymasis ir už 
gauliojimas troleibusuose, 
krautuvių eilėse, mandages
nis žodis Parlamente kitaip 
galvojančio deputato adresu 
ir kt. Ypatingai tas pasikei
timas į gerąją pusę matėsi 
jaunesniųjų tarpe.

Nepriklausomybės aikš
tėje prie Parlamento dar ren 
kasi žmonės, dar tebesikū- 
rena laužai, tebesigirdi mal
dos ir tebesimam būriai jau
nųjų, ramiai besišnekučiuo
jančių. Jų daugelis, prieš su 
gįžtant namo iš darbo, nors 
trumpam, užeina į Nepri
klausomybės aikštę, apeina 
sutvirtinimus, lyg patikrintų 
ar tebestovi ir ar jie atlaikys, 
apžiūri plakatus, pasišaipo 
iš prikabinėtų sovietų meda
lių bei ordinų ir tik po to 
skuba namo. Norėdamas 
sužinoti tikrą tų vizitų pas
laptį, užklausiau savo duk
terėčios gydytojos Ritos. 
"Kažkoks nesuprantamas 
ramumas ir pasitikėjimas 
sustiprina tave" - atsakė Ri
ta. "Pamėgink it pats, dėde" 
dar pridu ria Rita, skubė
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dama ruošti vakarienę...
Pamėginau. Ir sausio bei 

vasario mėnesių šaltais žie
mos vakarais vaikščiojau 
Nepriklausomybės aikštėje. 
Nors laužų dūmai griaužė 
akis, bet po tų pavaikščioji
mų, tikrai "ant širdies" buvo 
lengviau, turėjau sutikti su 
Rita.

Kad žiauriojo sekmadie
nio įvykiai labai paveikė ir 
išjudino jaunimą, dar vaiz
džiau matyti iš vasario mė
nesio Apklausos... Kaip ži
noma, pernykščiuose rinki
muose į Aukščiausiąją Tary 
bą dalyvavo labai mažas 
skaičius jaunimo. Gi šių 
metų Vasario 9-tos Apklau
soje jaunimas veik šimtapro 
centiniai dalyvavo ir be iš
imties pasisakė "UŽ LAIS
VĄ IR DEMOKRATINĘ 
LIETUVOS RESPUBLI
KĄ"

Savaime suprantama, 
kad toks pakilimas ir toks 
tiesiog euforinis nusiteiki
mas negalėjo ilgai tęstis. 
Laikas sugrąžino į kasdieny 
bę ne tik pasaulio spaudos 
žurnalistus, bet taip pat ir 
Lietuvos žmones, juoba, 
kad po labai sėkmingos ka
rinės pergalės Artimuose 
Rytuose, politiniai klausi
mai dar nėra išspręsti. Vie
toj to, dar ten persekiojami 
žmonės ir tūkstančių tūks

Čiurlionio ansamblio pirm. V. Plečkaitis sveikina Ekrano ansamblį, atvykusį iš Panevėžio ir 
atlikusį programą Clevelando valstybiniam universitete. V. Bacevičiaus nuotr.

tančiai nekaltų žmonių turi 
bėgti iš savo gimtinių.

Pasikeitė ir New York 
Times, Lietuvos okupantą ir 
Kruvinojo Sekmadienio įvy 
kių kaltininką, (nors Gor
bačiovas tuo laiku sakosi 
miegojęs, bet atsakomybės 
už pralietą kraują vistiek ne- 
nusikratęs, nes jo įsakymu 
sovietų kareivos žudė be
ginklius žmones) patalpino 
Rusų studijų direktoriaus 
S.F. Cohen straipsnį, kuria
me Gorbačiovas pavadintas 
"DIDŽIUOJU". Mums 
skaudu ir dar dėlto, kad šis 
straipsnis NYT pasirodė Ko 
vo 11-tąją - Lietuvos nepri
klausomybės deklaravimo 
dieną. Gi Gorbačiovas ir 
yra ta didžioji kliūtis mums 
pilną nepriklausomybę at
gauti. Skaudu mums ir dėl
to, kad JAV vyriausybė, pa-

LANDSBERGIO DRĄSA
Trečias James Sykes straipsnis

Vytautas Landsbergis 
yra Lietuvos su Maskva ne
siskaitymo simbolis. Jis bu
vo nominuotas Nobelio tai
kos premijai. Taip pat ir 
Norvegų taikos prūnijai. Jis 
vienas iš Sąjūdžio steigėjų 
(judėjimo, kuris tapo Lietu
vos valdžia), akademikas, 
sūnus ir vaikaitis Lietuvos 
patrijotų, pianistas ir dabar
tinis Lietuvos prezidentas.

Jis priėmė mane savo dar 
bo kambary, vakare po 10 
valandos, mano paskutinį 
vakarą Vilniuje.

Mes buvome susitikę 
prieš metus Katedros aikštė
je priešais 300.000 žmonių, 
kai jis ragino minią būti tvir 
tiems savo reikalavimuose 
dėl nepriklausomybės, išve
dimo sovietų kariuomenės 
ir laisvų rinkimų.

Vėliau, tą dieną mes ma
tėmės Sąjūdžio vadovybės 
įstaigoje, kur jis ir septyni 
šio populiaraus judėjimo va 
dovai planavo strategiją, 
kaip įgalinti Lietuvos žmo
nes atmesti komunistų par
tijos kontrolę ir judėti de
mokratiniu taku į nepriklau
somybę.
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taikaudama Gorbačiovui, ne 
drįsta paskelbti pasauliui, 
kad ji pripažįsta pilną Lietu
vos nepriklausomybę.

Ar ne metas mums, va
dams ir pėstininkams, vie
ningai sukilti ir reikalauti 
Lietuvos nepriklausomybės 
pripažinimo? Lietuvos žmo 
nės padarė viską. Dabar tai 
tikrai jau mūsų eilė. Sukrus 
kim moterys ir vyrai, ne žo
džiais bet vieninga ir gerai 
suplanuota veikla. Tą veik
lą suplanuoti turi mūsų 
veiksniai gerai ir iš anksto, 
o vasarą paskelbti tos veik
los pradžią. Laikas patogus 
ir pasiruošimui dar yra lai
ko, jeigu tik jis bus pradėtas 
neatidėliojant. LB Tarybos 
rinkimai galėtų gerai prisi
dėti prie veiklos išjudini
mo...

Antanas Butkus

Dabar, praėjus neįtikėti
niems metams, po laisvų rin 
kimų, nepriklausomybės at
statymo paskelbimo, po so
vietų blokados ir stipraus 
Gorbačiovo spaudimo išlai
kyti kontrolę Lietuvoje, - 
Lietuvos artėjimas prie ne
priklausomybės buvo žiau
riai blokuojamas, taikingoje 
Lietuvoje naudojant karius 
ir tankus.

Mūsų pasikalbėjime tą 
vėlų vakarą prezidentas 
Landsbergis dalinosi su ma
nim savo mintimis apie 
šiuos įvykius ir jų reikšmę 
jam, kaip sūnui ir seneliui.

Aš paklausiau, kokią įta
ką turi jam jo 98 metų tė
vas. Jis atsakė, kad jo tėvas 
ir senelis yra pašventę savo 
gyvenimus nepriklausomos 
ir stiprios Lietuvos statybai. 
Jie tarnavo kaip savanoriai 
ir partizanai prieš rusų ir vo 
kiečių pajėgas. Vėliau jie 
tapo svarbūs intelektualai - 
vadovai, įtaigodami jį ir jo 
kolegas apsaugoti ir globoti 
Lietuvos kultūrinį lobį.

Nepriklausomybės die
nos minėjime operos rū
muose, vasario 13 d., jo tė-
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vas sėdėjo pirmoje eilėje. 
Po savo kalbos, prezidentas 
Landsbergis nužengė nuo 
scenos pasveikinti savo tė
vą. Jie atydžiai kalbėjosi ke 
lotą minučių ir sūnaus ran
kos stipriai laikė tėvo ran
kas.

Prezidentas Landsbergis 
nėra įkvėpiantis kalbėtojas, 
bet jis yra protingas vado
vas. Jo raginimai taikingai 
veiklai ir civiliniam neklus
numui skyrė jį nuo tų, kurie 
siūlė jėgą sutikti jėga. Jo įsi 
pareigojimas nesitraukti 
nuo parlamento veiklos, po 
nulemiančių rinkimų, pažy
mi jį kaip skirtingą nuo tų, 
kurie, atrodo, sutinka atsisa
kyti nuo deklaracijų ir padė
ti Maskvos planams ir Gor
bačiovo reputacijai.

Jis gyvena trečiame Par
lamento rūmų aukšte, už ba
rikadų ir smėlio maišų. Vė
lyvą naktį šviesos dega, kai 
jis tvarkosi su baisia Gorba
čiovo jėga ir sovietų genero 
lais, kurie okupavę Lietuvą 
su virš 50.000 kariuomenės.

Lauke žmonės budi visą 
parą, turėdami mažai apsau
gos nuo sniego, stovi prie 
mažų ugniaviečių, pasiruošę 
savo kūnais tarp Parlamento 
ir puolančios jėgos padaryti 
užtvarą.

Aš paklausiau praziden- 
tą, ko reikia, kad laimėtume 
nepriklausomybę? Jis pami 
nėjo Islandijos oficialų Lie
tuvos pripažinimą, kaip vie
ną iš pavyžių. Diskusijos 
Europos Bendruomenėje ir 
dabar Danijoje ir Norvegi
joje paskelbti pripažinimai, 
teikia prezidentui vilties, 
kad Gorbačiovo užsispyri
mas, jog "Lietuva yra Sovie 
tų Sąjungos vidaus reikalas" 
bus palaužtas.

Jis buvo labai atviras 
apie okupacinę kariuomenę. 
Jis yra paskelbęs, kad Lietu
vos jauni vyrai neturi būti 
šaukiami į okupacinę armi
ją.

Aš nukreipiau mūsų pa
sikalbėjimą į jo vaikaičius ir 
pastebėjau, kad dabar mes 
Čia turime bendros kalbos. 
Paklausiau... "Kokius įga
liojimus norėtumėt palikti 
jiems, kai žiūrite į ateitį? Jo 
pavargę akys nušvito, jo per 
šalimas regimai pranyko ir 
jo balsas buvo stiprus.

"Aš tikiu, mano vaikai 
augs nepriklausomoje Lietu 
voje, kad sistemos veidmai
niavimas ncžalos jų sąmo
nės, kai jie augs." Jis pridė
jo, kad nereikia vėluotis dėl 
vaikų ir dėl visos Lietuvos.

"Dar dešimt metų eko
loginio žalojimo niekam pri 
imtina. Dar dešimt metų 
šios sistemos, nuodijančios 
žmonių sąmonę, - negali bū 
ti" - pareiškė jis pakeltu bal 
su.

"Mes negalime laukti", - 
jis kalbėjo, nes kiekvieną 
dieną sistema gadina mūsų

(Nukelta į 6 pusi.)
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Girdėta iš Vilniaus
Balys Gaidžiūnas

PRAŠO ATSIIMTI NEREIKALINGĄ PROKURORĄ
Generalinis Lietuvos prokuroras Artūras Paulauskas nu

siskundžia, kad dėl jvairių sovietinių karių ir pareigūnų pada
rytų nusikaltimų turįs daug bėdų. Aiškios bylos neužbaigia
mos, nes jas sovietiniai valdininkai, kuriems jos priklauso, 
ignoruoja. I kviečiamus pasitarimus neatvyksta, o į raštus 
neatsako. Dažnais atvejais jie surinktas savo nepalankias 
žinias nuslepia ar net kitaip išaiškina.

Daugiau kaip prieš metus į Lietuvą buvo atsiųstas tūlas 
Antanas Petrauskas, kaip Sovietijos Lietuvai skirtas gene
ralinis prokuroras. Buvo manoma, kad iš Artūro Paulausko 
įstaigos tuoj perbėgs daug prokuratūros darbininkų ir jo įs
taiga savaime turės užsidaryti. Deja, taip neįvyko. Nė vie
nas neperbėgo ir Lietuvai gėdos nepadarė O prieš atsiųstąjį 
Antaną Petrauską buvo suruoštas piketas šaukiant kad Gor
bačiovas jį iš Lietuvos, kaip nereikalingą tuoj atsiimtų.

• AUKŠČIAUSIOS TARYBOS pirm. Vytautas Lands
bergis balandžio 11 d. telefonu kalbėjosi su M. Gorbačiovu. 
Aiškinosi, kas neša atsakomybe už Lietuvoje pagrobtus pas
tatus. M. Gorbačiovas atsakė, kad Sovietų derybų komisijos 
pirmininkas V. Dogužejavas, kuriam pavesta tuos klausimus 
išsiaiškinti.

V. Landsbergiui paprašius ar jis negalėtų su M Gor
bačiovu susitikti. Pažadėjo, bet tik grįžęs iš vizito Japonijoje.

• SKAITYTOJAI INTERESUOJASI, kas dabar sudaro 
Lietuvos delegaciją deryboms su Sovietija, kada Aukščiau
sios Tarybos pirmininkas Vytautas Landsbergis Parlamento 
rūmų nenori palikti dėl vis tebegrosiančios nesaugios padė
ties.

Derybose pirmininko pareigas eina Česlovas Stankevi
čius, Aleksandras Abišala - ministeris be portfelio ir delega
cijos koordinatorius, Egidijus Bičkauskas - Lietuvos nuola
tinis atstovas Maskvoje, Andrius Butkevičius - Kraško ap
saugos generalinis direktorius, Valdemaras Katkus - užsie
nio reikalų viceministeris, Romualdas Ozolas - AT atstovas, 
Gediminas Serkšys - AT konstitucijos ir valstybės atstatymo 
komisijos pirmininkas ir du sekretoriai - Ona Volungevičiūtė 
ir Romualdas Krukauskas.

Delegacijos sudėtyje dar minimi Kęstutis Glaveckas - 
AT atstovas, Emanuelis Zingeris - AT užsienio reikalų ko
misijos pirmininkas, Pranas Kūris - valdžios patarėjas ir Al
girdas Saudargas - užsienio reikalų ministeris.

Sovietų sąjungos delegacijoje minima 16 asmenų.
Iki šiol dar nepranešta ar tolesnės derybos bus šio mė

nesio pabaigoje, ar ateinančio pradžioje. Tik žinoma, kad 
jos dar nebus vadinamos tikromis derybomis, o tik pasikal
bėjimu. R. Ozolas tokias "derybas" pavadino derybomis, 
kurios nenori nieko nutarti.

• DVI DIENAS Vilniuje vyko Žemdirbių Sąjungos suva
žiavimas. Dalyvavo 490 delegatų. Svarstyta žemės ūkio re
formos reikalai, ypač daug dėmesio skiriant esantiems kolū
kiams ir valstybiniams ūkiams. Aiškėja, kad tie ūkiai dabar 
nebus naikinami, bet perorganizuojami į akcines bendroves. 
O kaip iš tikro bus, dar peranksti tvirtinti, nes tai labai jautrūs 
reikalai, svarbiausia, kaip persitvarkyti kad tik nemažėtų ž. 
ūkio produkcija. Min. pirm. Ged. Vagnorius ir Žemės ūkio 
min. Rimvydas Survila pasisakė už akcines bendroves.

• DANIJOJ organizuojamas Lietuvos ūkininkų centras, 
kuriame galėtų privačiam ūkininkavimui pasiruošti per 300 
Lietuvos ūkininkų. Tam reikalui Danijos vyriausybė paskyrė 
6 milijonus danų kronų. Danija taip pat numato Lietuvoje 
įsteigti bandomąjį ūkį, kuris praktiškai mokytų gerais ūkinin
kavimo pavyzdžiais.

• NUSISKUNDŽIAMA, kad suinteresuotieji Lietuvoje da
ryti visokią netvarką, dabar nukreipė dėmesį į policiją, kurioje 
iš anksčiau dirba nemažas skaičius kitataučių. Tarp polici
ninkų dabar platinami kelių rūšių skirtingi pareiškimai, kad 
juos tarpusavy sukiršintų.

• BADAVIMO protestas dėl užimtų televizijos bokšto, 
spaudos rūmų ir kitų Vilniuje esančių svarbių pastatų, tebe- 
tąsiamas. Tas protestas jau 4 savaites akis bado ten dabar 
'šeimininkaujantiems' Lietuvos komunistams ir kareiviams. 
Jie bando išprovokuoti kokius nors susikirtimus, kad atvy
kusieji didesni kariuomenės daliniai badaujančius išvežtų. 
Kol kas tokie norai neišsipildo.

• APSKAIČIUOTA, kad Lietuvos gyvulininkystėje, dau
giausia dėl koncentruotų pašarų stokos, sumažėjo mėsinių 
gyvulių skaičius. Sumažėjo ir pieninių karvių produkcija. 
Mėsos paruošta 18%, o pieno 11% mažiau. Dėl to labai su
sirūpino pačios Lietuvos žemės ūkio vadovai, o iš Kremliaus 
tuoj pasigirdo balsų, kad lietuviai tai daro sąmoningai ir juos 
reikia nubausti mažinant pramonei reikalingų žaliavų tei
kimą.

• LIETUVOS parlamentas, po ilgų svarstymų jau yra pa
siruošęs balsuoti privatizacijos įstatymą. Pačiam parlamen
te, paruoštam privatizacijos įstatymo projektui, kurį turi ir Dir
vos redakcija, yra daug sunkiai suvokiamos painiavos, todėl 
susidarė didelė opozicija, vadovaujama Algirdo Brazausko.

Pačiam parlamente dabar yra sudaryta 10-ties asmenų

Lietuvių Fondo suvažiavime, 
konsulas, A. Razma ir A. Juodvalkis.

Iš kairės P. Kilius A.Ostis, Vaclovas Kleiza - gen garbės 
J. Tamulaičio nuotr.

LIETUVIU FONDO 
SUVAŽIAVIMAS

J. Žygas

Lietuvių Fondas yra su
darytas iš visuomenės įna
šų. Kiekvienas įnešęs 100 
dol. tampa fondo nariu su 
vienu balsu. Įnašams didė
jant, didėja ir balsų skaičius. 
Todėl kasmet fondas kvie
čia narių suvažiavimus, ku
rie turi rinkti valdomuosius 
organus, patvirtinti atliktus 
darbus ir numatyti ateities 
gaires. Šiemet toks suva
žiavimas įvyko kovo mėn. 
23 d. Jaunimo Centre, Chi- 
eagoje. Šis suvažiavimas 
buvo jau 28-tasis. Fonde 
yra įstoję 6,377 nariai. Da
lis iš jų yra jau mirę, tačiau 
jų įnašai tebelaisto lietuvy
bės daigus, tad jų vardai lie
ka fondo knygoje. Fonde 
yra 26,603 balsai. Šiame su 
važiavime dalyvavo 123 na
riai su 10,163 balsais (įskai
tant prisiųstus įgaliojimus).

Suvažiavimą atidarė LF 
tarybos pirm. Pov. Kilius. 
Pasidžiaugė fondo atliktais 
darbais ir skatino bendromis 
jėgomis jį ugdyti, kadangi 
prašymai kasmet didėja ir 
prašančiųjų eilės ilgėja. In- 
vokaciją sukalbėjo prcl. J. 
Prunskis, Mirusiųjų narių 
pagerbimą pravedė Ramona 
Steponavičiūtė, perskaityda- 
ma visų praėjusiais metais 
mirusių pavardes, kurių bu
vo 86. Mirusiųjų atminimui 
žvakę uždegė E. Korzonas.

Pagerbimas buvo užbaigtas 
visiems sugiedojus Marija, 
Marija. Buvo sudarytas pre 
zidiumas, į kurį pakviesti: 
G. Balukas, D. Kojelytė ir J. 
Valaitis. Sekretoriauti pa
kviesta Gr. Kamantienė. Su 
važiavimą žodžiu sveikino 
gen. garbės konsulas Vacį. 
Kleiza ir A. Razma, JAV 
LB-nės pirm., kuris taip pat 
buvo ir fondo steigėjas. Jis 
pasidžiaugė, kad fondas iš
augo į didelę finansinę jėgą. 
Raštu sveikino PLB pirm. 
Vyt. Bieliauskas, ALT pirm 
Gr. Lazauskas ir Tautos Fon 
do pirm. J. Giedraitis.

Praėjusio suvažiavimo 
protokolą perskaitė Gr. Ka
mantienė. Protokolas buvo 
priimtas be pakeitimų. To
liau sekė komisijų sudary
mas. Buvo sudarytos šios 
komisijos: registracijos ir 
mandatų, nominacijų, balsų 
skaičiavimo, nutarimų ir 
spaudos. Sudarius komisi
jas buvo einama prie prane
šimų. Tarybos pranešimą 
padarė St. Baras. Pasidžiau 
gė, kad praėjusieji 1990-tie- 
ji metai, buvo sėkmingiausi 
fondo metai. Buvo atsiek
tas užsibrėžtas 5-kių milijo
nų tikslas. Fondo kapitalas 
paaugo 628,084 dol. ir pa
grindinis kapitalas pasiekė 
5,179,400 dol. (fondąįsto
jo 131 naujas narys. Sekė

privatizacijos komisija, vadovaujama Vytauto Pakalniškio, 
kad palengvintų įstatymo priėmimą ir vėliau jo vykdymą. 
Balandžio 11, kaip ir buvo tikėta, parlamentas privatizacijos 
įstatymo nebalsavo nes nebuvo reikalingos atstovų daugu
mos. Jis vėl atidėtas vienai savaitei.

• PRIEŠ KELIAS dienas kariuomenės dalinys, vadovau
jamas aukšto rango kariškiams, pagrobė Vilniuje automobilių 
mokyklos vairuotojų pastatą, esantį Pylimo gatvėje. Iš jo jau 
išvežė nemažai turto ir pastato neatiduoda. Tai dar vienas 
sauvaliavimas ir nesiskaitymas su Lietuvos nuosavybėmis.

• VILNIAUS MIESTO TARYBA, balsų dauguma iš pa
reigų atstatė Vilniaus merą prof. Vytautą Bernatonį, tose pa
reigose išbuvusį tik 9 mėnesius. Pranašaujama, kad Vil
niaus miestas, turėdamas daug sunkiai sprendžiamų proble
mų, naują merą greit neišrinks, nes kol kas neturi rimto kan
didato.

• VILNIAUS MIESTAS šį mėnesį seserijos ryšiais susi
jungė su Krokuvos miestu ir pasirašė atatinkamus dokumen
tus. Kaip žinia, tokiais ryšiais Vilnius jau yra susirišęs su 
Madisonu (JAV), Oslo (Norvegija) ir Zalcburgu (Austrija).

visa eilė padėkų.
Po tarybos pirm, prane

šimo, kalbėjo valdybos 
pirm. Alg. Ostis. Peržvelgė 
valdybos veiklą. Be eilinių 
posėdžių, dar buvo sukvies
ta spaudos konferencija, ku
rios pagrindinė tema buvo 
apie pelno paskirstymą. 
Valdyba buvo susitikusi su 
Lietuvos švietimo ministe
riu Kuoliu. Palaikomi kon
taktai su fondo įgaliotiniais. 
Chicagoje, Detroite ir Los 
Angeles buvo surengti Lie
tuvos menininkų koncertai. 
Rūta Juškienė, finansų ko
misijos pirm., paaiškino, 
kad investavimų procentai 
mažėja. Tad fondas nors ir 
didėja, bet paskirstomoji su
ma nedidėja. Apie pelno 
paskirstymą paaiškino P. Ki 
liūs. Detalės jau buvo spau
doje skelbtos. D. Kojelytė, 
palikimų kom., pasidžiaugė, 
kad palikimais gaunamos 
sumos didėja. J. Valaitis, 
įstatų komisijos pirm., pri
statė 40 paragrafo keitimo 
klausimą. Praėjusių metų 
suvažiavime, buvo priimtas 
nutarimas Lietuvos reika
lams išskirti vieną milijoną 
dol. Bet susidarius sąly
goms tų pinigų perkėlimui, 
reikalinga įstatais tokį reika 
lą reguliuoti. Buvo pasiųly- 
tas pakeitimo projektas bal
savimui, kuris buvo priim
tas maždaug 98% didžiu
mos. Informacijos komisi
jos pranešimą padarė A. 
Juodvalkis. Jis nušvietė in
formacijos reikšmę ir jos įta 
ką propaguojant fondo veik
lą. Kontrolės komisijos pra 
nešimą atliko P. Stončius. 
Fondo knygos rastos pilnoje 
tvarkoje.

Po visų komisijų praneši 
mų, toliau vyko tarybos ir 
revizijos komisijos rinki
mai. Taryboje yra 18 narių, 
kiekviename suvažiavime 
reikia išrinkti 6-šius į tarybą 
ir 3 į kontrolės komisiją. 
Nominacijų komisiją į tary
bą pasiūlė: G. Baluką, D. 
Kojelytę, A. Ostį, J. Rač
kauską, A. Razmą ir J. Va
laitį. Iš salės dar buvo pa
siūlyti Vac. Momkus ir J. 
Levickas. į kontrolės komi
siją pasiūlyti: V. Juška, P.

(Nukelta į 12 psl.)
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KŪRYBA IR MOKSLAS
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SIBIRAS IR POEZIJA
"Lietuvos Aide" poetas Si

gitas Geda parašė prasmingą 
rašinį apie kalinių ir tremtinių 
skausmo poeziją. Proga tokį 
rašinį parašyti atsirado, kai 
Lietuvoje pasirodė 592 psl. 
knyga "Tremtinio Lietuva", 
išleista "Vagos" leidyklos. Tos 
knygos įžangą rašęs Vytautas 
Kubilius priminė, kad dabar, 
Lietuvą dar kartą skaudžiai 
nuteriota, turi tai, ko anksčiau 
neturėjo. Pasekime tą rašinį.

Redakcija
"Turime, ko gero, pačią 

turtingiausią kalinių ir trem
tinių poeziją. Tai skaudus 
pasididžiavimas". - rašo Vy 
tautas Kubilius 1990 metų 
pabaigoje pasirodžiusios 
knygos "Tremtinio Lietuva" 
įžangoje. Šiuos žodžius per
skaitęs prisiminiau Vaiž
ganto atsidūsėjimą, kad lie
tuviai, tiek tremti ir blašky
ti, nesukūrė savos literatū
ros apie Sibirą... Išties skau 
dus, ironiškas (ar tironiškas) 
farsas: reikėjo dar vieno tau 
tos nuniokojimo, kad prasi
veržtų sielvartas ir gėla, žo
džiai, į kuriuos žmonės įsi
tvėrė labiau nei į patį gyve
nimą.

Beveik šeši šimtai pusla
pių poezijos! Eilėraščius at
rinko, knygą sudarė ir apie 
autorius parašė literatūrolo
gas Juozas Laurušas. įsi
vaizduoju, kiek visko dar li
ko Lietuvių kalbos ir litera
tūros institute, kur buvo pra 
dėti kaupti rankraščiai ir vi
sa papildoma medžiaga. Įsi 
vaizduoju todėl, kad nema
žai autorių kreipdavosi ir į 
Rašytojų sąjungą, o mes 
siųsdavome juos visus į in
stitutą. Prisimenu luošą 
žmogų iš Alytaus. Jo kūry
ba į šią antologiją nepateko 
(atnešė per vėlai), bet rank
raštis buvo, ko gero, už šį 
rinkinį neplonesnis. Poeto 
A. Maldonio bendraklasis, 
išėjęs į mišką, atsėdėjęs gu
laguos, paskui žmonai pade 
dant ėmęs tvarkyti tai, kas 
sukurta. Dažnai galvoju 
apie tą žmogų, o kartu ir 
apie visą mūsų tautos ir kū
rybos likimą. "Matai, kas iš 
manęs būtų likę, jeigu nebū 
čiau išvažiavęs studijuoti į 
Vilnių", - paskui bešnekant 
atsiduso A. Maldonis. Iš
ties, kiek poetų suluošinta ir 
sušaudyta, supūdyta pelkė
se, kalėjimuose, saugumo 
rūsiuos ir šuliniuos?

"Poetėliai!" - mėgdavo 
košt pro dantis vienas kom
partijos sekretorius prieš po 
rą metų. Ne, ne jis vienas. 
Neišmatuojama panieka ir 
pagieža buvo sudėta į šiuos 
žodžius rašantiems (ypač 
"prieš valdžią", prieš juos!) 
žmonėms. Kodėl? Ogi to

dėl, kad tikra poezija visuo 
met susijusi su tiesa ir su 
laisve, su žmogaus siela, su 
visais amžinaisiais dalykais, 
kurie labiausiai trukdė pra
garo kūrentojams. Ne visi 
įkalintieji ir ištremtieji rašė, 
ne visi iš rašiusiųjų buvo ap 
dovanoti ypatingais gabu
mais ir talentais, tačiau tie, 
kurie grįžo prie Žodžio, prie 
ritmo, melodijos prasmės, 
tuo pačiu parodė turį sielą ir 
Sąžinę, tautą, žemę. Tėvynę. 
Kalinių ir tremtinių poezija 
dar kartą paliudijo seną kaip 
pasaulis tiesą, kad žmogus 
(ne nuožmogis!) ir poezija 
neatskiriami, kad jie suaugę 
vienas su kitu neatplėšia
mai, kyla vienas iš kito, au
ga, laikosi visose gyvenimo 
vėtrose.

Bijok poeto. Nes aitrios jo 
akys.
Tu jį nudėsi - bet sutiksi kitą. 

Č. Miloš 
"Skriausti įpratęs"

Pirmoji šio eilėraščio ei
lutė išrašyta ant garsaus 
Gdansko paminklo sukilu
siems darbininkams. Eilė
raštį į lietuvių kalbą vertęs 

Vytautas Cinauskas

VIENKIEMIS

Gelsva šviesa vos šviečiasi jurginas,
Ant pirštu stiebiasi tarp dilgėlių
Ir žiūri - gal atidainuos merginos 
Giliau užartu lauko takeliu.

Čia pienės barsto sėkla baltaplauke 
Ant kiemo ir ant krūmu pakelės.
Kokia tyla! Tiktai be garso šaukia 
Juoda kiaurymė rato stebulės.

Už kampo alkanos voliojas girnos.
Ar grūdas dar kada ant jų byrės?.. 
Nuogomis gegnėmis juoduoja svirnas 
Kaip šonkauliais nežinomo žvėries.

Sugraužė rūdys duonkubilio lanką, 
šulai prasmego po vešlia žole,
Kur atgulėte, duoną minką rankos? 
Altajuje, Čikagoj, Urale?..

Ligotas stalas šliejasi prie sienos.
Ant jo jau niekas duonos neraikys 
Ir nepamirkčios ajerų blakstienom 
Senosios sodželkos apakusi akis.

Ant sienų šerpėjasi laikraščių skiautelės, 
Paveikslas šventas, perplėštas perpus...
Ir baigia sukapoti pelės
Istorijos pageltusius lapus.

O ant širdies nuo aukšto krinta spaliai, 
Driežiukas žiovauja ant plytgalių krūvos...

Su maršais nužygiavo Spalis.
Per gyvą kūną žemės Lietuvos...

Vytautas Cinauskas, kurio eilėraštj čia spausdiname, yra 
gimęs 1930 m. Pandėlyje. 1941 metais su tėvais buvo išvežtas i 
Altajajų 1947 m. iš Alatajaus pabėgo i Lietuvą ir slapstėsi pas 
gimines. 1948 vėl buvo suimtas ir išvežtas j Krasnojarską. 1956 
m. paleistas iš tremties ir grjžo į tėvynę. Dabar gyvena Vilniuje. 
Tremties temomis yra parašęs daug eilėraščių.

T. Venclova, viešėdamas 
Lietuvoje, pasakė, kad gerai 
būtų buvę Išrašyti abi eilu
tes... Taip, kritiškais mo
mentais žmoguje išbunda 
jėga, didesnė už jį patį. Kaž 
kas daugiau negu ujamas, 
gujamas, kankinamas, šau
domas žmogus, daugiau nei 
vaikai ir namai, duonos kąs
nis, sveikata ir gyvybė bylo
ja mums paskutinį gyveni
mo mirksnį, ir visai atsakin
gai galime tą jėgą vadinti ti
kėjimu arba poezija.

Nūnai dažnai svarstome, 
net ginčijamės, kas išgelbė
jo Lietuvą, kas ją gelbėjo 
niūriais okupacijos dešimt
mečiais. Bažnyčia, rezisten 
cija, kankinių aukos, išeivi
jos ir mūsų motinų mal
dos?.. Viskas ėjo tenlink, vi 
sa, kas tik padėjo išsaugoti 
mums žmoniškumą ir sielą.

"Tremtinio Lietuva" ša
lia daugelio dalykų liudija 
mums ir tai - kokios didelės 
ir skaisčios, nušvitusios ir 
nuskaidrėjusios dvasios bū
ta Lietuvoje, kokias sielas 
turėjo tūkstančiai mokytų ir 
nemokytų mūsų krašto žmo 
nių, išėjusių į kovą, į girias, 
į pogrindžius. O ir neišėju-
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šių - tiesiog gynenusių, dir
busių auginusių vaikus, mo
kiusių juos ąritmetikos, gra
matikos ar botanikos.

Daugelį šios knygos au
torių pažinojau, bendravau 
ir draugavau. Apie kitus tu
rėjau tik iš nuogirdų susida
rytą vaizdą ar įspūdį, treti - 
didelis atradimas tiek man, 
tiek visai Lietuvai. Sunku 
būtų šiuos žmones kaip nors 
skirstyti, grupuoti, vertinti, 
kieno posmai geresni, bran
desni, profesionalesni. Be
veik visos literatūros sąvo
kos čia netinka. Tai ne Do
nelaičio, Strazdo, Baranaus
ko, Maironio, geriausių 
prieškario poetų poezija. Ir 
ne išeivijos. Tai Jo dideny
bės Gulago poezija, dar kon 
krėčiau - lietuvių poezija, 
sukurta Sibiro tremtyje ir ka 
Įėjimuose. Situacija bus lė
musi meninės jos raiškos 
priemonių minimalizmą: 
žmogus guodžiasi taip, kaip 
moka, kaip jam atrodo gra
žu, graudu, miela. Kalbasi 
su tais, kurie jam šventi, ar
timiausi: su motina, bro
liais, seserimis, tėviške, ber
želiu, upeliu.

Poetika, mėgstamos in
tonacijos, žodynas dažniau
siai iš prieškarinės lietuvių 
lyrikos - iš B. Brazdžionio, 
Salomėjos Nėries ir kitų, 
ypač į dainingumą ir roman 
so tradiciją linkusių poetų. 
Atskirą eilėraščių grupę gal 
sudarytų profesionalių poe
tų eilės, sukurtos lageryje 
arba iš jų ištrūkus. Viena iš 
"Tremtinio Lietuvos", kaip 
ir visos lietuvių lyrikos vir
šūnių, be abejonės A. Miš
kinio "Psalmės". Manau, 
kad netoli laikas, kai šis cik 
las bus įtrauktas į visas mo
kyklų bei universitetų pro
gramas, skambės greta B. 
Sruogos "Dievų miško", V. 
Mykolaičio-Putino "Vivos 

piango, mortuos voco".
Esama knygoje eilėraš

čių, kurie sukurti ir sovieti
nėje "laisvėje". Nepasaky
si, kad jie kažin kokie še
devrai, tačiau jų istorija ir 
likimas (kiekvienas geras 
eilėraštis turi savo likimą) 
ypatingi. Teisingiau gal bū
tų sakyti - už juos teko liki
mu užmokėti. Vienas tokių
K. Jakubėno "Laikrodėlis", 
kuris jaunam poezijos skai
tytojui be komentarų ne itin 
ką sako.

Išsiėmęs laikrodėlį,
Žiūriu ir stebiuos: 
Kaipgi jis dar išsilaikė 
Ši tokiuos laikuos?
Man širdis kaip laikrodėlis 
Plaka nuolatos,
Ir džiaugiuos, kad iš krū
tinės
Neištraukė jos.
Man pačiam eilėraštis 

atgijo tada, kai iš vyresniųjų 
kolegų sužinojau, jog po ka
ro Kaune vargas buvo žmo
gui su... laikrodžiu. Mat 
juos, kaip ir visi laukiniai, 
itin mėgo okupacinės kariuo 
menės kareiviai. Girdėjau 
pasakojimą, kad 1946 me
tais K. Jakubėnas šį eilėraš
tuką skaitydavo literatūros 
vakaruose, demonstratyviai 
išsitraukdamas iš kišenės di 
delį užsienietišką laikrodį... 
Kuo poetui teko užmokėti 
už šį pokštą - sužinojome iš 
jo brolio.

Kas po pusės šimtmečio 
atseks visų šių eilėraščių gi
mimo istorijas, kančių ir 
džiaugsmų peripetijas? Dau 
gelis išliko, šiandien dar 
traukiami iš žemės, iš palė
pių, iš kapaviečių...

"Rankraščiai nedega!" - 
kitados parašė M. Bulgako
vas. Tikėkime, kad bent da
lis jų iš tikrųjų nesudegė ir 
nepražuvo.

Sigitas Geda
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Stasė Maurukienė

Paaugę sūnūs buvo pasiųsti į traktorininkų, venau 
kombainininkų kursus. Tuose kursuose prisieidavo 
badmiriauti, bet sūnus labai traukė technika. Kad ga
lėtų nusipirkti duonos, reikėdavo važiuoti 30 km. įsi
kibus traukinio durų rankenų. Rankos šaldavo, tirp
davo. bet badas neleisdavo rinktis ką daryti.

Baigę dirbo traktorininkais, kombainininkais. 
Darbas labai pavojingas, nes ariami plotai buvo kal
nuose, stačiuose šlaituose. Visokių baisių atsitikimų 
būdavo: pakibdavo virš prarajos, pavirsdavo su trakto
riumi, dirbdavo naktimis, be poilsio. ŠavaėigiųTčom- 
bainų nebuvo. Tik traukiami traktoriais. Tuo metu 
buvo paplitęs kombainas "Saallnec". Aukštas, sulig 
troba. Kad stačiuose šlaituose kombainas neapsivers- 
tų, jo vienoje pusėje, iš kalno pusės, viršuje pririšdavo 
kartį. Dvi darbininkės, bobelės, per diena sėdėdavo 
ant jų kaip ant sūpuoklių ir palaikydavo lygsvarą.

Žiemomis sūnūs eidavo už lOkm. dirbti į remonto 
-mechanines dirbtuves. Jaunesnysis sūnus ten be
dirbdamas išsisuko ranką. Jokios medicininės pagal
bos nebuvo. Padėjo viena senutė vokietė, nors ranka 
ir liko kreiva. Dar Jam bedirbant ten atskilusi geležėlė 
išmušė akį Vėlgi Jokios pagalbos. Taip ir liko invali
du su viena akimi, būdamas 20 metų. O ką man rei
kėjo pergyventi...

Kitą kartą parsivarant naują traktorių ir važiuo
jant ledų įjūžo į upę. Vos išsikapstė, o išsikapstęs šla
pias turėjo kelis kilometrus pareiti vienas.

Duktė lankė mokyklą rajono centre, Solonešne, už 
45 km. Eidavo per kalnus, upes, krepšį su maistu pa
sikabinusi. Ten nuomavo kampą. O vasarom dirbda
vo įvairius suaugusių laukininkystės darbus, nei vie
nos dienos neturėdama atostogų. Pačią pirmą iš mo
kyklos grįžimo dieną prisistatydavo valdytojas ir įsaky
davo eiti į tokią ir tokią brigadą.

Kalnuose iš pietų pusės nunokdavo didžiausi plo
tai laukinių braškių. Tačiau laiko Jų pasiskinti netu
rėjome. Jeigu mergaltės-paauglės bedirbdamos nu
klysdavo į braškyną, kad nuramintų gurgiantį pilvą, o 
tai pamatydavo valdytojas ar koks kitas pareigūnas, 
tai jas išvaikydavo botagu. Tik dirbti, dirbti, be ato
kvėpio. nežiūrint kas tu: vaikas, suaugęs ar ligonis.

Visus tuos metus dirbdama be atostogų vieną va
sarą paprašiau, kad išleistų į Lietuvą atostogų, moti
ną aplankyti. Sako, išleistume, bet negrįši. Bandau 
įrodinėti, kad palieku vaikus, kaip aš galiu negrįžti: 
"Vaikai? Vaikai niekis. Žmonės karves palieka ir tai 
negrįžta". Tai toks buvo supratimas apie žmogiškumą. 
Gyvenome be jokių teisių, be teisybės. Pasų neturėjo
me. Buvo išduotos pažymos, prikeverzotos ant tapetų. 
Komendantas nuolat atvažiuodavo patikrinti, ar visi 
vietose.

Vyras Išbuvęs pas mus Altajuje apie metus laiko, 
1955 m. vienas grįžo į Lietuvą, nes mes dar tokio leidi
mo neturėjome. įsikurti ir įsidarbinti vyrui Marijam
polėje. savo mieste, buvo daug kliūčių. Nors staliniz
mo klaidos buvo pasmerktos, bet stallnistal dar funk
cionavo iškėlę galvas ir visu pajėgumu. Jiems tai buvo

1989 liepos mėn. Tit-Ary apylinkėje, Sibire, V. Gibavičiaus iškaltas kryžius mūsų tremtinių 
atminimui. R. Urbakavičiaus nuotr.

R. Urbakavičiaus nuotr.1989 m. rugpjūčio 23 d. Vilniuje gyvi išlikę tremtiniai ir jų ainiai, 

patogu Ir naudinga, nors motina gamta visiems po ly
giai davė teisių.

1956 m. komendantas pranešė, kad esame laisvi ir 
Išdavė pasus. Kokį neišpasakytą, džiaugsmą, atnešė 
mums ta žinia. Juk galėjome grįžti į savo Tėvynę, į 
Lietuvą. Nors ta viltis per visus 15 metų nuolat ruse
no, niekuomet neužgeso, nežiūrint to, kad atvyku- 
siems liepė pasirašyti. Jog esame Ištremti iki gyvos gal
vos. Bet tuo niekuomet netikėjau. Viešpačio keliai 
nežinomi, sakiau.

Tačiau tuoj išvažiuoti negalėjome, nes dukra buvo 
po dviejų mėnesių bebaigianti vidurinę mokyklą. Ji, 
beje vienintelė to kaimo istorijoje, sugebėjo gauti 
brandos atestatą. Nors buvo labai sunku tai pasiekti, 
bet Jaučiau pareigą nors vienam vaikui sutelkti gali
mybę įsigyti aukštesnį Išsilavinimą. į išleistuves nu
kakau ir aš. Kai grįžome iš jų visa mūsų manta Jau 
buvo supakuota. "Namą" pardavėm už 1500 rublių 
(dabar 150 rub.) Paskerdėm kiaulę. Dalį sūdytos, dalį 
virtos mėsos pasiėmėm į kelionę. Viską susidėjom į 
dvikinkę bričkelę ir vietinis žmogus mus išvežė. Vidu
rio kaimo gatve bevažiuojant į lauką išėjo visas kai
mas, kas tik kur buvo gyvas, senas ar mažas. Išėjo 
palydėti mus. Atsisveikino su ašarom akyse. Dar ilgai 
ėjo iš paskos ir vis mojo, mojo tie vargšai žmogeliai, su 
kuriais tiek gyventa, pergyventa, išvargta.

Tame kaime liko viena lietuvių Kukoškų šeima, 
nes sūnus ir duktė susituokė su rusų tautybės part
neriais. Kvietėme Juos į Lietuvą, siuntėme skelbimus, 
kuriuose buvo rašoma, kad reikalingi darbininkai, bus 
suteikiamas gyvenamas plotas. Tačiau Jokio atsaky
mo. Ryšys nutrūko. Neseniai sužinojome, kad tas 
kaimas Bolšaja Ticha Jau tuščias. Išnykęs, nebeegzis
tuoja. Tikrai tame užkampyje, aukštai kalnuose, be 
privažiavimų, be kelių, tiltų, mokyklų, medicininės pa
galbos ir viso kito, normalus žmonių gyvenimas neį
manomas. Taip, pavyzdžiui, buvo keli mirtini atsiti
kimai dėl apendicito. Kol nukratydavo tą ligonį per 
kalnus 45 km. į rajono centrą su arkliais, jau medikų 
pagalbos nebereikia. Taip Lunskių Rimutis mirė nuo 
stabligės. (Bus daugiau.)

Galima įsigyti
ŽALIAS W 

KORTELES
-JAV valdžia išduoda 

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

-Pirmas prašysi, pirmas 
gausi.

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

saulyje, mes jum parūpinsim.
* * *

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

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

LANDSBERGIO 
DRĄSA

vaikus, neleidžia jiems lais
vai išsireikšti ir verčia juos 
gyventi baimėje. Jis kalbė
jo tyliai: "Mes, vyresnieji, 
negalime mirti, kol visi ne
gyvens laisvoje Lietuvoje."

Aš paminėjau Martin 
Luther King atsakymą jo 
straipsnyje "Kodėl mes ne

galime laukti", raginantį 
Birmingham miesto baltųjų 
valdžią turėti kantrybės ci
vilinių teisių vadovams. Jis 
tarė, kad jo protavimas yra 
toks pats. Šis veržimasis į 
laisvę negali būti sustabdy
tas. "Mes arba judame į 
laisvę, arba atgal į vergiją". 
Jis pasakė angliškai, tat aš 
tirai supratau jo atsakymą.

Matydamas kertėje pia
niną, aš sakiau, kad buvo il
ga diena, bet gal jis paskam 
bintų man mėgiamą muzi
kos kūrinį. Jo nuovargis re
gimai pranyko, ir jis atsisė
do skambinti.

Man aišku, kad šis žmo
gus, prieš kurį galingas Gor 
bačiovas veda psichologinį 
karą, yra taikoje su savo įsi
tikinimais. Ir turi ramybę 
savo sieloje, kai jis valandė
lei atsipalaiduoja nuo neša
mos vadovavimo naštos, at
simena muziką, kurią jis 
vertina ir myli.

* * *

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 Si. Chicago IL. 60629 
312-436-7772

* * *

Visi, kurie skelbiasi Dirvoje 
niekad nesigaili



DIRVOS
DEIMANTINĖS 
SUKAKTIES 
VAJUS

pakankamai stipriai įdiegtas 
išeivijos vyr. kartos lietu
viui supratimas, ką reiškia 
sava spauda. O materialinėj 
pusėj - sutelkta "Dirvai” per 
šimtą tūkstančių žaliukų. 
Šios sumos dešimtadalį įmo 
kėjo Irena ir Leonas Kriau- 
čeliūnai. Bet stropioji buhal 
terė neparodė (negavo sąs
kaitų...) išlaidų, kurias ap
mokėjo pati vajaus komiteto 
pirmininkė Irena Kriaučeliū 
nienė, jos žodžiais tariant, 
"Tą sumokėjo mano ban
kas". Kas tai yra "tas"? 
Ogi visą vajaus metą tel. pa
sikalbėjimų vajaus reikalais 
sąskaitos, "viešnagė" - lėk
tuvų, taksių, ir viešbučių ir 
kt. panašios išlaidos...

Sėsdamas rašyti jau pra
ėjusio ir nutolusio vajaus 
apybraižą, kalbėjausi su Ire
na Kriaučeliūnienė. Jos kai 
ba rami ir trumpa, susivedė 
į tokias mintis: "Atlikome 
gražų darbą lietuviškos spau 
dos, šiuo atveju, "Dirvos" la 
bui. Pasiekėme neblogus 
rezultatus. Reiškiu pagarbą 
ir padėką visiems savo įna
šu, parėmusiems "Dirvą", 
dėkoju visiems centrinio ir 
vietovių komitetų pirminin
kams ir nariams ir talkinin
kams. Man išrodo, kad Dir
vos gimtinė galėtų daugiau 
rūpintis, tiesa, jau paaugu
siu "kūdikiu"? Juk paskuti
nieji trys vajai, buvo nešami

Dirvos Deimantiniam Jubiliejui Rerigt i Komiteto 
pravestas lėš’u telkimo vajus, kuris prasidėjo 
1989 m. gruodžio 9 dieną Dirvos Jubiliejinių 
Metų at idarymo vakariene ir baigėsi 1991 m. 
sausio 31 d., komiteto paskutiniuoju posėdžiu

F 1 N A. N d I N fe__ A P Y S K A I T A

Aukos gautos per Vajaus Komitetą --------- 73,602.10
Loterijos knygučių išplatinta už -------- 11,958.29
Renginiai: atidarymo vak. gegužynė, banket. 5,339.76
Dirvos- 75 metų minėjimo leidinys------— 2,590.31
Procentai ■ —'------ '-..--i.---- -- ---- --- 1,310 82
Prisiųsta Dirvos prenumerata ------------- 375.00
Kitos smulkesnes pajamos . ------------- -- 510.00

Viso“-' 95,687707
Aukos Dirvai pasiųsta
tleso^iniai -------- 7,530.00
Cleveland pagelbinlo
komiteto žinioje yra •• 5J,32O.OO___________ 12,850.00
Vajaus metu viso surinkta -------- -— -
IŠLAIDOS:

Draugas - spaustuvė -------- - 2,639.02
Loterijos laimėtojams - — 2,000.00
Pašto išlaidos - ------------ 748.83
Kitos smulkesnes išlaidos — 1,131,91 6,519.76

Lieka grynais pinigais 102,027.31
Dirvai pasiųsta: 3-29-90 -- 17,390.0o'„

7 26-90 -- 15,375.00-
Viso :---”327765700~ '

Dirva ir Cleveland p.k. - 12,850.00 . 45,615.00
1991m. kovo9 dieną kasos balansas - -------  56*412.31

F A J A M O S:

O. Kremeris - vykdyto vajaus iždininkas duoda Vilties Draugijos (Dirvos leidėjams) pirmininkui 
V. Mauručiui čekį sumoje $56,412.31. Anksčiau, tiesiai Dirvai, 1990 metais, dviem atvejais, buvo 
perduota $32,765. Nuotraukoje: O Kremeris, V. Maurutis, j Kriaučeliūnienė, V. Blinstrubas ir P. 
Bučas.

chicagiečių rėmėjų!" 
Apybraižą baigiu šios su 

kakties renginiuose dažnai

VIZOS GAUTOS, SVEČIAI 
ATSKRENDA

Jurgis Janušaitis
- Rankose laikau 82 vi

zas. Tai vizos svečiams - 
Lietuvos respublikos valsty
binės operos vadovams, so
listams, orkestrantams, cho
ristams ir baleto šokėjams. 
Tai didžioji talka Lietuvių 
operai, o taip pat ir kitiems 
renginiams bei koncertams.

Sunkiai dirbome abu su 
Lietuvių Muzikos Šventės 
iždininke Ale Steponavičie
ne. Turėjome užpildyti įvai 
riausius raštus, iškvietimus, 
atlikti begales formalumų, 
kol pagaliau štai ir turime 
užtikrinimą, kad svečiai tik
rai atskrenda... jūsų bendra
darbis telefonu informuoja 
Lietuvių Muzikos šventės

1991 m. kovo 9 diena 

girdėtu posakiu, linkėjimu - 
Dirvai sėkmingai švęsti šim 
to metų sukaktį!

komiteto pirmininkas Sta
sys Baras.

Tad kada gi pasirodys 
pirmosios kregždės? -metu 
klausimėlį.

- Pirmieji solistai Virgi
lijus Noreika ir Irena Milke
vičiūtė, drauge su akompo- 
niatore Gražina Landsber
giene, atskrenda pirmieji ir 
kaip žinote, koncertuos įvai 
riose didesnėse lietuvių ko
lonijose dar prieš pačią šven 
tę, ruošiamuose Lietuvių 
Fondo koncertuose. Koncer 
tų tvarkaraštį jau skelbėme 
spaudoje.

Tad šių pirmųjų šauniųjų 
kregždžių skrydžiu džiaugia 
mės ir su viltimi žvelgiame, 
kad tuos ruošiamus mūsų 
koncertus gausiai lankys tė
vynainiai, ypač tie, kurie ne 
turės progos jų išgirsti Chi
cagoje Muzikos šventėse 
statomoje operoje "Lietu
viai".

Balandžio 20 d. sulauk
sime Operos dirigentą Vy
tautą Viržonį, režisierių Ele

Vilties draugijos valdybai

Gerbiamieji:
Dirvos Deimantiniam Jubiliejui Rengti Komitetas

1991 metais sausio 31 dieną savo paskutiniame 
posėdyje nutarė:
1. Vykstant "Vilties" draugijos valdyboje ir kartu 

"Dirvos" laikraščio administracijoje pasikeiti
mams, vajaus komiteto nariai vienbalsiai pasisakė, 
likusius surinktus pinigus laikyti banko sąskaitoje 
iki komitetas turės konkrečias direktyvas kur ir 
kąm surinktus pinigus turės būti perduoti.

2. Pinigai 56,412.31 doleriai yra padėti Midland 
Savings bankelyje, trijų Komiteto išrinktų asmenų 
Irenos Kriaučeliūnienės, Petro Bucho ir Oskaro 
Kremerio, kaip patikėtinių (TrusteesV priežiūroje.

Mums yrą malonu, kad mes šiandien 1991m. kovo 9 d', 
galime Vilties draugijos valdybos nariams Dr. Vytautui 
Maurukui ir Vladui Blinstrubui perduoti vajaus komitete 
surinktus likusius 56,412.31 tjolerius.

gijų Domarką, dailininkę 
Janiną Malinauskaitę, chor
meisterį Česlovą Radžiūną 
ir solistus: sopraną Ireną 
Milkevičiūtę, tenorą Virgili
jų Noreiką (jie atskris anks
čiau) baritoną Arvydą Ma
kauską, bosą Vincentą Kup
rį. Drauge su jais atskrenda 
Vilniaus operos direktorius 
kompozitorius Juozas Šir- 
vinskas, administratorius 
Liudas Aiškinis ir gal dar 
kiti pareigūnai. Jie atskren
da, kaip matote, gerokai 
anksčiau, nes turės dalyvau
ti operos repeticijose ir su
derinti koncertų progra
mas... gana viltingai nusitei 
kęs pasakoja Stasys Baras.

- O kada gi visi kiti-cho 
ristai, orkestrantai ir baletas 
pasieks Chicagą?

- Likusieji Operos daly
viai atskris grupėmis tarp 1- 
6 d.d. gegužės mėn.

Tad kokie dabar didžiau
si rūpesčiai, mielas pirminin 
ke? - šnektą tęsiu.

Visas komitetas ir rengi
nių komisijos labai įtemptai 
dirba, nes problemų šimtai.

Rūpinamės, kad svečiai 
būtų svetingai priimti. De
dame viltis, kad atsiras mie
lų chicagiškių daug ir nuo
širdžių, kurie sutiktų sve
čius iš Lietuvos priimti, glo
boti. Tas žymiai palengvin-
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tų Komitetui finansinę 
naštą.

Antras rūpestis-lėšos. 
Išsiuntėme tėvynainiams 
virš dešimties tūkstančių 
laiškų, laimėjimų knygučių 
ir nemaža asmeniškų laiškų 
daugiau pasiturintiems. Tie 
sa, lėšos pradėjo ateiti. Ta
čiau toli gražu nuo užsibrėž
to tikslo. Todėl labai prašo
me, kad visi nuoširdžiai, 
kad ir su menkesne auka, at 
silieptų. O taip pat labai lau 
kiame stambesniųjų mece
natų, aukotojų. Būtų gera, 
kad visos išeivijos organi
zacijos, kurios savo ižduose 
turi nemaža pinigo, taip pat 
taptų šventės mecenatais, rė 
mėjais su stambesniu įnašu. 
Aukos nurašomos nuo mo
kesčių. Jas siųsti adresu: 
LITHUANIAN MUSIC 
FESTIVAL, P.O. BOX 
29485, Chicago, III. 60629- 
0485. Būtume labai dėkingi 
už ankstyvą paramą - su rū
pesčiu kalbėjo rūpestingasis 
Lietuvių Muzikos Šventės 
komiteto pirmininkas Sta
sys Baras.

O štai ir darbštaus šios 
šventės komiteto informa
cijos vedėjo žurnalisto Juo
zo Žygo laiškučiai spaudos 
bendradarbiams.

Jis apžvelgia šventės pa
siruošimo eigą, ir šventės 
propogavimo rūpesčius.

Esą šventės ruošos dar
bai intensyviai vyksta. Su
sidomėjimas sparčiai didėja. 
Kviestieji garbės svečiais 
amerikiečiai su atsakymais 
delsia. Šventėje pasižadėjo 
dalyvauti Chicagos majoras 
R. Daley, senatorius Alan 
Dixon.

Kultūros Tarybos ruošia
moji Premijų šventė rūpes
čių nekelia. Dalyvių pa
kaks. Laisvų bilietų kaip ir 
nebus. Vietos rezervuotos 
mecenatams, laureatams, 
svečiams iš Lietuvos ir ren
gėjams. Bus sėdima prie 
stalų, tad svečių tebus gali
ma sutalpinti 260-280. Po
kyliu susidomėjimas didelis 
ir čia numatoma išparduoti 
visus biliertus. Tad būtų la
bai gera, kad norintieji bet 
kokiame renginyje dalyvau
ti, bilietus įsigytų iš anksto.

Labai svarbu kad Dainų 
šventėje dalyvautų bent 
10.000 žmonių, o Operos 
du spektaklius turėtume pri
pildyti žiūrovais. Tie du 
renginiai patys įspūdingiau
si ir nepasikartojantys.

Iki šventės beliko ne
daug laiko. Planuokime ke
liones į Chicagą dabar. To
kios šventės negreit, o gal ir 
iš viso, nebesulauksime. 
Komitetui linkėtina, kad su 
visos išeivijos pagalba, 
įveiktų visus sunkumus.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI

DIRVOS
PRENUMERATĄ
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LIETUVIS IS AFGANISTANO
Padėjęs ginti parlamento rūmus Vilniuje

jav Karo aKaaemiją 
West Point'e 1972 baigė An 
drius Eiva, Amerikos lietu
vis, kurio tolesnis likimas 
galėtų būti ne vieno romano 
siužeto pagrindu. Nuo 1968 
metų pradėjęs savo karjerą 
JAV kariuomenėje, Andrius 
per trumpą laika iškilo iki 
kapitono laipsnio, bet dėl 
įvairių priežasčių 1980 m. 
kariuomenę paliko ir trejus 
metus aktyviai padėjo Afga
nistano mudžachedinams.

Baigęs West Point aka
demiją su inžinerijos diplo
mu, jis tarnavo "žaliųjų be
rečių" daliniuose JAV, Vo
kietijoje ir Korėjoje specia
lizuodamasis partizaninėje 
taktikoje ir sovietų ginkluo
tėje. Be aktyvios veiklos 
kaip karinis patarėjas, (An
drius Eiva įvairiose vietose 
JAV, Vokietijoje ir pačiame 
Afganistane apmokė suki
lėlius kovoti su karine sovie 
tų technika ir būdais) jis 
1983 metais įsteigė lobby 
grupę organizuoti karinei 
pagalbai Afganistano suki
lėliams, kai tuo tarpu kitos 
pro-afganistaniškos grupės 
užsiiminėjo tik humanitari
ne pagalba. Jam vadovau
jant Free Aphganistan Al- 
liance su būstine Massachu- 
sets JAV, labai prisidėjo 
prie pagalbos mudžachedi
nams didinomo ir geresnės 
ginkluotės, įskaitant tiekimą 
garsiųjų Stinger raketų.

Garsaus nepriklausomos 
Lietuvos generolo Kazimie
ro Ladygos anūkas Andrius 
Eiva gimė DP stovykloje 
Vokietijoje. Prieš kariuo
menę mokėsi Massachusets 
universitete, armijoje buvo 
dalinio bokso čempionas 
kalbėjo ne tik angliškai ir 
lietuviškai, bet išmoko vo
kiškai, dargi ir rusiškai, ku
ria susikalbėjo su sovietų 
pcroegeiiais ir belaisviais 
Afganistane, (Beje jis ir 
pats buvo trumpai Pakistano 
valdžios įkalintas dėl "kiši
mosi".) Be su karu susiju
sios veiklos, Andrius akty
viai dirbo Pavergtų Tautų 
Komitete, Solidarumo (Len
kijoje) rėmimo organizaci
joje ir aukščiau minėtoje 
FAAA.

1991 KELIONĖS 1 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

BALTlC TOURS
77 Oak St., Suite 4 Newton, MA 02164 

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

1990. 12. 17, atvykęs į 
Lietuvą pas savo anbą žmo
ną, t.y. prieš sausio mėnesio 
įvykius Vilniuje, Eiva neiš
kart įsitraukė į aktyvaus pa
tarėjo vaidmenį. Priešingai 
tai anot jo buvo "mažiausiai 
pageidautinas užsiėmimas". 
Tačiau įvykiai diktavo savo 
sąlygas ir netrukus buvęs 
Amerikos armijos kapito
nas, šmėžavo tarp barikadų 
prie parlamento, važinėjo 
po Vilnių, Lietuvą, pasiekė 
net Ukrainą, Maskvą, Lat
viją. Instruktavo Naujai 
įkurtą Lietuvos nacionalinę 
gvardiją, šaulius, kitus, ku
rie savanoriškai atėjo ginti 
parlamento ir, anot Eivos, 
galimai geriau pasiruošti 
naujam partizaniniam karui 
Lietuvoje, tuo atveju, jei 
Parlamento pastatą paimtų 
sovietų kariuomenė. Grei
tai tapęs įvairių žurnalistų 
susidomėjimo objektu An
drius neslėpė savo marškinė 
lių su užrašu "Oregon Aph
ganistan Aid Society". Kar
tu su Lietuvos Krašto Ap
saugos Departamento direk
toriumi Audriu Butkevi
čium jis sudarė keletą alter
natyvinių Parlamento pasta
to gynybos planų, tarp kurių 
buvo ir patarimas kaip reik
tų numušinėti sovietų malūn 
spamius, jeigu jie bandys 
ant stogo laipinti desanlinin 
kus.

Nežiūrint visų fortifika
cijų, kurios gal šiaip atrodo 
ir grėsmingai, kaip barika
dos ir tranšėjos, Andrius 
tvirtina, kad iš principo pas 
tatas yra pastatytas taip, kad 
jį ilgiau išlaikyti neįmano
ma. Pavyzdžiui, standarti
nis sovietų kariuomenės 
50mm. kulkosvaidis gali 
lengvai išmušti skylę, bet 
kurioje sienos vietoje. To
dėl tokio pastato gynyba bū 
tų neprotinga. Tačiau poli
tiškai tai esąs vienintelis 
teisingas sprendimas.

Jeigu priešas veršis į par
lamentą jėga, jėga bus atsa
kyta. Andrius supranta kad 
nežiūrint "Molotovo" koktei 
lių, medžioklinių ir sporti
nių šautuvų, keleto automa
tinių šautuvų ir granatsvai

džių, nežiūrint aplinkiniuo
se pastatuose išsidėsčiusių 
snaiperių, parlamentas neiš
laikytų ilgesnės tankų, arti
lerijos ir desantininkų (para
šiutininkų) atakos.

Todėl daugiau nei tik 
simboliškai pasipriešinus 
yra numatyti atsitraukimo ir 
aktyvaus miesto tipo parti
zaninio karo planai. Pagrin
dinė gynėjų paskirtis, sako 
Eiva, būtų kiek galima sulė
tinti puolimą ir parodyti so
vietinei imperijai ir pasau
liui savo valią.

Kol kas dar tikima, kad 
taikaus "pilietinio nepaklus
numo metodai" sulaikys 
okupantą nuo kruvinų įvy
kių prie TV bokšto pasikar
tojimo.

Lietuvos Parlamento ra
dijo tarnyba tą lemtingą sau 
šio 13 d. perėmė sovietų ka
riuomenės vadų radio pasi
kalbėjimą sakantį, kad par
lamento puolimas būtų per 
daug kruvinas... Matyt Gor 
bačiovo politika dar stengia 
si išlaikyti nors kokį viešą 
padorumą, provokacijai žlu
gus.

Laikas parodė, kad kol 
kas tvirtas pasiryžimas ne
pasiduoti komunistiniam

Dienraščio Draugo kon
certą ruošė renginių komisi
ja, pirmininkaujama Marijos 
Remienės. Koncertas įvyko 
1991 m. kovo 17 d. Marijos 
aukšt. mokyklos auditorijoje. 
Programą atliko Los Angeles 
vyrų kvartetas: Rimtautas 
Dabšys, Antanas Polikaitis, 
Bronius Seliukas ir Emanue
lis Jarašūnas. Akomponavo 
pianistė Raimonda Apeikytė.

Los Angeles vyrų kvar
tetas, kartais vadinamas inži
nierių kvartetu, yra stiprus 
dainos vienetas, aplankęs 
Amerikos, Kanados, Austra
lijos lietuvių didesnius telki
nius, o taip pat sėkmingai 
koncertavo ir Lietuvoje. 
Taip dainų kiekvienas kvar
teto narys vis ką nors papa
sakoja apie patirtus nuoty
kius ir įspūdžius. Jie jau ap

Andrius Eiva

šantažui davė vaisius, parla
mentas dar laukia kaip sprę
sis Lietuvos likimas. Nie
kas nežino kas bus tik neno
romis kyla noras sulyginti 
mūsų dienų situaciją su 
1940 m. "nė vieno šūvio ne
iššauta" scenarijumi. Gal 
ateity tas atneš ir labiau ap

dainavo Dirvą, Darbininką ir 
Tėviškės Žiburius vis stiprin
dami lietuvių spaudą. Dabar 
atėjo eilė ir dienraščiui Drau
gui, nors Los Angeles lai
kraštį gauna nenuosekliai, 
bet iškarto po kelis numerius 
su praleidimais, tad yra sun
ku sekti atkarpoje spausdina
mus tęsinius. Patarė pradėti 
spausdinti iš kito galo, tai 
jiems būtų lengviau sekti tu
rinį. Tai bendra visų laikraš
čių padėtis. Pašto išlaidos 
nuolat auga, o patarnavimas 
- blogėja. Gal ateis tokia blo 
kadinė padėtis, kaip dabarti
nėje Lietuvoje. Laikraščių 
prenumeratos sumokėtos, lai
kraštis atspausdintas, o paš
tas blokuoja jų pristatymą.

Be jokios pertraukos 
kvartetas per keturis išėjimus 
padainavo 16 dainų, kompo

čiuopiamą prasmę ir kruvi
nai pokario aukai, ir tūkstan 
čiams nekaltų Sibiro aukų ir 
ilgametei pogrindžio rezis
tencijai. Tikėsime. Bet ko
kiu atveju mes jau pasijuto
me vieningesni, Lietuvoje, 
Amerikoje, Afganistane, vi
sur kur bebūtume. P. V.

nuotų lietuvių kompozitorių. 
Pagal programos eilę kompo
zitoriai taip išsirikiuoja: B. 
Budriūnas, J. Venckus, A. 
Mikulskis, R. Apeikytė, A. 
Karvelytė, A. Jurgutis, S. So
deika, R. Balickas, G. Pauga, 
A. Mrozinskas. Dainos įvai
ravo, buvo patrijotinių, grau
džių ir linksmų. Jų judesius 
ir laikyseną scenoje apipavy- 
dalino aktorius-režisierius 
Petras Maželis. Jų palydovė 
ir vadovė pianistė Raimonda 
Apeikytė, ne tik akomponuo- 
ja, bet ir išlaiko vyrus tinka
moje aukštumoje.

Vienu žodžiu, koncertas 
buvo geras ir susirinkusius 
žavėjo puikiu dainavimu. 
Publika ne tik plojo, bet ir iš
prašė porą bisų. Rengėjai 
pianistei Raimondai įteikė 

(Nukelta į 9 psl.)



DARBINGAS POLITINIS 
SĄSKRYDIS VVASHINGTONE

Ingrida Bublienė

Jaunų profesionalų ini
ciatyva suorganizuotas LB 
Komunikacijos Centras jau 
kelinti metai aktyviai prisi
deda prie išeivijos politinės 
veiklos. Šiam centrui entu
ziastiškai vadovauja Vytau
tas Maciūnas.

Centras kovo 9-tos sa
vaitgalį į Washingtoną iš 
įvairių valstybių sukvietė lie 
tuvių kilmės aktyvistus į 
politinio darbo savaitgalį. 
Jis buvo organizuojamas ry
tinio pakraščio aktyvistams, 
tačiau jame dalyvavo ir iš 
kitų valstybių politinėj veik
loj besireiškentys asmenys 
Sąskrydis vyko Marriott 
viešbutyje ir sutraukė arti 
šimto dalyvių besidominčių, 
kaip geriau ir konkrečiau pa 
dėti Lietuvai.

Sąskrydis prasidėjo šeš
tadienį vakare. Visi užsire
gistravę gavo aplanką su pil 
na suvažiavimo informacija 
bei kita medžiaga. Atidary
mo žodį tarė Vytautas Ma
ciūnas ir po to pristatė LB 
Komunikacijos Centro na
rius, bei įvairių valstybių 
ryšininkus.

Jurgis Augius, iš Chicagos, 
• daro pranešimą WashŠingtono 
politiniam sąskrydyje.

Apie veiklą įvairiose vai 
stybėse pranešimus padarė: 
Gintaras Čepas, Tomas Ne
nortas, Gintaras Taoras, Al

Lietuvos pavyzdinę konstituciją ruošą Mr. Johnson ir jo 
žmona Lawry Wyman.

ma Erickson, Paulius Kli
mas, Regina Petrauskienė, 
Jurgis Augius, Vaiva Vėb
raitė - Gustienė. Visiems 
taip pat buvo pristatytas nau 
jasis "Bridges" žurnalo re
daktorius Juozas Arlauskas 
ir jo redaguotas žurnalo nu
meris. Tai profesionališkai 
paruoštas numeris, kurį mie 
la bent kam paduoti.

Visų pranešimai buvo la
bai konkretūs. Pagrindinę 
paskaitą skaitė Andrius Ei
va. Tai West Point karo aka 
demijos auklėtinis, buvęs 
Afganistano sukilėlių ka
rinis patarėjas ir JAV ka
riuomenės žaliųjų berečių 
"kapitonas. Jis vaizdžiai pa 
pasakojo šių metų sausio 
mėnesio įvykius Vilniuje. 
Pasidalino mintimis apie da 
bartinę Lietuvos padėtį. 
Sekmadienio ryto dieno
tvarkė pradėta William 
Hough paskaita. William 
Hough ne vien tik Ameriko
je prisideda prie mūsų lais
vinimo bylos, bet eilę mė
nesių praleidęs, kaip patarė
jas Lietuvos parlamente. 
Jis įdomiai pristatė legalę 
pusę Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo ir pripaži
nimo. Visiems dalyviams 
jis padalino medžiagą su pa
aiškinimais, kaip šiais klau
simais reikėtų aiškinti šio 
krašto gyventojams ir poli
tinio sluoksnio pareigū
nams. {domiai kalbėjo Low 
ry Wyman ir jos vyras John 
son. Jie pasidalino įspū
džiais apie jų praleistas die
nas Lietuvoje ruošiant pa
vyzdinę Lietuvos konstitu
ciją.

Apie aktyvios veiklos iš- 
vystimą kalbėjo: Dr. Onilė 
Šeštokienė, Ingrida Bublie
nė, Andrius Eiva ir Algiman 
tas Gečys. Popietinėj sesi
joj kalbėjo Barbara Griffith 
iš Valstybės Departamento, 
kuri yra ryšininkė ekonomi-
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Sąskrydžio dalyviai: Andrius Eiva, Dr. Onilė Šeštokienė, Ingrida Bublienė, Algimantas Gečys 
ir Vytautas Maciūnas.

niams reikalams su Sovietų 
Sąjunga. Mums gerai pažįs 
tarnas Linas Kojelis pasida
lino jo firmos US Baltic 
Foundation darbais pade
dant Pabaltijo valstybėm 
demokratiniai įsitvirtinti. 
Trumpą žodį tarė svečias iš 
Lietuvos, parlamento narys 
Dr. Antanas J. Buracas.

Po visų pranešimų sekė 
gyvos diskusijos.

Vakare įvykusioj iškil
mingoj vakarienėj kalbėjo 
Juozas Laučka. Savo nuo
širdžioj kalboj apibudino 
aktyvistų veiklą 1940 me
tais. Pasidalino to laiko 
rūpesčiais ir entuziazmais, 
kurie buvo labai panašūs į

TAUTOS FONDO POPIETĖ 
DETROITE

Tautos Fondo atstovybė 
Michigano valstijoje balan
džio 7 d. Šv. Antano para
pijos patalpose buvo suruo- 
šusi popietę. Popietę pradė
jo, įžanginį žodį tarė ir Ma
tildą Marcinkienę pristatė 
atstovybės pirmininkė Eu
genija Bulotienė.

Pranešėja savo kalboje 
palietė šių dienų Lietuvos 
padėtį. Ir mes jiems pade
dame, rašome Amerikos pa
reigūnams laiškus, demons
truojame. VLIKas, kuris 
daug metų rūpinosi Lietu
vos išlaisvinimu, remiamas 
Tautos Fondo. Jis ne tik re
mia Vliko veiklą, bet taip 
pat leidžia biuletenius lietu
vių ir kitomis kalbomis. 
Lietuvai atgavus Nepriklau
somybę, VLIKas savo dar
bą bus atlikęs ir nustos vei
kęs. Eugenija Bulotienė pa
dėkojo už tartą žodį ir įteikė 
dovaną - dail. Antaninos 
Jonynienės šiaudinukų pa
veikslą.

Atstovybės iždininkas 

DOOR TO DOOR/^

INTERPCiSTMIR CO.
105S Bioathvuy , Butfalo, N.Y'. 14212 

Tel. (716) 894-9881)
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šių dienų įvykius.
Pirmadienio rytą viešbu

čio vestibuly sukosi kopijų 
mašina ir dalyviai grupavosi 
grupėm kurios ruošėsi lan
kyti senatorius ir kongres- 
manus. Pasiėmę paruoštą 
medžiagą ir suvenyrinius 
puodukus išsiskirstė link 
kapitoliaus, nes buvo Lietu
vos nepriklausomybės atsta
tymo sukaktis.

Man yra tekę dalyvauti 
įvairiose konferencijose, ta
čiau ši savo darbu, žiniom ir 
entuziazmu pralenkė visą 
eilę kitų. Reikia pasidžiaug 
ti Philadelphijos entuzias
tais ir linkėti, kad jie nepa
vargtų.

Vladas Staškus pranešė, kad 
atstovybė 1989 m. Tautos 
Fondui surinko ir pasiuntė 
20,786.00 dol. 1990 m. 
26,510.00 dol. o nuo jo įsi
kūrimo iš viso 127,102.00 
dol.

Atstovybės vicepirminin 
kas Mykolas Abarius, stam- 
besniomis sumomis auko
jusiems Tautos Fondui, įtei
kė pažymėjimus. Tūkstantį 
ar daugiau aukojo Stasys 
Šimoliūnas ir Cicilija Gib- 
sonienė. Tris šimtus ar dau
giau aukojo: Irena Alantie- 
nė, Elena Bražiūnienė, Jad
vyga ir Antanas Griniai, 
Antanina Klimkaitienė, So
fija Šimkienė ir Zita Urma- 
navičienė, Paulina ir Lco- 
paldas Heiningai.

Meninę dalį atliko Way- 
nc Statė Uviversiteto stu
dentas ir Lietuvių Balso ra
dijo valandėlės pranešėjas 
Manvydas Šepetys. Jis pa
skambino tris kūrinius ir vie 
ną bisui.

Atstovybės pirmininkė 
Eugenija Bulotienė padėko
jo parapijos klebonui už leis 
tas popietei patalpas, prele
gentei už tartą žodį, Manvy- 
dui Šepečiui už paskambi- 
nimą. Mykolui Abariui už 
nupieštą įrašo ir programų 
atspausdinimą, Jonui Bart
kui už parūpintus gėrimus, 
Pranciškai Televičienei už 
talką, aukojusiems Tautos 
Fondui ir fantus loterijai, at
stovybės nariams ir visiems 
į Šią popietę gausiai atsilan
kiusiems. Sugiedotas Lie
tuvos himnas. Kun. Alfon
sui Babonui sukalbėjus mal
dą ir palaiminus valgius vai 
šinamės.

Bilietukus dovanoms par 
davinėjo Ema Garliauskienė 
ir Lidija Mingėlienė. Dova
nų paskirstymą pravedė: 
Mykolas Abarius, Aldona 
Tamulionienė, Eugenija Bu
lotienė ir Lidija Mingėlienė.

Popietei buvo gerai pasi
ruošta, sklandžiai pravesta. 

A. Grinius

Los Angeles 

vyrai...

(Atkelta iš 8 psl.)

gėlių puokštę, o vyrams pri
segė po baltą gvazdikėlį. 
Kad stipriau būtų paremta 
lietuvių spauda, visi penki 
programos atlikėjai atsisakė 
nuo honoraro. Padėka jiems! 
Žodinėje programos dalyje 
pasiguodė, kai iš ten atvažiuo 
ja, tai vis į kišenę, o jiems 
vargšams vis tenka iš kiše
nės. Toks jau mūsų gyveni
mas.

Po programos, tėvų ma
rijonų svetainėje įvyko vai
šės ir pabendravimas. Kalbė 
jo Marija Remienė, provinci
jolas kun. Viktoras Rimšelis, 
pagerbtas lietuvių visuome
nės veikėjas ir Draugo rėmė
jas Antanas Rudis, sulaukės 
80 metų amžiaus. Jam sugie 
dota ilgiausių metų.

Kvartetas, nors scenoje 
buvo iškalbingas, bet čia, vie 
toje žodžio, užtraukė padė
kos dainą. Visi liko paten
kinti.

Pagarba Draugui ir padė
ka rengimo komitetui bei 
programos atlikėjams.

A. Juodvalkis
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ŽINIOS IŠ BOSTONO
RINKIMAI Į AMERIKOS 

LB TARYBĄ
Rinkimams artėjant LB 

Bostono Apylinkės Rinki
mų komisija praneša apie 
rinkimų tvarką. Balsavimai 
vyks gegužės 5 ir 12 d.d. po 
pamaldų 11:30- 12:30-vai. 
St. Peteris Bažnyčios salėje 
ir 1:30 - 4:30 vai. p.p. Lietu 
vių Piliečių Klube, 368 W. 
Broadvvay, So. Bostone. Ne 
galintieji atvykti į balsavi
mo vietas, galės balsuoti 
paštu pasiunčiant balsavimo 
korteles ne vėlesne kaip ge
gužės 13 data. Turime iš
rinkti penkis atstovus iš še
šių kandidatų: Gintaras Če
pas, 50 metų, ekonomistas. 
Romas Buivydas, 28 metų, 
Ph.D., psichologijos profe
sorius. Erdvilis Janulaitis, 
47 metų, dirbtinių protezų 
specialistas. Aidas Kup
činskas, 40 metų, gamyklos 
vadovas. Teresė Meiluvie- 
nė, 34 metų, grafikė. Eduar 
das Meilus, 36 metų, inži
nierius.

BOSTONO SKAUTUOS 
LINKSMAVAKARIS
I susitikimą su Lietuvos 

skaučių v.s. Alina Dvorec
kienė, balandžio 5 d. Lietu
vių klubo užkandinėje, su
važiavo Bostono apylinkių, 
Cape Codo, Worcesterio se
sės ir broliai bei Skautų Są
jungos vadija. Viešnia pa
pasakojo apie skautavimo 
tradicijų atkūrimo Lietuvoje 
problemas, visus sužavėda
ma savo šypsena, optimis
tine laikysena ir jaunatviška 
energija. Šiuo metu labiau
siai trūksta prityrusių vado
vų, tad būtų labai vertinga 
Amerikos lietuvių skautų 
pagalba.

JAV Lietuvių skaučių 
v.s. Birutė Banaitienė, jos 
pavad. Laima Kiliulienė ir 
tuntų vadai apsikeitė su sese 
Alina simbolinėmis dova
nomis. Dovana Lietuvos 
seserijai - medinė lėkšte su 
skaučių ženkliukais ir skau
tiška rūtele, originalus ran
kų darbas, kurį išdegino At
lanto rajono vadė, S. Geno
vaitė Treinienė. Skautišką 
programą paruošė Baltijos 
tunto tuntininkė, s. Jūratė 
Aukštikalnienė, o salę pa
puošė ir organizavo vaišių 
stalą s. Valė Čepienė. Skau 
tiškam rately skambėjo lau
žo dainos, sąmojingi šūkiai, 
linkėjimai Lietuvos skauti- 
jai. Sekančią dieną Lietu
vos VS Alina Dvoreckienė 
aplankė Bostono Lituanisti
nę mokyklą, plačiau susipa- 
žindama su skautišku jauni
mu ir mokiniais. Ji pravedė 
žaidimus, dainavo su vai
kais, atsilankė klasėse. Pa
sak jos, ji parsiveš naudin
gos viešnagės įspūdžius ir 
širdingus vaikų linkėjimus 
Lietuvos vaikams.

LIETUVOS OPEROS 
SOLISTŲ KONCERTAS

Lietuvos solistai Irena 
Milkevičiūtė (sopranas) ir 
Virgilijus Noreika (tenoras) 
bei pianistė Gražina Lands
bergienė savo koncertinę 
kelionę po Ameriką pradėjo 
balandžio 7 d. Bostone. Žy
miausių Lietuvos daininin
kų pasirodymas į Lietuvių 
Piliečių Klubą sutraukė apie 
400 žmonių. Programa, ku
rią išleido Lietuvių Fondas 
Chicagoje, sudaryta iš har
monizuotų liaudies dainų, 
operinių ir fortepjoninių kū
rinių.

I. Milkevičiūtė parodė 
aukštą balso valdymo tech
niką ypač atliekant Seilini 
"Normos" ir "Puritani" ari
jas. Jos balsas įveikė salės 
blogą akustiką, skambėjo su 
subtilia intonacija, virp- 
čiojant šviesiems ir tam
siems pustoniams nuo so
drios gilumos iki pat aukštu 
mos. V. Noreikos progra
moje vyravo populiarios ari 
jos iš operų ir operečių, ku
rias solistas dainavo lietu
viškai. Tai ir buvo daugiau 
lietuviškas pabendravimas 
su klausytojais, negu muzi
kos rečitalis.

Prieš pertrauką Massa
chusetts Gubernatoriaus 
Weld atstovas tarė sveikini
mo žodį Lietuvos artistams 
ir įteikė sveikinimo raštą G. 
Landsbergienei, kaip Lietu
vos Prezidento V. Lands
bergio žmonai.

Programos metu atlikėjai 
keitėsi po kiekvieno atlikto 
kūrinio, o publika karštais 
plojimais kiekvieną kartą su 
tikdavo ir palydėdavo juos, 
dar labiau įkaitindama neįti
kėtinai karštą dieną perpil
dytą salę. Bet nuolatiniai 
plojimai blaškė ir trukdė su-

kaupti dėmesį į koncerto tu
rinį. Apgailėtina, jog šis 
koncertas vyko nors ir mūsų 
pačių salėje, tačiau visiškai 
netinkančiai tokio lygio ren
giniui. Nejauku buvo jaus
tis prieš pianistę G. Lands
bergienę, kada ji turėjo 
skambinti Čiurlionį ir De- 
bussy su išgadintu ir nes
kambančiu pianinu. Reikė
tų atkreipti organizatorių 
dėmesį į mūsų pačių repre
zentaciją, kad pasikviečiant 
garsias muzikos ir operos 
žvaigždes, būtų parūpintos 
bent minimalios koncertui 
sąlygos, kaip vėdinama salė 
su gera akustika ir geros ko
kybės muzikos instrumen
tai. Tačiau nepaisant tech
niškų nesklandumų ir smulk 
menų, buvo tikrai miela iš
klausyti pačius geriausius 
Lietuvos operos meistrus.

L.Ž.

* Romas Pūkštys vėl va
žiuoja į Lietuvą balandžio 
pradžioje. Pervedami dole
riai, palikimai. Priima laiš
kus, dokumentus, vaistus. 
Perka automobilius. Atsiskai 
tymas iki balandžio.
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DAR NIEKUR NESKELBTU VAJUI 
AUKOJUSIU SĄRASAS

Petras Kudukis, Cleveland-----------------
V. A. Staskus, Cleveland------------------
Dr. Viktoras Stankus, Cleveland------
Jonas BarniŠkis, Euclid--------------------
Vladas Baniulis, Euclid—-----------------
Dr. Stasys Jankauskas, Hestlake------
Jonas Kazlauskap, Richmond Hts.,-----
F. & J. Klimaiciai, Highland Hts.,- 
Antanas Valaitis, Eastlake---------------
Jonas Vencius, Rilloughby-----------------
Dr. Danielius Degesys,
St. Petersburg, FL-----------------------------
J. JasineviŽius, Euclid--------------------
A. & G. Korsakas, Cleveland-------------
Algirdas Liutkus, Shaker Hts.,--------
Algirdas Muliolis, Euclid-----------------
Alfonsas PimpS, Chicago--------------------
Antanas Rukšėnas, Cleveland---- ---------
Liuda Unguraitienė,Brecksville--------
J. Budrienė, Cleveland----------------------
B. Gaidžiunas, Mentor------------------ —
A. Mackuviene, Cleveland-------------------
Dr. G. J. Pauliukonienė, Parma--------
V. Rociūnas, Independence-----------------
V. Urbaitis, Cleveland------ ----------------
Vytas ir Rita Matai, Cleveland ■ ■.....
Jonas Balbatas, Cleveland-----------------
LB-nės Ohio Apygarda, Cleveland------
Spaudo je^ su klaidom:
1) Ona Ciuprinskas davė 35.00, ° spaudoje

yra tik 25.00 - Atsiprašome.
2) Tėvai Jėzuitai davė 100.00, o spaudoje 

yra tik 75.00 - Atsiprašome^,
Chicagos auky galas (per p. i
E. T. Tėvelis, Kanada--------------------
Lietuviu Muzikos Festivalio 
Komitetas, Chicago------------------------
A. L. T. S-gos Cicero skyrius-----
Koste Orentienė, Cicero---------------
Adolph ir dr. Baliunai, 
Singer Island, FL--------------------------
Midlend^Fedoral Savings, Chicago. 
Dr. P. Švarcas, Los Angeles--------
E.
P.
K. 
V. 
T. 
J.

50.0025.00 150.0010.0010.0020.0025.0025.0025.0020.00100.0020.0025.0025.0075.0025.0020.0020. OG75.0075.0030. OC50.0025.0050.0030. oc75.oc25.00

Daškevičienę):
------------ 20.OC100.00300.0c25.00100.oc100.oc50.0c10.0040.0030.0050.0c50.0050.0c

K. Milkovaitis, Los Angeles--
0. Dovydaitis, Los Angeles-----  
N. Mikėnai, Los Angeles----------  
Gilys, Lop Angeles-------------------  
R. Rudaičiai, Chicago-------------- 
Levickas, --------------------------------

TRAVEL AGENTS INTERNATIONAL
Van Aken Centar, 20320 Farnsleigh 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
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• PRAĖJUSIĄ SAVAI
TĘ Panevėžio Ekrano ga
myklos liaudies dainų ir šo
kių ansamblis gastroliavo 
Clevelande. Vienas jų kon
certas buvo puošnioje Cleve 
lando Valstybinio universite 
to koncertų salėje. Deja, 
Clevelando lietuviai ne
mėgsta lankytis kitur, tad ir 
koncerte jų nebuvo daug. 
Juoba, kad didžiulėj salėj la 
bai matėsi, kad trūksta žiū
rovų. Gelbėdamas padėtį 
klebonas G. Kijauskas S.J. 
pasikvietęs "Čiurlionio" an
samblį, antrą koncertą su
rengė parapijos salėje antra
dienio vakare. Nors cleve- 
landiečiai savaitės viduryje 
nemėgsta pramogų, šį kartą 
jų susirinko apie 300. Gaila 
tik, kad jų tarpe jaunimo bu 
vo labai mažai, o koncertas 
jaunimui būtų labai patikęs. 
Patiko jis ir suaugusiems, 
kurie nepagailėjo aplodis
mentų.

Kaip kuklioje programo
je parašyta, ansamblis įsi
kūrė 1968 metais. Kolekty
ve šoka, dainuoja, groja 
įvairių specialybių žmonės. 
Ekranas puoselėja liaudies 
tradicijas, stengdamasis iš
saugoti tautiškumą. Nuo 
1970 m. dalyvavo Respubli
kos dainų šventėse, laimėjo 
konkursus. Garsino Lietu
vos vardą Irake, Vietname, 
Kuboje, Čekoslovakijoje, 
Vokietijoje, Portugalijoje.

į Clevelandą atvyko virš 
40 ansambliečių šokėjai, 
choras ir orkestras. Orkes
tre išimtinai liaudies instru
mentai - pučiamieji ir kank
lės. Tiesa, vieną kartą pasi
rodė ir armonika. Šokėjų 
buvo šešios poros. Visi 
kaip vienas - jauni, gražūs 
ir labai grakštūs. Meilios 
merginų šypsenos nepaliko 
jų veidų net ir komplikuo- 
čiausio ir varginančio šokio 
metu. O tų vyrų energija 
liejosi net per kraštus, ypa
tingai komiškuose nume
riuose. Ger s buvo ir cho
ras, ypatingai moterų, jų tar 
pe dvi solistės. Gaila tik, 
kad choras pasitenkino tik

šokių palydos rolėje. Asme 
niškai pasigedau bent poros 
mūsų kompozitorių kompli- 
kuotesnių kūrinių. Esu tik
ras, kad juose choras būtų 
turėjęs daugiau vietos savo 
talentui pasireikšti, nes to 
talento tiek šokėjams, tiek 
choristams netrūko. Progra 
moję buvo 20 numerių. Pro 
grama pradėta "Lietuviais 
esame mes gimė."- tai dai
na, tapusi viso pasaulio lie
tuvių vienybės simboliu.

Uniformos labai lietuviš
kos. Jos gražiai puošė grakš 
čias merginas ir jaunus vy
rus, sudarydamos puikų fo
ną lietuviško jaunimo mani
festacijai. Žodžiu, kas an
tradienio vakarą nepatingėjo 
atvykti į parapijos salę, tas 
tikrai nesigailėjo ir išsinešė 
didelį pluoštą gražių prisi
minimų.

Pabaigai noriu pabrėžti, 
kad Clevelando lietuvių ko
lonija puikiai moka priimti 
svečius menininkus iš Lie
tuvos. Taip buvo ir šį kartą: 
klebonas Kijauskas davė sa
lę nemokamai, o rengėjai vi 
są pelną paskyrė "ekranie- 
čiams." Tai visiems gražus 
pavyzdys.

Antanas Butkus

• SEKMADIENĮ, bal.
21 d. 3 v. p.p. Cleveland 
Music School Settlement 
paminės kompozitorių Joną 
Švedą jo kūrinių koncertu.

Programą išpildys ameri
kiečiai muzikai, o dainas 
dainuos solistė Aldona 
Stempužienė-Švedienė.

• 56-TAS METINIS 
"The Cleveland Womens 
Orchestra" koncertas įvyks 
Severance Hali, birželio 2 
d. 3:30 v. p.p. solistė Aldo
na Stempužienė dainuos 
solo partiją Rossini kūrinyje 
"Stabat Mater". Dirigentas 
Robert Cranąuist.

• DIRVĄ LANKĖ Gim
tojo Krašto redaktorius Ka
tilius, iš Vilniaus. Dirvoje 
papasakojo apie jų darbą, 
kada dėl popierio stokos lai
kraštis spausdinamas tik 4 
psl. Teiravosi ir apie Dir
vos darbą.

• J. BUDRIENĖ, Cleve
lando skyriuje rašanti kores
pondencijas, atnešė dovanų 
gražų, spalvotą plakatą - 
Freedom for Lithuania.

• H. MACUAUKAS, il
gametis Dirvos tarnautojas 
- linotipininkas pasidžiaugė 
patogesniu Dirvos įsikūri
mu naujoje vietoje.

♦ ♦ ♦
CLEVELANDO IR APYLINKIŲ 
BALFo 1990 m. AUKOTOJAI

$ 500.00 TAUPA lietuvių credi- 
to unija,
$ 250.00 Kunevičai A.F., 
$ 201.00 Mulioliai Am. Alg., 
$ 200.00 Jasys I. MD., Satkai
I. C., Urbaičiai V.T., VVanicki J. 
$ 150.00 Apaniai L.V.,
$ 101.00 Mikoniai J.M., 
Skrinska J. MD.,
$ 100.00 Baldauskas F., Bložė 
V.L.,
$ 60.00 Žilinskai O.P.,
$ 55.00 Jakštas W. Dr.,
$ 52.00 Steponiai E.B.
$ 51.00 Ardys R.J., Balbatas
J. , Jakubs Wm„ Razgaičiai 
A.P., šontai T.J. MD., Sušins- 
kienė I., Vaičeliūnienė K.,
$ 50.00 Gruzdys V. MD., Kark- 
liai A.B., Klimaitis J., Matai 
S.G., Maurutis Dr. V.A., 
$ 36.00 Mikoliūnienė, D.,
$ 33.00 Jakubaičiai V.O.L.,
$ 32.00 Stankaitis J. MD.,
$ 31.00 Apanavičius D.R., llen- 
dienė J., Skardžiai ir YY,
$ 30.00 Bublys R., Kun. Kijaus
kas G. S.J.,
$ 27.00 Ralys K.,
$ 26.00 Ambrazienė A., Bielinis 
P.N., Bielskus A., Gudėnas J., 
Idzelis H., Januškis V., Laniaus 
kienė S., Kazlauskai J.S., Klio- 
rys P.J., Petrauskai A.R. Piyo- 
rionas J., Plečkaičiai V.G., 
"RAMOVE" LVS., Steponavi
čius E., Stungienė K., Tabbert 
L.M., Valaitis A.,
$ 25.00 Babickienė A., "Birutė" 
DLK., Balionai A.A., Brazaitis 
H. MD„ Ežerskis P.B., Kaspa
ravičius J.B., Pautienius A.B., 
Dr. šilgalis E.R., Staniškis D.J., 
Stepai J.E., Styra A., DR. S.S. 
Sviderskas,
$ 22.00 Gobis K., Jasinevičiai 
J.F., Švarcai M.J.,
$ 21.00 Akelaitis, V., Bliumen- 
taliai A.E., čyvas V., Dučma- 
nas Z., Ivanauskienė M., Jan
kauskas S., Račkauskai V.E., 
Rociūnai V.O., Zorskai R.A., 
$ 20.00 Balas V., Balčiūnai
N. D., Benokraitis V., Blinstru- 
bas V., Bridžius R., Bridžius 
A.R., Jonaitienė lz., Mariūnai
O. M., Miškiniai V.A., Narbutai- 
tis K.,Šilėnai V.O., Staškus V. 
A. Vilkutaitis V.R.,Zemgulis J., 
$ 16.00 Aukštuolienė G., Liut
kus A.M., Naumanas O., Obe- 
leniai, Palubinskas V.,
$ 15.00 Budrienė J., MSGR. 
Goldikovskis A., Juškėnai G.N. 
MD., Kuprevičius A.I., Macijaus 
kas H., Mackuvienė A., Stim- 
burienė V., Stasai H.J., Tijonė- 
lis K.,
$ 13.00 Puškoriai A.I.V.,

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

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

7^ Matas REALTORS ’<<' -'M'. S

2412 CEDARVVOOD ROAD 
PEPPER PIKE, OH 44124

(216) 473-2530

18021 MARCELLAROAD 
CLEVELAND, OH 44119

(216) 486-2530

ADV. VYTAS MATAS -teisinispatarėjas

$ 12.00 Civinskas V.L., Stan
kus lg.,
$ 11.00 Alšėnienė, E. Bačiulis 
V.M., Citulis .J., Degučiai V.T., 
Janulis E., Keženiai L.S., Klio- 
rys C., Marcinkevičiai K.M., 
Nasvytytė D., Rukšėnas A., 
Smetona B., Stuogiai J.V., Ta- 
raška V., Zygas J.
$ 10.00 Balanda E.V., Balys 
M., Blynas M., Bučmiai, V.G., 
Butrimas S., čiurlioniai V.L., 
Garlauskas B., Gedvilienė B., 
Ignatavičius S., LDža A., Kalva-
itis O.J., Masilionis G., Mila-

šius, Kaunai V.L., Kudukis P., 
Mikalauskas S., Natkevičienė 
G., Penkauskas A. Šiaučiūnas 
J.A., Slabokienė L., Vaškas G., 
Verbyla, Žemaitis G.E., ir XX., 
$ 7.00 Matulionienė M.
$ 6.00 Kaunas J., Nagevičius 
L., Žilionis P.,
$ 5.00 Bakūnas V., Drabišius 
V., Karsokas A., Kazėnas J.A., 
Matulionis P., Matulionis V., 
Kavaliūnas V.O., Kavaliūnas 
A., šembergienė A., šlapelis., 
$ 1.00 Radzevičiūtė S.

LILTUVOS OPES&S 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 Joiulo rengiamos

Lithuanian Credit Union

Lietuvių Kredito Kooperatyvas 

767 Lašt 185th Street

Cteveland, Ohio 44119

(216) 481-6677

įsikūręs Nuosavuose Namuose

Taupykite ir Skolinkitės vieninteliame lietuvių kredito 
kooperatyve Ohio valstijoje.

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

Visi Bankiniai Patarnavimai

Mokame Aukštesnius Nuošimčius Už:
Taupymo Sąskaitas, Certifikatus, IRA, Čekių Sąskaita, ir LL

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

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

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

Mūsų Tikslas: Ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas.

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga

Delta E., William J. Sr.,

William J. Jakubs Jr. ir

Barbara Jakubs Schmidt
Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

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

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

liams pastatyti.



A.A.
Stasys Santvaras

Po ilgos ir sunkios ligos mirė 1991 m. balandžio 12 d. 
9:30 vai. ryto, So. Boston MA., eidamas 89-tuosius 
metus.

Netekome daugelio talentų brangaus draugo, 
poeto, rašytojo, dramaturgo, publicisto ir 
nepamainomo operų vertėjo, per gyvenimą ėjusio su 
šypsena ir pakelta galva. Visada po savo kojomis 
jautusio kietą savo tėvų žemę ir aukštą dangų.

Apie jj rašysime, kalbėsime Ir jo ilgėsimės tokio, kokį 
ilgam gyvenimo kelyje sutikome ir pažinome. 
Prisiminsime, kaip ir šioje nuotraukoje, skaitant savo 
poeziją, švenčiant didžiąsias tautos šventes, būnant 
pagerbiamųjų kūrybingu pagerbėju.

Netekome tėvynę ginusio savanorio - kūrėjo, 
Klaipėdos kraštą vadavusio, ištikimo tautos ir valstybės 
sargybinio

Netekome ilgamečio ir rūpestingo Dirvos ben
dradarbio, daugeli metų buvusio ir redakcinės kolegijos 
nario.

Stasys Santvaras laidojamas antradieni, balandžio 
16 d. Sielvarte liko jo gyvenimo rūpestinga palydovė 
Elena Stasė Valiukaitė-Santvarienė, kurią Dirvos leidėjų, 
redakcijos, bendradarbių ir skaitytojų vardu giliai 
užjaučiame.

ĮVYKIŲ kronika

BRONIAUS JONUŠO 
STIPENDIJA

Muziko ir kompozito
riaus Broniaus Jonušo sti
pendija lituanistiką studijuo 
jančiam jaunuoliui ar jau
nuolei Šiemet bus jau ketu
rioliktoji. Stipendiją įsteigė 
Br. Jonušo našlė Emilija Jo
nušienė, gyvenanti Omahoj, 
NE., norėjusi įamžinti savo 
vyro atminimą ir bent kiek 
padėti nepasiturinčiam stu
dentui.

Stipendijos dydis - 
$1000.00.

Norintieji stipendiją gau
ti turi iki 1991 birželio 15 d. 
atsiųsti prašymą su kurios 
nors žinomos lietuviškos or

ganizacijos rekomendacija 
ir savo veiklos lietuviškoj 
dirvoj aprašymą. Stipendi

1991 m. balandžio 12 d. mirė Korp! Neo 
Lithuania garbės filisteris

A A STASYS SANTVARAS

poetas, dramaturgas, beletristas, Lietuvos 
kariuomenės savanoris - kūrėjas.

Korp! Neo Lithuania liūdi netekus taip 
brangaus savo garbės filisterio ir skelbia 
visiems korporantams 10 dienų gedulą

LSTKorp! Neo Lithuania 
Vyriausia Valdyba

jai kandidatą parinks atitin
kama komisija.

Iki šiol Broniaus Jonušo 
stipendiją gavo jau aštuo
niolika jaunuolių; visi jie 
žinomi lietuviškoj veikloj 
Šiaurės ir Pietų Amerikoj, ir 
Europoj. Praėjusiais me
tais stipendiją gavo poetas 
Julius Keleras iš Lietuvos, 
laikinai gyvenantis ir studi
jas tęsiantis Chicagoje. 
Br. Jonušo stipendija, 
9927 Devonshire 
OMAHA, NE 68114.

* * *

INFORMACIJA 
PRIVAČIAI KELIONEI į 

LIETUVĄ 
Palengvinti privačias ke

liones į Lietuvą, yra kai ku
rių pakeitimų: Nebereika
lingos numeruotos, vardinės 
anketos, kurios buvo gauna
mos iš konsulato (USSR) 
Washingtone. Gauti vizą - 
į konsulatą reikia siųsti 
šiuos dokumentus: i. Iš
kvietimą, kuris gaunamas iš 
Vizų registracijos skyriaus 
Lietuvoje; 2. Paso kopija 
(puslapis, kur yra nuotrauka 
ir numeriai); 3. Viena vizų 
anketa (gaunama kelionių 
agentūroje). 4. 3 foto nuo
traukas; 5. Money order
$20.00, adresuotas Embassy 
of The U.S.S.R. 6. Apmo
kėtas, su atgaliniu adresu, 
vokas. . vs.

* * *
GRAŽINA 

APANAVIČIŪTĖ
Lietuvos operos ir baleto 

teatro primadona, sopranas, 
šiuo metu lankosi Chicago
je. Ji patyrusi, kad Margu
čio radijo laida, turi pinigi
nių sunkumų, todėl solistė 
pasiūlė atlikti koncertą ir 
gautą pelną paskirti Margu
čiui. Koncertas bus gegu
žės 5 d. 3 vai. p.p. Jaunimo 
centre. Koncerto bilietus iš 
anksto galima įsigyti Margu 
Čio raštinėje ir Gifts Intema- 
tional parduotuvėje.

* ♦ *

SVARBI ŽINIA 
SVEČIAMS, 

BESILANKANTIEMS 
AMERIKOJE

TSRS Vyriausios Vals
tybės muitinės pranešimu, 
TSRS piliečiai, atvykę pri
vačiam vizitui (privačių as
menų kvietimu) į JAV, grįž-

Dalia Puškorienė - L.F. atstovė Clevelande ir Marija 
Remienė. J. Tamulaičio nuotr.

darni į TSRS ir taip pat į Lie 
tuvą, gali parsivežti neribotą 
sumą jiems dovanotos už
sienio valiutos, dėl kurios 
įvežimo nebus įmamas joks 
muito mokestis. Tam reika
linga, čia sudaryta dovano
jimo aktą patvirtinti notaro 
ir "county derk" parašais ir 
legalizuoti jį konsulate (kon 
sulinis mokestis $25.00 už 
dokumentą).

Pervažiuojant TSRS sie
ną, vežama valiuta įrašoma 
į muitinės deklaraciją, kuri 
vienų metų bėgyje tarnauja 
oficialiu dokumentu valiu
tos išsivežimui į užsienį.

•DIRVOS

A A

LIUDVIKUI ČEPULIUI

Lietuvoje mirus, sūnui ALGIUI ir 
visai jo šeimai reiškiame nuošir
džią užuojautą.

Kleofa ir Bronius Gaižauskai

Neolituanui filisteriui, dipl. ekonomistui
A A

MEČIUI BALUTAVIČIUI

staiga Venecueloje mirus, giliaususią 
užuojautą reiškiame jo žmonai VANDAI, 
dukrai REGINAI, žentui Nicolal, broliui JULIUI 
su šeima Ciceroje ir kitiems artimiesiems.

Marta ir Vytautas Aleksandras 
Račkauskai

A A

ELENAI GIEDRAITIENEI

mirus, jos vyrą Dr. DOMĄ, dukras ROTĄ ir 
AUDRONĘ su šeimomis, nuoširdžiai užjau
čiame ir kartu liūdime

Vincentina ir Jonas
Jurkūnai

LIETUVIŲ 
FONDO...

Stončius ir L. Žliobienė. 
Balsų skaičiavimo metu bu
vo pasiūlyta į Lietuvių fon
dą įrašyti prez. Vyt. Lands
bergį ir kard. V. Sladkevi
čių. Pasiūlymui buvo entu
ziastiškai pritarta ir dalyviai 
tuojau sudėjo 1000 dol. To
kiu būdu jie bus įrašyti į 
fondą, kiekvienas su 500 
dol. įnašu. Suskaičiavus 
balsus paaiškėjo, kad į tary
bą išrinkti (pagal balsų skai
čių), šie: A. Ostis, A. Raz
ma, D. Kojelytė, G. Batu
kas, V. Momkus ir J. Valai
tis. Į kontrolės komisiją L. 
Žliobienė, P. Stončius ir V. 
Juška. Nutarimų komisija 
pasiūlė nutarimus, kurie be 
diskusijų buvo priimti.
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