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LIETUVOS 
PREZIDENTAS 
LANDSBERGIS

AMERIKOJE
(Specialiai iš VVashingtono)

Sekmadienį, gegužės 5, 
apie 8 v.v. į Washingtoną at 
skrido Prezidentas Vytautas 
Landsbergis. Vyt. Landsber 
gis atvyko iš Bostono, kur, 
pakeliui iš Europos, porą va 
landų praleido su jį pasitikti 
atvykusia lietuvių visuome 
ne.

VVashingtono aerouoste 
Prezidentą Landsbergį pasi 
tiko Lietuvos Atstovas Sta 
sys Lozoraitis, JAV Valsty 
bės Departamento pareigū
nas Goble ir apie šimtas 
Washingtone bei Baltimo- 
rėje gyvenančių lietuvių. Į 
susirinkusius Prezidentas 
prabilo šiais žodžiais:

Labai džiaugiuosi jus maty 
damas, prisimenu ankstesnius 
čia apsilankymus. Jūs visada 
taip gražiai mus sutinkate.

Tikiuosi, kad bus vaisin
gas, bus naudingas šitas apsi
lankymas. Labai svarbus šis 
laikas yra Lietuvai, o gal būt 
visiems Baltijos kraštams. 
Dabar apie visus tris kraštus 
taip plačiai kalbama.

Ir Jungtinės Amerikos Val
stijos yra ne vieną kartą pasa
kiusios, kad Baltijos kraštai - 
tai ne sovietų dalis ir jų liki
mas turi būti sprendžiamas at
skirai. Tai toks svarbus politi
nis posūkis šiuo metu yra. Da
bar reikia iš to padaryti ką nors 
konkretaus, kaip nors išspręsti 
tai.

Kai mus palikdavo vienus 
tartis su Kremlium, tai būda- 
vom palikti ano partnerio va
liai: jeigu jis nori, tai tariasi; 
nenori - nesitaria arba ir ka
riuomenę pasiunčia. Bet dabar 

Tautinės Sąjungos Bostono skyriaus pirmininkas Juozas 
Rantelis sveikina Vytautą Landsbergį, šalia kurio Laisvės Varpo 
vedėjas Petras Viščinis su įrašymo aparatūra.

Juozo Rantelio nuotr.

yra jau tarptautinis reikalas, aiš 
kiai suprastas. Tai dabar tarp 
tautiniuose pasitarimuose eisi
me į priekį.

Kaip ir ankstyvesnių vi
zitų metu, Prezidentas yra 
apsistojęs Lietuvos Pasiun
tinybėje, Lietuvos Atstovo 
ir ponios Lozoraitienės glo
boje. Washingtone Pre
zidento Landsbergio dieno
tvarkė yra pripildyta įvai
riais pasimatymais ir pasi
tarimais. Trečiadienį sve
čias išskrenda į Los Ange
les ir Chicagą.

Šiuo metu į Ameriką yra 
atvykę ir Latvijos bei Esti
jos ministeriai pirmininkai. 
Visus tris Baltijos kraštų pa
reigūnus trečiadienį priėmė 
Prezidentas Bush'as. Apie 
tai smulkiau kitą savaitę.

Gegužės 7 d. prieš pietus 
Prezidentas Landsbergis da
lyvavo keliuose pasitarimuo 
se, iš kurių gal reikšmingiau 
sias buvo Europos Saugumo 
ir Bendradarbiavimo Komi
sijos (Commission on Se
curity and Cooperation in 
Europe, CSCE) posėdis. 
Čia, savo penkių puslapių 
pareiškimo tekste Preziden
tas plačiai apžvelgė sovietų 
vykdomą terorą Lietuvoje. 
Kalbėdamas apie sovietų 
skriaudas, Prezidentas 
Landsbergis naudojo labai 
aiškius, diplomatų kalbose 
retai sutinkamus terminus. 
Naudota terminologija buvo 
tiesiog pasiskolinta iš Prezi
dento Bush'o pareiškimų,
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Gegužės mėn 5 d. Lietuvoje, o gegužės mėn. 12 d. Amerikoje, atšventėme Motinos dieną. 
Atšventėme motinos gimdytojos, motinos auklėtojos ir saugotojos, motinos Tėvynės ir Dangiškosios 
motinos dieną.

Nuotraukoje matote Lietuvoje gyvenančias motinas - močiutes, nešančias žvakės šviesą ir gėles, 
kad vaikams ir anūkams vėl ateitų palaimą nešančios laisvės dienos Antano Varankos nuotr.

VEIKLA APIE KURIĄ NESKELBIAMA
Viešai gaunamus dokumentus sklaidant

Antanas Dundzila

Spaudoje skaitome apie 
mūsų veiksnių savo pačių 
pastangomis skelbiamą veik 
lą (pvz., ilgas R. Kubiliūtės 
straipsnis 1991-III-30 
DRAUGE). Puiku, visuo
menė juk privalo būti infor
muojama!

Pasitaiko tačiau veiklos, 
kuri laikoma tamsoje. Apie 
ją mūsų visuomenė nęinfor- 
muojama. Be abejonės, dar 
buojamasi geros valios pri
pildytomis širdimis, darbuo
jamasi rimtai - net tarptau
tiniu mąstu, darbuojamasi 
labai svarbiais reikalais - 
liečiančiais Lietuvos intere
sus, bet - kiek tai liečia vi
suomenę - darbuojamasi 
slaptai.

Šiame straipsnyje žvelg
sime į 1990 rudenį JAV Lie 
tuvių Bendruomenės (LB- 
ės) ir Amerikos Lietuvių Ta 
rybos (ALT-os) JAV val
džios įstaigoms įteiktus pa

reiškimus, apie kuriuos šie 
du veiksniai visuomenės ne
informavo (ir apie juos nete 
ko išgirsti įvairiuose pokal
biuose). Pareiškimai siejasi 
su Busho ir Gorbačiovo 
1990 gegužės mėnesį vyku
sia viršūnių konferenciją ir 
tos konferencijos išdavoje 
pasirašyta tarpvalstybine 
oru susisiekimo sutartimi. 
Sutarties pasėkoje buvo pla
nuojama įvesti reguliarius 
skridimus tarp JAV ir Rigos 
aerouostų Latvijoje. Riga 
buvo pramatyta susisiekimo 
mazgu visoms trims Pabal
tijo valstybėms.

1990 spalio mėn. LB-ė ir 
ALT-a šiuo reikalu JAV 
Transporto Ministerijai 
(TM-ai) įteikė motyvuotą, 
profesionaliai advokatų pa
ruoštą pareiškimą, remiantį 
šio skridimų ruožo atidary
mą. Amerikos latviai šį pro 
jektą taip pat stipriai rėmė. 

ALT-a tačiau pareiškimo 
tekstu buvo nepatenkinta ir 
TM-ai pranešė, kad šio pro
jekto rėmimą atšaukia. 
ALT-ai nuo projekto atsi- 
metus, LB-ė savo raštu JAV 
TM-ai projekto rėmimą ka
tegoriškai užtikrino.

ALT-a savo anksčiau 
duotą pritarimą atsiėmė, nes 
jo tekstą redagavę lietuvių 
interesams visai svetimi 
amerikiečiai advokatai, net 
neprašę ir nelaukę ALT-os 
pritarimo, panaudojo mums 
nepriimtinus pareiškimus ar 
bent išsireiškimus. Dar dau 
giau: kai kurie tie pareiški
mai buvo neteisingi, bei Pa
baltijo tarpatutinei padėčiai 
žalingi. Tie pareiškimai lie
tė Lietuvos tarptautinę būk
lę, Lietuvos valdžios nusi
statymą bei mums svarbią, 
okupacijos nepripažinimo 
politiką.

(Nukeltai 4 pusi.)
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Girdėta Iš Vilniaus
Balys Gaidžiūnas

VATIKANO DĖMESYS LIETUVAI
• POPIEŽIUS JONAS PAULIUS II, kaip praėjusią sa

vaitė Dirvoje rašėme, Lenkiją - savo gimtąjį kraštą, lankys 
birželio 1-9 dienomis. Tai bus ketvirtoji Jo kelionė į Lenkiją. 
Kadangi Jis dar neturi galimybės aplankyti Lietuvą, tai Lom
žoje, kurios vyskupijos sienos siekia Lietuvos respubliką, 
bus didelės iškilmės. Į jas yra pakvietė Lietuvos vyskupus ir 
kunigus, o taip pat ir visus lietuvius,kurie tik gali, atvykti j 
Lomžą

Kaip žinia, Lomžos vyskupas Julius Poetz daug palan
kaus dėmesio skiria, kaip ir pats Popiežius, lietuviams.

Taip pat pranešama, kad Lietuvai paskirti du nauji vys
kupai. Kauno arkivyskupijai pagalbininku paskirtas kun. 
Sigitas Tamkevičius ir Vilniaus arkivyskupijai pagelbininku 
prel. Juozas Tunaitis.

• BUVUSI LIETUVOS užsienio reikalų ministerj Juozą 
Urbšį, kada jis buvo pašarvotas Karo Muziejuje, Kaune, 
lankė tūkstančiai lietuvių. Prie karsto sargybas ėjo jaunieji 
dabartinės Lietuvos savanoriai, vadovaujami Krašto apsau
gos departamento. Gegužės 4 d. jis, didelėmis iškilmėmis 
palaidotas Vilniaus Rasų kapuose.

• GEGUŽES 5 d. - sekmadienį, Vingio parke, Vilniuje, 
Sąjūdžio iniciatyva kviestam mitinge, dalyvavo virš 100,000 
žmonių. Dar kartą pasisakyta ir pasiryžta visom jėgom siekti 
pilnos nepriklausomybės. Tuo reikalu priimtos rezoliucijos ir 
prašant pagalbos kreiptasi į Jungtines Tautas.

• AUKSClAUSIOS TARYBOS pirm. V. Landsbergį kelio
nėje į JAV ir jo susitikimus su šio krašto auksčiausiais parei
gūnais lydi: užsienio reikalų patarėjas Ramūnas Bagdonas, 
teisinis patarėjas Šarūnas Apanavičius, užsienio reikalų 
viceministeris Valdemaras Katkus, Eltos atstovas Kęstutis 
Jankauskas ir sargybinis Jonas Paulikas.

Taip pasitaikė, kad pakeliui V. Landsbergiui teko susitikti 
su Sovietų Sąjungos buvusiu užsienio reikalų ministeriu 
Ševardnadze, taip pat vykstančiu susitikti su JAV preziden
tu G. Bushu ir prašyti pusantro bilijonų dolerių paskolos grū
dams pirkti.

• GEGUŽĖS 3 D. - LENKIJOS valstybinė šventė. Tos 
šventės atgarsiai šiais metais buvo stipriau jaučiami ir Lie
tuvoje. Vilniaus Katedroje ir Aušros Vartuose, lenkų kalba 
buvo atlaikytos specialios pamaldos, o V. Landsbergis pa
sveikino Lenkijos tautą ir jos prezidentą L. Valesą. Buvo ir 
kitų renginių. Lenkams, už sunkiais momentais teiktą mora
line ir mate realine pagalbą gražiai padėkota.

• BRONIAUS KUZMICKO delegacija Italijoje, susitikusi 
su Italijos ministeriu pirmininku ir užsiminusi apie Italijos 
Lietuvos politinius ir ūkinius reikalus, gavo pusiūlymą, kad V. 
Landsgergis šio mėn. pabaigoje ar birželio pradžioje atrvyktų 
pasitarimams į Italiją.

• SOVIETU SĄJUNGOS derybų delegacijos pirmininkas 
buvo pranešąs, kad kitas pasitarimas būsiąs balandžio pa
baigoje ar gegužės pradžioje. Deja, pasitarimų reikalu vėl 
tyla, kaip jau ne kartą yra buvę.

• SlĄ SAVAITĘ Lietuvos parlamente vyko gyvos disku
sijos, net su demonstracijom už parlamento sienų, kada bu
vo kalbama, kad parlamento kai kurie kairieji atstovai, deda 
pastangas nuversti Vyt. Landsbergį. Buvo reikalaujama 
įvardinti kas tai daro ir ar žinios tikros. Atrodo, kad tuo rei
kalu, greičiausia prie uždarų durų, bus dar karštai kalba
masi.

• VILKAVIŠKIO VYSKUPAS Juozas Žemaitis, Amerikoje 
lankysis nuo gegužės 9 d. iki birželio vidurio. Jis stengsis 
aplankyti visas didesnes lietuvių gyvenvietes. Susitiks su 
lietuviais dvasiškiais, lietuviais ir kitataučiais, remiančiais 
Lietuvą moraliniai ir materialiniai, jiems padėkos ir prašys tą 
pagalbą, kiek įmanoma, didinti.

Clevelande, Dievo Motinos parapijoje, lankysis birželio 
1-2 dienomis.

• EMIGRACIJA iš Lietuvos ir imigracija iš kitų sovietinių 
respublikų į Lietuvą, yra pagyvėjusi. Iš Lietuvos išvyksta se 
nesnieji, daugiausia rusų tautybės žmonės. I Lietuvą sugrįž 
ta ten ilgiau užsibuvę lietuviai ir tie jaunesnieji rusai bei kitų 
tautybių žmonės, kurie mano, kad ateityje Lietuvoje bus ge 
riau gyventi. Tais reikalais rūpinasi prie Lietuvos apsaugos 
ministerijos esantis specialus emigracijos-imigracijos sky
rius.

• LIETUVOS VYRIAUSYBĖ jau kelintą kartą prašo, kad 
Sovietų sąjunga suvaldytųVidaus reikalų ministerijai paval
džias "juodąsias baretes". Tų prašymų neklauso arba sako, 
kad tai tik lietuvių prasimanymai. Bet gegužės 8 d., beplėšy- 
kaujant, buvo sulaikyti du juodųjų barečių seržantai ir prista
tyti į sovietų komendantūrą. Įdomu, ką dabar sakys?

• RAŠYTOJAS BERNARDAS BRAZDŽIONIS ir žmona 
Aldona, gegužės 8 d. jau buvo Vilniuje. Ir kaip buvo sutarta 
su švietimo ministerija, jis lankys vidurines mokyklas, su 
mokiniais kalbėsis apie poeziją. Mokiniai ir jis pats, skaitys 
savo parašytus poetinius kūrinius.

Jau dabar rašoma laikraščiuose, kad mokiniams tai bus 
didelė kūrybinė šventė.

į Clevelande vykusį koncertą vien iš Pittsburgo buvo atvykę apie 80 svečių, vadovaujamų Vytauto 
Yuco. Jie ir sveikina G. Landsbergienę ir J. Milkevičiūtę V. Bacevičiaus nuotr.

LIETUVOS VYRIAUSYBĖS NARIAI 
APIE PADĖTI LIETUVOJE

mimo svarbą okupacinio rė
žimo sąlygose, nes tai teisiš 
kai izoliuotų okupantą. Pa
sak teisininko, svarbiausias

Lietuvių Piliečių Klubo 
salėje, balandžio 28, Bosto
no LIC suruošė susitikimą 
su Lietuvos vyriausybės na
riu Kęstučiu Čilinsku ir tei
sės profesoriumi Stasiu Sta
čioku. Kalbėtojus pristatė ir 
susitikimą pravedė ALTo 
pirm. Gintaras Čepas.

Kęstutis Čilinskas vado
vauja Lietuvos vyriausybės 
■valdybai, teisininkas pagal 
išsimokslinimą. Savo prane 
Šime išdėstė vyriausybės 
vykdomą ekonominės refor
mos esmę, apimančią pra
monę ir žemės ūkį.

Vykdant privatizaciją, 
2/3 suvalstybinto turto bus 
sugrąžinama žmonėms. Ka
dangi vyriausybės nutarimu 
pripažintas nuosavybės tei
sės tęstinumas, tai turto susi 
grąžinime galės dalyvauti ir 
užsienyje gyvenantys lietu
viai. Vertingas turtas bus 
parduodamas iš varžytinių, 
įvedami kompensaciniai če
kiai, už kuriuos bus galima 
įsigyti bet kokį turtą, pvz. 
butus ir Lt.. Jau galima per
vedinėti palikimus ir pini
gus giminėms Lietuvoje į 
Vakarų bankus.

Lietuvos vyriausybė ski
ria daug lėšų ir dėmesio 
krašto ir sienų apsaugai. 
Išleistas nutarimas dėl pasta 
tų ir objektų saugojimo pa
naudojant ginklus. Gyny
bos būriai nėra apginkluoti, 
kad nebūtų konfliktų su So
vietų kariuomene.

Lietuvos vyriausybinė 
delegacija jau pilnai pasinio 
šusi deryboms su Maskva, 
bet, kaip žinoma, iki šiol 
Maskva visokiais būdais vii 
kiną ir stabdo derybas. Pas
taruoju laiku iškilo naujos 
ekonominės blokados gali
mybė: sutartys su kitomis 
respublikomis dėl aprūpini
mo žaliavomis nepilnai 
vykdomos (pateikta tik 1/3 
žaliavų įmonėms), neseniai 
buvo pristabdytas grūdų tie
kimas. Tačiau, nepaisant

visko, vyriausybės priimti 
įstatymai vykdomi, pradėtas 
biznis ir prekyba su užsie
niu.

Stokoja gerų specialistų 
ir išsamios, objektyvios in
formacijos apie Lietuvą. 
Lietuvos vyriausybės nario 
Kęstučio Čilinsko kelionės į 
JAV tikslas - surasti ekono- 
mikos,bankų, biznio specia
listus, kurie galėtų mokyti 
Lietuvoje, ir išvystyti Lietu
vos informacijo biurą tinklą 
vakarų pasaulyje. Lietuvos 
konstitucinės komisijos na
rys, prof. Stasys Stačiokas, 
padarė pranešimą apie nau
jos Lietuvos konstitucijos 
paruošimą. Jis pažymėjo, 
jog tai nėra ankstesniųjų 
konstitucijų "lopytas" va
riantas, o naujas suverenios 
lietuvių tautos valios doku
mentas. Prof. S. Stačiokas 
pabrėžė konstitucijos priė-

šio laiko politinis tikslas - 
reikalauti, kad JAV ir Vaka
rų valstybės pripažintų de
mokratiškai išrinktą Lietu
vos vyriausybę.

Abu kalbėtojai susilaukė 
didelio bostoniečių dėmesio 
ir skaitlingų klausimų. Lie
tuvos vyriausybės narį K. 
Čilinską ir prof. S. Stačioką 
atsikvietė Harvardo bendra
darbė Lawry Wyman, kuri 
su savo vyru, konstitucinės 
teisės ekspertu Barnabu 
Johnston, dalyvavo konsti 
tucijos paruošimo darbe Vii 
niuje.

Svečiai iš Lietuvos skai
tė paskaitas Baltimore Uni
versity Law School, kur su
sipažino su JAV teisine sis
tema ir teisės dėstymu. 
Taip pat turėjo progų susitik 
ti su šio krašto valdžios at
stovais ir lietuvių išeivija.

L. Žiaugra

KĄ SVARSTĖ VLIKO VALDYBA
1991 m. balandžio 27-28 

d. įvyko VLIKO Valdybos 
posėdis. Posėdyje dalyva
vo: dr. K. Bobelis, dr. D. 
Krivickas, V. Jokūbaitis, V. 
Bražėnas, P. Narutis, dr. E. 
Armanienė, dr. J. Stiklorius,
R. Šakienė, VLIKO reikalų 
vedėja J. Čikotienė, ELTOS 
Informacijos direktorius J. 
Bobelis, VLIKO Tarybos 
pirmininkas dr. F. Palubins
kas, Tautos Fondo Tarybos 
pirmininkas J. Valaitis, ir 
Tautos Fondo valdybos vice 
pirmininkas A. Vedeckas.

Naujai perrinktas trijų 
metų kadencijai, VLIKO 
pirmininkas dr. K. Bobelis 
pasidžiaugė, kad visi valdy
bos nariai sutiko pasilikti 
valdyboje tose pačiose pa
reigose.

Platų pranešimą apie 
VLIKO Tarybos posėdį pa
darė dr. F. Palubinskas. Pra 
nešime iškeltais klausimais 
dėl VLIKO tikslų, uždavi
nių, informacijos, veiklos 
koordinacijos ir t.t„ pasisa

kė VLIKO pirmininkas ir 
eilė valdybos narių.

Tautos Fondo pranešimą 
padarė J. Valaitis, nurody
damas kai kuriuos sunku
mus Fondo lėšų telkime. Jo 
pranešimą papildė A. Ve
deckas. Išsamų pranešimą 
einamaisiais reikalais pada
rė dr. K. Bobelis. Jį papildė 
kiti valdybos nariai.

Grožinės literatūros ir 
dailės leidykla "Vaga" krei
pėsi į VLIKĄ prašydama 
pagalbos pervežti į Lietuvą 
dr. Mykolo Morkūno išskir
tą poligrafinę techniką kny
goms spausdinti. Tuo rei
kalu platesnį pranešimą apie 
šios technikos apimtį, per
vežimą ir išlaidas susijusias 
su pervežimu pateikė P. Na
rutis.

Valdyba principe pritarė 
paramai ir pervežimui pa
remti ir pavedė P. Naručiui 
ir toliau aiškintis reikalus 
susijusius su šio projekto 
įgyvendinimu.

(Nukelta į 10 psl.)
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DAINOS MUMS STIPRYBĘ 
NEŠA
J. Žygas

MILKEVIČIŪTĖ,
LANDSBERGIENĖ, NOREIKA

koncerto Los Angelėje
Petras Maželis

Nuo senų senovės Lietu
va yra žinoma, kaip dainų 
šalis. Džiaugsmą ir vargą 
lietuvis daina palydėdavo. 
Tad gal ir nenuostabu, kad 
prieš tankus su daina atsis
tojo. Lietuvos atgimimas į 
istoriją eis, kaip "Dainuojan 
ti revoliucija". LILE žurna
las, ta tema platų rašinį at
spaude.

Pasaulis suprasti negali, 
keisti žmonės, tie lietuviai. 
Praėjusiais metais, kuomet 
kraštas buvo blokuojamas, 
Lietuva rengė Dainų ir šo
kių šventę. Normaliai, atro
dytų, kad dainų šventės tai 
yra džiaugsmo proveržis, o 
pas lietuvius - jėgos ir atsi
gaivinimo šaltinis.

Po Dainų šventės jie jau
tėsi stipresni, dainos juos su 
jungė. Su daina jie stovėjo, 
tą šiurpią naktį, prie televi
zijos bokšto ir su daina gy
nė Aukščiausios Tarybos rū 
mus. "Ir dainos, senos lietu 
viškos dainos, - dainos pa
gimdytos laisvės troškimo" 
(taip rašo vienas tėvynai
nis). Taip, tos dainos lais
vės troškimą palaiko lietu
vių širdyse. Ten, kur Nemu 
nas banguoja ir Čia, išeivijo
je. Ir išeivija jungiasi su at
bundančia ir iš pančių išsiva 
duojančia tauta, ir susirinkę 
į Chicagą pasiųs tėvynei 
sveikinimą, kad ir išeivija 
dar gyva ir jungiasi į jų žy
gius.

Žinoma, mes nestovime 
prieš tankus ir kraujo nelieja 
me, tačiau pasauliui garsiai 
skelbiame, kad jų pralietas 
kraujas be pėdsakų neding
tų.

Gegužės 26 d. Chicagoje 
įvyks septintoji Dainų šven
tė. Amerikos lietuviai ir pra 
eityje yra rengę daug ir di
deles Dainų šventes. Di
džiausioji iš jų įvyko 1939 
m. Ncw Yorko Pasaulinėje 
parodoje, joje dalyvavo 
3000 dainininkų.

Tad Dainų švenčių tradi
cijos jau yra gana senos. 
Šio rašinio tikslas nėra para
šyti Dainų Švenčių istoriją, 
tik norima paminėti, kad dai 

na visuomet lietuvį lydėjo ir 
jis jas mylėjo. Toliau tę
siant šią tradiciją, JAV ir Ka 
nados Lietuvių bendruome
nės, rengia šią jungtinę šven 
tę. Dalyvauja chorai iš Ka
nados ir įvairių Amerikos 
vietovių. Bus ne tik suaugu 
šiųjų, bet ir vaikų chorai. 
Matysime ir girdėsime visas 
išeivijos kartas, nuo pensi
ninkų, atvažiuojančių iš Flo 
ridos, iki pradžios mokyklų 
mokinių, kurie irgi atva
žiuos ir iš tolimų vietovių. į 
šia šventę įsijungs Chicagos 
ir apylinkių tautinių šokių 
grupės, ir orkestras iš Vil
niaus. Tikimės ir viliamės, 
kad tėvynainiams kliūčių 
nebus sudaryta. Bet, prie 
darbartinių sąlygų, dar vis
ko galima tikėtis. Maskva 
tokį žaidimą veda, kad jos 
tolimesnius ėjimus yra sun
ku numatyti. Jos laikysena 
ir vadinamieji "pasitarimai", 
tėra dūmų uždanga, vakarie
čių akims dumti. Tačiau, 
jeigu Lietuvoje prie tokių 
sąlygų gyvenama, dirbama, 
kuriama ir projektuojama, 
tad ir mes išeivijoje neturi
me galvų pamesti.

Busimoji Dainų šventė 
yra Muzikos šventės sudė
tyje. Šis vardas apjungia 
visą eilę kultūrinių renginių. 
Visus būtų beveik sunku iš
vardyti. Svarbiausieji yra 
du renginiai, tai Dainų šven 
tė ir Chicagos Lietuvių ope
ros "I Lituani" pastatymai. 
Šįkart iš toliau atvykstan
tiems yra nepaprasta proga, 
ne tik Dainų šventėje, bet ir 
operoje dalyvauti. Dauge
liui tai gal vienintelė proga. 
Tad dalyvaukime!

Visų renginių neišminė
sime, bet būtų beveik nepa
togu, jeigu nepaminėtume 
Poezijos dienų ir Kultūros 
premijų šventės. Kitu atve
ju, vien šie renginiai būtų 
išeivijos dėmesio centre, o 
dabar beveik dingsta kitų 
renginių šešėlyje. Tad vi
suomenės dėmesio ir jie yra 
reikalingi. Taip pat ypatin
go dėmesio yra verti rengi
nio komiteto laiškai, prašy-

Plačiai išgarsintas ir su 
dideliu dėmesiu lauktas šios 
trejulės koncertas įvyko 
š.m. balandžio 21-mą dieną 
pilnoje parapijos salėje pri
gužėjusių klausytojų.

Profesionalų menininkų 
programa buvo įvairi, dau
giau ar mažiau susidedanti 
iš girdėtų dainų ir arijų.

Irenos Milkevičiūtės dai
navimas buvo tikrieji meno 
atlaidai. Jauna, bet jau pa
garsėjusi Lietuvoje ir užsie
niuose dainininkė, apdova
nota retu balso aksominiu 
grožiu ir jėga, savo dainavi
me buvo tiksli ir laisva vi
suose muzikos registruose, 
spalvinga išpildomuose kū
riniuose, įvairi stiliuose ir 
interpretacijose, o techniš
kai išlavintas balsas tarsi 
plaukė tiek lyriniuose, tiek 
dramatiniuose (tačiau nerė
kiančiuose) pasireiškimuo
se. Čia ypatingai buvo įdo
mu klausyti vienos iš sun
kiausių sopranui B eilini ope 
ros NORMA arijos ar Leo
noros arijos iš Verdi operos 
LIKIMO GALIA. Puikus 
BEL CANTO.

Žavi ir nuoširdi Desde- 
mona Verdi operos duete su 
Noreika, žaisminga, lengvu
tė Violeta Verdi operos due 
te TRAVIATOJ.

Manau, kad gal ir tikslus 
nugirstas nustebinto balso 
vieno klausytojo išsireiški
mas: "jai lengviau dainuoti, 
negu man kalbėti". Sužavė
ti klausytojai kėlė ilgas ova
cijas ir bisui išsiprašė ariją 
iš Puccini operos LA BO- 
HEME.

Virgilijų Noreiką jau gir
dėjome prieš daugelį metų. 
Jau ir tada jis paliko malonų 
įspūdį savo lyriniu dainavi
mu, jautriu muzikinio teksto 

mai ir atsišaukimai. Šie 
renginiai yra mūsų kultūrinė 
propaganda. O visokia pro
paganda ir reklama brangiai 
kainuoja, tad čia visos išei
vijos talka ir yra reikalinga. 
Tad visi būkime šios šven
tės dalyviai ir kartu rengė
jai. 

įsijautimu, niuansavimu. 
Dramatinės gaidos buvo 
lengvos, neišprievartautos. 
Šį kartą jis pasuko dramatiš
kesnių kūriniu išpildymu, 
kartais net ir perspausda- 
mas-netgi Halevy operos 
ŽYDĖ arijoje Eleazaras bu
vo netiek skausmingas, kiek 
įniršęs. Buvo taip miela 
klausyti jo dainavimo liau
dies dainoj - Pjovė lankoj 
šieną (harm. Olekos)- ku
rioje jis parodė savo lyrinį, 
šiltą, tarsi šilkinį balsą, lyg 
per laukus toli skambantį 
aidą. Gaila, kad Virgilijus 
Noreika nepadainavo pro
gramoje įrašytos if čia be
veik negirdimos Nemorino 
lyrinės arijos iš Donicetti 
operos MEILĖS ELEKSY
RAS.

Duetuose paprastai ieš- 

VALDAS ADAMKUS LIETUVOJE
Šiaurės Amerikos Lietu-

vių Fizinio Auklėjimo ir 
Sporto Sąjungos centro val
dybos pirm. Valdas Adam
kus neseniai viešėjo Lietu
voje ir kalbėjosi dėl IV-jų 
Pasaulio Lietuvių sporto 
žaidynių bei kitais reikalais. 
Adamkus, kaip žinome, yra 
aukštas Amerikos pareigū
nas - Vidurio Vakarų regi- 
jono Gamtos Apsaugos di
rektorius. Jis, kaip šios 
įstaigos vadovas, jau nepir- 
mą kartą lankėsi Sov. Sąjun 
goję tarnybiniais reikalais, o 
po to viešėjo ir Lietuvoje. 
Šį kartą Lietuvą jis pasiekė 

Š. Amerikos Liet. Fizinio lavinimo ir sporto sąjungos pir
mininkas Valdas Adamkus 41-se Š. Amerikos liet.- sporto žai
dynėse Chicagoje kalbasi su Cicero Ateities sporto klubo pir
mininku ir Chicagos Lituanicos vicepirm., žurn. Edvardu Šulai- 
čiu. Zigmo Degučio nuotr.

koma malonios pussiausvy- 
ros. Tačiau šiame koncerte 
atrodė lyg būtų balsinės var 
žybos. Noreikos Alfredas 
ar Otelio buvo dramatiškai 
garsūs, nors muzikinis teks
tas to nereikalauja.

Pianistė Gražina Lands
bergienė - ištikima palydo
vė abiem dainininkam. Kuk 
Ii, santūri, muzikiniai lanks
ti, muzikiniai ornamentai 
grakštūs, tiksli muzikinė 
slinktis, jautrus prie daini
ninkų prisiderinimas. O tai 
jau nelengvas uždavinys. 
Kartais dainininkai ar instru 
mentalistai, pagauti emoci
jų, kečia ritmą ar anksčiau 
surepetuotą interpretaciją. 
Gražina Landsbergienė savo 
uždavinį atliko jautriai ir 
tiksliai. ■

Dainininkai apdovanoti 
gėlėmis, ilgomis ovacijomis 
ir po koncerto dar ilgai dali
nosi įspūdžiais apatinėje sa
lėje surengtose jiems ir klau 
sytojams vaišėse.

Tikrai, tai buvo meninė 
šventė, muzikiniai atlaidai.

su Lietuvos Taut. Olimpinio
komiteto vadovybe, kitais 
sporto veikėjais. Jį priėmė 
ir Aukščiausios Tarybos 
pirm. V. Landsbergis, o 
taip pat tarėsi su Lietuvos 
Parlamento Gamtos Apsau
gos skyriaus nariais.

Prieš išvažiuodamas į 
Lietuvą, V. Adamkus daly
vavo 41-se Š. Amerikos žai- 
dynėsi balandžio 13-14 die
nomis Chicagoje. Jis pada
rė pranešimą sporto klubo 
atstovų pasitarime dėl žaidy 
nių Lietuvoje, o sekančią 
dieną įteikė dovaną vyrų 
krepšinio nugalėjojams.
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VEIKLA APIE KURIĄ NESKELBIAMA
Amerikiečių surinktoje 

dokumentacijoje buvo ir 
stulbinančių geografijos 
klaidų: pvz., vieno doku
mento žemėlapyje Riga bu
vo pažymėta ten, kur turi bū 
ti Leningradas. Oponuoja- 
nančiame laiške yra net pa
šaipi pastaba, kad į Rigą 
skrendantiems lėktuvu pilo
tams, reikės geresnių žemė
lapių...

Mano žiniomis, lietuvių 
visuomenė bent plačiau 
skaitomoje mūsų spaudoje 
(pvz., DRAUGE, DIRVOJ) 
apie šį reikalą nebuvo infor
muota. Jei taip teigdamas 
klystu, tai savo šį teigimą 
atsiimu ir atsiprašau. Bent 
DIRVOS puslapiuose šis 
reikalas nebuvo minėtas ar 
iš vis komentuotas. Šio tei
ginio daleistina klaida ta
čiau nemažina kitų viso rei
kalo vingių bei takelių. Jie 
reikšmingi, jie įdomūs.

Norintieji šiuo reikalu 
tiesioginių duomenų, gali 
kreiptis į The Department 
of Transportation, 400 Se- 
venth Street, N.W., Wash- 
ington, D.C., 20590, telef. 
(202) 366-9322. Kreipian

BIRŽELIO 13 - LIEPOS 7
The Joyce Theater ir Lincoln Center Theater pristato du scenos veikalus iš Vilniaus 

Z/eA'l/gS Valsj-ybiHis Jaunimo Te.afras,

tis reikia prašyti žinių apie 
"U.S. - U.S.S.R. North At
lantic Combination Service 
Case", Docket No. 47149 
bylą. JAV įstaigoms įteikia 
mi dokumentai daugumoje 
nėra jokia paslaptimi.

Klausiame: tai kodėl gi 
čia tas mūsų veiksnių slap
tumas? Gali būti, kad ven
giama viešos kontraversijos 
mūsų visuomenei opiais 
klausimais. Gal vengiama 
kalbėti apie kai kuriuos ne
pasisekimus? (Bet tas nepa 
sisekimas - nemalonus duo
to pritarimo atšaukimas - 
įvyko daug vėliau.) Gal ma 
noma, kad visuomenei tam 
tikrų dalykų iš viso nereikia 
žinoti, kad veiksnių žmonės 
"reikalus supranta" geriau? 
Teisės daryti sprendimus 
čia jokiu būdu neginčijame. 
Čia tačiau pabrėžiame, kad 
visuomenės nepainforma
vus, atsakomybė prisiima
ma už to sprendimo sufor
mulavimą ir sprendimui rei
kiamų faktų išsijojimą. Ga
lų gale prisiimama atsako
mybė už sąmoningą spren
dimą visuomenės neinfor
muoti. Tiek objektyviai, 

tiek praktiškai žiūrint, vie
šas svarbių reikalų svarsty
mas turi daug teigiamų ypa
tumų.

* * *

Sekančiuose keliuose 
DIRVOS numeriuose nagri
nėsime dokumentuose ras
tus šio įvykio faktus. Jie 

TRISDEŠIMT METU 
BALTIEClU KOMITETUI 

1991 metų balandžio 26 
d. Bendras Amerikos Bal- 
tiečių, Komitetas - Joint 
Baltic Americas national 
Committec (JBANC), šven
tė savo darbo trisdešimtąją 
sukaktį. Ta proga pora šim
tų lietuvių, latvių ir estų vei 
kėjų ir organizacijų atstovų 
buvo pakviesti į Amerikos 
sostinę Washington D.C., 
kur JBANC turi savo buvei
nę.

Bendrą Amerikos Baltie- 
čių Komitetą, kuriam rota
ciniu būdu šiemet vadovau
ja estai, sudaro Amerikos 
Lietuvių Taryba, Amerikos 
Latvių Sąjunga ir Amerikos 
Estų Tautinis Komitertas. 
Lietuviai atstovai Komitete

mums svarbūs, nes juose
- eina kalba apie Lietu

vą, Lietuvos teises,
- iš jų pilniau matome, 

kaip veikia mūsų veiksniai.
Dokumentai mums įdo

mūs, juose yra intriguojan
čios medžiagos bent ke
lioms novelėms, gal net ro
manui ... (Bus daugiau) 

yra ALTo pirmininkas Grož 
vydas Lazauskas, dr. Jonas 
Genys, (JBANC ALTą at
stovauja jau dvidešimtį me
tų) ir Eugenija Genienė. Or
ganizacijos iždininkė yra 
Milda Vaivadaitė.

Per tuos trisdešimtį me
tų, būdami Baltųjų Rūmų pa 
pėdėje ir pirmieji, pajusda- 
mi politinio Jungtinių Ame
rikos Valstybių pulso pasi
keitimus, turi progą ir už
duotį visad greitai ir tiksliai 
išnaudoti galimybės ir rea
guoti į Baltijos valstybių 
svarbius įvykius. Kiekvie
nų metų bėgyje lankomi 
šimtai valdžios atstovų, ra
šomi tūkstančiai laiškų, pra
vedamos rezoliucijos. Ruo
šiami progų paminėjimai, į 
kuriuos atsilanko visa eilė 
atsakingų ir svarbių asme
nų. Kontaktai palaikomi 
ypatingais atžymėjimais, 
kaip kad "Baltic Freedom" 

diplomai, kurie būna įtei
kiami labiausiai tuo metu pa 
sižymėjusiems Baltijos drau 
gams kongresmanams, Bal
tųjų Rūmų tarnautojams, 
žurnalistams ir t.t. JBANC 
taip pat visu nuoširdumu 
bendradarbiauja su kitomis 
mažumų organizacijomis 
VVashingtone,

Iš visos Amerikos suva
žiavę svečiai, sukviesti estų, 
latvių ir lietuvių veikėjai, ba 
landžio 26 d. Baltuose Rū
muose išklausė dviejų Bal
tijos kraštų žinovų praneši
mus. Kalbėjo Nicholas 
Bums, Sovietų Sąjungos ir 
Europos reikalų direktorius 
Nacionalinio Saugumo Tary 
boję ir Paul Goble, Ameri
kos Valstybės Departamen
to Baltijos reikalų skyriaus 
vedėjas ir specialus patarė
jas sovietų tautybių reika
lams.

Jie abu pabrėžė, kad ke
lias į nepriklausomybę einąs 
tik per Maskvą, kad reikia 
taikių ir konstruktyvių dery
bų su sovietaiS;O Jungtinės 
Amerikos Valstybės, atsi
žvelgdamos į tarptautinių 
santykių būklę bei savo gy
vybinius interesus, dedan
čios galimas pastangas pa
remti Pabaltijo valstybes, 
siekinčias laisvės ir nepri
klausomybės. Vakare Parla 
mento Rūmuose, Raybum 
pastate, vyko vaišės.

Rūta Šakienė

■ ■

KVIEČIAME KELIAUTI
Atliekame visus pavienių bei grupinių kelionių patarnavimus 

Greitas ir profesinis patarnavimas 
Vykstantiems j Lietuvą pagal asmeniškus iškvieti

mus: sutvarkom visus išvykimo dokumentus ir parūpinant 
geriausiomis sąlygomis lėktuvo bilietus.

Kreiptis pas: Ritą I. Staškutę (216) 991-3321 
TRAVEL AGENTS INTERNATIONAL 

20320 Farnsleigh Rd. Shaker Heights, Ohio 44122
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CONTINUING EDUCATION SEMINAR 
IN LITHUANIA FOR PHARMACISTS

KAUNAS MEDICAL ACADEMY& 
NORTHEASTERN UNIVERSITY
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“NUOSTABU!”
Spektakliai lietuviy kalboje; vertimas į angly kalbą vyksta tuo pačiu metu. Ausinės— veltui. 

Dėdė Vania- Birželio 13-16 ir 25-30 Kvadratas- Birželio 19-23, Liepos 2-7 
Tvarkaraštis: antrd.-penktd. 8 v.v. šeštd. 2 v.p.p. ir 8 v.v. sekmd. 2 v.p.p. ir 7:30 v.v.

Bilietai: $30 20 ar daugiau asmeny grupės gauna 20% nuolaidą, $24

JOYCECHARGE 212 242 0800
Ji • ir c h
THE JOYCE THEATER 175 EIGHTH AVĖ. AT 19TH STREET, NEW YORK, NY 10011

— Los Angeles Times

15 Hours Credit for Continuing Pharmaceutical Education 
JUNE9-17

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

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

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

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

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

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

For more information, please contact:

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



KŪRYBA IR MOKSLASMaironio vardo draugija ir Maironis lietuviams daugiau negu poetas 
/ Antano Gudelio klausimus atsako poetas Marcelijus Martinaitis

Kada 1987 m. spalio 26 
d. Vilniuje buvo minima 
125 metų Maironio gimi
mo metinės (Maironis gi
mė 1862 m. spalio 21 d.) ir 
po koncerto, chorui gie
dant "Lietuva brangi" atsi
stojo salėje buvę Maironio 
gerbėjai, nerangiai, dairy
damiesi į šalis, stojosi ir 
partijos sekretoriai. Atseit, 
žmonės privertė valdžią pa 
gerbti tai, kas tautai šventa.

Apie Maironį L.E. taip 
parašyta: "Spaudos drau
džiamojo laikotarpio di
džiausias poetas, poezija 
išreiškęs to meto tautinius 
sekimus ir ta poezija visuo
menę labiausiai veikęs, dėl 
to vadinamas tautinio atgi
mimo dainium, o savo poe
zijos įtaka kitiems rašyto
jams sukūręs lietuvių lite
ratūroje vadinamą maironi
nę mokyklą."

Maironio gerbėjai Lie
tuvoje yra įsteigę Maironio 
vardo draugiją. Apie ją ir 
apie Maironį, kaip lietuvių 
tautai esantį daugiau, negu 
vien poetu, kalba poetas 
Marcelijus Martinaitis. 
Tas pasikalbėjimas buvo 
paskelbtas 1990 metų pa
baigoje "Lietuvos Aide".

Tada, įžangoje, dar bu
vo ir taip parašyta:

"Netrukus Maironio gimti
nėje rinkosi žmonės iš visos 
Lietuvos. Turbūt Pasandravys 
ir Bernotai dar nebuvo regėję 
tokio žmonių sambūrio ir dva
sios pakilimo.

Buvo toks įspūdis, kad 
Maironis tada pakėlė visą Lie
tuvą. Kas buvo toje šventėje, 
manau, jautė, kad kažkas Lie
tuvoje jau vyksta ar tuoj turi 
įvykti. Netrukus tie patys žmo 
nės rinkosi Katedros aikštėje, 
Vingyje, Baltijos kelyje... - 
prisimena Maironio draugijos 
pirmininkas poetas MARCE
LIJUS MARTINAITIS"

Jo atsakymai visiems 
lietuviams įdomūs ir dabar, 
todėl juos Dirvoje ir spaus
diname. Šiame numeryje 
apie Maironio vardo drau
giją, o kitame - Maironis 
lietuviams daugiau negu 
poetas. Redakcija

- Prašau poete, prisimin 
ti, kada ir kaip kilo suma
nymas įsteigti Maironio 
draugiją.

Steigiamasis susirinki
mas įvyko 1988 metų pava
sarį, taigi dar prieš Sąjūdį. 
Draugijos įkūrimo iniciato
rius buvo tuometinis Lietu
vos kultūros fondo pirmi
ninkas Česlovas Kudaba. 
Berods tų metų balandžio 
28 dieną išrinkome draugi

jos tarybą, numatėme veik
los gaires. Buvo sumanyta, 
kad draugija vienys Mairo
nio kūrybos tyrinėtojus bei 
gerbėjus, vienaip ar kitaip 
susijusius su poeto vardu ir 
palikimu, žadins jaunimo 
susidomėjimą poezija, praei 
timi, tautos kultūra. Ypač 
skaudus dalykas buvo Ber
notų ir Pasandravio likimas. 
Iki tol Raseinių vadovai gar 
sėjo tamsumu ir storžieviš
kumu, o toks Gramaila šia
me rajone ilgam paliko savo 
piktą sėklą. Čia kentėjo ne 
vien šviesesni žmonės, bet 
ir praeities palikimas, kultū
ros paminklai ir vietos. 
Nebuvo globojama nė viena 
atmintina vieta, susijusi su 
literatūros klasikais, praei
ties kultūros ir meno 
žmonėmis! Dingo M. Da
vainio-Silvestraičio, J. Tal- 
lat-Kelpšos, F. Gužučio 
pėdsakai, baigtas sukūrenti 
Maironio Pasandravys.

Apie 1957 metus dar bu
vo Pasandravio namas,Mr 
man gal paskutiniam teko 
peržengti Maironio vaikys
tės slekstį. Rajono šviesuo
liai, pasišovę gelbėti kas dar 
išliko iš S. Stanevičiaus ir 
Maironio sodybų, buvo ap
rėkti ir jiems paaiškinta, kad 
"buožių" ir "ilgaskvernių" 
sodybų jie ncatstatinės! To
dėl draugija savo veiklą pra
dėjo ne nuo Maironio, o 
mėgindama apginti ar už
stoti A. Vizbarą, V. Rimkie
nę, J. Norkutę, persekioja
mus vien už tai, kad jie rū
pinosi Maironio ir S. Stane
vičiaus atminimu, rinko me
džiagą.

Žmonės, kurie lankyda
vosi Maironio gimtinėje ir 
tėviškėje, gerai atsimena, 
kaip atrodė šitos vietovės: 
apaugusios krūmais, dilgėly 
nais, apskretusios mėšly
nais. Tai atitiko sovietinio 
rėžimo dvasią, nes buvo 
pratinama niokoti bei niekin 
ti ypač brangias ir šventas 
vietas! Maironio gimtųjų 
vietų išniekinimas mums 
yra gal pats juodžiausias, 
pats nežmoniškiausias.

1987 metais artėjant Mai 
ronio jubiliejui vis nebuvo 
žinoma, ar jį "leis" švęsti. 
Kai "leido", sukruto šviesuo 
menė, Raseiniai, per gana 
trumpą laiką buvo iškuopti 
Bernotų ir Pasandravio są
šlavynai, įrengti keliukai, 
aptvarkyta aplinka. Tada, 
susirinkus į šventę Pasan
dravyje, buvo susitarta, kad 
reiklėtų toliau tęsti tuos dar
bus. Ten, rodos, ir kilo su

manymas susiburti vienmin 
čiams tų darbų dirbti.

Taigi kitas svarbus įsi
kūrusios draugijos tikslas 
buvo Maironio gimtinės ir 
tėviškės tvarkymo reikalai. 
Noriu iškelti ne tiek draugi
jos, kiek atkurusios Rasei
nių visuomenės, ūkių nuo
pelnus. Kas buvo ten - ma
tė. Restauravome pastatus, 
atkūrėme želdinius, paženk 
linome sodybos struktūrą. 
Bernotai dabar atrodo jau
kiai, tačiau dar laukia gana 
daug darbų...

- Gal galėtumėt sumi
nėti svarbiausius iš jų?

Lapkričio pradžioj Rasei 
niuose įvyko draugijos tary
bos posėdis kartu su naujai
siais rajono savivaldybės 
atstovais. Tarėmės dėl toles 
nio abiejų sodybų bei pro
jektavimo tvarkymo. Atėjo 
laikas įrengti muziejaus ek- 
stoziciją. Jai būtina nuola
tinė priežiūra. Reikia, kad 
kas nors šalia gyventų: juk 
artimiausios sodybos nuo 
Bernotų gana toli. Yra su
manyta ir projektuotojų nu
matyta vieta įkurti sodybėlę 
sargui bei ekspozicijos pri
žiūrėtojui, tik reikėtų pasku
bėti, nes į Bernotų klėtį jau 
buvo pasikėsinta...

- Kas remia ir finansuo
ja šiuos projektus?

Atrodo, sutiktų savival

Jonas Aistis

ŠILAINĖ

VĖLIAKOS peizažą akana apvilko, 
O norėjau troškau visą ji apimt - 
Buvo atsimerkęs žydro lino šilkas, 
Buvo praregėjęs ilgesio akim.

Atmenu aš kartą, o seniai tai buvo,
Kai vyresnį brolį leido iš namų,
Kai mama šilainę škaplieruosna siuvo, 
Kai ramino guodė žodžiu neramiu: -

Argi daug šilainės škaplieriun paimsi?
Argi ten, už marių bus tau jos gana?
Bet prie širdžiai jausi ir jau bus tau linksma: 
Tu su ja atminsi brolį ir mane...

Taip ir aš norėjau pasiimt šilainės 
Arba lino žiedą iš peizažo to,
Kažin kur mūs dienos šunkeliais nueina - 
Clkanų prarytos nepasikartos.

O jas taip norėjau škaplieriun įsiūti 
Ir nešiot lig karsto prie gyvos širdies... 
Užpustys daržely sniegas žalią rūtą, 
O plentu vežimas naktį nudardės.

Bet gi tu paliksi, tu, pilka šilaine, 
Škaplieriun motulės andai įsiūta!
Su tavim atminsiu žiogrelius ir dainą, 
Ir jauniausią sesę laistančią rūtas...
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A. Zižiūno nuotr.Poetas Marcelijus Martinaitis

dybė. Tačiau, kaip žinia, 
tos savivaldybės kol kas pa 
čios nuogos. Sutarėme pa
skolinti žmonių suaukotų 
pinigų. Ta proga noriu pri
minti, kad draugija, pradė
dama savo veiklą, paskelbė 
aukų rinkimo vajų. Pavie
niai žmonės, organizacijos 
darė tikslinius įnašus: me
morialinių objektų atkūri
mui bei muziejaus įrengi
mui ir priežiūrai. Kaip ma
tote, kitiems tikslams pinigų 
negalime leisti. Pinigai pa
gal sutartį turėtų būti savi
valdybei paskolinti kcle- 
riems metams ir palaipsniui 
gražinami pagal santykį 1:1. 
Neprarasdami vertės paju
dėtų įšaldyti pinigai. Iš pa
skolintų pinigų dar būtų at
statyta koplytėlė sukilėlių 
kapeliuose šalia Pasandra
vio. To labai pageidauja 
apylinkės žmonės.

Norėčiau, kad tai pa
skelbtumėte laikraštyje... 

aukotojai nori žinoti, kas da 
romą su jų pinigais. Ta pro
ga noriu jiems visiems pa
dėkoti. Išvardinti visų pa
vardžių negaliu, nes būtų 
labai ilgas sąrašas. Organi
zacijos ir aukotojų pavardės 
bus įrašytos Bernotuose, 
muziejuje. Maironio są
skaitos, atidarytos prie Lie
tuvos kultūros fondo ir Ra
seiniuose (Pagojukai), yra 
vienos didžiausių Lietuvoje: 
jau paaukota virš 100 tūks
tančių rublių. Kol kas dar 
nieko neišleista.

- Kaip klostosi kitos 
draugijos veiklos kryptys?

Iš esmės draugija veikia 
trijose vietose: Raseiniuose, 
Maironio muziejuj, Kaune, 
VU Lietuvių literatūros ka
tedroje. Praėjusiais metais 
įsisteigė jaunųjų maironie- 
čių draugija, kurios skyriai 
arba būreliai veikia ne vie
noje Lietuvos mokykloje. 
1988 metais Raseiniuose 
surengėme Maironio drau
gijos konferenciją - semina
rą, kurio temos buvo susi
jusios su poeto vaikyste bei 
jaunyste, Padubysiu gamta, 
tarme, tautosaka. Šių metų 
birželio mėnesį Betygaloje 
veikė jaunųjų maironiečių 
stovykla, moksleiviai rinko 
tautosaką, pasakojimus, at
siminimus Maironio gimto
siose vietose. Ruošiam da
bar kitą konferenciją - se
minarą, kurio temos bus su
sijusios su poeto kunigavi
mu, Kauno kunigų semi
narija. Šių metų pavasarį 
Raseiniuose veiks liaudies 
meistrų seminaras - stovyk
la ir kt.

Malonu, kad į Bernotus 
dabar daug kas užsuka. La
bai prašyčiau pro šalį va 
žiuojančius užsukti kiek
vieno mėnesio pirmąjį 
šeštadienį: 12 valandą čia 
prasideda Maironio valan
da, rengiama A. Vizbaro rū
pesčiu. Tuo metu čia laiko
mos šv. Mišios, deklamuo
jama poezija, koncertuoja
ma, kviečiami dalyvauti tuo 
metu atvykę poetai, daini
ninkai, muzikos atlikėjai. 
Maironio gimtinė ir tėviškė 
jau vėl gyvos.
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U. PREZIDENTAS...
Antanas Paulavičius

(Trečias tęsinys)

Žalvario buvo įsakyta kaip galima arčiau juos 
prisileisti, neišsiduoti ir be komandos nešauti. Mūsų gre
tose buvo prityrusių kovotojų, kaip būrio vadas Meška, 
Vyturys, kiti dar savo gyvenime nebuvo iššovę, neuostę 
parako. O nervai įtempti, jaudulys velniškas. Aš jau antri 
metai nesiskiriu su ginklu, man ne taip baisu. Jau krikštytas. 
Ir tai vos išsilaikau. Jie priėjo visai arti. Mes užsimaskavę, 
užlindę už medžių. Netoli manęs guli Žalvaris. Aš vis žvilg- 
čioju į jį, laukdamas komandos. Vienas iš mūsų neišlaikė ir 
iššovė. O stribai vis dar nesusigaudo. Jiems pasirodė, kad 
iš jų tarpo buvo iššauta. „Ką jūs darote, kam šaudote?" — 
pasigirdo įspėjimas. Pažinome, kad tai Barzdų milicijos 
įgaliotinio Sladaičio balsas. Pasigirdo Žalvario komanda: 
„Ugnis!" Kad pliūptelėjom, kad dejom sutartinai! Sugriu
vo jie kaip grybai. Vieni dar juda, bet nesikelia. Saudom 
į gulinčius. Pamatę, kad galim visus iškapoti, ėmė trauk
tis. Kai tik kuris pakyla, tą paklojam. Tada mėgino šliauž
dami trauktis. „Vyrai, supkim iš abiejų pusių!" — pasigirdo 
būrio vado Meškos balsas. Jis atsistojo ir ranka rodo, iš 
kur reikia apsupti. Matau, kad stribas į jį nusitaikė. „Gul
kis, vade!"-—sušukau ir tuo pat metu iššoviau į tą stri
buku- Nukrit0 )*s i net vanduo ištiško aukštyn. Kai

-g pamatė, kad mes juos supam, pradėjo skubiai šliauž
ti. ' ^laužiančius labai sunku pataikyti. Tada mudu su 
Naru (slapyvardę jis tokią turėjo, o tikroji pavardė — Svo
telis) pakilom atakuoti. Pamatę mus puolančius, jie šoko 
bėgti. Pažinau Barzdų MGB viršininką Pirogovą, kuris pa
kilęs tuoj pat sukniubo. Skuodžia ir tas šlubis. Barzdų par
tijos sekretorius Geležiūnas,— šlubykšt, šlubykšt. Aha, gal
voju sau, štai jums žmones vežt į Sibirą, štai sodinti ne
kaltus į kalėjimus! Kol jūsų nebuvo mūsų krašte, ramiausiai 
sau gyvenom, nereikėjo tokių šaudymų. Bet šlubis paspru
ko. Kiti, pamatę, kad nebėra išsigelbėjimo, numetė ginklus 
ir iškėlė rankas — pasiduoda gyvatės. Surankiojom šautu
vus, sudėjom į alksnyną, varomės belaisvius į mišką.

Stribai buvo numatę suruošti didelį organizuotą puoli
mą. Sužinoję iš tos moters, kad mes eisim į Jankų pusę, 
jie tikėjosi, kad pakliūsime į jų spąstus. Susiskambino su 
aplinkiniais stribynais, išsikvietė enkavedistų garnizoną, ku
ris mus ir pasitiko besitraukiančius į Jankų pusę. Per žiū
ronus jau užmatėm: tik kepurės kepures kareiviškos. Jie 
jau persigrupuoja, užima pozicijas. Paleidom keletą šūvių 
ir dar skubiau ėmėme trauktis į mišką, kuris juodavo už 
kokių šešių kilometrų. Turėjome du kulkosvaidžius. Vienas 
vokiškas priklausė Zeričiui, slapyvardę Žaibas, kitą nešė 
Jurgis iš Dzūkijos. Jie abu ėjo truputį kairiau nuo manęs, 
aš vidury, o Žalvaris dešiniame ruože. Pasidavėm j kairę.

Lietuvių Jaunimo Sąjungos pirmininkė Sigutė šnipaitė sega 
gėles Vytautui Landsbergiui. Viduryje Regina Kulbytė

kad tiesesniu keliu greičiau pasiektume mišką. Ir kad pra
pliupo tada! Dieve mano, rodės, kad pragaro ugnis ant 
mūsų užgulė. Mat šaudė nuo stogo, kur enkavedistas buvo 
užsikėlęs kulkosvaidį. Sprogstamosios kulkos tik pokšt 
pokšt. Žiūriu — mūsų kulkosvaidininkas Jurgis raitosi. 
„Vyrai, broliai, pribaikite mane!" — vaitoja jis. Neturėjo 
jis kito ginklo, išskyrus kulkosvaidį. O su kulkosvaidžiu 
pats nenusišausi. „Pribaikite mane, broliai — abi kojas nu
kirto... nenoriu gyvas pakliūti' į bolševikų nagus",— prašo 
jis tokiu skausmingu balsu. Nebežinau ką daryti ir klausiu 
būrio vado Meškos: „Ką daryti? Pribaigti prašo Jurgis". 
„Traukis greičiau, matai, koks kulkų lietus,— uždusęs 
švokščia Meška,— greitai pats išsitiesi kaip jis..." Ir iš kai
rės pradėjo ristis rusai. Traukėmės, o Jurgis raitosi, pa
lydi mus jo prašymas: „Broliai, broliai..." Tas jo gailus bal
selis girdisi, tvinksi mano ausyse. Mane visą išpylė prakai
tas, kaip vanduo bėga per veidą. Nusimečiau odinį paltą, 
kurį turėjau nuo vokiečių laikų ir paslėpiau po šakomis. 
Gal kada prisireiks... Mūsų atsitraukimas užtruko apie tris 
valandas. Sniego ant laukų jau nebebuvo. Vėlyvos užga
vėnes. Tik kur ne kur dar gulėjo duobėse sniegelis. O taip 
dumblas, klampynė, tikra marmalynė. Visi purvini, murzini. 
Viena mintis galvoje, kad tik greičiau pasiektume mišką. 
Ten mūsų išsigelbėjimas. Bet staiga iš priešakio pasirodė 
kareiviai. Nejaugi nepaspruksime? Nejaugi taip ir žūsime 
nuo rusų rankos? Grįžtame atgal ir darome lanką. Žiūriu, 
vienas mūsų vyriokas išbalęs, vos bepaeina. Sukniumba, ke
liasi ir vėl slenka. „Mesk kailinius,— sakau jam,— tau oro 
trūksta. Baimė ir nuovargis atėmė jėgas". Paklausė manęs, 
nusimetė kailinius. Atsigavo ir vėl bėga neatsilikdamas. 
Išgirdau kito partizano, Vyturio, balsą: „Koją peršovė... Vy
rai, arklio reikia, nebegaliu eiti". Tolokai atsiliko. Užbėgom 
pas vieną ūkininką, nieko neradome. Išsislapstę visi. Už
sukom pas kitą — šeimininkas sėdi už stalo kaip baslį pra
rijęs, tyli, bijo pajudėti. Tai jo mergiščia išėjo ir išvedė 
arklį. Užkėlėm Vyturį, ir jis nujojo pirma mūsų.

Pamatėm, kad dabar kareiviai kinkytais arkliais vežė
čiose mėgina užbėgti mums už akių. Nuo jų mes už kokio 
kilometro, ir miškas jau čia pat. O šaudo, o pila iš vežė
čių. Pasiekėm pamiškę, užlindom už medžių ir atidengem 
ugnį į jų vežėčias. Ir matom — tik verčiasi verčiasi, byra 
kaip žirniai ruseliai iš ratų. Liovėsi jie šaudę ir persekioję 
mus,— nutilo mano pasakotojas, pavargo.-

— Išdžiūvo gerklė,— sako Armonaitis. Aš nekreipiu dė
mesio. Mano mintys dar kautynių lauke.

— Už tas kautynes buvau pažymėtas,— toliau tęsė 
jis.— Bet apie tai dar pakalbėsime... Į mišką enkavedistai

kai pastarasis kalbėjo apie 
Irako Husseiną. Reikia pri
pažinti, kad panašumas tarp 
sovietų ir Irako darbų yra 
didelis.

Antradienį tarp 5:30 ir 7 
v.v., pagal kvietimus, Kon
greso rūmų didžiulėje Statu
lų salėje įvyko pagerbimas 
prezidentui Landsbergiui ir 
svečiams iš Latvijos, Esti
jos. Priėmimą organizavo 
kongreso abiejų partijų va
dovybė, CSCE, o vaišes pa

rūpino Geonomics Institute.
Tikroji Kongreso vado

vybė (pvz., Dole, Mitchell, 
Foley, Gephardt ar jų padė
jėjai) priėmime nepasirodė. 
Oficialią dalį pravedė baltų 
reikalams daug pasidar
bavęs Kongreso atstovas 
Steny Hoycr (įsidėmėkime: 
demokratas iš Maryland!), 
talkinamas pustuzinio kitų 
senatorių bei atstovų. Ilgo

kai kalbėjo amerikiečiai, 
trumpai Latvijos ir Estijos 
ministeriai pirmininkai, il
gesnį žodį pats paskutinis 
pasakė Prezidentas Lands
bergis.

Priėmime dalyvavo apie 
300 - 400 asmenų, iš jų 
apie trečdalis lietuvių. Da
lyvių tarpe matėsi VLIK'o 
Pirmininkas, Latvijos Atsto
vas, kai kurie latvių bei lie
tuvių atstovybių personalo 
nariai bei daugelis kitų Pa
baltijo tautų veikloje, Wash 
ingtone sutinkamų darbuo
tojų.

Priėmime dalyvavo ir 
Sovietų Sąjungos konsulate 

Washingtonc tarnaujantis 
lietuvis. Jis atvyko ir į die
nos metu, darbo valando
mis, su Prezidentu Lands
bergiu vykusią vieną funk
ciją. Čia turbūt darytina iš
vada, kad sovietai šią Lietu-

nedrįso eiti, pabijojo. O mes užėjom pas vieną ūkininką 
pavalgėme, atsikvėpėm ir suvirtome ant šieno...

Knieti dar papasakoti apie Žalvario žuvimą. Kaip jau 
sakiau, per užgavėnes buvo didelis susidūrimas su stribais 
ir enkavedistais. Ir vis per tą moterį, apsimetėlę ubagę. 
Prieš pat Velykas sužinojom, kad Katinų kaime vėl pasi
rodė ta moteris. Naktį nuėjom tenai, kur ji turėjo būti. 
Pamačiusi mus, ji labai išsigando, ėmė žegnotis, puolė 
mums kojas bučiuoti. Kiekvienas bijo mirti, o išdavikas 
ypač. Gal ir nereikėjo jos šaudyti. Bet kerštas už žuvusius 
draugus, kurių kūnai gulėjo numesti Barzduose, subjauroti, 
išniekinti, buvo dar neatslūgęs. O čia pat Velykos. Nesusi- 
laikėm... Išvedę į pamiškę, likvidavome. Pasiuntėm žmogų 
į Jankus, kad praneštų MGB viršininkui. Įdavėm tokio tu
rinio raštelį: „Pasiimkite Bakienę nuo vieškelio". Žinom, 
kad stribai būtinai atvažiuos. Išsidėstėm ir laukiam priešo. 
Auštant vieškelyje pasirodė apie dešimt stribų. Bet jų dau
giau būta, nes labai stipri ugnis pasipylė iš kulkosvaidžių 
ir automatų. Nereikėjo mums prasidėti su ta moteriške, o 
juo labiau nušovus ją nereikėjo laukti stribų. Kiek mes 
pridarėm klaidų klaidelių! Gal todėl, kad priešo užpulti 
kovėmės prieš tokią galybę viso pasaulio užmiršti, palikti 
likimo valiai. ...Kai jie atidengė tokią pragarišką ugnį, keli 
mūsų vyrai vietoj krito. Ir į Žalvarį pataikė. Sprogstamoji 
kulka jį suplėšė. Keli likę gyvi pabėgom. Ir rusai pasitrau
kė... O mūsų Žalvaris nebegyvas. Sukalėm karstą, pakin- 
kėm arklį ir nuvežėm į mišką. Greit apie jo žuvimą sužinojo 
„Tauro" apygardos štabas. Laidotuvėse dalyvavo apygar
dos kapelionas Lelešius. Palaidojom Žalvarį labai gražiai, 
su visomis apeigomis: ant karsto užklojom vėliavą, iššdvėm 
į dangų, sugiedojom Amžinąjį atilsį. O kapelionas labai 
gražiai pakalbėjo: „Tu buvai karžygys, visiems mums ro
dei pavyzdį. Tavo vardą mes įrašysime į savo kovos vėlia
vą ir kovosim, kol Lietuva bus laisva..." Suspaudė tuomet 
graudulys man širdį, net pravirkau. Nors jaunystėje retai 
kada ištrykšdavo ašara. Ne taip, kaip dabar...

(Bus daugiau)

vos Prezidento kelione do
misi. O gal tai naujas, Krem 
liaus duodamas Lietuvai pri 
pažinimo ženklas? - Jei 
taip, tai tenka pastebėti, kad 
tas pripažinimas yra paro
domas per labai žemo rango 
diplomatą.

Amerikiečių didžioji 
spauda Lietuvos Prezidento 
atsilankymą NVashingtone 
nelaikė didesnės reikšmės 
įvykiu.

Buvo pranešta, kad Pre
zidentas Landsbergis opona 
vo Ševemadzės raginimui 
teikti sovietams paskolą grū 
dams. Pagal gegužės 7 d. 
New York Times, buvęs so
vietų užsienio reikalų minis 
teris teigė, kad kreditai yra 
būtini demokratizacijos pro
ceso palaikymui sovietijoje. 
Savo ruožtu Prezidentas 
Landsbergis argumentavo, 
kad tokia parama galėtų bū
ti teiktina tada, kai sovietai 
įrodys, kad demokratizacija 
yra iš tikrųjų vykdoma.

Gegužės 8 d. Washing- 
ton Post, visai kito straips
nio apimtyje, suminėjo Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos pa
reigūnus. Iš pareigūnų pa
darytų pareiškimų, štai kas 
pasirodė amerikiečių lai
kraštyje: «

"Aš esu įsitikinęs, kad, 
tik vakarų valstybėms skati
nant, sovietų vyriausybė 
bus įtikinta artintis prie de
rybų stalo", - Estijos minis
teris pirmininkas. Latvis tei 
gė, kad Latvijai reikia eko
nominės paramos, kad jų de 
rybos su Kremlium rezulta
tų nedavė ir kad "kiekviena 
diena gali atnešti agresiją". 
Prezidentas Landsbergis ap
kaltino Maskvą, užėmusią 
Lietuvos pastatus, "ginkluo 
tu apiplėšimu".

Gegužės 8 d. New York 
Times trumpame straipsny
je parašė, kad Pabaltijo va
dai prašė JAV Kongresą ir 
toliau remti Pabaltijo nepri
klausomybės siekius.

*****
Čia gal jau likimo dalia, 

gal ironija: Prezidentui 
Landsbergiui atvykus į 
Washingtoną, Lietuvos Pa
siuntinybės apylinkėje, sek
madienio vakare bei pirma
dienio, antradienio dieno
mis vyko rimtos riaušės.

Atvykęs iš sovietų nu
siaubto ir tebeterorizuojamo 
Vilniaus, Prezidentas nega
lėjo negirdėti už kelių blokų 
siaučiančio triukšmo, nema
tyti apie tūkstančio polici
ninkų, iš padegtų automobi
lių kylančių dūmų ar nejaus 
ti ašarinių dujų kvapo. Ši
tas viskas svečiui negalėjo 
nepriminti Vilniaus. Aišku, 
buvo didelis skirtumas tarp 
anuometinio Vilniaus ir 
šiuometinio Washingtono: 
čia vyko rasinio pobūdžio 
riaušės ir jų metu nei Bush' 
'as nei miesto naujai išrinkta 
burmistre nemiegojo.
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AKIMIRKOS SU VYTAUTU LANDSBERGIU
Petras Viščinis

Visos nuotraukos Juozo 
Rcntelio. Jų dar bus ir ki
tame Dirvos numeryje

Reta proga pasitaikė Bos 
tono ir apylinkės lietuviams 
bent akimirkai susitikti su 
Lietuvos Aukščiausios Tary 
bos pirmininku Vytautu 
Landsbergiu, kuris taip su
maniai, ryžtingai ir atkakliai 
vadovauja lietuvių tautos 
kovai už pilnos nepriklauso
mybės atstatymą savo tėvų 
žemėje. Toji proga iškilo, 
kai paaiškėjo, kad Vytautas 
Landsbergis su savo palyda 
į Washingtoną pasimatymui 
su prezidentu George Bush 
turi vykti per Bostoną. Ži
nia apie tai iš Lietuvos atsto 
vybės Washingtone pasiekė 
Bostono lietuvius tik gegu
žės 2 d., o skrydis per Bos
toną nustatytas gegužės 5 
d., tad laiko pasiruošimui 
buvo nedaug. Vis dėlto įs
tengta padaryti tai, kad pro
ga būtų galimai prasmin
giau išnaudota.

Pagal nustatytą tvarkaraš 
tį Lufthansa linijos lėktuvu 
Vytautas Landsbergis turėjo 
Bostoną pasiekti 4 vai. 30 

Vytautas Landsbergis kalba į susirinkusius jj pasveikinti. Dešinėje Vytautas Čepas, suorganizavęs 
tą susitikimą, o kairėje skautukas Mantas Lingertaitis su Lietuvos trispalve.

minučių po pietų, o US Air 
lėktuvu išvykti į Washing- 
toną 6 vai. 45 minutės vaka
ro, tad nieko kito neliko, 
kaip organizuoti pasimaty
mą su juo Logan aerouoste.

Energingam ir veikliam 
Gintarui Čepui vadovaujant, 
telefonais, per organizacijų 
vadovybes ir Laisvės Varpo 
radiją kreiptasi į vietos ir 
apylinkės lietuvius, raginant 
visus 4 vai. po pietų rinktis į 
Logan aerouostą susitikimui 
su Vytautu Landsbergiu. Ir 
tai neliko be atgarsio.

Dar gerokai prieš nusta
tytą laiką susirinko virš 100 
lietuvių su Lietuvos trispal
vėmis ir gėlėmis. Susirin
kusiųjų tarpe buvo atstovau
jamos visos mūsų visuome
nės kartos: vaikai, jaunimas, 
vidurinioji karta ir senimas. 
Juos visus jungė noras su
sitikti su lemtingos kovos 
už Lietuvos laisvų vadovu,

Vytautui Landsbergiui įteikia gėles jauna susitikimo dalyvė, kurios pavardės nepavyko nustatyti.

bent morališkai jį paremti, 
sustiprinti savo kovos dva
sią ir pastangas padėti Lietu 
vai visais galimais būdais.

Kai po muitinės forma
lumų atlikimo laukiamaja

me pasirodė Vytautas Lands 
bergis su savo palyda, lau
kiamojo erdve nubangavo 
Pennsilvanijos lietuvių ang
liakasių daina "Kur Nemu
nas ir Dauguva", atliekama 
Gitos Kupčinskienės vado
vaujamo etnografinio an
samblio "Sodauto" ir visų 
susirinkusiųjų. Tai buvo 
simboliškas brangaus sve
čio pasveikinimas lietu
viška daina, kurios galia 
taip plačiai nuskambėjo vi
same pasaulyje po to, kai ji 
aidėjo prie Vilniaus televi
zijos ir radijo bokšto, so
vietų tankams triuškinant 
ten nekaltus lietuvius civi
lius...

Dainai nutilus, brangų 
svečią susirinkusiųjų vardu 
trumpai pasveikino Gintaras 
Čepas, reikšdamas apgailes
tavimą, kad sąlygos nelei
džia ilgiau su juo paben
drauti ir plačiau pasidalinti 

mintimis aktualiais klausi
mais. Susirinkusieji pritarė 
jam karštais plojimais, pasi
pylė prie svečio su gėlėmis, 
siekdami paspausti jam ran
ką, pasikeisti viena ar kita

mintimi. Sveikintojų tarpe 
buvo Jaunimo Sąjungos va
dovybė, Lietuvių Skautų Są 
jungos vyriausioji skauti- 

••

VytautasLIandsbergis sveikinasb su Lietuvos Vyčių atstovu iš Norvvoodo

ninkė Birutė Banaitienė, 
"Sodauto", Lietuvos Vyčiai 
iš Norwoodo ir eilė kitų. 
Visa tai vyko spontaniškai, 
labai nuoširdžiai, žaibo grei 
tumu. Tokioje nuotaikoje 
tik vargais negalais Laisvės 
Varpo vadovui pavyko už
klausti svečią, kokius Lie
tuvos klausimus jis numato 
kelti pokalbyje su preziden
tu George Bush? Atsaky
mas į tai perduotas Laisvės 
Varpo gegužės 12 d. laido
je.

Artėjant laikui atsisvei
kinti, susirinkusieji drauge 
su svečiu ir jo palydovais 
užtraukė "Lietuva brangi". 
Tai buvo susitikimo kulmi
nacinis punktas, kuris kiek
vienam atskleidė jo pareigas 
Lietuvai. Apie tai anksčiau 
savo padėkoje susirinku
siems ir pasveikinime kalbė 
jo Vytautas Landsbergis, pa 
brėždamas, kad tautos ka
mienas atlieka viską, kas 
įmanoma Lietuvos laisvei. 
Išeivija atlieka ir daug ką 
atlikti gali savo tėvynės la
bui.

Svečiui išeinant iš lau
kiamojo į limuziną, susirin
kusieji skandavo: "Lietuva, 

Lietuva, Lietuva bus lais
va”...

Vytautą Landsbergį į šį 
kraštą atlydėjo Lietuvos už
sienio reikalų ministro pa
vaduotojas Voldemaras Kat 
kus, juridinis patarėjas Ša
rūnas Adamavičius, patarė
jas Ramūnas Bogdas, Kęs
tutis Paulikas - palydovas ir 
Eltos žinių agentūros atsto
vas Kęstutis Jankauskas.

Vytauto Landsbergio ir 
jo palydovų pervežimui į 
US Air lėktuvų liniją buvo 
parūpintas limuzinas su Lie
tuvos vėliavėle. Limuzino 
priekyje ir užpakalyje vyko 
valstijos policijos automo
biliai. Tokia palyda sudaro
ma tik vyriausiems valsty
bių vadovams. Šia prasme 
Lietuvai atiduota reikalingą 
pagarbą.

Atvykus į US Air liniją, 
Vytautą Landsbergį pasitiko 
tos linijos vadovybė, reikš
dama jam pagarbą, kaip 
Lietuvos respublikos galvai. 
Ten Vytautas Landsbergis 
dar susitiko su konstitucinės 
teisės žinovais L. Wyman ir
B. Johnston, kurie anksčiau 
buvo nuvykę į Lietuvą pa
dėti jai paruošti naują kons
tituciją.

Laisvės Varpas gegužės 
12 d. laidoje perdavė platų 
reportažą iš susitikimo su 
Lietuvos Aukščiausios Ta
rybos pirmininku Vytautu 
Landsbergiu, įjungdamas 
sveikinimų ištraukas, atlik
tas dainas ir svečio pasisa
kymą.

* * *
GRĮŽTANT SUSTOS 

VOKIETIJOJE
Aukščiausios Tarybos 

pirmininkas Vytautas Lands
bergis, iš JAV grįždamas į 
Lietuvą, dar sustos Vokieti
joje. Lankysis Dueseldorfe 
ir Bonnoje. '

Į Vokietiją vykti buvo pa
sižadėjęs dar prieš kelionę į 
JAV. Tada kelionė buvo ati 
dėta dėl įtemptos padėties.
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PATARIMAI SVEIKATOS 
REIKALAIS 

Ar mokame valgyti?
Dr. Vytautas Apynys

buojamas organizmo. Jeigu 
kas išgers puodelį pieno 
vietoj sriubos, vandens, ar
batėles ar alaus, po norma
lių pietų, jis susirgs, nes pie 
nas nepaskolins nei vieno 
lašo vandens maisto virški-

LIETUVIU FONDAS ZljTHUANlAN FOUNDATION, INC.

Praėjusios savaitės Dir
voje Dr. Vytauto Apynio 
straipsnį turėjome nutraukti 
dėl vietos skokos. Dabar au 
torius apie valgymą baigia ir 
pradeda kalbėti apie gėrimą ir 
kitus žmogaus gyvybei svar
bius reikalus. Red.

Visiška nesąmonė. Pa
gal ją skilvis veikia kaip viš 
tos gūžys. Skilvis nieko ne
daro apie ką ji čia plepėjo. 
Bet čia ne jos kaltė. Mo
kykla ją taip išmokė.

Taigi, pamirškime Jane 
Brody ir grįžkime prie mais 
to. Pirmiausia reikia skilvį 
paruošti gabaliniam maistui. 
Sveikiausia pirmoji maisto 
dalis yra sriuba, jeigu nėra 
sriubos, V8 sulčių stiklinė. 
Skilvio rūkštys ir enzimai 
susimaišys su valgytais skys 
čiais. Taip sukramtytas val
gis kris į paruoštą prūdelį, 
persisunks rūkštimis ir enzi 
mais ir judės žemyn be jo
kios problemos.

Jeigu nesukramtytas 
maistas sukris į neparuoštą 
skilvį, tai skilvio viena penk 
toji dalis, vadinama Ant
ram, pumpuos nepersunktą 
rakštimis maistą, bet mais
tas neprasiskverbs į dvyli
kapirštę žarną, skilvis pa
vargs ir pradės skaudėti taip 
vadinamu heartbum.

Bet, jeigu maistas rakš
timi nepersunktas, prasi
skverbs į dvylikapirštę žar
ną ir žinoma, šiltoje aplin
kumoje keliaus žemyn, tai 
kol pasieks apendiksą, pra
dės gesti, apsikrės bakteri
jomis. Palies paskutinę dalį 
plonosios žarnos, palies pra 
dinę dalį didžiosios žarnos 
ir žmogus susirgs. Tokiu 
būdu suserga taip vadinama 
CROHNS DISEASE.

Rūkštis skilvyje atlieka 
labai svarbų veiksmą. At
lieka tą patį, ką Lietuvoje 
šeimininkė atlikdavo, kada 
marinuoja maistą, apsaugo 
nuo sugedimo ir infekcijos 
ir, žinoma, apsaugo žmogų 
nuo susirgimo.

Reikia atsiminti, kad 
sveikų vidurių žmogaus iš
matos nedvokia, tiktai turi 
specifinį išmatų kvapą.

Turiu dar priminti, kad 
jaunimo sveikos išmatos at
rodo kaip Polska kielbasa, 
bet senimo, kaip sosiskos ar 
medžioklinės sausos dešre
lės, ar net kaip moteriški

siauri dirželio gabalai. To
kios išmatos yra visos svei
kos. Nesveikos neturi for
mos ir dvokia.

Kadangi gėrimas, paly
ginant, net tam tikra atžvil
giu svarbesnis už valgį, tai 
ir susipažinkime su gėrimu. 
Daug kas gėrimą, svarbumo 
atžvilgiu, laiko net antruoju, 
bet tas reikalas diskutuoti
nas.

Normalus naujagimio kū 
nas susidaro 70% iš van
dens. Šis vanduo yra inkstų 
filtruojamas, ir turi būti visą 
laiką keičiamas. Visi yra 
įsitikinę, kad reikalinga ger
ti, kai pajunta troškulį. Bet 
tai yra klaidingas galvoji
mas. Vyrams net nesvei- 
kiau, negu moterims, nes vy 
rų kraujas pastovus. Mote
rys turi mėnesines ir praran
da šiek tiek kraujo. Jų cirku 
liacinis kraujas praskysta. 
Skystesnis kraujas lengviau 
gyslose teka ir širdžiai leng
viau pumpuoti skystesnį 
kraują.

Vyrų kraujas pastovus. 
Nežiūrint, kad 15 gramų 
hemoglobino šimtame kubi
nių centimetrų kraujo skai
toma normaliu pas vyrus. 
Su tuo nesutinku todėl, kad 
moterys jaučiasi labai gerai 
su 14-kos ar net 13-kos gra
mų.

Dirbdamas ligoninėje nu 
eidavau patikrinti kraują tų 
vyrų, kurie buvo paguldyti į 
ligoninę dėl širdies priepuo
lio. Ir visų tų vyrų hemo
globinas buvo 15 ar net 16- 
kos gramų. Tas mane įtiki
no, kad vyrai yra pavojuje 
dėl kraujo sutirštinimų, ir 
jiems reikia skystinti kraują, 
geriant vandenį ar arbatėlę 
iš arbatžolių 24 puodukus 
per 24 valandas. Žinoma, 
tuo atveju reikės dažnai tua
letą lankyti.

Esu pastebėjęs, kad ame
rikiečiai pieną laiko gėralu. 
Tai didelė klaida. Pienas 
yra valgis, ypač bedančiams 
ir jis negali pakeisti jokį gė
ralą. Aš atsitiktinai nugir
dau televizijoje pieno rekla
mą, kad septynios kvortos 
pieno reikalinga pagamini
mui, pagal svorį vieną kvor
tą sūrio. Paėmus atbulai, 
vienai kvortai sūrio reika
linga šešios kvortas vandens 
pavertimui į pieną, kad jis 
būtų suvirškinamas ir absor-

nimui.
Aš net dariau tyrimus su 

baltojom žiurkėm įrodymui, 
kad pienas negali pakeisti 
vandenį ar jokį kitą gėralą. 
Daviau žiurkėms normalinį 
žiurkių maistą, o vietoj van
dens, daviau pieno kiek tik 
žiurkės norėjo. Penkios 
žiurkės padvėsė septintame 
mėnesyje, kitos penkios ga
vo snukio vėžį, keturias ra
dau iš ryto negyvas, o pas
kutinę numarinau su dviem 
injekcijom demerolo. Po to 
padariau išvadą, kad norint 
turėti sveikus vidurius, rei
kia valgį atskiesti gėrimu, 
valgant ar po valgio, mažiau 
šia penkiais kartais skysčio.

Nejieškokite profilakti 
nės medicinos pas amerikie 
čių daktaras, nes čia tokios 
nėra. Čia vadinama Medi 
cal Industry. Industrija rei 
kalauja pelno. Profilaktinė 
medicina neduos jokio pel 
no, taigi nieks ja ir nesirū
pina. Čia niekas nedaro ty
rimų be subsidijų. Suradau 
kas sukelia nėščioms toxe- 
miją. Kai suradau tai nau
dojau profilaktinį būdą. Ir 
iš dviejų tūkstančių šešių 
šimtų mano privatinių gim
dyvių, tiktai viena pacientė 
turėjo konvulsiją. Ir ją gy
džiau be medikamentų, tik 
saldžiu vandeniu.

Čia reikia susirgti ir tam 
yra labai gerų specialistų pa 
gydimui sergantį. Čia taip 
pat chirurgija nepaprastai 
gerai išsivysčiusi.

Įdomu, patys amerikie
čiai sako: "The best medici- 
ne is preventive medicine" 
Bet čia tokios nėra.

Žinoma, daug kas galvo
ja, kad cholesterolio perspė
jimas yra profilactinė medi
cina. Bet Čia nėra jokia me
dicina, čia yra tik tyrimas ir 
visa Amerika, be jokio pro
testo dalyvauja tame tyrime.

Mano manymu, čia ne
galima tyrimu vadinti, o tik 
statistikos rinkimas. Po de
šimties metų jie surinks sta
tistiką ir paskelbs kiek pro
centų žmonių mirė nuo šir
dies priepuolių, ir kiek pro
centų žmonių mirė nuo apo
pleksijų.

(Bus daugiau)

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 

dirvos 
PRENUMERATĄ

3001 W. 59th Street • Chicago. IL 60629 • (312) 471 -3900

Santrumpos: atm.įn.=atmlnimo įnašas, pavardė po dvitaškio=aukotojas, Įm.-įmokėjo,
aam.=asmuo, suma po pavardės=įnašiį iŠ viso.

1991 m. sausio mėn.
1 X $5
8 X $10

S X $20

7 X $25

1 X $30
10 X $50

1 X $75
1 X $80
30 X $100

Piefa Stasys, $15.
Banaitis Bronius ir Birutė, $25; Bernotas Alfonsas $10; Brakas Martinas, 
$30; Kiukys Vaclovas, $40; Martls Vai. ir Aldona, $10; Matiukas Povilas. 
$20; Rempert Katherine, $110; Vilkutaitis Juozas atm.įn., $210.
Janušauskas Jonas, $190; Keliuotls Juozas atm.įn., $170; Petrauskas 
Steponas atm.įn., $415; Vaičiulaitis Antanas, $120; Willeke Klaus ir 
Audronė, $40.
Baldus Jonas, $45; Budreika RomaB Ir Janė, $125; Daukantas Bladas ir 
Zuzana, $600; Empakeris Donatas, $45; Kasperienė Danutė atm.įn.: jm. 
UrbŠaltls K. Ir S., $25; Prasfciūnlehe Ona atm.jn.: įm. Bulviai J. ir D., 
$25; SkudŽlnskienė Adolfina atm.įn.: įm. Bulviai J. Ir D., $25.
Kovas Bronius, $50.
Baltrėnene Uršulė, $75; Belgą Kazys ir Sofija, $300; Dovelnls Juozas 
ir Danutė, $250; Matekūnas Petras Ir Aleksandra, $250; Puzlnas dail. 
Povilas atm.įn.: Puzlnas Austrą, $950; Raulinaitytė Jūratė DDS, $100; 
Sadauskas Linas Ir Dalia, $50; Šarka Vincas ir Vaclovą atm.įn.: Černiene 
Izolda, $650; Šenbergas Apolonla, $100; Štokas Alfons Ir Laimė. $50.
X, $625.
Čečkus Povilas atm.įn.: įm. 4 asm., $180.
Augus Victor ir Marcelis, $300; Baldauskas Frank, $100; Bliudnikas 
Petras atm.įn.: Bliudniklenė Stefa, $400; Čižikas Balys atm.įn.: ČiŽikaltė 
Bronė, $2,300; Daugirdas Jonas ir Ona, $200; Grigaitis Jonas ir Ieva 
(mirusi), $500; Grybinas Tomas Z., $100; X. $1,200; Juzelskis Antanas 
ir Stasė (mirusi), $1.200; Kapoclunas Vincas atm.įn.: Kapociunas Marija, 
$100; Katarskis kun. Vaclovas, $1,800; Kezienė Eugenija, $1,300;
Kiorys Petras ir Jadvyga, $700;
Klosis Walter, $165; Lapatinskas Vytautas ir Alice, $600; Latvėnas 
Alfonsas ir Ona atm.įn.: Latvėnas Rimas, $200; Kun. Vladas Mironas 
atm.įn.: Mironaitė dr. Ona, $1,900; Paliulis Juozas ir Jadvyga, $700;
Pikelis Eduardas atm.įn.: suaukota laidotuvėse, $125; P.L.P. "Antano 
Smetonos" Karo Mokyklos XIX Kadro Karininkų Laidos atm.įn.: Masiokas

1991 m. sausio mėn. - tęsinys

Bronius, $100; Raugas Balys ir Marija, $300; Rociūnas Englert ir 
Ligija, $100; Rudaitis dr. Zigmas (miręs) ir Marcelė, $1,245;
Slaurusaitls John J., $100; Steikūnas Al, $100; Tumas Adomas atm.įn.: 
Tumienė Veronika, $605; ValeŠka Edward Daniel: įm. tėvai Valeška 
Edward ir Marcelis, $100; Vitkus-Kazimieraitis Juozas atm.įn.: Vitkus 
Valerijonas, $1,010; Žukauskas Elly, $300; Žygienė Nijolė atm.įn.: 
Kavaliūnas Arūnas, $100,

1 X $125 Lietuvių Padėkos Paminklo Fondas: atm. Dovydaitis Vincas, Antanas
Jucėnas, Konstancija Staras, Marija Šalkauskas ir kun. Andrius 
Senkus, $6,900.

1 X $150 Gurėnas Bronius ir Marija, $1,350.
6 X $200 Angelelka Bronius ir Juzė, $610; Barauskas Kazimieras (miręs) ir

Ona, $300; Ivanauskas Mikalojus atm.įn.: Ivanauskas Elena, $200; 
Kankus Leonas ir Stasė, $1,400; Sulaitis Alfonsas ir Anelė, $200; 
Valančius Liudas ir Emilija, $200.

1 X $250 Musteikis A., $250.

3 X $500

1 X $800

3 X $1,000

1 X $5,000

Druseikis Petras ir Julija atm.įn.: Druseikis Algimantas, $3,025;
Jaksevičius Algirdas atm.: JakseviČien'e dr. Janina, $2,100; Prackaila 
Mindaugas, Nijolė, Aldona: Prackaila-Bigelis Agnės, $750.
čiurlys Petras Kajetonas ir Marjona atm.jn.: Čiurlys Kazys, Emllia 
ir Petras, $600.
Barkauskas Stepas ir Alexandra, $1,000; Minelga Jonas, Testamentinis 
palikimas, $1,100; Račkauskas kun. Antanas, Testamentinis palikimas, 
$3,000.
X stipendijų fondas, $10,000.

I B viso $15,870.00

1991 m. vasario mėn.
2 X $10 Pajeda Elena, $10; Zelvis Bertha, $15.
2 X $15 Beinar dr. Peter, $15; Bublys Algimantas V., $40.
1 X $20 Vailokaitis Julija. $150.
4 X $25 Krasauskas kun. Rapolas, $175; Raila Neringa, $325; Stirbienė

Zofija atm., $225; Tunkunaa Edmund, $25.
8 X $50 Augonis Stasys, $700; Chalnausldenė Kleopatra atm.įn.: Chalnas

Viktoras, $50; Gineitis Henrikas ir Marija, $200; Lietuvių Padėkos 
Paminklo Fondas: Banys Paulina, $6,950; Penikas Domas atm.įn.:

1991 m. vasario mėn. - tęsinys

Peniklenė Teodora, $550; Tuskenis Kazys, $50; Valiuškytė Elena 
Gaja: $155; Vanšauskas Mykolas ir Laima, $250.

1 X $60 Navickas Petras, $600.
1 X $95 Briedis dr. Juozas atm.: Baras Stasys ir Elena $50, Rulis M. $25 ir

2 kiti asm., $2,370.
18 X $100

1 X $180
6 X $200

1 X $250
1 X $380

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

Matas realtors NCRMLS

3 X $300
6 X $500

2 X $1,000

1 X $2,060

2412 CEDARWOOD ROAD 
PEPPER PIKE, OH 44124

(216) 473-2530

18021 MARCELLAROAD 
CLEVELAND, OH 44119 

(216) 486-2530

ADV. VYTAS MATAS - teisinis patarėjas

Adomaitis Jonas atm.: Adomaitienė Ona, $410; Brizgys Petras ir 
Emilija, $500; Jasas Adomas ir Zuzana (mirusi), $1,104; Jasiūnas 
Vincent atm.įn.: Jasiūnas Mrs. V., $100; Juras Jadvyga atm.įn.: 
Juras Danutė, $100; Kiaunė Kazimieras ir Emllia, $225; Klova Vincas, 
$3,500; Lembertas Vitalis ir Danutė, $710; Liaugaudas Pranas atm.įn.: 
Liaugaudienė Eugenija, $525; Liorentas Algirdas atm.įn.: Liorentas 
Jonas, $1,300; Liorentas Jonas, $1,400; Pakštas Balys (miręs) ir 
Emilija, $600; Pellett Judy, $100; Puškorienė Dalia, $100; Raila Bronys 
ir Daneta, $900; Urbonas Antanas ir Vanda, $200.
Šaulys prel. Kazimieras atm.įn.: Šaulys Vacy$ $2,297.10. 
Bartoševičius Eugenijus atm.įn.: Bartoševičius Eugenija, $3,300; 
Černius Kazys ir Filomena, $4,300; Kezienė Eugenija, $1,500; Lands- 
bergytė-Veillon Irena, $900; Petrauskas Pranas ir Vincas atm.įn.: 
Petrauskas Vladas ir Juze, $200; Varnelis Apolinaras ir Jadvyga 
(mirusi), $4,900.
Druseikis Algimantas, $1,700.
Augustaltls Jurgis atm.įn.: Vesco Oil Corp. $50, Astašaitis B. $25, 
Demmer J. $25, Llth. Chamber of Commerce $25, Petrulienė O. $25, 
Petrulis A ir G. $25, Petrulis M. ir S. $25, Petrulis V.ir M. $25. 
Zaparackas A. ir Y. $25 ir 6 kt. asm., $410.
X $300; X $300; X $300.
Lietuvos Savanorio Fulgento Janonio ir žmonos Marijos stipendijų 
fondas, $28,500; Klausa Juozas ir Marija, $500; X, $500; Punkris 
Edvardas atm.įn.: Punkris Marijona, $500; Rumbaitls Mečislovas ir 
Janina, $1,100; Slivinskas Juozas ir Elzbieta, $1,000.
Valentukevičius Ferdinandas, testamentinis palikimas, $1,000; Vengris
Jonas ir Ona, $2,000.
Nemickas Romualdas atm.: Dr. Prasad ir Kamala Tummala $200, Biskls
Gediminas $100, P. Stecy, L. Davis $100, dr. Edwin Feldman $100, 
Gastroenterology Assoc. $100, dr. ir p. Gianfrancisco $100, dr. William 
Jonės $100, Sal Lorefice ir p. $100, Cardiac Assoc. $100, dr. James 
Schiappa $100, Baras Stasys ir Elena $50, Carballo dr. nedro $50,

(Nukelta į 9 psl.)
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Vėl skaudi žinia
A.A. Inž. Vytautas Eikinas

Vytautas Eikinas MP tarnyboje

Dar neseniai Bostone at
siskyrė su šiuo pasauliu po
etas Stasys Santvaras, o va, 
po dvi jųsavaičių širdies 
smūgio ištiktas mirė inž. 
VYTAUTAS EIKINAS.

Vytautas Eikinas biržie
tis, su tėvais atvyko į šį kraš 
tą 1950 m. Kaip jaunuolį, 
gimusį 1930 m. pašaukė į 
JAV kariuomenę ir išsiuntė 
į Vokietiją, į Amerikos armi 
jos bazę Munchene. Jis, 

1991 m. vasario mėn. - tpainys

KaneUakos K. ISO. Kisielius dr. Tomas ir Rita. 150. Kviklys Bronė ir 
Danguole 150. Lukas Vincas ir Ramune 150, Mateika dr. P. ir ponia 
150, Saulis Algis ir Aušra $50, Šmulkštys Liudas ir Rūta $50, Viktorą 
Audrius ir Lidija $50, Sullivan S. B. $35, Lies B. E. $30, Striupas L. 
$30. Braun dr. L. L. $25, Hogenkamp L. $25. Korronas R.ir D. $25. 
MorganolU dr. ir p. J.C. $25. Neri dr. G. ir p. $25, Parikh V. G. $25, 
Hiese M. $25 ir 11 kt. asm., $2,160.

1 X $3,000 Aušiūra Petras atm.: Ausiūra Aldona, $3,400.
1 X $5,216.42 Galminas Josephine, testamentinis palikimas, $5,218.42.

IŠ viso $20,491.42

Lietuvių Fondo pagrindinis kapitalas 1991.11.28 pasiekė *5,215,761 dol. Gautomis palū
kanomis parėmė lietuvišku švietimu, meną, kultūrą ir jaunimą 2,787,588 dol.

Palikimai sudaro svarbią Lietuvių Fondo daŲ. Ife viso palikimais gauta 1,536,834.

Sudarykime testamentus ir bent dalį turto palikime Lietuviu Fondui. Testamente 
įrašykime tikslų pavadinimai

■LITHUANIAN FOUNDATION, INC. A NOT-FOR-PROFIT TAX EXBMPT 
ILLINOIS CORPORATION, CHICAGO. IL."

Visi remkime Lietuvių Fondą nes gautomis palūkanomis remiama lietuvybė.MMMIHINMOMHIIMIIIMMIlIlIlimillUMlIHIlIlIlIflIlIlIlIinillllliiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
SPECIALI EKSKURSIJA 1 LIETUVĄ

IV Pasaulio Lietuvių Sporto Šventė 
Liepos 24 - Rugp. 6 d.

CLEVELAND - N.Y. - HELSINKI - VILNIUS - KAUNAS 
Ekskursiją koordinuoja Vytautas A. Staškus 

(216) 991-3321 arba (216) 486-2475
TRAVEL AGENTS INTERNATIONAL

Van Aken Center, 20320 Farnsleigh Road 
Shaker Heights, Ohio 44122

DOOR TO DOOR
PARCEL SERVICE TO &

- UKRA1NE - LITHUANIA - LATVIA - ESTONIA 
BYELORUSS1A - MOLDAVIA - CRIMEA

• Money LENINGRAD, MOSCOW
. yye send parcele wlth used and new clothlng

. Car sales m|n|mum 6kg or 12|b8. NO MAXIMUM L1MIT
• Fiower deiivery • Standard food parcele - regula* and express

b y;
INTERPOSTMIR CO.
i įikKi ifflffTOtgfnflniTfflBJik vi bmij

%

kaip stambaus kūno sudėji
mo ir geros išvaizdos, buvo 
paskirtas į karo policiją 
(MP). Jam teko tampytis su 
Amerikos kariuomenės gir
tais kariais, tempiant juos iš 
vokiečių užeigų.

Grįžęs iš kariuomenės - 
Vytautas nėjo į fabrikus 
dirbti, bet siekė profesijos, 
įstojo į Northcastem Univcr 
sitetą studijuoti statybą, bet 
jį viliojo ir mechanika. Tat 

jis perėjo į Wentworth In
stitutą studijuoti mechani
kos inžinerijos. Mokslą bai 
gęs gavo darbą Corrigan 
Eng. Co. Ir kaip konvejerių 
inžinierius - specialistas bu
vo nusiųstas į Jugoslaviją. 
Po kiek metų darbo jo dar
bovietė iš Bostono išsikėlė. 
Vytautas nenorėjo palikti 
savo tėvų ir draugų, liko 
Bostone dirbti Stone ir 
Webster Eng. bendrovėje, 
kaip instrumentacijos inži
nierius.

Turintis stiprų ir gražų 
baritono balsą jis priklausė 
komp. Juliaus Gaidelio vyrų 
ir mišriam chorui ir vyrų 
sekstetui. O paskutiniu lai
ku priklausė ir Brocktono 
Sv. Kazimiero parapijos 
chorui (ilgus metus jo pir
mininkas) bei Bostono Vyrų 
sekstetui.

Vytautas, būdamas geras 
sportininkas, įsteigė Bosto
no sporto klubą ir įjungė vi
są lietuvišką jaunimą. Dar 
praėjusiais metais surengė 
lietuvių sporto šventę Bosto 
ne, kurioje dalyvavo Ameri
kos, Lietuvos, Kanados, 
Australijos ir kitų kraštų lie
tuviai sportininkai.

Šių metų vasarą planavo 
su savo klubu vykti Lietu
von į ten rengiamą sporto 
šventę.

Vytautas priklausė Lie
tuvių piliečių draugijai ir 
ėjo pirmininko pareigas, 
Kredito Unijoj Taupa kaip 
vicepirmininkas, inžinierių 
- architektų sąjungoj kaip 
v-bos narys ir kitose organi
zacijose kaip nepaskutinis 
narys. Visur, kur tik plikiau 
sė, visuomet buvo paslau
gus ir Sąžiningas.

Vytauto netikėta mirtis 
sukrėtė visą Bostono apy
linkę. Skaudi žinia pasiekė 
visus N. Anglijos lietuvius. 
Niekas neįsivaizduoja ko
kios nors iškylos ar choro 
gastrolių be Vytauto su akor 
dijonu.

Visi, kurie jį pažinojo, 
su juo turėjo reikalų (o jų 
buvo labai daug), buvo su
krėsti, ypatingai jo brangioji 
mama Ona Eikinienė, žmo
na Dana, dukros Audra ir

Vytauto Eikino laidotuvės Iš kairės: brolis Romas, motina Ona Fikinienė, dvi dukterys, o viduryje 
žmona Dana

DAUG NAUJŲ ĮVYKIŲ BOSTONE
Folklorinis festivalis
Balandžio 19-21 d.d. 

Naticke, MA. vyko kasme
tinis Naujosios Anglijos 
įvairių tautų folklorinis fes
tivalis NEFA. Meninę pro
gramą atliko Bostono Litua
nistinės mokyklos šokių ra
telis, vad. Rūtos Mickūnie- 
nės ir Linos Šubatienės ir 
liaudies šokių grupė "Sam- 
būrys", vad. Rūtos Mickū- 
nienės. Lietuviškų patieka
lų stalą organizavo Gema 
Phillips. "SOS - Vaikai" 
valdybos vice-pirm. Marija 
Tovares-Ashmanskas vado
vavo rankdarbių, suvenyrų 
ir papuošalų pardavimui.

Vėl atvėrė duris 
tikintiesiems

Balandžio 21 d. 10:30

Vilija ir broliai Vladas ir Ro 
mas su šeimomis.

Šermenys vyko Edv. Vai 
tekūno laidotuvių patalpoje. 
Čia buvo susirinkę labai 
daug žmonių. Šermeninėje 
religines apeigas-atliko Šv. 
Kazimiero klebonas kun. 
Petras Šakalys ir tėvas Ra- 
faelis Šakalys, pranciško
nas. Po to sekė paskutinis 
atsisveikinimas, kurį prave
dė dr. Kuncaitis.

Balandžio 24 d. Vytauto 
karstas buvo atvežtas į Šv. 
Kazimiero bažnyčią Brock
tone. Gedulingas mišias at
našavo klebonas kun. Petras

Šakalys, asistuojant kun. A. 
Abračinskui ir tėvui R. Ša
kaliui. Pamaldų metu 
giedo-jo Šv. Kazimiero 
parapijos choras ir sekstetas

Po pamaldų, su labai di- 
delia palyda, Vytautas buvo 
nulydėtas į Kalvarijos kapi
nes Brocktone ir čia palaido 
tas, kur guli jo tėvas.

Mielas Vytautai, tebūna 
tau lengva šios šalies žemė, 
nors tu norėjai mirti Lietu
voje.

Gili užuojauta motinai 
Onai Eikinienei, žmonai Da 
nai, dukroms Audrai ir Vili
jai ir broliams Vladui ir Ro
mui. Vaclovas Senūta 

vai. ryto naujai atremontuo
ta Šv. Petro bažnyčia So. 
Bostone vėl atvėrė duris ti
kintiesiems. Šv. Mišias at
našavo vyskupas Paulius 
Baltakis, O.F.M. ir klebonas 
kun. Albertas Kontautas. 
Mišioms asistavo kun. An
tanas Baltrušiūnas ir kun. 
Albertas Abračinskas, esąs 
pensijoje.

Vyskupas P. Baltakis pa
šventino bažnyčią ir salę bei 
12 kandidatų suteikė Sutvir
tinimo sakramentą. Per Mi
šias giedojo bažnyčios cho
ras, vad. prof. Jeronimo Ka
činsko ir Berklee College 
musikinis choras, vad. prof. 
Anne Pekham. Vargonais 
grojo prof. Jeronimas Ka
činskas, Steven Bergen ir 
Peter Vantine. Skambėjo 
tradicinės giesmės ir J. Ka
činsko, J. Naujalio, V.A. 
Mozarto ir J. Brahmso religi 
niai kūriniai.

Po Mišių, salėje, po baž
nyčia, Vyčiai ir Sodalietės 
parengė vaišes visiems daly 
viams. Gražiai atremontuo
ta Šv. Petro Bažnyčia, salė, 
patobulintos patalpos ir pa
togumai teikia džiaugsmą ir 
pasididžiavimą parapijie
čiams.

Parapijos Tarybos spren
dimu pradėtas naujų parapi
jiečių registracijos vajus. 
Visi kviečiami įsijungti į 
lietuvių parapiją, kad lietu
vių ateitis Bostone būtų už
tikrinta daugeliui metų: St. 
Peteris Lithuanian Parish, 
50 Orton-Marotta Way, So. 
Boston, MA. 02127, tel. 
(617) 268-0353.
Jaunų specialistų ruošimas 

Lietuvoje
Kauno Technikos Uni

versiteto rektorius prof. VIa 
das Domarkas balandžio 21 
d. vakare papasakojo grupei 
susirinkusių bostoniečių 
apie jaunų specialistų, inži
nierių paruošimo pakeiti
mus Lietuvoje, universitetų 
ir mokslo įstaigų perorga
nizavimo problemas ir atsa
kė į klausimus. Susirinki- 

(Nukelta į 10 psl.)

l'l rmj J‘lt 444



10 psl. • DIRVA • 1991 m. gegužės 16 d.

Dalia Šulaitytė - Remienė 
LIETUVIU FONDO ĮGALIOTINĖ

Lietuvių Fondo valdybos 
pirm, pavaduotoja, o dabar 
ir pelno skirstymo komisi
jos pirmininkė Marija Re
mienė, užmezgė kontaktus 
su savo bendradarbe (gal 
net ir giminaite?) Dalia Šu- 
laityte - Remiene ir pakvie
tė Lietuvių Fondo įgaliotine 
Washingtono ir Baltimorės 
apylinkių lietuviams.

Naujoji Lietuvių Fondo 
įgaliotinė Dalia Remienė bu 
vo Chicagos priemiesčių gy 
ventoja ir yfa baigusi Mari
jos mergaičių gimnaziją, 
esančią lietuvių centre, Mar 
ųuette Parke. Lankė lllinois 
universitetą Urbanoje ir ga
vo bakalaurą iš sociologijos 
ir psichologijos. Dirbo Chi
cagos miesto šalpos depar
tamente, o sukūrus šeimą su 
Edmundu Remiu, persikėlė 
į Cincinati, Ohio, ir pradžio 
je dirbo miesto šalpos de
partamente socialinių reika
lų vedėja, o vėliau direktore 
vaikų auklėjimo centre.

Vyrui Edmundui pradė
jus profesoriauti Wittenber- 
go universitete, persikėlė į 
Springfield, Ohio. Čia dir
bo medicinos gydytojų są
jungos centrinėje įstaigoje ir 
taip pat buvo patarėja uni
versiteto užsienio studentų 
grupėms.

Vėliau su vyru persikėlė 
į Maryland ir įsijungė į ame 
rikiečių politinę veiklą - Re 
publican National Commi- 
ttee, etninių grupių reika
lams. 1985 metais paskirta 
federalinės agentūros vir
šininko asistente, vadina
moje Foreign Claims Settle- 
ment Commission of the 
United Statės, kur ir dabar 
tebedirba.

. Lankydama gimnaziją ir 
universitetą 6uvo skautė ir 
priklausė Chicagos Aušros 
vartų tuntui, o dabar yra 
skautė akademike. Atstova
vo Chicagos lietuviams 
Tarptautiniame prekybos 
festivalyje. Dabar yra įsi
jungusi į lietuvių veiklą, 
kad padėtų Lietuvai atgauti 
nepriklausomybę.

Kaip Lietuvių Fondo įga 
liotinė Dalia Remienė IV. 
24 d. Baltimorėje suruošė 
iškiliųjų Lietuvos operos 
solistų Irenos Milkevičiūtės, 

Virgilijaus Noreikos ir pia
nistės Gražinos Landsber
gienės koncertą, į kurį buvo 
nuvykusi ir LF valdybos at
stovė Marija Remienė. Grį
žusi džiaugėsi įgaliotinės 
Dalios Remienės energija ir 
rūpestingumu naujiems įsi
pareigojimams. Dalios Re
mienės asmenyje Lietuvių 
Fondas sulaukė pareigingos 
talkininkės ir rėmėjos.

Naujajai Lietuvių Fondo

AMERICAN EXPORT-IMPORT INC.
Chicago, III. 60441. U.S.A.

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

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

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

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

* Visos kainos įskaitomos [ persiuntimą, 
gavėjas nieko nemoka.

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

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

* Persiunčiame pinigus - tiesiog iš rankų l 
rankas jūsų norimam asmeniui.

* Pasiunčlame gėles
* Parduodame automobilius visoje Rusijoje 

pristatome mamo
Mūsų Centrinis Biuras JAV

R & RINTERPOSTMIR CO.
1055 Broadway, 

Buffalo NY 14212 
Tel. (716) 894-9880

Marąuette Funerai Home 
2533 VVest 71st Street 
Chicago, lllinois 60629 

l-(312)-476-2345

Hills Funerai Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Hills, lllinois 60465 

708-430-4455

Visus laidotuvių namus galite pasiekti 
skambindami l-(312)-476-2345

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

įgaliotinei Daliai Remienei 
linkime sėkmingai telkti įna 
šus ir, reikalui esant, atsto
vauti Lietuvių Fondą.

Sostinės Washingtono 
aplinkoje vis daugiau ir dau 
giau įsikuria lietuvių profe
sionalų jaunos šeimos, ku
rios dar nėra įstojusios į LF 
nariais ir nepakankamai pri
sideda prie lietuvybės išlai
kymo, nors Lietuvos laisvės 
siekiuose jų veikla yra pasi
gėrėtina.

Kviečiame sostinės ir 
apylinkių lietuvius koope
ruoti su Lietuvių Fondo įga
liotine Dalia Remiene ir 
remti jos pastangas, augi
nant pagrindinį kapitalą, 
kad gaunamomis pajamo
mis dar stipriau būtų galima 
pagelbėti išlaikyti lietuvybę 
išeivijoj ir atgimstančioje 
Lietuvoje.

Dalia Remienė pasiekia
ma vakarais ir savaitgaliais 
šiuo adresu:
1614 EBBOTSPL., 
CROFTON, MD. 21114, 
tel. 301-721-3955, 
darbo metu - 202-208-4884.

(aj)

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE
FUNERAL HOME

Petkus Funerai Home 
1410 South 50th Avenue 

Cicero, lllinois 60650 
708-863-2108

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

Cicero, lllinois 60650 
708-652-1003

DONALD M. PETKUS 
LAVVRENCE C. GASUNAS

KĄ SVARSTĖ VLIKO VALDYBA
VLIKO valdyba priėmė 

dėmesin VI. Šoliūno prisius 
tą VLIKO statuto pakeitimą 
ir kvietė narius susipažinti 
su pakeitimais.

Valdyba nutarė ir toliau 
remti Pasaulinės Pabaltiečių 
Santalkos veiklą Europoje. 
VLIKUI atstovauja A. Vens 
kus ir K. Dikšaitis.

Valdyba priėmė 1991 m. 
išlaidų sąmatą kurią patieks 
Tarybai patvirtinti.

VLIKO PIRMININKAS 
TARĖSI SU E.
DERWINSKI

1991 m. balandžio 29 d. 
dr. K Bobelis turėjo ilgesnį 
pasimatymą ir pasikalbėji
mą Lietuvos reikalais su Ve 
teranų administracijos sek
retoriumi E. Dervvinski. 
Sekretorius Dervvinski yra 
senas lietuvių draugas ir 
vienas iš stipriausių Lietu
vos reikalų gynėjų JAV-se. 
Jo pasiūlymas: lietuviams 
reikėtų rimtai, vieningai 
veikti per JAV Kongresą, 
administraciją, spaudą ir t.t.; 
Iš mūsų veiklos reikėtų iš
jungti emocijas ir pareški- 
mus prieš JAV prezidentą ir 
administraciją, nes tai ken
kia mūsų tikslo atsiekimui.

JAV pozicija yra aiški - 
Lietuvos okupacijos nepri
pažįsta, remia lietuvių lais
vės aspiracijas ir yra tik lai
ko klausimas kol Lietuva 
bus laisva. JAV administra
cija dirba ta kryptimi ir yra 
daroma kiek šiandieninėje 
tarptautinėje politinėje pa
dėtyje galima padaryti.

DR. K. BOBELIS TARĖSI 
SU P. GOBLE

Dr. K. Bobelis ir P. Go
ble, Amerikos Valstybės 
Departamento Pabaltijo rei
kalų skyriaus vedėjas ir spe
cialus patarėjas sovietų tau
tybių reikalams, ilgesniame 
pasikalbėjime, š. m. balan
džio 30 d., aptarė einamo
sios politikos reikalus lie
čiančius Lietuvos siekimą 
atgauti laisvę ir nepriklau
somybę. Tuo reikalu P. Go
ble pateikė eilę sugestijų. 

(ELTA)

BOSTONE...
mas įvyko inž. Brutenio ir 
Irenos Vcitų namuose. Sve
čio priėmimu rūpinos inž. 
Donatas ir Saulė Šatai.

1991 KELIONĖS l 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 į

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

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

Baisiojo Birželio 50-ties 
metų minėjimas 

Birželio 16 d. 4 vai. p.p.
Bostono Šv. Kryžiaus Kate
droje bus laikomos Šv. Mi
šios minint tragiškas 1941 
m. birželio dienas, trėmi
mus ir 1991 m. sausio 13 d. 
kruvinąjį sekmadienį. Šv. 
Mišias atlaikys kardinolas 
Bemard Law, vyskupas Pau 
liūs Baltakis, kun. Kazimie
ras Pugevičius, klebonas 
kun. Albertas Kontautas. 
Tikimasi atvažiuosiant Lie
tuvos vyskupui Juozui Že
maičiui. Sudarytas 11 as
menų org. komitetas. Pirm. 
Brutcnis Veitas, kviečia vi
sas Naujosios Anglijos pa
rapijas bei kolonijas kuo 
skaitlingiau dalyvauti Mi
šiose.

Tapybos darbų paroda
Gegužės 13-25 d.d. Cam 

bridge Public Library, 449 
Broadway įvyks Elenos Va- 
siliūnienės tapybos darbų 
paroda. Gegužės 15 d. 4 
vai. p.p. vyks priėmimas ir 
supažindinimas su tapytoja 
ir jos darbais.
Minėjo Černobylio pasėkas

Balandžio 26 d. Boston 
City Plaza lietuviai kartu su 
ukrainiečiais paminėjo Čer
nobylio katastrofos 5 metų 
sukaktį. Buvo pagerbti žu
vusieji, išvardinti kenčian
čios aukos ir nuostoliai Uk
rainoje ir Lietuvoje. Vaikai 
Boston Common parke pa
sodino medelį, simbolizuo
jantį gyvybę ir viltį.

L.Ž.

A.a. V. Eikino pagerbimas
Š.m. gegužės mėn. 1 d. 

"Grandies" sporto klubo na
riai,Lietuvių Amerikos Pi
liečių draugijos patalpose 
suruošė, savo tarpe, nesenai 
mirusiam savo pirmininkui 
a.a. V. Eikinui pagerbimą. 
Pagerbimo metu Alg. Ska- 
beikis kalbėjo apie velionies 
veiklą sporto organizaci
jose. Susirinkusieji pasida
lino prisiminimais apie bu
vusį pirmininką, aptarė toli
mesnė klubo veiklą ir sugie
dojo "Lietuva Brangi". Pa
gerbimui vadovavo Č. 
Kiliulis (k.n.)



• IRENOS MILKEVI
ČIŪTĖS, Virgilijaus Norei
kos ir Gražinos Landsber
gienės koncertas Clevelan
de, sutraukė netoli 500 klau 
sytojų. Koncertas buvo, 
kaip ir kituose miestuose, 
graži meninė šventė. Apie 
koncertus yra rašąs prof. J. 
Kačinskas iš Bostono ir šia
me numeryje Petras Maželis 
iš Los Angeles. Nieko gra
žesnio ir mes negalėtume 
parašyti.

• MIRĖ ONA JASIU- 
KYNIENĖ - BARTKU- 
VIENĖ ilgesnį laiką gyve
nusi Newbury, Ohio. Buvo 
pašarvota Jakubs laidotuvių 
namuose ir gegužės 8 d. pa
laidota visų Sielų kapinėse. 
Liko vyras Petras Bartkus, 
dvi dukterys - Genė Piktur
na ir Roma Butkus, keturi 
anūkai ir du proanūkai, vie
na sesuo Amerikoje, viena 
Kanadoje, keturios seserys 
ir brolis Lietuvoje.

. VILNIAUS MIESTO 
GREITOSIOS PAGALBOS 
DIREKTORIUI Juozui 
Pranckevičiui lankantis Cle
velande, visuomeninkės In
gridos Bublienės ir pusbro
lio E. Pranckevičiaus inicia
tyva, buvo priimtas Cleve
lando miesto greitosios pa
galbos commissionieriaus 
Bruce R. Shade, EMS Co- 
ordinatoriaus Marilyn I. 
McNutt ir Educational su
pervisor Clarence Moore ir 
supažindintas su Clevelan
do miesto greitosios pagal
bos sistema. Priėmime, 
greitosios pagalbos Commi- 
ssionierius Bruce R Shade 
įteikė Juozui Pranckevičiui 
Parmedic "Emergency Ca
re" knygą, Jis yra ir minėtos 
knygos autorius. Įteikda
mas pažymėjo, kad Juozas 
Pranckevičius yra trečias 
asmuo, kuris gauną tą kny
gą-

Iškvietus greitąją pagal
bą pas ligonį, Juozui Pranc
kevičiui teko kartu daly
vauti suteikiant ligoniui pir
mąją pagalbą ir nuvežant į 
Mt. Sinai ligoninę Justice 
Center buvo supažindintas 
kaip paruošiami greitosios 
pagalbos darbuotojai ir ne
laimės metu ryšio palaiky
mas su Clevelando miesto 
policija.

Clevelando miesto City 
Hali buvo priimtas miesto 
public safety direktorės Ca- 
rolyn W. Allen ir miesto me 
ro asistento, kuris Juozui 
Pranckevičiui įteikė Cleve

lando miesto raktą. Taip 
pat buvo priimtas ir supažin 
dintas su viena didžiausios 
Ohio valstijoj privačios ben 
drovės greitosios pagalbos 
sistema PHYSICIAN AM- 
BULANCE prezidentu Ro- 
nald C. Hess. Taip pat su
sitiko su Clevelando lietu
vių veikėjais.

Tikiu, kad apsilankymas 
Vilniaus miesto greitosios 
pagalbos direktoriui Juozui 
Pranckevičiui Clevelande, 
bus naudingas ne tik jam pa 
čiam asmeniškai, bet gali 
būti naudingas ir Vilniaus 
miesto greitajai pagalbai.

E.P.

• ŽUVININKŲ KLUBO 
AUKOS. 1962 metais įsi
kūręs Lietuvių Žuvininkų 
Klubas (Litts Anglęrs Club) 
jau kelioliką metų aukomis 
remia lietuvišką veiklą.

Šiais metais Klubas au
kojo 600 dol. iš Lietuvos at
vykusiam dainos vienetui 
STUMBRAS. Clevelando 
lietuvių sporto klubui ŽAI
BAS žuvininkai aukojo 500 
dol. kelionėj į Lietuvą.

Vidas P. Tatarūnas

• KVIEČIAME Į KE
LIONĘ. IV-ji Pasaulio Lie
tuvių sporto šventė vyks Lie 
tuvoje, liepos 27 - rugp. 4 
dienomis. Varžybos bus 
įvairiuose miestuose, atida
rymas Kaune, šventės užda
rymas Vilniuje.

Kauno miesto turizmo ir 
komercinio centro vadovy
bė, drauge su Travel Agents 
International, Cleveland, 
Ohio, kviečia visus sporto 
mėgėjus į šią ypatingą šven
tę. Speciali ekskursija, per 
Helsinki, Vilnių į Kauną, iš
vyksta liepos 24 ir grįžta 
rugpjūčio 6 d. Apsistojame 
Kauno miesto turizmo ir ko 
mercinio centro viežbutyje 
'Lietuva'.

Travel Agents Intema- 
tional kelionių agentūros at
stovas V. A. Staškus yra 
šios ekskursijos koordinato
rius. Jeigu planuojate vykti 
į šią sporto šventę, kviečia
me kuo greičiau registruo
tis, skambinant (216) 991- 
3321 arba (216) 486-2475.

APARTMENT FOR RENT 
LAKE SHORE -185 St. Area 
Large, modern, 1 bedroom 
apt. Appliances, air cond., 
nevv carpeting. Garage incl., 
Ouiet bldg. No pets.Lease. 
$325 Per Month.

Telf. 338-3205

DIRVA • 1991 m. gegužės 16 d. • 11 psl.

Clevelande koncertavo solistės Aldona Vilčinskaitė ir Aldona Krikščiūnaitė. Iš kairės pianistė 
Grualė Trutnevytė, skulp. Juras, A. Vilčinskaitė, kun. G. Kijauskas S.J., A. Krikščiūnaitė, V. Apanius ir 
N. Kersnauskaitė. V. Bacevičiaus nuotr.

Pianisto, Clevelando 
universiteto profesoriaus, 
Andriaus Kuprevičiaus, 
fortepijono rečitalis įvyks 
gegužės 19 d. - sekmadienį, 
8 vai. vakaro Clevelando 
Universiteto muzikos ir ko
munikacijos centre.

Programoje Šopeno kū
riniai.

PARENGIMAI
1991 m.

• GEGUŽĖS 27, Amerikos ir lie
tuvių veteranų prisiminimas ir pa
gerbimas. Mišios ir pusryčiai šv. 
Jurgio parapijoje.

• BIRŽELIO 9 d. - Birželio 
minėjimas. Rengia lietuviai latviai 
ir estai.

• BIRŽELIO 29 d. Cleveland 
Lietuvių Kultūrinių Darželių tradi
cinė — vakaronė 6:00 v.v. Gwinn 
estate, Bratenahl, OH.

• LIEPOS 14 d. Clevelando pen
sininkų klubo gegužinė įvyks Lie
tuvių namų patalpose.

• LIEPOS 28 d. sekmadienį 
12:00 vai. po piet, Žalgirio šaulių 
kuopa rengia gegužinę prie ežero - 
Bcachland Park Ass. - 17815 Can
terbury Rd.

• RUGPIŪČIO 4, tradicinė ra- 
movėnų gegužinė žurnalui "Karys" 
paremti, įvyks prie ežero tarp Land- 
seer ir Canterbury gatvių. Pradžia 
12 vai. pietų metu.

• RUGPJŪČIO 18 d. Clevelando 
Lietuvių klubo tradicinė gegužinė 
įvyks Kroatų sodyboje.

• RUGSĖJO 8, Šiluvos šventė 
šv. Jurgio parapijosje.

•RUGSĖJO 28 d. Pabaltiečių 
vakaras Lietuviu namuose. Rengia 
lietuviai, latviai ir estai.

• SPALIO 5-6 Lietuvių Dienos. 
Rengia LB Clevelando apylinkės 
valdyba.

• LAPKRIČIO 10, 11:30 vai. šv.

PIRKDAMI
AR PARDUODAMI 

NAMUS FLORIDOJE
Fl Lauderdale ir kitose 

Atlanto apylinkėse, kreipki
tės pas EDMUNDĄ CAPĄ 
Century 21 - Choice Realty. 
Tel. (305 943-0946 arba 

1-800-462-3028.

Vykstantiems i LIETUVĄ!
Kauno miesto centre, nebran

giai išnuomojamas gerai įreng
tas trijų miegamųjų butas. 
Kaina - pagal susitarimą (pi
giau, kaip vlešbutyje).Smulk. inf.

tel, (213) 394-2776, LA 
įsao

• IŠNOMUOJAMA dvie 
jų miegamų apartmentas 
Eucid, Ohio. Tel. 481-4169.

Jurgio parapijos Mini-Festivalis 
parapijos salėje.

• LAPKRIČIO 23, Lietuvos ka
riuomenės atsikūrimo minėjimas 
Lietuvių Namų viršutinėje salėje. 
Rengia Clevelando ramovėnai.

• GRUODŽIO 24, Bendros 
Kūčios 9:30 v.v, Šv. Jurgio 
parapijos salėje.
1992 M.

•BALANDŽIO 25 d. Grandi
nėlės parengimas.

Iii Taupa
Lithuanian Credit Union 

Lietuvių ‘Kredito Kooperatyvas 

767 Lašt 185th Street

Ctevetand, Ohio 44119

(216) 481-6677

Įsikūręs Nuosavuose Namuose

Taupykite ir Skoiinkitės vieninteliame lietuvių kredito 
kooperatyve Ohio valstijoje.

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

Visi Bankiniai Patarnavimai

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

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

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

”* Kiekviena taupomoji sąskaita Merallnte valdžios "* 
apdrausta Iki $100,000.

Mūsų Tikslas: Na painu, bot sąžiningas patarnavimu.

JAKUBS AND SON 
Laidojimo Įstaiga 

Delio L, WillioM J. $r., 

Wilii«M J. Jokobs Jr. ir 

Barbora Jokebs Scbmidt
Licenziįuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

936 East 16th Street, ŪmM, Obe 44119 
Tel. (216) 5311771

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

liams pastatyti.

**•
PATIRTIES DOVANA
Baigiant 50-ties metų 

vedybinį gyvenimą žmona 
pareiškė: "Dar prieš ženatvę 
aš kalbėjau, o jis klausė. 
Po, to jis kalbėjo aš klau
siau, dabar abu kalbame, o 
kaimynai klauso."

•e*

J J



DIRVA
ĮVYKIŲ KRONIKA

VILTIES DRAUGUOS 
PRANEŠIMAS

Vytautas Meškauskas, il
gametis Dirvos bendradar
bis, Vilties Draugijos valdy
bai pranešė, kad toliau Dir
vai negalės rašyti. Valdyba, 
už ilgų metų darbą jam pa
reiškė padėką.

*

Jau anksčiau iš Vilties 
Draugijos valdybos pasitrau 
kus Dr. Viktorui Stankui, jo 
vieton pakviestas pirmas 
kandidatas Antanas Mažei
ka, gyvenantis Los Angeles, 
Calif.

***

DIRVOS REDAKCIJA 
ATSIPRAŠO

Bendradarbių ir skaityto
jų, kad dėl svarbesnių žinių 
gausumo, kai kuriuos raši
nius turime nukelti į kitą 
Dirvos numerį. 

***

AŠTUNTĄ KARTĄ!
LIETUVĄ

Dr. Antanas Butkus ge
gužės 10 d. vėl išvyko į Lie
tuvą. Šį kartą, ten būdamas 
rūpinsis Dirvai surasti naujų 
rašto ir nuotraukų bendra
darbių, o taip pat Dirvą at
stovauti visuose svarbes
niuose Lietuvos įvykiuose.

**♦

SVEIKINAME NAUJUS 
DIRVOS SKAITYTOJUS

Esame rašų, kad Dirvai 
labai reikia naujų skaityto
jų. Ir štai, praėjusią savaitę 
jų atsirado keli.

Ilgametė Dirvos skaity
toja Aldona Pintch, atnau
jindama Dirvos prenume- . 
ratą, pridėjusi 10 dol. auką, 
užsakė Dirvą savo draugei 
Genei Juodikienei, Chica
goje.

Angelė Jonynas iš Meri- 
den, Ct. pati užsiprenume
ravo Dirvą sau ir dar drau
gei Eugenijai Petrini. Taip 
pat pridėjo ir 5 dol. auką.

Naujai Dirvą užsisakė 
Elena Lawrence iš Sulmar, 
CA.

Birutė Bagdanskis iš Au- 
bum Hills, MI. Natalija Ka
minskienė iš Euclid, Ohio.

Dėkojame ir sveikiname, 
iš vardų spręsdami, kad vi
sos skaitytojos yra moterys. 
Lauksime atsiliepiant ir 
mūsų vyrų.

GRAFIKOS IR 
AKVARELIŲ 
VARŽYTINĖS

Balzeko Lietuvių Kultū
ros Muziejus ir Lietuvos 
Kultūros Fondas rengia pir
mąsias šiuolaikinės lietuvių 
grafikos ir akvarelės varžy

tines Amenkoje. Keturias
dešimt devyni Lietuvos dai
lininkai pateikė varžytinėms 
šimtas septyniasdešimt vie
ną darbą. Surinktas pelnas 
bus skirtas Lietuvos Kultū
ros Fondo projektams pa
remti, tarp kurių vienas iš 
svarbiausių yra išeivijos kul 
tūrinio palikimo išsaugoji
mas ir pargabenimas į Lie
tuvą.

Iškilmingas varžtytinių 
parodos atidarymas įvyks 
Balzeko Lietuvių Kultūros 
Musiejuje šeštadienį, gegu
žės 11 d., 4 v.p.p., o varžy
tinių pradžia gegužės 27 d., 
2 v.p.p. Bus išleistas Lietu
voje paruoštas katalogas. 
Kūrinių kainas galima siū
lyti jau prieš varžytines, pa
rodos metu.

***

DR. JONO ŠLIŪPO 
MINĖJIMAI LIETUVOJE 

"Dirvoje", balandžio 11 
d., buvo rašyta apie įvyku
sius ir planuojamus dr. Jono 
Šliūpo 130 metų minėjimus 
Lietuvoje - Šiauliuose, Pa
langoje, Kaune ir Vilniuje.

Ką tik gautas laiškas iš 
istorijos mokslų dr. Alf. Ei
dinto kviečiantis apsilankyti 
Lietuvos Mokslų Akademi
jos, Lietuvos Istorijos Insti
tuto ruošiamoje Aušrininko 
dr. Jono Šliūpo 130-tųjų gi
mimo metinių konferenci
joje. Pranešimus skaitys L.
M. A. Lietuvos Istorijos, 
Lietuvos filosofijos, socia- 
logijos ir teisės institutų bei 
Vilniaus universiteto moks
lininkai.

Konferencija planuoja
ma gegužės 15 d. (jeigu leis 
politinės aplinkybės). Lie
tuvos Istorijos Instituto ad
resas: T. Kosciuškos g-vė 
30, Vilnius 2326000. 
Telefonas: 614436

***

LIETUVIŲ STUDIJŲ 
SAVAITĖ

Šią vasarą bus Dainavoje 
rugpjūčio 4-11 dienomis. 
Registruotis ir kambarius 
užsisakyti prašome pas Joną 
Vasarį, 979 Prochl Dr., 
Barberton, OH 44203. 
Tel. 216-644-7411. 
Registracijos mokestis 15 
dol. šeimai.

Kviečiama visa lietuvių 
visuomenė. Rengia Lietu
vių Fronto bičiuliai.

***
LIETUVOS KULTŪROS

FONDO ŠIAULIŲ
KRAŠTO TARYBOS 

PAREIŠKIMAS
Tarybų Sąjunga pradėjo 

atvirą agresiją prieš Lietu
vos Respubliką, teisėtą Lie
tuvos Aukščiausiąją Tarybą 
ir vyriausybę. Prieš begink
lius, dainuojančius ir besi
meldžiančius žmones, pa
siųsti labai žiaurūs iki dantų 
ginkluoti desantininkų dali
niai, įvykdė žudynes ir smur 
tą.

Pareiškiame, kad nepri
pažįstame jokių anoniminių 
"nacionalinio gelbėjimo ko
mitetų", vykdančių nusi
kalstamą veiklą. Protestuo
jame prieš TSRS informa
cijos priemonių skleidžiamą 
dezinformaciją, kuria nori
ma sukiršinti Lietuvos žmo
nes.

Kreipiamės į Valstybių 
vyriausybes, geros valios 
žmones, prašydami pasmerk 
ti Tarybų Sąjungos agresijas 
ir padėti Lietuvai.

Mes remiame Nepriklau
somos Lietuvos Respubli
kos žmonių išrinktą Aukš
čiausiąją Tarybą ir Vyriau
sybę.J x * ♦ *

VISI SIUNTINIAI l LIETUVĄ 
siunčiami su pristatymu į 

namus papigintomis 
kainomis.

Rūbai, maistas, vaistai - 
KIEKIAI NERIBOJAMI, 

MUITO NĖRA.
Savo daiktus siųskite mums 

paštu arba UPS. 
TRANSPAK,

2638 W 69th St. Chicago IL. 60629 
312-436-7772

V. A Staškus Mūsų Sodyba, Ine. pasitarime su Žemės ūkio 
ministerio pavaduotoju Antanu Svidersku

A. A.

DR. ELENAI GIEDRAITIENEI

mirus, Dr. DOMUI, dukroms RŪTAI ir 
AUDREI.bei jų. šeimoms, reiškiame 
gilią, užuojautą.

Dr. Antanas ir Sofija 
Pacevičlai

Savanoriui - kūrėjui

A. A.

DR. KAZIMIERUI PAUTIENIUI

mirus, Jo sūnui inž. ALGIMANTUI, 
Clevelando ALT skyriaus pirmininkui 
ir artimiesiems, reiškiame gilią 
užuojautą

ALT Clevelando skyriaus

A. A.

DR. KAZIMIERUI PAUTIENIUI

mirus, sūnums ALGIMANTUI, Dr. 
MINDAUGUI, dukrai Dr. BIRUTEI ir 
seseriai ZUZANAI JUŠKEVIČIENEI, 
reiškieme gilią užuojautą

Ohio Lietuvių Gydytojų DraugijaDR. KAZIMIERUI PAUTIENIUI

Floridoje mirus, jo vaikams ALGI
MANTUI, MINDAUGUI, BIRUTEI su 
šeimomis ir artimiesiems reiškiame 
gilią, užuojautą..

Clevelando SLA 136 Kuopos 
valdyba ir nariai

DR. KAZIMIERUI PAUTIENIUI

Floridoje mirus, jo vaikams 
ALGIMANTUI, MINDAUGUI, BIRUTEI 
su šeimomis ir artimiesiems gilią 
užuojautą reiškiame.

Agnė ir Antanas Jonaičiai

A.A.

VITUI GERULAIČIUI

mirus, žmoną ALDONĄ, dukrą 
RŪTĄ ir sūnų VITĄ Jr. ir kitus 
artimuosius jų skaudžioje valan
doje giliai užjaučia

Gražina Siliūnienė 
Birutė Paprockienė
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