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LIETUVA, IŠEIVIJA, AMERIKA
Pažadai, įsipareigojimas, Viltis

Antenas Butkus
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KRASTIS

Grįžkim kiek atgal. Di
džioji Amerikos spauda pla
čiai rašė apie M. Gorbačio
vo susitikimą su Rusijos pre 
zidentu B. Yelcinu ir su ki
tais Sovietų Sąjungoje esan
čių respublikų vadovais. 
New York Times, kaip pa
prastai, labai užjautė Gorba
čiovą ir buvo tuo klausimu 
paskyręs vedamąjį. Jame 
tarp kitko buvo rašoma, kad 
Gorbačiovas ir Yelcinas ati
dėjo savo asmeninius skir
tumus ir pasižadėjo dirbti, 
kad Sovietų sąjunga būtų iš
gelbėta nuo politinio ir eko
nominio susinaikinimo. 
Tas jų susitarimas yra pir
mas viltį nešantis ženklas, 
kad radikali reforma gali 
būti atgaivinta ir kietosios 
linijos diktatūra išvengta. 
Taigi Amerika turi visapu
siškai ją paremti - rašė NY 
Times.

Kaip žinome, praėjusią 
vasarą Gorbačiovas atsisakė 
ekonominės reformos, paša
lindamas tos reformos šali
ninkus ir įvesdamas dešinio 
jo (kietojo) sparno valdžią. 
Tačiau ta dešiniojo sparno 
ekonominė politika tuoj su- 
bankrotavo, nes ji neatgai
vino ekonomijos, terorizavo 
nepriklausomybės siekian
čius judėjimus Baltijos val
stybėse, kurie sukėlė didelį 
nepasitenkinimą ir vedė į 
ekonominį nuosmūkį. Tuo 
metu Yelcinas pasitraukė iš 
partijos ir pasidarė labai po
puliarus rusų tautoje. Ta
čiau ir jis vienas negali pra
vesti labai reikalingų drąstiš 
kų reformų, užtat buvo pri
verstas susitarti su Gorba
čiovu.

Tas jų susitarimas atnešė 
ir mums mažą vilties kibirkš 

Kruvinojo Sekmadienio tankai, kurie Vilniuje, iš Konarskio gatvės pusės atlėkę traiškė parlamento 
gynėjus

tėlę - Gorbačiovo pripažini
mą, kad atsiskirti norinčios 
valstybės galės tai padaryti, 
nors tas atsiskyrimas joms 
"labai brangiai kainuos" 
(Kainos^iž laisvę lietuviai ir 
kiti pabaltiečiai nesibijo, 
ypač, kad Sovietų valdžioje 
jie visą laiką buvo labai 
skriaudžiami ir išnaudojami 
ne tik politiniai, bet ir eko
nominiai)

Mus tik labai stebina ir 
liūdnina, kad Amerikos vy
riausybė taip lengvai Gorba 
čiovui atleidžia ir juo vis 
dar labai pasitiki, kai pasta
rasis jokių ankstyvesnių 
įsipareigojimų nepildo. 
Mums ypatingai skaudu, 
kad ir pati JAV vyriausybė 
nevykdo prieš 50 metų duo
to iškilmingo pažado nepri
pažinti Stalino - Hitlerio 
pakto išdavos-Baltijo valsty 
bių okupacijos.

Ameriką visas pasaulis 
laikė laisvės siekiančių tau
tų čcmpijone. Nejaugi da
bartinė jos vyriausybė taip 
lengvabūdiškai tokio kil
naus vardo atsisako? Mes 
nenorime tuo tikėti, bet de
ja, kasdienybė mus verčia 
tai daryti ir visom išgalėm 
prieš JAV politiką Lietuvos 
ir kitų Sovietų pavergtų vals 
tybių atžvilgiu protestuoti.

Ar mes tai darome ir ar 
darome efektingai, išnaudo
dami visas galimybes? De
ja, ne! . Mes išeivijoje, ypa
tingai Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse, galėtume žy
miai daugiau padaryti, jeigu 
veiktume vieningai ir iš 
anksto tiems veiksmams pa- 
siruoštume, juos suderintu
me tarpusavyje, ir drauge su 
kitais pabaltiečiais. Idealu 
būtų, jeigu veiklon pritrauk
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"Tankas atskyrė mane nuo Loretos, Aš ją šaukiau, bet po to aš atsimenu, kad mane nešė 
kalno žemyn... Praėjo dvi savaitės. Tada Loreta susižinojo apie draugės Loretos mirtj, užmuštą to 
paties tanko... Aš netikėjau, kad jie puls, niekas netikėjo, kad jie šaudys... Nuotraukoje Loretos, 
užmuštos tanko, gėlėm ir koplytėle atžymėta vieta. Antano Varankos nuotrauka

Ištrauka iš James Sykes (Šūkio) straipsnio - Tą dieną sovietų tankai dominavo (Dirva, balandžio 17 
d. 7 psl).

nuo

tume ir kitas tautines mažu
mas bei mums palankius 
amerikiečius. Bet mes dar 
ir dabar nepasidaliname 
"valdžia", vis norime būti 
vyriausiais veiksniais, nori
me daugiau sau naudos, o 

(Nukelta į 2 psl.)
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Kruvinasis Sekmadienis
Kazimieras Zalensas

Kruvinasis Sekmadienis, 
kuriame buvo nužudyta 14 
ginusių TV - spaudos rūmus 
ir parlamentą, jau įėjo i mūsų 
laisvės kovų istoriją.

Dabar Lietuvoje vėl sun
kios dienos dėl sovietų kariuo 
menės švaistymosi po didžiuo 
sius Lietuvos miestus ir kraš
to pasienius. O ypač, kad Lic 
tuvoje esantis, Kremliaus at
siųstas patikėtinis - genera
linis prokuroras, kurį lietuviai 
ignoruoja, nes turi Lietuvos 
vyriausybės paskirtą savo ge
neralinį prokurorą, lyg tyčia, 
dabar paskelbė, jog kruvinąjį 
sekmadieni suorganizavo pa
tys lietuviai. Patys šaudė nuo 
stogų, patys juos ir išžudė.

Apie kruvinąjį sekmadienį 
esame gavę prityrusio laikraš
tininko ir redaktoriaus Kazi
miero Zalenso prisiminimus. 
Juos šiandien ir pradedame 
spaudinti. Jie eis per tris Dir
vos numerius. Redakcija.
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Gyvenimo saulėlydyje 
tapau pusiau kurčiu. Aukš
taičiai sakytų - apykurčiu. 
Bet, prie ko tik, žmogus, ne 
pripranti? - Apsipratau ir su 
savo netikėta nelaime - kur
tumu. Tiesa, pradėjau vcng 
ti>žmonių, vis rečiau besusi
tinku net su senais draugais. 
Negaliu apsiprasti liktai su 
košmariškais vaizdiniais, ku 
rie nesiliauja kankinę kas 
naktį. - "Tankai!" - sušun
ku pašokdamas iš lovos ir 
puldamas prie lango. Ma
tau gatvė tuščia. Tik retkar
čiais pralekia taksi. Iš kur 
gi tas baisus gaudesys, ka 
tik prikėlęs mane iš patalo? 
"O gal jie šturmavo Aukš
čiausios Tarybos rūmus?" - 
įsijungiu radiją. Nepriklau
somos Lietuvos radijas gy
vas, budi, transliuoja lietu- 

(Nukelta į 7 pusi.)
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Girdėta iš Vilniaus
Balys Gaidžiūnas

• PENKIOLIKOS TŪKSTANČIU LIETUVIU, Lietuvos 
kardinolui Vincentui Sladkevičiui, vyskupams ir kunigams 
dalyvaujant, Lomžoje birželio 5 d. įvyko iškilmingos pamal
dos, jas laikant Popiežiui Jonui Pauliui II. Prie altoriaus buvo 
Vatikano, Lietuvos ir Lenkijos vėliavos.

Popiežius, kaip ir visada, daug dėmesio rodė lietuviams 
ir priminė, lietuvių kalba kalbėdamas pamoksle, kad gal greit 
galės aplankyti Lietuvą ir jos garsias šventoves.

Didelį dėmesį lietuviams rodė ir į Lomžą suvažiavę toks- 
tančiai lenkų.

• | LIETUVOJE VYKUSI Septintąjį mokslo ir kūrybos 
simpoziumą iš kitų kraštų buvo nuvyką134 atstovai, jų tarpe 
šimtinė iš JAV. Labai aktyviai dalyvavo pačios Lietuvos 
mokslo ir kūrybos žmonės. Buvo perskaityta virš 1000 įvai
rių pranešimų.

Lietuvos Respublikos Aukščiausios Tarybos pirmininkas susitiko su Chicagos lietuvių visuomene 
Maria High School salėje. Nuotraukoje, JAV LB krašto valdybos suorganizuoto susitikimo prezidiumas: 
iš k. Lietuvos generalinis konsulas Chicagoje Vaclovas Kleiza, Gražina Landsbergienė, Vytautas 
Landsbergis, JAV LB Krašto valdybos pirm. dr. Antanas Razma, VLIKo tarybos pirm. prof. Feliksas 
Palubinskas, ALTos pirm. Gražvydas Lazauskas. Julijos Izokaitytės nuotr.

Kitas - Aštuntasis mokslo ir kūrybos simpoziumas vyks 
JAV.

• LIETUVOJE, TARP AUKSČIAUSIOS TARYBOS NA
RIU IR JU RĖMĖJU, pastaruoju metu įtampa žymiai padi
dėjusi. Ateities Forumo simpatikams ir rėmėjams susirinkus 
Šiauliuose, vasaros stadijone, sprogo dvi bombos ir su
žalojo vieną moterišką. O Kauno mitinge, ateities foru- 
miečial buvo apmėtyti kiaušiniais. Toji įtampa, kada ir taip 
daug bėdų su sovietiniais sauvaliavimais, vyksta visiškai ne
taiku ir nieko gero nežada ateičiai.

• DAR KARTĄ PATVIRTINTA, kad Lietuvoje, nėra natū
raliai kilusios jokios Vilniaus krašto problemos. Ją, terorizuo 
darni Lietuvą, kelia Sovietų Sąjungos ir Vilniaus srities komu 
nistų vadai. Jie užsimoję tą sritį prijungti prie Sovietijos. Pa
skutiniam jų suvažiavimo, tie tariamieji lenkai, suvažiavimą 
vedė rusų kalba, nes dauguma lenkiškai negalėjo susikal
bėti.

• TREČIAS POLITINIU KALINIU IR TREMTINIU suva
žiavimas vyko Vilniuje, gegužės mėn. pradžioje. Griežtai 
pasisakyta prieš LKP ir nekomunistinių organizacijų išpuo
lius prieš Lietuvos nepriklausomybe, Parlamentą ir Vy
riausybe. Jų vardu taip pasisakyta: "Tai ne opozicionieriai, 
tai okupantai, ir jų koloborantai, besidangstą tautos vienybės 
ir teisingumo šūkiais".

• POLITINIU KALINIU IR TREMTINIU sąjungos darbą 
apžvelgė sąjungos pirmininkas Balys Gajauskas, finansus 
Liudas Bumbulis, revizijos komisijos pirmininkė Antanina 
Garmutė, istorijos grupės koordinatorė Dalia Kuodytė, 
"Tremtinio” laikraščio ir atsiminimų leidybos redaktorė Van
da Poderytė, apie naują ekspediciją palaikams iš Sibiro par
vežti Vytautas Putna.

• VYSKUPO MOTIEJAUS VALANČIAUS gimtinėje - 
Nasrėnuose (Kretingos rajone) 1969 metais buvo įkurtas ne
didelis muziejus. Jame jau lankėsi 150 tūkstančių lankytojų. 
O šį mėnesį ten įvyko vysk. Motiejaus Valančiaus 190-jų 
metų gimimo minėjimas. Metai bėga, o vyskupo M. 
Valančiaus garbė didėja. Didėja ne tik žemaičiuose, bet ir 
visoje lietuvių tautoje.

• DIENRAŠTIS "LIETUVOS AIDAS", gegužės 15 d. pa
skelbė Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos atstovų frakcijas ir 
jose esančius narius. Mūsų skaitytojų dėmesiui tą frakcijo
mis pasiskirstymą ir jose esančius narius, šiame puslapyje ir 
spausdiname. Dažnai, kada rašoma apie vieną ar kitą at
stovą, klausinėjama kokiai grupei jis priklauso. Turint po 
ranka sąrašą, atpuls klausinėjimas.

TAUTU KULTŪRINIAI 
REIKALAI KROKUVOJE

Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo Konferencija 
(Helsinkio akto) kultūriniais tautų reikalais įvyko 1991 m. 
5/28-6/7 d., Krokuvoje, Lenkijoje. Lietuvos interesus atsto
vavo Lietuvos švietimo ministras Darius Kuolys (dvi dienas), 
informacinio biuro atstovas Varšuvoje Edvardas Borisas bei 
VLIKO atstovai dr. K. Bobelis ir J. Bobelis.

Atstovai iš Lietuvos dalyvavo kaip Lenkijos delegacijos 
svečiai. Dr. K. Bobelis ir J. Bobelis dalyvavo kaip NGO de
legatai Lietuvos reikalams, šeimininkai lenkai maloniai pri
ėmė lietuvius. Lenkijos ministras pirmininkas Jan K. Biclec- 
kis išreiškė protestą dėl grubios Sovietų kultūros ministro N 
Gubenko kalbos smerkiančios tarp kitų įvykių Sovietų Sąjun
goje ir Lietuvos laisvės siekimą. VLIKAS įteikė konferencijai 
atitinkamą pareiškimą.

Konferencijos metu įvyko keletas įvairių tautybių kultū
rinių pasirodymų, tarp kurių Vilniaus Akademinis Dramos 
teatras, vadovaujamas režisieriaus Jono Vaitkaus, parodė 
spektaklius- J. Sobolio "Getą" ir A. Mickevičiaus "Vėlines". 
Abudu vaidinimai buvo profesionaliai atlikti ir šiltai priimti. 
1991 m. gegužės 5 d. įvyko Giedrės Kaukaitės dainų rečita
lis. Jai akompanavo Gražina Ručytė - Landsbergienė. Taip 
pat dalyvavo smuikininkas Raimundas Katilius.

Uždaromoje sesijoje kalbėjo JAV viceprezidentas Dan 
Quayle. Vilniaus Akademinio teatro grupė 1991 m. gegužės 
5 d. Krokuvoje surengė įspūdingą demonstraciją prie Sovie
tų Sąjungos konsulato ir Forum viešbučio, kurią plačiai rodė 
Lenkijos televizija. Demonstracijos metu buvo perskaitytas 
protestas prieš Sovietų Sąjungos kultūros ministro N. Guben 
ko pareiškimą dėl įvykių Lietuvoje. Demonstracija buvo baig 
ta Lietuvos himnu. VLIKO atstovai dr. K. Bobelis ir J. Bobe
lis aktyviai dalyvavo demontracijoje.

1991 m. gegužės 5 d., 8 vai ryto, Lamžoje, popiežius 
Jonas Paulius II šv. Mišių metu kalbėjo lietuviškai. Labai 
gražų, tautiniai patriotinį, žodį tarė kardinolas Vincentas Slad 
kevičius. Tarp dalyvių matėsi vysk. A. Deksnys, vysk. A. 
Vaičius, prel. L Tulaba, ir kt. Didžiulė dalyvių minia po šv. 
Mišių sugiedojo giesme Marija, Marija ir Lietuvos himną, šį 
įvykį buvo galima stebėti per Lenkijos televiziją. (ELTA)

Aukščiausiosios Tarybos 
deputatų frakcijos
Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas š.m.
gegužės 8 d. įregistravo šias deputatų frakcijas:
Sąjūdžio 
Centro frakcija
L. Apšega
M. ArlaJskas
G.Ilgūnas
V.Andriukaitis 
E.Bičkauskas 
S.Kašauskas
S.Rudys 
E. Petrovas 
P.Vaitiekūnas 
J.Prapiestis 
A.Sakalas 
R.Gudaitis 
R.Ozolas 
V. Plečkaitis
M. Gerdaitytė 
A.Januška 
J.Jurgelis 
C.Kudaba
N. Medvedevas 
A.V.Ulba 
A.Žalys

Jungtinė 
Sąjūdžio 
frakcija 
P.Aksomaitis
L.Andrikienė
I. Andrukaitienė 
R.Astrauskas 
N.Ambrazaitytė
J, Beinortas 
V.Cepaitis
A. Degutis 
R.Hofertienė 
G.Iešmantas 
E.Jarašiūnas 
Z.Juknevičius
R. Gajauskaitė
B. Gajauskas 
P.Giniotas
J.Karvelis
E.Klumbys 
J.Liaučius
S. Malkevičius 
A.Miškinis

A. Norvilas
B. Nedzinskienė 
V.Povilionis 
V.Puplauskas 
S.Pečeliūnas 
A.Račas 
L.Simutis 
Z.Sličytė 
G.šerkšnys
A. Taurantas 
P.Tupikas
B. Valionytė 
Z.Vaišvila 
G.Vagnorius 
Tautininkų 
frakcija 
A.Ambrazevičius 
K.Grinius
K. Inta 
V.Kolesnikovas 
J.Mačys
L. Milčius 
R.Paulauskas

R. Rastauskienė
A. Sėjūnas
M. Treinys 
P.Varanauskas 
V.Ziemelis
Septintoji 
frakcija
J. Dringelis 
E.Gentvilas 
E.Grakauskas 
V.Jarmolenko 
V.Kačinskas
S. Kropas
B. Kuzmickas
N. Oželytė 
V.Paliūnas
K. Saja
S.Šaltenis 
A.Simėnas 
J.Simėnas 
E.Zingeris 
Kairiųjų 
frakcija
A. Brazauskas 
V.Beriozovas
B. Genzelis 
Č.Juršėnas

J.Minkevičius 
J.V.Paleckis
J. Pangonis 
P.Papovas
A. Ražauskas
K. Rimkus 
R.Rudzys
B. Rupeika 
M.Stakvilevičius 
V.Sadreika
Liberalų 
frakcija
K.Glaveckas 
V.Kvietkauskas
A. Kumža
K.A.Leščinskas
B. Lubys
D. Morkūnas 
V. Pikturna
J. Tamulis
R. Valatka
E. Vilkas 

Deputatai, 
neįeinantys į 
frakcijas
A.Abišala
S. Akanovičius
K. Antanavičius 
Z.Balcevičius 
V.Baldišis

A.Butkevičius 
M.Čobotas 
A.Endriukaitis
L. Jankelevičius 
V.Jasukaitytė 
A.Karoblis 
V.Katkus 
V.Landsbergis 
K.Lapinskas
M. Laurinkus
R. Maceikianec 
K.Motieka 
Č.Okinčic 
A.Patackas
S. Peško 
S.Pirožkov 
P.Poškus
K. Prunskienė 
G.Ramonas
L. N.Rasimavičius 
L.S.Razma 
L.Sabutis
A. Saudargas 
Č.V.Stankevičius 
V.Suboč 
R.Survila 
L.šepetys 
V.šved 
V.Terieckas 
E.Tomaševičius 
K.Uoka

LIETUVA, AMERIKA
(Atkelta iš 1 psl.) 

ne Lietuvos reikalui dau
giau padėti.

Visai kita padėtis yra Lie 
tuvoje. Tiesa, ir ten ypač 
pastaruoju metu, neapsiei
nama be diskusijų ar ginčų. 
Tačiau ten ginčijamasi dėl 
konkrečių dalykų, ar veik
los metodų. Mes labai gerai 
žinome, kokiose sąlygose 
jie gyveno pusę šimto metų. 
Jie nenutautėjo, nors mes 
čia įjuos žiūrėjome su nepa 
sitikėjimu net visaip pravar
džiavome.

Mus nustebino, visos 
tautos greitas prisikėlimas. 
Jie per labai trumpą laiką, ir 
grynai savo jėgom, atkūrė 
Lietuvos nepriklausomybe, 
nors dar DE FACTO pripa
žinimo mes iš Sovietų, nei 
iš JAV vyriausybės dar ne
gavom. Tačiau neformalų 
pripažinimą jau mes turime 
iš daugelio Vakarų Europos 
valstybių, o JAV iš gėdos 
raudonuodama to pripaži
nimo neduoda, nes labai bi
jo pakenkti Gorbačiovui.

Nejaugi mūsų seserys ir 
broliai Lietuvoje dar kartą 
turės savo krūtinėmis atrem 
ti barbariškus užgrobėjus. 
Neabejojame, kad jie tam 
pasiruošę. Tačiau kiek rei
kės aukų, kol pasaulio sąži
nė visiškai atbus? Negi no
ri, kad Lietuva, įstumta į so
vietinę vergiją ir praradusi 
beveik trečdalį gyventojų, 
dar tiek vėl prarastų belauk
dama nevykdomų pažadų?

Ką reikia daryti, kada be 
veik dasdien girdime apie 
pasienio sargybų punktų ir 
muitinių nusisiaubimą, vie
šą terorą. Negi, gražiuoju 
ar piktuoju jie nebus su
drausti? Negi ir šiuo atveju, 
kada vėl ruošiamasi dery

boms, kada Gorbačiovą 
kviečia į Londoną, į būsimų 
didžiųjų ir turtingųjų valsty
bių pasitarimą, jam nebus 
pasakyta sudrausminti savo 
karinius dalinius ir palikti 
Baltijos kraštus ramybėje.

Jei to nebus padaryta, 
mums reikia, gerai pasiruo
šus, jau galvoti apie būsi
mus didžiuosius rinkimus ir 
Lietuvai ieškoti aiškios pa
galbos.
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PRADEDAM KALBĄ APIE 
BENDRADARBIU FONDO 

REIKALINGUMĄ
Jau praėję keturi mėne

siai. O buvau pasižadėjęs 
suredaguoti tris - keturis 
Dirvos numerius, įvesti į 
redaktorystės reikalus kokį 
naują kandidatą ir po to Dir
voje rodytis tik kviečiant ar 
būtinam reikalui esant. O, 
kaip matot, išėjo kitaip. Ir 
dar nežinau, kada Vilties 
Draugijos valdyba man ati
darys žalias šviesas į na
mus, į užmestus savus 
darbus, kuriuos žadėjau 
paskubinti. Kažin kaip 
mums visiems, kurie ir ne
labai norėdami matom va
karo šešėlius, vis pritrūksta 
laiko užbaigti darbus, kurių 
anksčiau net neįpusėjom.

Atėjus į Dirvą ir gerai 
pavarčius jau anksčiau at
spaustus puslapius, labai pa 
rūpo, jau net į monatiškumą 
įėjusį turinį įvairinti. O 
kaip jį kitaip įvairinsi be pri 
sitraukimo naujų bendra
darbių, ypač iš mokslo ir 
įvairių kūrybos šakų, iš pa
jėgių laisvėjančios Lietu
vos, komunistinių doktrinų 
nesužalotų, kaip vienas kal
bėtojas, net užkimdamas sa
kė, "gerai raštingų tėvynai
nių".

Jei gerai stebite, tokių 
naujų vardų Dirvos pusla
piuose jau atsiranda. Ir atsi
ras daugiau, nes kaip besi
teisinsi, mes, toli gyvenda
mi, daug Lietuvos reikalų 
dar taip nesuprantame, kaip 
reikėtų suprasti. Per 50 me
tų ten viskas taip sujaukta, 
kad reikia nepaprastai daug 
išmintingų protų ir darbščių 
rankų viską atpainioti. O 
jei taip yra, kaip dabar ma
dingi kalbėtojai nuolat pri
mena, kad esam viena tauta, 
tat ir turim viskuo broliškai 
dalytis, ir tą tautą visaip sti
printi. Viena ranka, ko 
jiems reikia - duokime, o 
kita ranka, ko neturime - iš 
jų pasiimkime.

Ilgokai stebėję Lietuvoj 
vykstančius trūkčiojimus 
pirmyn ir atgal, visi jaučia
me, kaip ten palengva, per 
skausmus, bet vistiek prasi
veržia laisvės šviesos spin
duliai. Mūsų pareiga tuos 

spindulius kelti aukštyn, 
nors kas savaitę, ten ir čia, į 
kapus išlydim žemės kelio
nėje pavargusius vyresniuo
sius. Prisipažinkim, kad ta
da reikia skubėti ir išlydėto
jo vieton surasti pakaitalą.

Skubame ir mes. Jei pa
kaitalo nesurandam čia, jų 
reikia ieškoti tėvynėje. Jų 
ten, kad ir persekiojant, dau 
giau priaugo.

Gerinant Dirvos turinį 
mūsų akys pirmiausia ir 
krypsta į ten. Ir kai apie tai 
parašiau Dirvoje, reakcija 
buvo įvairuojanti. Redakci
joje guli didelis aplankas 
laiškų, kurie mūsų pastan
gas remia - nori naujų te
mų, nori naujų vardų. Nori 
kiek kitokios Dirvos. Tai 
pilnai suprantama. Kuris iš 
mūsų, jei kas naujo siūlo
ma, praeis pro šalį užmerk
tomis akimis.

Bet iš senųjų, ilgamečių 
gerų bendradarbių būta ir 
kiek kitokios reakcijos. Vie 
ną dieną šaukia telefonu:

- Tai jau mus, nors ir ne
tiesioginiai, beveik palei- 
džiat į atsargą. Sumanėt mū 
sų vietą užpildyti naujais, 
gerais bendradarbiais. (Tą 
žodį"gerais", kiek pratęsiant 
pasako, kad žinočiau apie 
ką sukasi reikalas).

Aiškinomės gal kokias 
penkias minutes. Kalbėjau 
nors ir neįgaliotas, visų Dir
vos skaitytojų vardu. Kalbė 
jau, kad nieko nenorim nus
tumti, nieko nenorim atleis
ti, o priešingai, labiau susi- 
cementuoti, daugiau intelek 
tualinio kraujo į Dirvą įsi
leisti, norim atjaunėti, kiek 
tik šiose sąlygose galima.

Ir džiaugiuos, kad mūsų 
pasikalbėjimas labai taikiai 
pasibaigė. Kurį laiką mane 
puolęs net pasiūlė kelias pa
vardes, kuriuos ateityje, 
kaip bendradarbius, norėtų 
Dirvos puslapiuose matyti. 
Ir dar labiau džiaugiaus, kad 
du iš jų buvo Lietuvoje 
besireiškią jauni rašytojai.

Būčiau dėkingas, jei ir 
kiti, kuriems rūpi Dirvos tu
rinio įvairinimas ir tuo pa
čiu gerinamas, mums para-
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POBŪVIS CHICAGOS 
TAUTINIUOSE NAMUOSE

Šeštadienį, gegužės 25- 
tą vakare į Chicagos Tauti
nius Namus susirinko gra
žus būrys chicagiečių, o ir iš 
kitur į Muzikos Šventę šuva 
žiavusių tautininkų bei jų 
svečių vakarienei ir paben
dravimui. Šį gražų pobūvį 
vykusiai suorganizavo 
darbščioji Matilda Marcin
kienė, visuomet smarkiai 
įsijungusi į Chicagos lietu
vių veiklą, o šiuo metu uži
manti net tris pirmininkavi
mo pozicijas: Chikagos Tau 
tinių Namų, ALTo bet Tau
tinės S-gos Chicagos skyrių 
nepailstanti pirmininkė.

Sočiai ir skaniai vaišina
mi svečiai su malonumu iš
klausė visos eilės garbingų 
vakaro svečių, tarusių įjuos 
žodį. Jono Jurkūno prista
tyti kalbėjo: VLIKo pirmi
ninkas dr. Kazys Bobelis, 
Amerikos Lietuvių Tautinės 
S-gos pirmininkas dr. Povi

A. A. JUOZO URBŠIO 
PAGERBIMAS

Gegužės 25-tos šeštadie
nio vidurdienį į Šv. Merge
lės Marijos Gimimo bažny
čią Marąuette Parke suvažia 
vo minia žmonių šv. Mi
šioms už gegužės pirmą die
ną Lietuvoje mirusį a.a. Juo 
zą Urbšį.

Paskutinio Nepriklauso
mos Lietuvos Užsienių Rei
kalų ministerio atminimą 
pagerbti susirinko ne vien 
chicagiečiai lietuviai, bet ir 
daugybė iš kitų lietuviškų 
kolonijų suvažiavusių į kaip 
tik Chicagoje vykstančią 
didingą Muzikos šventę.

Bažnyčios kieme plevė
savo Šaulių S-gos gedulo 
ženkle pusėj stiebo iškelta 
trispalvė, bažnyčion suneša
mos organizacijų vėliavos. 
Skaitymus pravedė VLIKo 

šytų. Parašytų ir patalkintų 
net ir nurodydami sritis, į 
kurias mes dar neatkreipia
me reikalingo dėmesio.

Čia tik buvo įžanga į 
pagrindinį Dirvos turinio 
gerinimą. O pagrindinė kal
ba su Dirvos skaitytojais ir 
rėmėjais, bus kitame nume
ryje apie Dirvos bendradar
bių fondą, be kurio mums 
bus labai sunku norimą tiks
lą greit atsiekti. B.G. 

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. Staškute (216) 991-3321 
TRAVEL AGENTS INTERNATIONAL 

20320 Farnsleigh Rd. Shaker Heights, Ohio 44122

las Švarcas, buvęs ilgametis 
ALT S-gos pirm. dr. Leonas 
Kriaučeliūnas, veikėjas Jo
nas Daugėla.

Dr. K. Bobelis pristatė 
pasauliniai pagarsėjusį šir
dies ligų specialistą - išradę 
ją dr. Eugenijų Gedgaudą ir 
ponią iš Mineapolis. Pasku
tinis kalbėjo svečias iš Lietu 
vos, Vilniaus operos ir bale
to vyriausias režisierius Eli- 
gijus Domarkas, kursai pa
juokavo, kad su žmona neti
kėtai pakliuvęs į "daugybės 
žilagalvių" grupę, pagalvo
jo, kad jie į šią draugystę 
gal ir be reikalo pateko. Pa
siklausęs kalbų ir pajutęs su 
sirinkusių entuziazmą supra 
to, kad jiems čia bus malo
nu ir verta praleisti vakarą. 
Tai galėjo pasakyti ir visi 
kiti susirinkę. Ačiū M. Mar 
cinkienei ir jos darbščioms 
padėjėjoms.

Rūta Šakienė

vicepirmininkas Pilypas 
Narutis. Svečias J.E. vysku
pas Juozas Žemaitis laikė 
mišias ir pasakė giliai jaus
mus paliečiantį pamokslą, 
pagarbiai ir šiltai prisimin
damas Velionį. Jaunuolių 
pora, pasipuošusi tautiniais 
rūbais, įnešė ir prie altoriaus 
padėjo baltą trispalviais kas 
pinais perrištą vainiką. Au
ką prie altoriaus nešė ALTo 
Čikagos skyriaus pirminin
kė Matilda Marcinkienė ir
B. Mašiotaitė-Kronienė. Ve 
lionio giminaitė.Mišių metu 
jautriai skambėjo solistės 
Danos Stankaitytės Avė 
Maria. Lietuvos Atstovui 
Stasiui Lozoraičiui susirgus 
ir negalėjus apeigose daly
vauti, jo vietoje paprašytas 
žodį apie garbingąjį Velionį 
tarė iš vaikystės min. Urbšį 
pažinęs VLIKo pirmininkas 
dr. Kazys Bobelis.

Vargonininkui Skaisgi- 
riui tyliai grojant "Lietuva 
Brangi" - eisena prie pa
minklinio kryžiaus parapi
jos kieme, kur vainiką pa
deda VLIKo pirmininkas 
dr. Kazys Bobelis ir ALTo 
pirmininkas Gražvydas La
zauskas.

Sugiedoję Lietuvos Him 
ną susikaupę skirstėmės,

3 psl.

DAINA KOTRYNA MAT AI
TE gegužės 17 d. užbaigė įtempto 
darbo studijas C.W.R.U-to Odon
tologijos Fakultete. Tądien Seve- 

•rance Salėje jai D.D.S. diplomą 
įteikė jos mama - Giedrė J. Matie- 
nė, D.D.S., kuri yra odontologijos 
fakulteto instruktorė. Dr. Daina ° 
Mataitė, apart gauto diplomo, tapo 
išrinkta į Omicron Kappa Upsilon 
National Honor Society už jos 
akademinius atsiekimus ir profesi
nes galimybes.

Northeastem Society of Perio- 
dontics suteikė jai pažymėjimą už 
pranašumą paskutiniojo kurso Pe- 
riodontijoje. American Academy 
of Orai Medicine apdovanojo ją, 
kaip vyresnio kurso studentą, ne
paprastai pasižymėjusią stomato
logijoje. The American College 
of Prosthodontists suteikė jai vy
resnio kurso atsiekimo atžymėji- 
mą ir 3 knygas, kaip studentei, pa
rodžiusiai nepaprastą akademinį ir 
klinikinį įgudimą prostetinėje 
odontologijoje.

Dr. D.K. Mataitė gimė 1966 
m. Independence, OH. Mokėsi 
šv. Mykolo mokykloje, Indepen
dence, OH ir Holy Name High 
school, Parma, OH. Lankė ir baigė 
šv. Kazimiero Lituanistiną mokyk 
lą. Skautavo Clevelando Nerin
gos skaučių tunte. Bakalauro 
laipsnį gavo jėzuitų John Carroll 
U-te ir D.D.S. diplomu apvainika
vo savo studijas C.W.R.U-to 
odontologijos fakultete, š.m. lie
pos mėn. ji pradės rezidenciją Cle
veland Clinic Foundation, kur to- 
bulinsis savo pasirinktoje profesi
joje.

Jos tėvai yra Dr. Steponas ir 
Dr. Giedrė Matai.

dėkingi Vyriausiam Lietu
vos įšlaisvinimo Komitetui 
ir Amerikos Lietuvių Tary
bai už taip įspūdingai suor
ganizuotą paskutinę padėką 
šiam garbingam Lietuvos 
vyrui.

Rūta Šakienė

* * *

VISI SIUNTINIAI J 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



4 psl. DIRVA • 1991 m. birželio 13 d.

VEIKLA APIE KURIĄ NESKELBIAMA
Viešai gaunamus dokumentus sklaidant

Antanas Dundzila 
(Pabaiga)

dimas dar nepadarytas
("...waiting for finai order
by the decision maker).

Rašėme apie 1990 rudenį 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
(LB-ės) ir Amerikos Lietuvių 
Tarybos (ALT-os) JAV Trans
porto Ministerijai (TM-ai įteik 
tą pareiškimą, remiantį oru su
siekimo atidarymą tarp Ameri
kos ir Rigos aerouostų. Visai 
kitiems interesams tarnaujan
čių advokatų paruoštas, Lietu
vos Respublikos tarptautinėj 
padėtyj ir Lietuvos valdžios nu 
sistatymą ignoruojantis, mūsų 
organizacijų vardu TM-ai įteik 
tas pareiškimas ALT-ai buvo 
nepriimtinas ir ji savo pareiški
mą atšaukė. LB-ė tačiau prie 
savo nuomonės pasiliko, pareiš 
kimą dar patvirtino. Kiek ži
noma, lietuvių visuomenė apie 
šią veiksanių akciją nebuvo in
formuota. Šiuo metu TM-ja 
sprendimo dar nėra padariusi. 
Straipsnių seriją čia baigiame 
su keliais komentarais.

* * *
Viso nemalonaus reikalo 

chronologija yra tokia:
1990 gegužės mėnesį 

Bushas su Gorbačiovu pasi
rašė išplėstą oru susisieki
mo sutartį.

1990 gegužės 26 Lietu
va, Latvija ir Estija paskel
bė, kad JAV ir Sovietų Są
junga savo tarpe neturi tei
sės daryti sutarčių, liečian
čių Pabaltijo valstybių reika 
lūs.

1990 liepos mėnesį JAV 
TM-ja pradėjo naujosios su
tarties įgyvendinimo dar
bus.

1990 spalio pradžioje 
LB-ės vadovybė pareikala
vo tuometinio LB-ės Visuo
meninių Reikalų Tarybos 
(VRT-os) pirmininko A. 
Barzduko atsistatydinimo. 
Naujuoju pirmininku tapo T 
Remeikis.

Apie 1990 spalio 9 su 
ALT-a laišku ir telefonu su
sisiekė American Trans Air 
įmonės advokatai. Advoka
tai pageidavo ALT-os prita
rimo skridimams į Rigą ir 
prašė žinių apie ALT-ą, 
Amerikos lietuvius ir kt.

1990 spalio 23 tie patys 
advokatai ALT-os ir LB-ės 
vardu TM-ai įteikė pareiški
mą, remianti skridimų į Ri
gą reikalą.

Susipažinus su pareiški
mo tekstu, oficialiu savo 
laišku TM-ai ALT-a nuo jo 
atsisakė.

1990 gruodžio 7 d. laiš
ku LB-ė savo pirmykštį, 
bendrai su ALT-a padarytą 
pareiškimą dabar jau viena 
patvirtino.

Už dviejų dienų, 1990- 
XII-9, iš Kanados į Wash- 
ingtoną atskrido V. Lands
bergis.

1991-IV-11 TM-je pasi
teiravęs patyriau, kad bylos 
medžiaga buvo baigta ruošti 
vasario mėnesį, bet spren-

* * *
Kelios kitos išvados:

"Nereikšmingos" JAV - 
Sovietų Sąjungos sutarties 
apimtyje, 1990 tyliai ir neti
kėtai iškilo dar vienas Balti
jos kraštų sovietams išdavi
mo žestas.

ALT-os įtraukimo į šį 
reikalą pradžia reikia laikyti 
spalio mėnesį amerikiečių 
advokatų užmegztus ryšius. 
Nuo pat pradžios mūsų 
veiksniai šiuo reikalu lietu
vių visuomenės neinforma
vo.

A. Barzduko pakeitimas
T. Remeikiu LB VRT-je bu 
vo suplanuotas jau anks
čiau. Šiame epizode šis įvy 
kis gal reikšmingas, bet gal 
ir ne. Rugsėjo pabaigoje, 
dar prieš pareikalavimą at
sistatydinti, Washingtone 
LB-ės platintame visuome
nės darbuotojų žinyne VRT 
-os pirmininku buvo įrašy
tas ir A. Barzdukas (p.8) ir 
T. Remeikis (p.9). Tada ma 
nėme, kad tai redaktorių 
paikumas, bet galėjo būti ir 
kitaip.

Sprendžiant iš dokumen
tų, mūsų veiksniai ruošia
muose dokumentuose net 
nebandė įvesti Lietuvos Res 
publikos valdžios nuomo
nės. Iš dokumentų neaišku, 
ar tos nuomonės buvo iš vis 
bandyta atsiklausti.

LB-ė ir ALT-a nekreipė 
dėmesio į Pabaltijo kraštų 
1990-V-26 d. pareiškimą. 
LB-ė skubino savo 1990- 
XlI-7 d. raštą TM-ai įteikti 
prieš pat V. Landsbergiui 
atvykstant į Washingtoną. 
Skubintis čia juk nebuvo 
ko, nes, kaip matėme, TM-a 
bylos medžiagą baigė ruošti 
tik 1991 vasario mėn.

Skelbiama, kad mūsų 
veiksniai reikalauja Lietu
vos pripažinimo. Bent LB- 
ė tos viešai siekiamos pripa
žinti Lietuvos valdžios 1990 
-V-26 pareiškimą grubiai (o 
jei apie jį iš vis nežinojo, tai 
naiviai) ignoravo.

Šiuo reikalu mūsų veiks
niai nesi tarė su Lietuvos At
stovu.

Iš visos eigos matyti, 
kad mūsų veiksniai šio rei
kalo netvarkė mūsų interesų 
šviesoje. Geriausiu atveju 
pasitikėta svetimų interesų 
(norinčios tik pelno tikslu į 
Rigą skraidyti oru susisieki
mo firmos, American Trans 
Air) pasamdytais advoka
tais, kuriems terūpėjo tik jų 
klijento naujos rinkos gali
mybių išnaudojimas.

ALT-a. 1990 spalio gale 
pamačius savo pastangų (ne 

buvimo) rezultatus, pasielgė 
teisingai ir garbingai: savo 
tą neva tai duotą pritarimą 
atšaukė. LB-ė, sąmoningai 
ar ne, liko (prieš pat V. 
Landsbergio atvykimą!) 
prie tos "praktinės" politi
kos krypties.

Latviai, atrodo, turėjo 
dar ir šalutinių motyvų. Vie 
na, visas projektas žadėjo 
augančią reikšmę bei naują 
pajamų šaltinį jų teritorijoje 
esančiam Rigos aerouostui. 
Antra, taip TM-jai savo pa
tarnavimus siūlančių oru su
siekimo įmonių, buvo ir vie 
na "popierinė" latvių firma, 
1989 įkurta Balda Air Li- 
nes, Inc. Tai buvo beveik 
juokingas komercinis pada
ras. 1990 pabaigoj, kai Bal
da Air Lines siūlėsi skraidy
ti į Rigą, firma neturėjo net 
komerciniam susisiekimui 
būtino leidimo. Iš keturių 
firmos vyriausių vadovų tuo 
metu tik vienas rūpinosi fir
mos organizavimo reikalais, 
o jų nė vienas nebuvo apmo
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Kapų puošimo dieną Clevelando diecezijos vadovas vysk.
A. Pilla, Visų Sielų kapinėse laikė specialias pamaldas. Tarp 
kunigų ir Dievo Motinos parapijos klebonas G. Kijauskas, S.J.

karnas. Labai abejoju, ar 
firma turėjo bent vieną lėk
tuvą, ar bent vieną apmoka
mą tarnautoją.

* * * *
Šitas epizodas yra skaudi 

mūsų visuomeninio gyveni
mo pamoka. Geriausiu atve 
ju tai buvo nepavykęs, gero 
siekiantis bandymas, Blo
giau vertinant - tai buvo ne
mokšiškumas ir / ar visuo
meninė arogancija. Šis epi
zodas taip pat gali būti laiko 
mas žaizda, nusikaltimu ar
ba nuodėme.

Š. m. birželio 6 spauda 
pranešė, kad JAV Transpor

An cvent <4
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TRADIDON ANO INNOVATION IN 
MUSIC. OANCE AND THEATER

The Joyce Theater ir Lincoln Center Theater pristato du scenos veikalus iš Vilniaus 
Zze/v/es Valstybinis Jaunimo Teatrai

— Los Angeles Times“NUOSTABU!”
Spektakliai lietuvių kalboje; vertimas į anglų kalbų 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. Seštd. 2 v.p.p. ir 8 v.v. sekmd. 2 v.p.p. ir 7:30 v.v.

Bilietai: $30 20 ar daugiau asmeny grupes gauna 20% nuolaidu, $24 

JOYCECHARGE 212 242 0800J •
THE JOYCE THEATER 175 E1GHTH AVĖ. AT 19TH STREET, NEW YORK, NY 10011

T

V. Bacevičiaus nuotr.

to Ministerija atrinko tris 
oru transporto bendroves 
skridimų plėtimui tarp Ame 
rikos ir Sovietų Sąjungos. 
Jos yra American Airlines, 
Pan Am ir Baltia Air Lines 
- pastaroji visai nauja. Šiuo 
reikalu DIRVOJE (Nr. 20- 
23) eina straipsnių serija, 
"Veikla apie kurią nekalba
ma".

Skridimų į Rigą projektą 
1990 m. kategoriškai rėmė 
JAV LB-ė; ALT-a, iš kart šį 
projektą rėmus, nuo jo vė
liau atsisakė.

(Pabaiga)

€



SKURYBA IR MOKSLAS
VINCĖ JONUŠKAITĖ IR KITOS MOTERYS 

ALĖS ROTOS ROMANE
Rašytoja Alė Rūta turbūt 

plačiausiai ir visuotiniausiai 
žinoma kaip romaniste. Ta
čiau rašė ir apsakymus-no- 
veles. Iš tikro taip jos tie 
kūrybiniai posūkiai įvairuo
ja, kad labai pagrįstai gale- ’ 
tume klausti... kurio litera
tūrinio žanro ji dar nėra 
praktikavusi. Pirmoji jos 
knyga buvo eilėraščių rinki
nys, ir tą žanrą ji po truputį, 
atrodo, ligi šiol praktikuoja. 
Periodikoje teko matyti, kad 
ir čia ji išradingai reiškiasi: 
atitinkama proga ir odę su
kuria. Taigi jai nėra sunku
mų, kurių ji nepajėgtų nuga
lėti.

Pastaraisiais metais savo 
darbščią ir išradingą plunks
ną ji pasuko į mūsų literatū
roje naują sritį- biografinę 
beletristiką. Biografinės be
letristikos lietuviai turi, bet 
vis apie mirusius tautiečius, 
žinoma, apie tokius, kurie 
nusipelnė kuo nors tautai ir 
susilaukė, kad rašytojas, 
kaip sakoma, įamžintų juos 
ir jų darbus beletristiniame 
veikale. Bet, rodos, ligi šiol 
nesame turėję beletristine 
forma parašytų veikalų apie 
gyvus, tarp mūsų gyvenan
čius asmenis. Neturėjome, 
kol Alė Rūta dar nebuvo at
sidėjusi pradėti ir tesėti. 
1987 m. ji išleisdino premi
juotą "apysaką biografiniais 
atspindžiais" MARGU RAŠ 
TO KELIU, kurioje vaizduo 
jamas įžymusis poetas Ber
nardas Brazdžionis. Tai bu
vo ir tebėra lietuviška lite
ratūrinė naujiena. To kūri
nio skyriuose ir skyreliuose 
pasistengta sukurti mūsų 
poeto portretą, panaudojant 
ko daugiausia spalvų - dėta 
lių. Kiek šįkart galėčiau 
spręsti, poeto ir žmogaus 
portretas knygoje ypač gy
vas ir žėri visa vaivorykšte 
spalvų.

Vydūno Jaunimo fondas 
1990 išleido kitą, taip pat 
premijuotą jos knygą MĖ
LYNO KARVELIO ŠVIE
SA (288 psl., kietai įrištas), 
kuri šįkart pavadinta nove
lių romanu ir kurioje pagrin 
dinė veikėja yra garsioji ne
priklausomos Lietuvos ope
ros solistė ir liaudies dainų 
interpretatorė Vincė Jonuš- 
kaitė-Zaunienė, vėliau Les- 
kaitienė. Taigi rašytoja sa
vo kūriniam pasirenka di
džiuosius lietuvių meno 
žmones, kurie kaip tik gyve 
na toj pačioj Kalifornijoje, 
kaip ir ji, ir tai, žinoma, pa
deda jai stebėti juos, sekti jų 
pėdas ir taip kurti tuos bele
tristinius portretus.

Kazimieras Barėnas
Vincė Jonuškaitė kaip 

dainininkė aukštumų pasie
kė Lietuvoje. Svetur jau ma 
ža teturėjo galimybių pasi
reikšti. Tačiau ji kaip as
muo ir anuomet platesnei vi 
suomenei nebuvo pažįsta
ma. Būdavo parašoma gal 
kiek kurios nors sukakties 
proga ar po jos koncerto, 
bet daugiau pasigėrint daina 
vimu. Asmuo taip ir likda
vo už reportažo ar straipsnio 
eilučių. Taigi tik iš Alės Rū 
tos romano iškyla mums 
prieš akis ta mergaitė iš Su
bačiaus, kuri negalėjo nedai 
nuoti. Jau paauglystė ir jau
nystė pilna nuotykių, bet 
kur tik ji pasisuks, tai vis 
daina. Gyvame pasakojime 
apie jos ankstyvąją jaunystę 
susitinkame ir su kareivėliu 
Stasiu Santvarų, sužeistu 
mūšyje su bolševikais.

O su kokiu entuziazmu ji 
studijavo dainavimą! Tas 
atsidėjimas darbui ir talen
tas greit buvo pastebėtas, ir 
į Lietuvos operą atėjo V. Jo 
nuškaitė žavėti klausytojų 
kaip tos institucijos pirmau
janti žvaigždė.

Neslėpė ji nuo rašytojos 
ir savo privataus gyvenimo 
kai kurių faktų. Teatre dirb 
dama, Štai buvo įsimylėjusi 
ir susižiedavusi su Teofilių, 
bet visa meilė iširo. Dar tik 
ra lietuviškos visuomenės 
naujiena, kad apie Jonuškai- 
tę sukosi prof. A. Valdema
ras. O ji sukūrė šeimą su 
užsienio reikalų ministru 
Dovu Zauniu, o kai jis mirė, 
su žurnalistu ir rašytoju Sta
siu Leskaičiu - Ivošiškiu, 
vienintelio romano "Spū- 
dai" autorium, taip pat anks
ti baigusiu gyvenimą.

Svetur prabėgo daugiau 
kaip pusė gyvenimo be vil
ties savo dideliu talentu ir 
ypač būdingu balsu žavėti 
tautiečių ir kitataučių. Bet 
ji susiranda sau reikšmingą 
vietą organizacijose, kurios 
pajėgia kelti Lietuvos vardą, 
o savo ruožtu pagyvena ir 
atsiminimais ir paliečia kai 
kuriuos savo nelengvo gyve 
nimo svetur epizodus. Gy
vendama Lietuvoje, ypač 
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kaip užsienio nekalu minis
tro žmona, turėjo gausybę 
bičiulių savo krašto inteli
gentijos aukštuomenėje, nes 
jų vaikus krikštija kun. J. 
Tumas, o kirkštatėviais bu
vo A. Merkys, P. Klimas. 
Užsieny su pasisekimu kon 
certuodavo ir operose dai
nuodavo, o su Dovu Zauniu 
yra buvę ne vienos valsty
bės vadovų svečiai. Tie jos 
ir kitų romano veikėjų prisi
minimai prikelia nemaža ir 
nepriklausomos Lietuvos 
praeities.

Romanas skirtas ne jai 
vienai pavaizduoti, turime 
net keletą kitų veikėjų. Tai 
vis moterys, kurių gyveni
me įsipina kaip nors Vincė 
Jonuškaitė, ar žavimasi jos 
dainavimu, ar ji laikoma 
siektinu ir gal nepasiekiamu 
dainininkės idealu, ar įsidė
mimas jos koks patarimas 
ar linkėjimas. Šitie kad ir 
ne visada stiprūs sąlyčiai 
lyg ir apjungia viską - idea
lą pasiekusią moterį ir jo šie 
kiančias.

Yra ir vyrų, bet jie tik at
skirų novelių veiksmui rutu
lioti reikalingi tų kitų mote
rų gyvenimui atkurti. Taigi 
romanas skirtas moterims 
pavaizduoti, kurių viena ki
ta tik vardą knygoje teturi, 
taigi gal tikra, iš gyvenimo 
paimta, kaip ir V. Jonuškai
tė, o gal rašytojos sukurta 
be jokio modelio.

Iš tų antraeilių daugiau
sia yra pasiekusi Natalija, 
kuri lankė konservatoriją ir 
Lietuvoje dainavo operetė
je. Jos antrasis vyras yra ar
chitektas Stelmokas. Ta
čiau, neblogai Kaune gyve
nę, Amerikoje sunkiai kuria 
si, o ant galo paliečia juos 
tragedija - suaugęs ir ką tik 
mokslus baigęs sūnus žūsta 
susisiekimo nelaimėje, o 
Natalija jį be galo brangino 
ir tik jo ateitim gyveno. 
Kiek keistokas charakteris 
Jurgita, Jos tėvai okupacijos 
metais dingo, matyt, buvo 
išvežti, o svetur ji blaškėsi 
pokariu stovykloje, paskui 
Amerikoje mokė vaikus lie
tuviškų dalykų, buvo, ro-
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Remigijus Vilkaitis ir Dalia Overaitė Kvadrato vaidinime
The Joyce theatre Lincoln Center.(2iūrėk skelbimą 4 psl.)

Vlado Kulboko
GYVATOS PAGRĖBSTAI

Viktoras MariOnas
Gyvata ne mano, pane

munės zanavyko, tarmės 
žodis. Jį kraičio gavau iš 
žmonos tarmės, ir pašešupės 
zanavykų. Nežinau, ar jis 
gyvas V. Kudirko kapsų tar
mėje.

Gyvata, pagal žodyną, 
yra:
1. gyvenimo būdas, gyveni
mas;
2. gyvenamoji vieta: sodyba.

Šiam mano rašiniui gy
vata bus labai išsakus žodis 
visomis savo prasmėmis.

"Kitados tėviškėje ve
žant šieną ar dobilus man, 
paaugliui, tekdavo pagrėbs
tyti, kai kupeta ar krūvelė 
būdavo sukrauta į vežimą. 
Dabar bandau "pagrėbstyti", 

dos, gera ir gailestinga mo
teris, - o paskutinį kartą ją 
sutinkame toli gražu nebe 
tokią - jau gali sakyti, cini
kę, visus kritikuojančią ir ra 
šančią lietuviams vaidini
mus, kurių viename išsity- 
čioja iš Jūratės tėvų, pas ku
riuos ji atostogavo ir ilsėjo
si.

Jūratė - mokslus išėjusi 
jauna dailininkė. Jeigu rašy 
tojai buvo reikalingas mode 
lis jaunai specialistei ir Ame 
rikoje augančio jaunimo at
stovei, jos santykiams pa
vaizduoti su tėvais, su savo 
karta ir vyresniais lietuviais, 
tai čia Alei Rūtai, be abejo, 
galėjo pasitarnauti ir dukre
lė...

Kaip matome, Alė Rūta 
yra ir iš tų laimingųjų rašy
tojų, kuriems knygą paleisti 
į žmones padeda savieji. 
Jos vyras anąkart pridėjo sa
vo artistišką ranką, kai buvo 
leidžiama "Margo rašto ke
liu". Šįkart "Mėlyno karve- 

kas liko atminty iš praeito 
laiko" - paaiškina Vladas 
Kulbokas savo gyvenimo 
pagrėbstų pačiu baigiamuo
ju sakiniu (psl. 336).

Iš gausių plačios gyvatos 
derlių dar liko ir įvairios var 
tosenos pagrėbstų.

V. Kulboko "Laiko pa
grėbstai" tai socialinės min
ties autobiografinis išsipasa
kojimas. Tarpais jis plaukia 
iš dienoraščių, bet daugiau 
iš sąmonės aruodų. Kalba 
kone klasiška, tiesi, be išra
dingų šunmazgių. Auto
riaus gyvenime nebūta stebi 
nančių nutikimų, grynai au
tentiškų nelaimių, meteoriš- 
kų švystelėjimų, kilimų ar 

(Nukelta į 8 pusi.) 

lėlio šviesa" kiekvieną atski 
rą novelę (o jų net 26) yra 
iliustravusi dukrelė dailinin
kė Rasa E. Abraitė. Graži 
talka vienų kitiems!

Gana daug knygos pus
lapių paskirta Vincės Jonuš- 
kaitės fotografijoms. Čia ji 
ir jauna, ir jau senatvės su
laukusi, ir įvairiuose operos 
vaidmenyse, ir su šeima, ir 
šiaip nufotografuota įvairio
mis progomis. Matome fo
tografijas ir to namo Suba
čiuje, kur ji augo ar su ma
ma ir seserimis dainuodavo, 
ir Santa Monikoje, kur dai
nininkė dabar gyvena. Tik
ras nedidokas albumėlis, 
papildus romano pasakoji
mus.

Turint galvoje net du be
letristinius veikalus apie mū 
sų didžiuosius, galėtų kilti 
klausimas: apie kurį dabarti 
nį kalifomietį Alė Rūta pa
dovanos mums naują roma
ną? Kurį įamžins?
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Antanas Paulavičius
(Penktas tęsinys)

Taip ir buvo. Rytą atėjo baltu chalatu seselė: vienoje 
rankoje deganti žvakutė, kitoje — varpelis. Din din suskam
bėjo ir pranešė varpelis, kad Viešpats atėjo į palatą. Net 
susigraudenau, ašara ištryško... Paskui nežinau, kurią die
ną po komunijos man labai pakilo temperatūra. Tiesiog 
krėtė, purtė šaltis. Gydytojai klausinėjo, ar aš nesirgęs ma
liarija. Kai šitaip prastai jaučiausi, įvirto du nepažįstami 
žmonės baltais chalatais. Žiūri į mano lapelį ir klausia, ko
kia mano pavardė. Šalčio krečiamas, nenoriu kalbėti, tik 
pasakiau.- „Lapelyje viskas surašyta". O jie: „My znajiem, 
kto vy takoj — bandit!“ Šalia manęs gulintis partizanų su
žeistas apylinkės pirmininkas net pašoko iš lovos, pakilo ir 
kitoje pusėje gulintis tas iš Rusijos grįžęs pilietis. Čia pat 
palatoje pradėjo mane kamandinėti, kas atvežė į ligoninę. 
Aš matau, kad. iš po balto chalato kyšo mėlynais kraštais 
apvedžiota MGB uniforma. „Kas tave lankė?" — klausia. 
„Niekas",— atsakau. „Kaip nelankė, kaip nelankė? — įsiki
šo Lietuvon atvažiavęs pilietis,— seselė iš kitos palatos la
bai dažnai ateidavo ir vienas studentas beveik kasdien mai- 
šydavosi." Paskui emgebistas paklausė, ar aš turiu seserį. 
Nežinojau, ką jam atsakyti. Tylėjau. Tik pasakiau, kad man 
labai bloga, nes aukšta temperatūra, negaliu kalbėti. „Na, 
Misingevičiau, sekmadienį tavęs ateis aplankyti tavo tik
roji sesuo Misingevičiūtė",— pasakė ir išėjo įsitikinę, kad 
aš iš tikrųjų blogai atrodau.

Sekmadienį į palatą įėjo nepažįstama juodbruvė mergi
na. Žiūri žiūri į mane ir nieko nesako. Dieve tu mano, gal
voju, dabar jau viskas. Išėjo Misingevičiūtė, prie durų stab
telėjo ir pasakė: „Sveik, tegu padeda jums Viešpats Die
vas". Įėjo saugumiečiai ir kad pradėjo klausinėti. Mane visą 
išpylė prakaitas, tiesiog vanduo bėga, pažliugęs visas. Pa
vakary atėjo labai išsigandusi iš kitos palatos seselė. Aš 
dar bandžiau jos paprašyti, kad ji perspėtų mano pažįsta
mus mieste, jog manęs nebelankytų. „Ir aš niekur negaliu 
išeiti, sargyba budi dieną naktį prie durų, visus tikrina, re
gistruoja."

Po dienos kitos suėmė šitą seselę ir studentą, kuris ma
ne lankydavo.

— Ar tikrai jūs manote, kad klebonas Trakinskas išda
vė išpažinties paslaptį? — paklausiau Armonaičio.

— Taip. Ir ne mane vieną išdavė,— atsakė,— už tai par
tizanai atsilygino — jį nušovė.

— O iš kur jūs žinote? — vėl paklausiau Armonaičio.
— Po dviejų metų, kai aš buvau jau nuteistas, persiun

timo punkte susitikau su kaliniu, kuris man papasakojo, 
kaip jis pats atsiskaitė su išdaviku. Mes su juo susipažino
me: jo vardas Algis, pavardės neatsimenu. Jis, būdamas 
klieriku, įsitraukė į pogrindinę veiklą, sužinojo apie Tra- 
kinsko išdavystes. Prie Trakinsko niekas negalėjo prieiti, 
kadangi jis buvo saugumo gerai sergstimas. O jį, kaip klie
riką, kartu su kitu partizanu prileido prie klebono. Šeimi
ninkei liepė išeiti. Į jokius klausimus Trakinskas neatsakė, 
tik ištarė: „Atleisk man. Dieve Visagali..." Tada Algio 
bendrininkas kirto jam pistoleto rankena, o jis pats, Algis, 
nušovė kleboną...

Atsidusau aš, atsiduso ir Armonaitis. Patylėjęs tęsė:
— Bolševikai gali patį švenčiausią žmogų paversti vel

niu... O ką man reikėjo daryti, kai emgebistai sužinojo, kad 
ne sava pavarde guliu ligoninėje? Sugalvojau sau kitą pa
vardę. Aš — Albinas Palukaitis. Lengvai įsimenama pavar
dė, nesuklupsiu meluodamas. Iš mano giminių bei pažįsta
mų nėra tokia pavarde žmonių. Prietemoje kuriu savo bio
grafijos smulkmenas. Atsimenu, buvo sausio 28-toji diena. 
Staiga užsidegė šviesa, ir pradeda į palatą virsti skrybėlėti 
ir uniformuoti vyrai. Apstojo mano lovą. „Renkis, areštuo
jame!"— įsakė lietuviškai. Kadangi gulėjau su ligoninės 
drabužiais, įsakė sanitarei atnešti mano rūbus. Kai ji nu
bėgo į sandėlį, ir šie išėjo į koridorių kažko pasitarti. Man 
seselė buvo atnešusi nemažą dešros gabalą ir stalinį peilį, 
kad galėčiau atsipjauti dešros, kai užsinorėsiu valgyti. Rei
kia nusižudyti, kad nepakliūčiau gyvas į MGB rankas, kad 
neišduočiau kitų,— dingtelėjo mintis. Siekiu peilio iš spin
tos. O mintys velnioniškai greitai rezgasi galvoje. Jeigu ran
kos veną perpjausiu, tai greit pastebės šalia gulintieji, at
bėgs gydytojai ir užverš, užspaus — liksiu gyvas. Geriausia 
pjauti per kaklą. Bet peilis neaštrus. Nutariau: peilį pasta
tysiu stačią ir užgulsiu ant jo. Jau pastačiau peilį, keliuosi. 
Bet negaliu aukščiau pasikelti. Įėjo sanitarė. Gal tokia Die-* 
vo valia buvo. Greitai peilį pakišau po paklode. Mauna man 
kelnes. Sveikąją koją lengvai įkišo. O sužeistoji stora, su
bintuota, nelenda. Liko, nuoga. Švarką užvilko. Uždėjo ma
ne ant neštuvų. Tada pasimaišė gydytojas Reinys ir užpro
testavo: „Ligonis prie mirties, o jūs tampote jį". „Mes 
patys pagydysim banditą",— atkirto jam. Nugabeno į sunk
vežimį. Lauke šalta, sniegas krinta, drebia, o aš visas šla
pias, temperatūra aukščiausia. Sužeista koja nuoga, ant jos 
snaigės krinta. Atplėšiau, apnuoginau ir krūtinę, kad grei
čiau sušalčiau, kad baigtųsi kančios. Veža mane gatvėmis, 
matau juodą apsiniaukusį dangų, sniegu apklotus medžius.

Nugabeno į Saugumo kiemą. Kareiviai, kurie turėjo neš
ti mane neštuvais, apžiūrėjo mane ir kad pradėjo kvatotis, 
jog ant nuogos krūtinės sniego priversta, o sužeista pus
nuogė koja tabaluoja ir taip juokingai atrodo. Tik taip gali

BAISIOJO BIRŽELIO MINĖJIMAS 
BOSTONE

Birželio mėn. 16 d. 4 vai. p.p.

HOLY CROSS KATEDROJE

Koncelebracines šv. Mišias už kenčiančią Lietuvą atnašaus 
Kardinolas Law, Vilkaviškio vyskupas Juozas Žemaitis, kun. 
Gustaitis, Bostono ir apylinkių kunigai.

Tautiniais motyvais papuoštoje katedroje giedos jungtinis 
Naujosios Anglijos choras. Prie apeigų prisidės Šv. Petro 
parapijos mokyklos mokiniai ir Bostono tautinių šokių grupė 
Samburys.

Vyskupo Žemaičio ir kun. Gustaičio priėmimas įvyks 
šeštadienį, birželio 15 d., 5 vai. p.p. So Bostono Lietuvių 
klubo salėje.

Nuoširdžiai prašome gausiai dalyvauti katedroje ir susitikime 
klubo salėje.

Cathedral Liturgy for Lithuania Komitetas

ŽINIOS IŠ BOSTONO
MOKSLŲ METŲ 

PABAIGA
Gegužės 18 d. Šv. Petro 

bažnyčioje vyko Bostono Li 
tuanistinės mokyklos moks
lo metų užbaigimas. Po Mi 
šių, kurias atnašavo klebo
nas kun. Albertas Kontau
tas, bažnyčios salėje moki
niams buvo įteikti pažymė
jimai ir simbolinės dovanė
lės. Akademinį susirinkimą 
pravedė istorijos mokytoja, 
dr. Mirga Gimiuvienė, mo
kinių pasirodymo programą 
parengė Il-ojo skyriaus mo
kytoja Jūratė Aukštikalnie- 
nė. Tėvų komiteto vardu 
Rima Knašienė išreiškė pa
dėką mokytojams. Aštunto
jo skyriaus mokiniai Daina 
Budreckytė, Dailė Aukšti
kalnytė, Dana Pauliukonytė, 
Megutė Huston, Daina Se- 
nutaitė. Varpas De Sa Perei- 
ra, sėkmingai išlaiką tris eg
zaminus (raštu ir žodžiu), 
buvo atžymėti diplomais ir 
perversti į aukštesniąją mo
kyklą.

Per mokslo metus mo
kykloje, kurios vedėja mok. 
Daiva De Sa Pereira, mokė
si apie 60 mokinių, dirbo 15 
mokytojų. Iki mokyklinio 
amžiaus vaikai nuo 3 metų 
buvo mokomi lopšelyje ir 
darželyje. Šokių grupei va

RANKDARBIŲ 
KONKURSO 

LAIMĖJIMAS
Dailininkė Ina Nenortie- 

nė tapo šių metų tarptauti
nio dygsniuotų siuvinių 
"International Festival of 
Quilts" konkurso nugalėto
ja. Konkursas - paroda, ku
riame dalyvavo keli šimtai 
dygsniavimo technikos 
meistrų iš įvairių šalių, beje 
ir Sovietų Sąjungos, vyko 
balandio mėn. 12-14 d.d. 
Costa Mėsa Califomijoje.

Inos Nenortienės siuvi
niui "Rays of Hope" (vilties 
spinduliai) buvo paskirta 
pirma premija" už geriausią 
dizainą, iliustruojantį kovą 
už laisvę". Tai vidutinio 
formato kūrinys, atvaiz
duojantis stipruolį ąžuolą - 
lietuvių tautosakos simboli
nį įvaizdį. Pasak pačios dai 
lininkės, įkvėpimas paskati
no sukurti ąžuolą, kuris nuo 
pagonybės laikų lietuvių 
tautai buvo pats svarbiau
sias, išskirtinas iš kitų me
džių, kaip tikėjimo ir stipry
bės šaltinis. Iš gilios praei
ties per ąžuolo šaknis,kamie 
nu, šakoms ir lapams per
duodami jėga ir tikėjimas, o 
naujiems daigams - tvirtybė 
nepalūžtant prieš darganas. 
Tarsi švyturio spinduliai, 
Ąžuolo šakos skleidžia 
aplink naujos vilties spindu
lius ateičiai.

Dailininkė išradingai pa
naudojo lietuvių audinių ir 
liaudies kostiumo ornamen
tus, gintaro intarpas, (nešda
ma originalų lietuvišką ko
loritą bei liaudies meno ele
mentus įdygsniuoto siuvinė
jimo tradicijas. Konkurso 
rengėjai Country Store Pie- 
cemakers specialiai pakvie
tė tuo metu besilankančią 
Kalifornijoje Gražiną Lands 
bergienę pasigrožėti Ameri
kos lietuvių dailininkės kū
riniu, savo išraiškos idėja 
išsiskiriančiu iš kitų kon
kursinių darbų.

L.Ž.

dovavo Rūta Mickūnienė ir 
Lina Subatienė. Papildo
mos programos vedėja Aldo 
na Lingertaitienė parengė 
kultūrines priemones, pra
turtinančias mokymo progra 
mą: pvz., teatrų festivalis, 
skaitymo maratonas, margu 
čių ritinėjimas. Antrus me
tus mokytojos Daiva De Sa 
Pereira ir Irena Kveragaitė 
tąsė lietuvių kalbos moky
mą suaugusiems.

LB Švietimo Tarybos 
vykdomam vajui Bostono 
Lituanistinė mokykla paruo 
šė ir pasiuntė didžiausią 
siuntą: 46 dėžes su mokyk
los reikmenimis ir maistu 
Lietuvos vaikams.

Šįmet vyksiančiame Bai
siojo birželio minėjime šv. 
kryžiaus Katedroje moki
niai atliks specialią liturgiją. 
Besiruošiant kitiems moks
lo metams mokyklos kolek
tyvas ir tėvų komitetas ragi
na tėvelius ir visuomenę 
aktyviai dalyvauti mokyk
los gyvenime.

Tėvų komiteto sėkmin
gam darbui dar trūksta 2-jų 
narių. Kviečiame pasekti 
tėvelių Mariaus Žiaugros ir 
Gintaro SubaČio pavyz
džiu, kurie pakartotinai liko 
tėvų komitete.

Atnaujindami 
prenumeratą ir kitomis 
progomis Dirvai aukojo:

kvatotis velniai, sielą į pragarą nešdami. Užvilko į trečią 
aukštą ir pastatė su neštuvais vidury kambario. Ten pilna 
čekistų. „Tai kaip, Juozai,— kreipėsi į mane lietuviškai,— 
kalbėsime gerumu ar piktumu. Jau jūsų partizanus Mešką, 
Liūtą, Vilką turime ir tave, Triupą, sučiupom." Jis išvardijo 
visus tuos, kurių jau nebėra, visi žuvę. „Kokia tikroji pa
vardė?" — klausia įbedę į mane akis. Kadangi mane pava
dino Juozu, tai greitai sumečiau, kad būsiu Juozas Palu
kaitis. „Kada į bandą įstojai?" — nepaleidžia. „Niekada ne
buvau". „Jei būsi mūsų žmogus, iš gydysime. O kitaip — 
bus blogai. Jau ir dabar dvokia, pūva tavo koja. Jei nepa
klausysi mūsų, visas supūsi".

Nieko neišgavę, išnešė mane į koridorių, išpjaustė visas 
sagas, atsilaužė gabalą dešros. Paskui įgrūdo į visai tuščią 
kamerą. Prasidėjo kalinio gyvenimas, kuris tęsėsi ilgus de
šimtmečius. Kiti sakosi — lagery gyvenę, su tuo ir tuo bend
ravę, streikus organizavę. O man lagerio neteko. Pakliuvau 
į griežto režimo kalėjimą. Jokio gyvo padaro, išskyrus tuos 
nebe žmones kalinius. Kai po daugelio metų šunelį pama
čiau kalėjimo kieme, apsidžiaugiau, nusišypsojau — dar kaž
kur yra gyvenimas, dar kažkam reikalingas šuo, kažkas juo 
rūpinasi, myli. Dar verda gyvenimas už kalėjimo sienų...

(Bus daugiau)

Jomantas VI., Redford .. . . . . . . . . 5.00
Audra Travel Canada . . . . . . . . .  5.00
Petraitis P., St. Pete . . . . . . . . . . .  10.00
Karsokienė A., Clev. . . . . . . . . . . . . .   5.00
Abraitis V., Palm Coast . . . . . 10.00
Jackus B., Canada . . . . . . . . . . . . . . . 30.00
Jankus J., Chicago . . . . . . . . . . . . . . . .  5.00
Strasevičius S. Chicago . . . . . . . 5.00
Žemaitis S., Cicero . . . . . . . . . . . . . 10.00
L.M. Federacijos N.Y.
skyrius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50.00
Krinickas A., Maspeth . . . . . . . .  5.00
Azusenis V., Lakewood . . . . . . .  5.00
Aukštuolis M., Clev. . . . . . . . . . . . .  10.00
Masiliūnas L., So. Boston .... 5.00 
Narbutaitis K. Mayfield Hts... 5.00 
Mackus V., Chicago . . . . . . . . . .  10.00
Janušauskas V., Longueuil ... 8.00 
Kubill G., Phila. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.00

Visiems aukotojams.... 
nuoširdžiai dėkojame

(DIRVOS



KRUVINASIS SEKMADIENIS
Kazimieras Zalensas

vių liaudies muzikos kon
certą. "Rūmai neužimti!" - 
raminu save ir grįžtu į lovą, 
nors žinau, jog ligi ryto ne
beužmigsiu. Užsimerkiu, 
įsikniaubiu į pagalvę, bet 
prieš akis stovi tas pats ir 
tas pats košmariškas vaiz
das ir negaliu nuo jo pabėg
ti, kaip ir nuo kurtumo, ku
ris slegia mane nuo tos bai
sios sausio dvyliktosios nak 
ties, nuo "kruvinosios nak
ties"...

Tankai į Radijo ir Tele
vizijos komiteto kiemą įžle- 
gėjo iš Konarskio gatvės. 
Pro geltoną autobusą su už
rašu "KUPIŠKIS"... Bet gi 
aš ten buvau jau vakare, dar 
prieš "Panoramą"!? Argi 
niekas neįstrigo atmintin li
gi tos lemtingos minutės, 
kai pasirodė tankai? - Šu
niukas! - Mergytė ir juodas 
šuniukas! - Taip ir nutariu 
pavadinti pirmąjį tos nakties 
epizodą.
SABALIUKAS
"Padėtis grėsminga", - 

ką tik pranešė televizijos 
diktorė Eglė Bučelytė, mie
la tamsiaplaukė mergaitė, 
dažnai dėvinti pilką megz
tuką, išmargintą baltais - 
raudonais rombais ir panaši 
į darbštųjį genelį. Iš tiesų 
buvo jau dvylikta valanda, o 
ji, atrodė, nutarė, budėti stu
dijoje per naktį? O gal iš 
tikrųjų nematoma grėsmė 
pakibo virš mūsų galvų - 
kelių šimtų žmonių, susirin
kusių iš Vilniaus ir visos 
Lietuvos budėti prie Radijo 
ir Televizijos komiteto Ko
narskio gatvėje? - Grėsmės 
dar nejutome. Prie gatvės, 
kur stovėjo geltonas autobu
sas su užrašu "KUPIŠKIS", 
būriavosi jaunimas, daina
vo, trepsėjo ratelius, vaiky
dami nuovargį ir vakaro vė
są, čia gi, prie įėjimo į ko
miteto rūmus, stoviniavo 
gal koks šimtas pagyvenu
sių žmonių, šnekučiavosi, 
žiūrėjo užsitęsusią televizi
jos programą. Spalvoto 
vaizdo televizorius stovėjo 
čia pat, prie įėjimo, ir vie
nas iš budinčiųjų policinin
kų karts nuo karto įjung
davo kanalą, transliuojantį 
satelitinę televizijos progra
mą. Spalvotą ir linksmą vo
kišką kino komediją - detek 
tyvą: policininkai vijosi pra
muštgalvius vagis, kuriems 
įvirtus su automobiliu eže
ran "tvarkė" besimaudan- 
čios apkūnios nuogalės...

- Va, va, šitą "gražumą" 
parodykit desantininkams, 
kai atsibalados, - "patarė" 
juokdamasis rudabarzdis ku 
piškėnas policininkui ir visi 
būriu nusiklekeno.

- Ai, ai tie vyrai!? Ran
da iš ko juoktis? - ką jau jūs 
daiytumėt be moterų? Ir be 
tų "gražumų"? - lyg ir rūs

čiai perspėjo viena iš seny
vų moterų, apsėdusių platų 
medinį suolą. Ir vėl links
mas šurmulys perbėgo sto- 
vinčiuosius. - Sarmatą tu
rėtumėt, - čia gi ir mažų 
yra! - įspėjo kita, žvilgtel
dama į kampą. Iš tikrųjų, 
čia pat, pačiame kampe, ant 
patiesto rudo popieriaus, gu 
Įėjo nedidelis juodas šuo, o 
jį glostė maža mergytė pilku 
paltuku ir raštuota kepure 
su dideliu kutotu bumbulu. 
Atrodė, kad jos visai nedo
mino didelių žmonių pasau
lis. - Ji turėjo draugą! - 
Tikriausiai, rado jį čia - be
namį, alkaną ir vienišą, pa
maitino jį atsivežtu ar atsi
neštu maistu, patiesė jam ir 
tą storoką rudą popierių. Pa
čiame kamputy, ir dabar, pri 
tūpusi vis glostė jį, šnekino, 
matyt, sukdama galvą, kaip 
atspėti šuniuko vardą.

- Mamyte, o jeigu aš jį 
pavadinsiu Sabaliuku, ar jis 
atsilieptų? - klausė ji, atsisu 
kusi į netoli, palei suolą sto
vinčią aukštą, gražią moterį.

- O tu pašauk jį gražiai, 
gal ir atsilieps? - atsakė ši, 
meiliai nužvelgdama dukre
lę ir mane, žilagalvį dėdę, 
spoksantį ne į ekraną, ne į 
ežere siaučiančias gražuo
les, o į šuns ir mergytės 
draugystę?!

- Pasakyk man, kaip ta
vo vardas? Pasakyk! - Juo- 
džiukas? Sargiukas? O gal 
Sabaliukas?...

Šuo, lyg ką malonaus su
sapnavęs, trūktelėjo blizgan 
čia nosim, merkė akį, su- 
skrebeno susivėlusią uode
ga popierių ir staiga plačiu 
ružavu liežuviu lyžtelėjo ke 
lis kartus mergytės ranką.

- Mamyte, jisai suprato! 
Jis prisipažino: jo vardas 
Sabaliukas! - nudžiugo mer 
gytė ir dar arčiau palinko 
prie juodojo kudliaus. - Ma 
no Sabaliukas! Mano gud
riausias šuniukas! - kalbėjo 
ji, dar meiliau glostė šunį, ir 
šią akimirką nebuvo laimin
gesnių už juodu visame pa
saulyje.

TANKAI
Tuo tarpu ekrane pasiro

džiusi diktorė Eglė Bučelytė 
pranešė nerimą keliančią ži
nią: "Link televizijos bokš
to važiuoja šarvuočių ir tan
kų kolona!"... Žmonės mi
nutėlei nuščiuvo, nutilo jau
nimo dainos ir klegesys. 
Net pagyvenusios moterys, 
sėdėjusios ant suolo, pakilo, 
sužiuro į gatvę, įsiklausė į 
tolimą grėsmingą gaudimą.

Staiga, lyg perkūnas, su
trinko patrankų šūviai. Dar 
ir dar kartą. Šūvių aidas, 
lyg lavina, ritosi nuo Karoli 
niškių kalvų žemyn, peršo
kęs Nerį, gaudė, šniokštė 
Vingio pušyne, sukeldamas 
pragarišką išgąsdintų varnų 
riksmą.
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Taip buvo atsisveikinama su Kruvinojo Sekmadienio aukomis

"Žmonės, nebijokite, jie 
šaudo tuščiais šoviniais!" - 
ramino ir drąsino ekrane pa
sirodę Krašto apsaugos de
partamento generalinis di
rektorius Audrius Butkevi
čius. Po kelių minučių jis 
vėl pasirodė ekrane: "Pirmo 
ji ataka atlaikyta! - Televi
zijos bokštas neužimtas! - 
Šią žinią man ką tik perdavė 
Radijo ir Televizijos komi
teto pirmininko pava
duotojas ponas Kaušpėdas!"

- Valiooo! - sugriaudėjo 
minia. Tačiau netrukus vėl 
nutilo.

"Televizijos bokštas puo 
lamas iš kitos pusės!" - pra
nešė diktorė Eglė Bučelytė. 
Rankoje ji laikė telefono ra 
gelį, pranešinėjo žinias tie
siogiai "iš mūšio lauko": 
"Man ką tik pranešė, kad 
prie Radijo ir Televizijos 
komiteto artėja šarvuočiai, 
tankai ir karinės mašinos su 
desantininkais!"... Jos žo
džius slopino patrankų ir au 
tomatų šūviai prie televizi
jos bokšto ir link mūsų artė
jantis ūžimas, žlegėjimas.

Moterys užsilipo ant šuo 
lo, su baime žiūrėjo gatvės 
link. Tiktai kamputyje, sa
vo pasauly, meiliai šneku
čiavosi mergytė ir nedidelis 
juodas šuniukas.

- Tankai!... - nubanga
vo balsai. - Nuo Vingio par 
ko, Konarskio gatve prakrio 
kė keletas šarvuočių terkš- 
dami kulkosvaidžiais.

- Lietuva! Lietuva!... - 
skandavo žmonės, užtrenk
dami baimę ir šūvių garsą.

Gatvės pusėje, prie se
nojo restauruojamo pastato, 
driokstelėjo griūdama staty
bininkų pastatyta apsauginė 
tvora.

- Desantininkai! Desan
tininkai! -Jų čia prilindo 
kaip tarakonų! - pradėjo 
šaukti paaugliai, užsikorę 
ant apsauginės tvoros. 
Omai griuvo žemyn, šaukda 
mi: "Šaudo! Tikrai šaudo! 
Kulkomis!"...

Iš tikrųjų, kulkos, kaip 
ugniniai botagai, kapojo, 
džeržgė statomo priestato 
sieną, tiško, atsimušusios į 
rūmų tinką.

Tankai ižlegėjo iš Ko
narskio gatvės, pro geltoną 
autobusą su užrašu "Kupiš
kis".

"Desantininkai įsiveržė į 
Televizijos bokštą! - Man 
ką tik pranešė telefonu: 
"Tankai traiško"!... ir staiga 
neliko nei diktorės, nei ek
rano: nuo trenksmo televi
zorius išlakstė šipuliais, su
žvangėjo krisdami stiklai, iš 
prieangio išvirto ten stovi
niavę ir rūkę policininkai.

- Prisidenkite ausis ir no 
sis! - šaukė jie žmonėms, 
traukdami iš terbelių dujo
kaukes. Girdėjau tik viena 
ausim, - kita, atrodė, švino 
pripilta!? Atsisukęs į gatvę, 
pamačiau tanką, spyginantį 
minią prožektorium. Staiga 
jis spjovė ugnimi į glau- 

( džiausią jaunimo būrį, skan
davusį "Lietuva! Lietuva!" 
- Sprogimas, kibirkščių fe

jerverkas, dūmai, sužeistų

AMERIKOS VENGRAI UŽTARIA 
LIETUVĄ

George K. Haydu, Sr., 
žymus Amerikos vengrų 
veikėjas, Lituanistikos Ty
rimo ir Studijų Centrui at
siuntė American Hungarian 
Federation New Yorke pri
imtą pasigėrėtiną rezoliucija 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
naudai. Ji buvo pasiųsta vi
soms Jungtinių Tautų na
rėms (valstybėms) bei vi
siems JAV senatoriams ir 
kongresmanams.

Pasipiktinę sovietų smur 
tu Pabaltyje ir Amerikos ne- 
reagavimu bei prisiminę sa
vo krašto kančias 1956 m., 
500 Vengrijos Nepriklauso
mybės minėjimo dalyvių, vi 
sų Amerikos vengrų vardu, 
ragino JAV valdžią ir jos są 
jungininkus pirmoje savo 
darbų eilėje "sutramdyti 

mergaičių klyksmas!... iš 
miesto pusės, kaukdama ar
tėjo greitosios pagalbos ma
šina.

- Vyrai! Vyrai, čionai! 
-Jie lenda pro langus iš kie
mo pusės! - susijaudinusi 
pranešė iš rūmų vidaus at
bėgusi moteris.

- Bučelytę užmuš!? - 
šūktelėjo greta stovėjęs ru
dabarzdis kupiškėnas šok
damas į nebesaugomą prie
angį. Lyg kokios magiškos 
jėgos pastūmėti, puolėme 
vidun. Siauru koridorium, 
slidinėdami ir klupdami ant 
stiklo dūženų, keliasdešimt 
vyrų ir moterų, bėgom pir
myn. Ūmai pirmieji susto
jo, lyg įkasti, stipriai ap
šviestame erdviame hole.

- Studijos tenai! - Deši
nėje! - šaukiau sustoju
siems, braudamasis į priekį 
ir ranka rodydamas į ilgą pri 
temdytą koridorių. Ton pu
sėm žiūrėjo ir sustojusieji. 
Iš ten bėgo aukšta, stambi 
moteris mojuodama ranka ir 
išgąstingai šaukdama...

(Bus daugiau)

mirštančias bet dar pavojin
gas sovietų ekspansionizmo 
liekanas."

Vengrai prašo, kad Va
karų valdžios į kiekvieną 
šios grėsmės apraišką atsta- 
kytų bausminėmis sankcijo- 
mis"tiek ilgai, kiek reikės, 
kad priverstų sovietus atsi
traukti."

Pasikalbėjime su už re
zoliucija dėkingu LTSC at
stovu, George Haydu prisi
minė savo liūdną patirtį, ka
da jis, kaip Amerikos veng
rų pirmininkas, Washingto- 
ne ieškojo pagalbos sukilu
siai Vengrijai ir jos nė trupu 
čio negavo.

Dabar šis Lietuvos drau
gas gyvena Chicagoje ir yra 
vengrų garbės pirmininkas.

(arza)
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PATARIMAI SVEIKATOS 
REIKALAIS 

Dr. Vytautas Apynys
Jeigu amerikiečių medi

cinos didieji nutarė kvailinti 
savo piliečius, tai nereiškia, 
kad ir mes turime tą patį da
ryti su mūsų tautiečiais. Pa
didintas ar paaukštintas 
kraujo spaudimas nėra jokia 
liga, bet ligos ar padėties 
simptomas. O kadangi tai 
yra simptomas, tai mano ma 
nymu, yra nusikaltimas gy
dyti simptomą, ignoruoti li
gą ar jai padėti. Pirma kartą 
man tą žinią įskiepijo Kau
no miesto ligoninėje Dr. Jo
nas Adamavičius.

1941 metais išsilaužėm 
iš Mickevičiaus pirmojo (ka 
Įėjimo). Išlaikiau suaugusių 
gimnazijoje egzaminus tre
jukėmis ir įstojau į medici
nos fakultetą hospitantu, 
nes neturėjau lotynų kalbos, 
kad galėčiau būti pilnu stu
dentu.

Pabaigoj semestro, Kau
no miesto ligoninės vyres
nis daktaras Dr. Jonas Ada
mavičius leido mus dirbti 
miesto ligoninėje kaip exter 
nūs. Mes statydavome ban
kas ant krūtinių ir nugarų, 
tikrindavom spaudimą. 
Man atrodo, kad mes vadin- 
davom kraujo spaudimą: 
Riva Roci. Kai aš paklau
siau daktaro Adamavičiaus 
kas tai per liga pakilus 
kraujo spaudimas, jis atsa
kė, tai ne liga, tai yra simp
tomas, bet mes dar nežino
me kas tą simptomą sukelia.

Aš to niekad nepamir
šau. Kadangi amerikiečių 
daktarai ir šiandieną nežino 
kas tą simptomą sukelia, tai 
jie gydo kaip ligą.

1960 metais pradėjau sa
vo praktiką B arbertone. Dir 
bau kaip arklys dienomis ir 
naktimis visus metus ir su
rinkau tik 840 dolerių. Ži
noma, bankrutavau. Tada 
persikėkliau į Akroną. Ture 
damas daugiau laiko sutikau 
gyvybės draudimo bendro
vei tikrinti jų klijentų kraujo 
spaudimą. Jie atsiuntė juo
duką, kurio kraujo spaudi
mas buvo 140/90. Tikrinau 
tris savaites. Po to pasiun
čiau jiems duomenis. Para
šiau viską kompanijai. Jie, 
žinoma, atmetė jo prašymą, 
o aš atsisakiau tikrinti jų kli 
jentus.

Geresniam supratimui 
apie kraujo spaudimą, ir 
bendrai apie sveikatą, 
mums reikia turėti gerą vaiz 
duotų apie kūno vandenį. 
Trūkstant kūne vandens, 
žmogus priverstas pas šven
tą Petrą keliauti dvigubai 
ankščiau.

Kaip jau ankščiau minė
jau, mūsų kūnas susidaro iš 
70 % vandens. 50 % to van 
dens yra ląstelėse, ir vadina
mas vidiniu vandeniu. Liku 

sis 20 % vadinamas išoriniu 
vandeniu. Išorinis vanduo 
padalintas į dvi dalis: tarp 
ląstelinio vandens 15 %, 
cirkuliarinis arba kraujo van 
duo 5 %. Nežiūrint, kad 
visi trys vandenys yra atskir 
ti, bet jie, kai reikia, gali su
sisiekti. 19-to amžiaus fran 
cūzų fiziologas Claude Ber- 
nard, pavadino tų trijų van
denų asocijaciją Milieu In- 
teme. Taigi tas padalinimas 
yra labai svarbus ir reikalin
gas atsiminti.

Pažvelkime dabar į krau- 
ją, vidutinio dydžio žmo
gaus, 70 kg. turintį 6 litrus 
kraujo. Normaliai jo krau
jas turės 45% tirščio ir 55% 
vandens. Tirštį sudaro eri- 
trocitai, leukocitai, ir trom
bocitai. Eritrocitai 2,2 mik
ronų (mikronas yra 1/1000 
milimetro) dydžio. Kadan
gi eritrocitai padengti hemo 
globinu, tas truputi juos pa
didina. O mažiausi kraujo 
indai kapiliarai, yra tiktai 
dvejų mikronų ar net siau
resni. Taigi eritrocitai turi 
susilenkti slinkdami pro 
tuos kapiliarus.

Mūsų didžiausias orga
nas, kuris eikvoja vandenį 
saugodamas mus nuo viso
kių blogybių, yra oda. Vidu 
tinio žmogaus oda yra 20 
kvadratinių pėdų didumo. 
O viename kvadratiniame 
colyje yra 650 prakaito liau- 
kučių, ir tiktai 20 kraujo in
delių. Karštoje dienoje ar 
sportaujant, daug vandens 
kūnas gali prarasti. Nors 
prakaito liaukos gauna tą 
vandenį iš tarpląstelinio per 
skirimo, tačiau kraujas turi

KAUNAS MEDICAL ACADEMY & 
NORTHEASTERN UNIVERSITY

offers its

CONTINUING EDUCATION SEMINAR 
IN LITHUANIA FOR PHARMaCISTS

15 Hours Credit for Continuing Pharmaceutical Education 
JUNE9-17

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

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

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

Algirdas J. Lukoševičius, R. Ph., Director of Medical 
Research Medical Education Netvvork, Nevv York, NY.

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

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

For more information, please contact:

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

tą prarastą vandenį sugražin 
ti. Po tokio aprūpinimo 
kraujas tuojau pasidaro tirš
tesnis. Tai ypač pavojinga 
sportininkams, jeigu jie ne
turi vandens atsargos skil
vyje. Bandykime pažvelgti, 
kas tokiu atveju pasidarys, 
sportuojančiam.

Prezidentas Bushas, ture 
damas bėdos su linksmai 
skrajojančiu sūnumi, o taip 
pat per anksti sustabdęs Per 
sijos įlankos karą, sugrįžęs 
iš nelabai sėkmingo važinė
jimo, nelabai gerai ir miego 
jo. Taigi atsikėlęs, dar pa
vargęs, bėgdamas įsigijo 
staigmeną, - AURICULAR 
FIBRILATION. Kaip tas 
atsitiko?

Širdis yra aprūpinta ketu 
riais kambariais. Du viršuti 
niai vadinami auricles, du 
apatiniai ventricles. Kairy
sis ventrikle, susitraukęs iš
spaudžia kraują į aortą. Tas 
kraujas, tuo pačiu metu, turi 
aprūpinti ir pačią širdį. Bet 
kadangi kairysis ventrikle 
tuo momentu susitraukęs, 
tai į kairijį ventriklę kraujas 
pavėluotai įsiveržia ir pasie-

GYVATOS PAGRĖBSTAI
(Atkelta iš 5 psl.) 

kritimų. Čia tokį, kaip ir 
daugelio mūsų, šeimos, gi
minių, genčių ir artimųjų iš
gyvenimai, susilietimai 
krikštynose, vestuvėse, Šer
menyse. Mokyklose, dar
buose.

Laikas - šitos gyvatos di 
dysis rikiuotojas. Specifinis 
laikas, bet ne išimtine pras
me. Jis daugelio mūsų toks 
pat. Pirmasis Didysis karas, 
kieta vokiečių okupacija, 
graži, brangi Nepriklauso
mybės epocha. Bolševik
metis, Trėmimai. Klajonės 
po svetimas žemes. 

kia kapilarus su mažesne jė
ga. O jeigu kraujas sutirš
tėjęs nuo prakaitavimo, ati
davęs dalį vandens tarpląs
teliniam skyriui, ir negavęs 
rezervų iš skilvio, nepajėgs 
prasiskverbti pro kapilarus. 
Nervinis signalas, pasiųstas 
iš ventriklę į auriclę, užalar- 
muos auriklę. Tada auriklė 
pradės pumpuoti labai sku
biai, net 400 ar daugiau kar
tų į minutę. O tas skubus 
pumpavimas vadinamas AU 
RIKULAR FIBRILATION. 
Jeigtu kraujas neperdaug su 
tirštėjęs, tai fibrili avimas pa 
jėgs prastumti kraują, pavo
jus praeis, bet fibriliavimą 
reikės stabdyti. Bet jeigu 
kraujas per daug tirštas tai ir 
širdies priepuolis.

Esu labai abejingas, kad 
Prezidentas turi goiterį thy- 
roido liaukos. Iki tos die
nos jis neturėjo jokio simp
tomo. Jie būtų daug anks
čiau suradę. Kadangi jie ne 
žino kas atsitiko, tai jie su
rado ir priežąstį. Tas atsi
tinka, kai nėra profilaktinės 
medicinos.

(Bus daugiau).

Jei nieko naujo, tai kam 
ta knyga rašyta ir leista? 
Kas sakė, kad nieko naujo? 
Čia juk žmogaus gyveni
mas. Nėra pasauly žmo
gaus kitam žmogui absoliu
taus dvynio. Visais niuan
sais esame vieni vieniši, ir 
vis esame pasmerkti ieškoti 
savęs kitame žmoguje. To
dėl ir esame maloniai pa
vergti, kai skaitome nuošir
džius, nemeluotus pasipasa
kojimus. O tokie atviri, 
draugiški pasisakojimai ir 
yra visa Vlado Kulboko au

a.a. SIMO KAŠELIONIO

Adresas rankraščiams siųsti:

palikimo, kurį tvarko 
Korp! Neo-Lithuania

Tema: Autoriams suteikiama neribojama teisė nove
lės temą, turinį ir pobūdį patiems pasirinkti.

Ilgis: Novelė turi būti ne trumpesnė kaip 15 psl. 
mašinėle rašytų, su dvigubu tarpu.

Laikas: Paskutinė rankraščiui įteikti data 1991 metų 
rugsėjo 15 d. (pašto antspaudas).

Dirva, Novelės konkursas,
P.O. Box 19191
Cleveland, Ohio 44119-0191

Paruošimas: Konkursui siunčiami rankraščiai būtinai 
privalo būti parašyti rašomąja mašinėle ir pasirašomi 
slapyvardžiu. Tas pats slapyvardis užrašomas ant pridedamo 
uždaro vokelio, kuriame įdėta autoriaus tikroji pavardė, 
adresas ir telefono numeris. Tiktai laimėjusio vokelis bus 
atidarytas

Jury komisija iš trijų narių sprendžia kas premijuotina 
paprasta balsų dauguma.

Nepremijuoti rankraščiai grąžinami tiktai autoriams prašant, 
jų nurodytu adresu.

tobiografija "Laiko pagrėbs
tai".

Knyga tuo įdomesnė, 
kad ji gausiai iliustruota au
tentiškom nuotraukom iš jo 
paties gyvenimo, iš šeimos, 
mokyklų, sambūrių gyve
nimo, iš tėvynės, Sibiro ir 
išeiviškos aplinkos. Kad at
siminimai liktų labiau tikė
tinu liudinjimu, knygoje įlip 
dyti Kulbokų genties Me
dis, sodybos brėžinys ir kap 
sų aplinkos žemėlapis.

Autorius Vladas Kulbo
kas įsiamžino save mūsų 
kultūros literatūros istorijo
je, surinkęs žinias ir dviem 
tomais išleidęs išeivijos li
teratūros kritikų ir jų rašinių 
apibūdinimus. Pirmas to
mas 1982 m. turi apie 550 
psl., antrasis - 1987 m. 215 
psl. (šis tomas išleistas Ve
ronikos ir Vlado Kulbokų 
lėšomis).

Gavęs pirmąjį kritikos 
tomą, Bronys Raila per 
"Free Europe" radiją į Lie
tuvą kalbėjo: "Tai nuosta
bus veikalas, kur atliktas 
tiesiog milžiniškas darbas, 
surinkta atrinkta ir parody
ta, kokia gyva ir plati užsie
nyje buvo literatūrinė kūry
ba ir josios kritika, studijos 
ir diskusijos, meninių ir dva 
sinių problemų iškėlimas 
bei vertinimas apskritai."

Dabar tie kritikos tomai 
Lietuvoje grobstyte grobsto 
mi. Ojų išleista tiek mažai.

Vlado Kulboko "Laiko 
pagrėbstais" aptariau tik pa 
čiais bendriausiais bruožais. 
Ją dera įsigyti (jei dar kur 
gaunama) ir ištisai paskaityt.

VLADAS KULBOKAS 
"LAIKO PAGRĖBSTAI";
išleido Veronioka ir Vladas 
Kulbokai; Viršelis Vlado Vijeikio. 
336 psl. tiražas 500 egz. Kaina 
nepažymėta.

Dvidešimt devintasis
Dirvos novelės Konkursas

PREMIJA 700 DOLERIU
skiriama iš



LIETUVIU SPORTO ŽAIDYNĖS CHICAGOJE
Ed. Šulaitis

Balandžio 13-14 dieno
mis Chicagoje įvykusiose 
41-se Šiaurės Amerikos lie
tuvių sporto žaidynėse do
minavo krepšininkai. Jų čia 
buvo net 23 komandos, ku
rių tarpe viena ir iš Lietuvos 
(Kauno "Pluoštas") Daugiau 
šia komandų sutraukė vyrų 
B klasė (13), toliau ėjo vyrų 
A klasė (su 6 komandomis) 
ir jaunių A klasė (4 koman
dos).

Daugiausia dėmesio bu
vo skirta vyrų A klasės var
žyboms ir čia pelnytai I vie
tą iškovojo New Yorko Atle 
tų klubo krepšininkai, kurie 
baigmėje lengvai - 92-66 
įveikė Chicagos "Nerį". 
"Neris" tik iki pirmojo kėli
nio vidurio dar pajėgė rim
čiau pasipriešinti, o tada jau 
pradėjo dominuoti niujor
kiečiai ir kėlinys baigėsi 51- 
31 jų naudai. Po pertraukos 
chicagiečiai jau nedaug ką 
galėjo padaryti. Kadangi 
New Yorko krepšininkai ne 
labai stengėsi ir išleido at
sarginius, tai pasekmė nebu 
vo tokia aukšta, bet jų prana 
Šurnas buvo aiškus.

Pusfinalyje "Neris" labai 
sunkiai įveikė savo draugus 
iš Chicagos - "Lituanicos" 
krepšininkus ir čia, turint lai 
mės, pastarieji net laimėti 
galėjo. "Lituanica" taip pat 
pralaimėjo ir rungtynėse dėl 
III vietos. Juos čia nugalėjo 
Toronto "Vytis" su aukštuo
ju J. Karpiu 70-62.

Vyrų B klasėje pirmą vie 
tą iškovojo Clevelando "Žai 
bas", kuris neturėjo jokio 
vargo laimingai į finalą pa
tekusių kauniečius. Cleve
lando vyrai, kurie pernai žai 
dė vyrų A klasėje (šiemet 
nė Clevelandas nė Detroitas 
A klasėje komandų neturė
jo) laimėjo 86-51. Kauno 
komanda pirmame rate nu
galėjo Cicero "Ateitį", tose 
rungtynėse žaidusią be trijų 
pagrindinių žaidėjų ir tik 
penkiese. Patyrusi šį vienin 

telį pralaimėjimą, "Ateitis" 
turėjo iškristi į paguodos ra
tą, kur, jau pilnu sąstatu lai
mėjo visas tris rungtynes 
(paguodos rato finale ji nu
galėjo Chicagos "Lituanicą" 
net 78-51).

Kauno "Pluošto" koman
dą į JAV iškvietė New Yor
ko sportininkai. Iš viso at
vyko 15 asmenų grupė, jų 
tarpe ir "Žalgirio" respubli
kinės tarybos krepšinio tre
neris Vytautas Lenkutis, ku
ris Chicagoje teisėjavo ketu 
rioms rungtynėms.

Jaunių A klases baigmė
je susitiko Chicagos "Neris" 
ir Detroito "Kovas". Laimė 
jo chicagiečiai, įveikę Kovo 
jaunuosius 79-56.

Kiek nuvylė tinklinis. 
Vyrų grupėje dalyvavo tik 5 
komandos, o moterų iš viso 
nebuvo, nes be Chicagos 
"Neries", niekas nesiteikė 
atvykti. Todėl pas moteris 
buvo tik vienerios parodo
mojo pobūdžio rungtynės, 
kuriose susitiko "Neris" ir 
kita komanda (ji rengiasi 
važiuoti į IV Pasaulio liet, 
sporto žaidynes Lietuvon), 
sudaryta iš "Neries" žaidėjų 
ir keletos tinklininkių iš kitų 
miestų.

Pas vyrus lengvai I vietą 
iškovojo "Neries" tinklinin- 
kai, finale sukūlę Los An
geles "Bandą" 15-2 ir 15-3. 
3-4 vietas dalinosi Detroito 
"Kovas" ir Clevelando "Žai
bas". Paskutinėje vietoje 
liko Toronto "Perkūnas".

Taip pat buvo varžomasi 
ledo ritulyje (buvo 4 koman 
dos), kėgliavime (važėsi 25 
žmonės) ir šachmatuose.

Šiaip šios žaidynės nie
kuo nepasižymėjo. Kaip 
buvo galima laukti, nė žiū
rovų daug nebuvo. Tik fi
nalinėms rungtynėms sek
madienio popietę jų susirin
ko kiek daugiau. Bet ir čia 
jų dauguma - varžybose da
lyvavusieji sportininkai ar 
kartu su jais iš kitur atvyku

sieji žmonės.
Balandžio 13 d. vakare 

Jaunimo Centre vyko spor
tininkų šokiai, kur jaunimo 
tikrai netrūko. Ten vyko ir 
sporto klubo atstovų pasita
rimas, kuriame buvo kalba
ma apie IV Pasaulio lietu
vių sporto žaidynes Lietu
voje. Pranešimą padarė 
ŠALFASS-gos pirm. Val
das Adamkus. Atrodo, kad 
Sąjungos vadovybės visas 
dėmesys nukreiptas į Lietu
vą ir tik toms žaidynėms ne
gailima laiko bei energijos. 
Beje, V. Adamkus tuoj po 
žaidynių išvyko į Maskvą ir

PAS "LITUANICOS" 
FUTBOLININKUS

Chicagos Lietuvių Fut
bolo klubas "Lithuanica" šie 
met įžengęs į savo 41-sius 
veiklos metus, rimtai žiūri į 
ateitį ir nori plėsti veiklą.

Žiemos metu klubo dvi 
komandos varžėsi "Metro
politan Indoor Soccer" pir
menybėse. Vyrai Čia užėmė 
IV vietą, o jauniai, šiemet 
pirmą kartą po ilgos pertrau 
kos vėl pasirodę aikštėje, tu 
tėjo pasitenkinti kuklesniais 
rezultatais. Beje, ir vyrų ko 
manda, kurią šiemet daugu
moje sudarė iš Lietuvos at
vykusieji žaidėjai, buvo ne
pripratę prie šios rūšies fut
bolo žaidimo ir jie negalėjo 
įeiti į nugalėtojų tarpą.

Po šių pirmenybių užbai
gimo, įvyko klubo metinis 
susirinkimas. Čia buvo pa
žymėta, kad klubo išlaidos 
per metus siekia daugeli 
tūkstančių dolerių, o paja
mų susidaro mažiau. Žai
džiant aukščiausioje divizi
joje ir išlaidos žymiai padi
dėja. Todėl be mecenatų, 
savo tautiečių paramos klu
bas negalės išsilaikyti Chi
cagos futbolo viršūnėse (per 
nai lietuviai užėmė II vietą 
aukščiausioje lygoje). Į klu
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Cicero "Ateities" krepšinio komanda, 41-mose S. Amerikos 
žaidynėse Chicagoje laimėjusi paguodos ratą vyrų B klasės 
varžybose. Pirmas iš kairės apačioje - komandos kapitonas 
Ed. Šulaitis, jaun. E. Šulaičio nuotr.

Lietuvą, ten nuveždamas Š. 
Amerikos lietuvių žaidėjų 
registraciją.

bo vadovybę dalis buvo per 
rinkta buvusiųjų valdybos 
narių: A. Glavinskas, J. Juš
ka, G. Bielskus, Ed. Šulai
tis. Prie jų prisidėjo L. Jura 
itis ir kt.

Balandžio 21d. savoje - 
Marąuette Parko aikštėje 
"Lituanica" pradėjo šių me
tų sezoną Metropolitan ly
gos aukščiausioje divizijoje. 
Jų varžovu buvo "Kickers" 
vienuolikė - viena iš geriau 
šiųjų Chicagoje. Rungtynės 
buvo labai atkaklios ir lietu
viai ilgą laiką turėjo aikštės

1991 KELIONĖS Į 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 i

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

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

persvarą. Tačiau jos baigėsi 
lygiomis 1-1. Lietuvių nau
dai labai gražų ir stiprų įvar 
tį įmušė Virgis Žuromskas 
(jis kartu su Gyčiu Kava
liausku yra iš garsiosios Vii 
niaus "Žalgirio" komandos, 
kuri vasario mėnesį viešėjo 
Amerikoje ir jie nebegrįžo į 
namus).

Dabar komandoje žaidė
jų daugumą sudaro futboli
ninkai iš Lietuvos, ki^ų dė
ka "Lithuanica" pasidarė vie 
na iš pavojingiausių koman
dų Chicagoje.

Reikia laukti ateinančių 
susitikimų ir manyti, jog mū 
sų tautiečiai parems koman 
dą gausiu atsilankymu rung
tynėse bei didesne finansine 
parama. E. Š.

Gytis Kavaliauskas ir Virgis Žuromskis (kairėje) su kitais Chicagos "Lituanicos" futbolo žaidėjais 
pirmą kartą chicagiečių uniformose Chicagoje. Ed. Šulaičio nuotr.

Marquette Funeral Home 
2533 VVest 71 st Street 
Chicago, Illinois 60629 

l-(312)-476-2345

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

708-430-4455

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

1V1ARQUETTE 
FUNERAL HOME

Petkus Funeral Home 
1410 South 50th Avertuė 

Cicero, Illinois 60650 
708-863-2108

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

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003

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

ANTHONY B. PETKUS DONALD M. PETKUS
DONALD A. PETKUS LAVVRENCE C. GASUNAS
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MUZIKINIAI APDŪMOJIMAI
Vladas Vijeikis

Psichologai dar neišaiš
kino, kodėl Chicagos lietu
viai mėgsta operą. Štai jau 
35 sezonas ir lankytojų ne
trūksta. Šiais metais net ir 
Amerikoje esanti ekonomi
nė depresija nesukliudė. 
Kai kurie pašaipūnai tri įti
na, kad daugumas į operą 
eina susitikti su pažįsta
mais. Tiesa, Čia labai gera 
proga pamatyti senai pažįs
tamą veidą. Nors tas veidas 
gerokai pasikeitęs į kažku
rią pusę, kad tenka gerokai 
pavartyti makaulės labirin
tus, kad prisimintum pavar
dę. Net ir artimų buvusių 
simpatijų veidai sukelia sun 
kūmų. Bet taip samprotauti 
labai nepatriotiška ir neme- 
niška. Tad čia, susigėdęs 
susilaikau.

Kokiais sumetimais aš at 
siradau operoje Lituani, ne
aiškinsiu. Tai labai keblus 
reikalas. Tik faktas buvo, 

©1991 Ameritrust

kad nepagailėjau dolerių, ku 
riuos buvau numatęs kito
kiems tikslams. Ir vistiek 
atsiradau operos mylėtojų 
būryje. Vienas senai maty
tas, bet dar atpažįstamas, 
klausia:

- Ar tavo draugas Flori
jonas atsilankė į operą? - 
matyt Dirvos skaitytojas.

- Ką jūs, - sakau, - Flo
rijonas ne tik atsilankė, bet 
dalyvauja pačiame spektak
lyje.

- Ar dainuoja? - su labai 
didele nustebimo doze balse 
paklausė smalsusis mano 
pažįstamas.

- Nedainuoja. Jis karei
vio rolę vaidina, o kad atpa- 
žinčiau, kuris jis taip to pul
ko, tai jis turės pačią ilgiau
sią ietį.

- Ahaaa, - tik tiek galėjo 
komentuoti Dirvos skaityto
jas ir nuskubėjo susitikti su 
kitais.

Now you can buy 
a home for less.
Announcingthe Community 

Homeownership Club

COMMUNITY 
HOMEOVVNERSHIP 

CLUB

Here, for ąualified buyers, is a 
special, limited-time opportunity to 
buy a home. Our Community Home- 
ownership Club Loan is a cooperative 
effort between Ameritrust and local 
church, real estate and development 
organizations. The Community Home-

ownership Club Loan features:
• No points to be paid
• Low fixed rate for up to 25 years*
• No private mortgage insurance reąuired
• 5% down payment for a one-family home
You are eligible for this loan if the purchase price 

is $10,000 to $65,000 for a one-family home. The 
home mušt be owner-occupied and located in certain 
Federally-designated census tracts. A financial 
planning class is provided.

Find out how you can take advantage of the 
Community Homeownership Club at the Ameritrust 
office nearest you.

•Example: for home loan amount of $50,000 at 9.875% interest 
(9.970 Annual Percentage Rate), the home loan will be paid in 300 
equal and consecutive installments of $449.95 pkis taxes. Assumes 
down payment of 5% and no points, plūs 30 days prepaid interest. 
Rate subject to change.

Service you can bank on.
Member FDIC

Scenoje tuojau atpažinau 
Florijoną. Atliko savo rolę 
puikiai. Stovėjo sargyboje 
nejudėdamas. Tik paskuti
niame veiksme labai įsivai- 
dino. Toje scenoje, kur lie
tuviai puola kryžiuočius, 
taip įsikarščiavo, kad tikrai 
mirtinai būtų su ietimi per
dūrus kryžioką. Laimei, 
jam pamaišė kiti kareiviai, 
kurie nebuvo tokie karšta
košiai. Po spektaklio nubė
gau į užkulisį pasveikinti 
Florijoną. Jis buvo labai iš
didus savo sceniniais laimė
jimais man draugiškai prisi
pažino:

- Režisierius iš manęs 
atėmė ietį. Sekančiame 
spektaklyje būsiu belaisvis 
surakintomis rankomis. Ko 
kią sceninę veiklą gali išvys 
tyti su grandiniais.

- Florijonai, nenusi
mink. Žinok, kad nėra ma
žų rolių, yra tik maži akto
riai. Tu sugebėsi. O kodėl 
tau nedavė dainuojančios ro 
lės?
- Visus geriausius vaid

menis gavo atkviesti iš Lie
tuvos. Tik pagalvok, kiek 
tai kainavo. Aš trisdešimt 
metų dainuoju, vaidinu ir 
kad nors už benziną kas 
nors būtų pasiūlęs. Net bi
lietus giminėms pirkau. Bet 
menas galingas ir stebuklin
gas. Jis dievų pirmagimis 
sūnus! - uždainavo Florijo
nas plėšdamas prilipintą 
barzdą.

Toks balsas, pagalvojau, 
o dainuojančio vaidmens 
jam neduoda. Koks nuosto
lis operinei kultūrai.

Už poros dienų aš vėl at
siradau didelės vertės įvyky 
je - Dainų šventėje. Nesu 
koks minkštaširdis, bet vos 
sulaikiau ašaras matydamas 
tokius būrius gražaus jauni
mo. O merginos su tauti
niais kostiumais! Nors bėk 
ir bučiuok kiekvieną. Taip 
daugelis būtų padarę, jeigu 
žmonos prie šono nesėdėtų. 
Tad tenka pasitenkinti tik 
širdies džiūgavimu. Atleis
kite, įsivėliau į sentimentus, 
bet visi esame silpni.

Taigi, grožiuosi, žaviuo
si ir per žiūronus stebiu cho 
rą. O tie žiūronai vis į mer
ginų pusę sukasi. Nugalė
jęs velnio pagundas susira
dau Florijoną. Jis stovėjo 
pačioje paskutinėje eilėje. 
Bet žiojosi lyg už visą chorą 
būtų norėjęs atidainuoti.

Po dainų šventės, nema
žai pastangų padėjau kol su
siradau toje baisioje žmonių 
maišatyje Florijoną. Nepa
gailėjau gyrimo visiems ir 
visoms. Nustebau, kad Flo
rijonas po visų dainavimų 
dar turėjo visai normalų bal 
są. Pagaliau sakau:

- Tokia daugybė dirigen 
tų buvo. Ir visi geri. O cho 
ras taip jų klauso.

- Mažai į juos žiūrėjau, 
- sako Florijonas, - akys 
krypo į Jūratę Nausėdaitę, 
kuri visai šventei vadovavo. 
Tik pamanyk, dar vakar te

levizijoje mačiau, o šian
dien natūraliu kūnu visai ne 
toli tavęs. Filmų žvaigždė, 
o tautiniu kostiumu vilki ir 
kalba taip lietuviškai.

Mūsų veikėjai, kad bent 
kiek supratimo turėtų, nu
siustų ją pas Bushą pasikal
bėti. Matytum, kaip jis ki
taip imtų giedoti. O kalbant 
apie veikėjus. Tie mūsų va
dovai ir komitetų pirminin
kai su Jūrate glebėsčiavosi 
ir bučiavosi. Baisiai jiems 
pavydėjau. O kodėl su cho
ristais nepasibučiuoti? Ma
tau tavo kaltinantį žvilgsnį. 
Žinoma, kad visų neišbu
čiuosi. Bet, sakysime tuos, 
kurie bent trisdešimt metų 
chore dainavo. Pakliūčiau 
ir aš. - Florijonas atsi
dūsėjo, - gal kai penkiasde
šimt metų sueis?

- Pasakyk man, Florijo
nai, kodėl prieš pabaigą 
ėmė garus leisti? Kai kurie 
nusigando. Manė gaisras. 
O mano kaimynas sako: 
"Jeigu taip Izraelyje padary
tų, tai salė per tris sekundes 
ištuštėtų".

- Parodei savo meninį 
menką išsilavinimą. Ar tau 
pakenkė? Ar ėmei čiaudėti?

- Sėdėjau balkone, tad 
manęs nepasiekė.

- Čia simbolika. Ne
klausk manęs kokia. Kas 
supras aukštųjų meninių sfe 
rų užmanymus. Tau dar rei 
kia priaugti.

Kur buvus, kur nebuvus, 
atsirado Florijonienė.

- Važiuojam namo.
Florijonas dar metė nos

talginį žvilgsnį į gražių cho
risčių būrį ir nukiutino pas
kui Florijonienę.

• PAIEŠKOMAS BE
NAS MOnEJATTIS, brolis 
Prano Motiejaičio ir pusbro
lis Jono Švarco. Galintieji 
suteikti apie jį žinių, prašo
mi rašyti Jonui Švarcui: 
29750 Arthur Rd., 
Wickliffe, Ohio 44092, 
arba skambinti tel.: 1-216- 
944-2179 (call collect)

(22-25)
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• 1964 M. CLEVELAN
DO SKAUTININKIŲ 
Draugovė, Mirusių Prisimi
nimo Dienoje, Visų Sielų 
Kapuose, pradėjo skautų, 
karių ir visų mirusių lietu
vių kapus atžymėti tautinė
mis vėliavėlėmis, kad paro
dytų tos dienos kapų lanky
tojams, jog Lietuva gyva.

Pradžia nebuvo sunki, 
nes tada dar mažas skaičius 
lietuvių ilsėjosi gražios gam 
tos prieglobstyje. Šiandieną 
lietuvių kapų skaičius jau 
siekia virš 600.

Kyla klausimas kas to
liau rūpinsis? Vėliavėlių pa
gaminimo išlaidos padidėjo, 
o darbo talkininkai pavargo. 
Šiais metais jau buvo ne
lengva suorganizuoti finan
sinę ir fizinę talką. Jauni
mas nepasirodė.

Dėka pensininkų: Bro
nės Tarutienės, Irmos Ric- 
kuvienės ir Efrozinos Gau
sienės, trijų skautininkių 
draugovės iniciatyva, dali
nai prisidėjus PilėnųTunto 
tuntininkui v.s. Remigijui 
Belzinskui, vėliavėlės buvo 
pagamintos ir pensinin
kams bei L.K.V. "Ramovė" 
atstovui talkininkaujant, pa
gal galimybę, buvo išdėlio
tos.

Palaikykime šią gražią 
tradiciją nors iki Lietuva 
bus laisva. Remkime ją vi
sapusiškai.
Išlaidoms padengti aukojo! 
Marija Stankūnienė 20.00doi 
Margaret August 15.00 dol. 
Antanas Vaitėnas 10.00 dol. 
Anita Giedraitienė 5.00 dol.

Labai ačiū aukotojams ir 
'visiems talkininkams!

v.s. J. Budrienė
ŠV. JURGIO PARAPI

JOJE. Gegužės m. šv. Jur
gio parapija turėjo metinį 
susirinkimą. Klebonas kun.
J. Bacevičius savo praneši
me aptarė pastarųjų metų 
veiklą, pasisekimus bei 
nesekmes ir optimistiškai 
pažvelgė į ateitį. Jis gė
rėjosi parapijos savanorių 
talkininkų darbais, šalpos 
centro veikla, padėkojo Dir
vai ir Tėvynės Garsų radijui 
už Šv. Jurgio parapijos veik 
los informacija.

f RITA MATAS - Broker - G.R.i. - C.R.A.

Matas realtors
2412 CEDARWOOD ROAD 
PEPPER PIKE, OH 44124

(216) 473-2530

ADV. VYTAS MATAS - teisinis patarėjas

18021 MARCELLA ROAD
CLEVELAND, OH 44119 

(216) 486-2530

Tradicinė Mirusiųjų Pri
siminimo Diena buvo iškil
mingai atšvęsta. Švento
riaus sodelyje iškelta žvaigž 
dėtoji vėliava, trimito gar
sais ir šautuvų salvėmis pa
gerbti žuvę kariai. Prieš 
Mišias priebažnytyje buvo 
tradicinis žuvusiųjų patikri
nimas. Mišias aukojo ir pa
mokslą pasakė klebonas 
kun. J. Bacevičius. Iškil
mės užbaigtos parapijos sa
lėje veteranų šeimininkių 
paruoštais pusryčiais ir pasi 
darbavusių veteranų atžymė 
jimais. Ramovėnų vardu 
sveikino Vyt. Januškis. Šio 
se iškilmėse dalyvavo su sa
vo vėliavomis katalikų karo 
veteranų #613 posto nariai, 
ramovėnai ir šauliai, viso 
125 asmens.

• ŠALFAS PIRMENY
BĖS. 26-tosios ŠALFASS 
metinės golfo pirmenybės 
įvyks 1991 m. rugpiūčio 30 
d.-rugsėjo 1 d. Quail Hol- 
low Resort golfo laukuose, 
Concord, Ohio. Jas rengia 
Clevelando Lietuvių Golfo 
klubas. Dėl informacijų pra 
šome kreiptis pas Algį Na
gevičių (216) 845-4954 ar
ba pas Edį Bliumentalį 
(216) 521-7339.

VĖLIAVŲ DIENOS IR 
ELLIS ISLAND 

MUZIEJAUS 
MINĖJIMAS.

Šį penktadienį, birželio 
14 d. 7 vai. vak. Public Uti- 
lities Building auditorijoj - 
1201 Lakeside, bus prisimin 
ta Vėliavų Diena ir Ellis Is- 
land per kur visą eilė imi
grantų įžengė į Ameriką. 
Ta proga pagrindinę kalbą 
pasakys Algis Rukšėnas - 
Tautybių Centro direkto
rius. Apie Ellis Island kal
bės Dr. E Meggins. Meninę 
dalį atliks Ohio Boys Choir.

Visi Clevelando lietuviai
maloniai kviečiami dalyvau 
ti. Šį minėjimą rengia Cle
velando miestas. Komitetą 
sudaro Richard J Kobnisie- 
wicz - Clevelando Miesto 
tautybių atstovas, John Pa- 
pandreas, Harold Ticktin, 
Carla Tricarichi, Dr. E. Meg 
gins, Ingrida Bublienė ir D. 
Skrabec.

PARENGIMAI
1991 m.

• 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 21 d. sekmadienį, po 
10:30 vai. sumos, Šv. Jurgio para
pijos gegužinė šventoriaus sodelyje.

• LIEPOS 28 d. sekmadienį 
12:00 vai. po piet, Žalgirio šaulių 
kuopa rengia gegužinę prie ežero - 
Beachland 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 12-13 Lietuvių 
Dienos. Rengia LB Clevelando 
apylinkės valdyba.

• SPALIO 26 d. Klaipėdos liau
dies melodikos muzikantų ir 
dainininkų ansamblio UOSTA
MIESČIO MUZIKANTAI koncer
tas. Rengia LB Clevelando apylin
kės valdyba

• LAPKRIČIO 10, 11:30 vai. šv. 
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.

Saulius Steponavičius, cleve- 
landiečių Gidonės ir Kęstučio 
Steponavičių sūnus. Gegužės 26 
d. baigė Gilmour Academy.

Gimnazijoj jis priklausė: sveti
mų kalbų klubui, SADD klubui 
(studentai prieš gėrimą ir važinėji
mą) ir buvo krepšinio komandos 
kapitonas. Saulius, taip pat, pri
klausė ateitininkų organizacijai, 
lankė šv. Kazimiero lituanistrinę 
mokyklą ir šoko tautinėje šokių 
grupėje "Grandinėlė". Rudenį 
išvyksta į Penn Statė Universitetą, 
Pensylvanijon, studijuoti inžine
rijos.

• DIRVA • 1991 m. birželio 13 d.- 11 psl.

šv. Kazimiero lituanistinė mokykla paminėjo Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimą ir sausio 13-sios žudynes Vilniuje 

Tomo Vileikio nuotr.

• PAGERBTAS KARO
VETERANAS Jonas Mili- 
kas, Jr., apdovanotas Ohio Ka
talikų Veteranų Departamento 
- JOHN J. MARTIN žymeniu. 
Tai yra aukščiausias šios karo 
veteranų organizacijos atžymė- 
jimas. J. Milikas, Jr., yra Cle
velando Šv. Jurgio parapijos 
Katalikų Karo Veteranų #613 
posto narys.

‘Taupa
Lithuanian Credit Union
Lietuvių 9(redito kooperatyvas 
767 Lašt 185th Street

CdeveCand, Ohio 44119 

(216)481-6677

Įsikūręs Nuosavuose Namuose

Taupykite ir Skolinkitės vieninteliame lietuvių kredito 
kooperatyve Ohio valstijoje.

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

Visi Bankiniai Patarnavimai

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

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

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

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

Mūsų Tikslas: Ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas.

i

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga

Delio E., William J. Sr., 

William J. Jakubs Jr. ir 

Barbaro Jakubs Schmidt
Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

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

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

liams pastatyti.

-G-

FOR RENT
1/2 NEW DUPLEX 2 BED. 1-1/2 BATU 
GAR. OPPOSITE DWNTWM. EXPR. 

BUS. NO PETS, 525.00/MO.
NO UTILITIES 17504

GROVEVVOOD 486-2071

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



DIRVA
ĮVYKIŲ KRONIKA

NAUJI DIRVOS 
PRENUMERATORIAI:

Džiaugiamės, kad vėl ga 
Įima paskelbti devynių nau
jų Dirvos prenumeratorių pa 
vardes ir juos pasveikinti. 
Jie yra:
Nasvytytė Ingrida - San 
Francisco CA.
Raugalis Jonas - Watcrbury 
CT.
L. Stungevičius - Hamilton, 
Ont. Canada. Užsakė Juozas 
Glebus pridėdamas ir 
$10.00 auką.
Ramūnas Švarcas - Brad- 
ford. MA. užsakė tėvai.
Tamulionis Romas - Spirit- 
wood, ND užsakė Nancy 
Pointcr,
Piktumą Henrikas - Willo- 
wick, OH.
Dr. Vida Scarpello - Gaines 
ville, FL.
Biskis Gailė - Port Rich- 
ney, FL.
Zatkus Ambrose - San Ber
nardino, CA.
V-9-91 iki VI-3-91

* * *

BE DIDELIŲ PASTANGŲ 
BŪTŲ BUVĘ KITAIP 
Esame gavę Angelės Nei 

sienės, lietuvių Bendruome
nės Westem Region pirmi
ninkės laišką, kuriame ji aiš 
kiną, kad mūsų skelbta ži
nia, pavadinta "Geri Ženk
lai" (Dirva, gegužės. 9 d.) 
turėjo ir daug sunkumų. 
Nixono bibliotekos progra
ma buvo įtraukta tik jos ap
žiūrėjimu. Ir tik didelių jos 
pastangų, pažinčių ir darbo 
dėka, remiant įtakingiems 
amerikiečiams, pasisekė iš 
apžiūrėjimo prasiplėšti į pri
ėmimą. Buvo norima, kad 
priėmime dalyvautų ir pats 
R. Nixonas. Jam negalint 
atvykti, dalyvavo jo duktė 
Julie Nixon - Eisenhover. 
Priėmimas pasisekė gerai. 
Net ir pats R. Nixon už tas 
pastangas padėkojo.

* * *
NAUJI ŽENKLAI

Tęsdamas iškiliųjų lietu
vių dailininkų ženkliukų se
riją, Lietuvškosios skauty- 
bės Fondas išleido naują 
menišką dail. Prano Lapės 
pieštą ženkliuką klijavimui 
ant vokų.

Ženkliukus galima įsigy
ti visur, kur yra lietuvių 
skautų vienetai arba krei
piantis į Č. Kiliulį, 17 Tyler 
Rd. Lexington, Mass. 
02173. (k.n.)

IEŠKOME PIRKTI
RUSU MENINIUS IŠDIRBINIUS IS 1920, 

1930 AR 1940 METU-
TAI įvairūs plakatai popieriuje, dirbiniai 

AUDINIUOSE. MEDYJE AR METALE.
ŠAUKTI PIRMAD-PENKTADIENIAIS 
TARP 8AM-5 PM TELEF. 398-8600

(23-26)

PADĖKA
Atsisveikinant su Cleve- 

landu, mūšų širdyse lieka 
dėkingumas ir pagarba vi
siems, kuriuos sutikome, ku 
rių gerumą, širdies šilumą 
pajutome.

Dėkojame vyskupui Pau 
liui Baltakiui už pakvietimą 
ir meilę, Clevelando ordina
rui vyskupui Anthony M. 
Pilla už priėmimą ir parody
tą dėmesį, Dievo Motinos 
Nuolatinės Pagalbos para
pijos klebonui kunigui Ge
diminui Kijauskui, S.J., ku
rio namuose radome jaukią 
pastogę ir brolišką meilę, jo 
pagalbininkui monsinjorui 
Aleksandrui Goldikovskiui 
ir visiems broliams kuni
gams, kuriuos čia sutikome.

Nuoširdžiausia padėka 
mieliems tautiečiams, kurių 
širdies gerumą, Dievo ir Tė
vynės meilę pajutome. "Ne 
turime nei aukso, nei sida
bro", kaip sakė apaštalas Pet 
ras, kad galėtume atsilygin
ti, tačiau su dėkingumu ta
riame "Dieve, atlygink".

Vyskupas Juozas Žemaitis,
Vilkaviškio vyskupijos 

apaštalinis administratorius

Kunigas Vytautas Gustaitis, 
Vilkaviškio dekanato deka

nas ir
Parapijos klebonas

Kai pavasaris skleidė 
pirmuosius žiedus - 
Mirtis pasibeldė į mūsų namus

A. A.

KAZYS ADOMAVIČIUS

Mūsų mylimas vyras - tėvas ir senelis 
baigė šią žemiškąją kelione, ramiai 
užmerkdamas akis 1991 metais balandžio 
26 dieną Centerville, Cape Code.

Skausme liko žmona ONA, sūnus 
VIKTORAS su šeima, dukros BIRUTĖ ir 
RAMUNĖ. Lietuvoje sesuo LIUDA 
LINKEVIČIENĖ ir daug giminių 
Montrealyje bei Australijoje.

Ilsėkis Viešpaties ramybėje

Liūdesyje likusi visa Šeima

LTS Bostono skyriaus steigėjui

KAZIUI ADOMAVIČIUI - ADAMS

mirus, jo mylimą žmoną, sūnų VIKTO
RĄ, dukras BIRUTĘ ir RAMUNĘ bei 
visą šeimą užjaučia ir kartu liūdi

LTS Bostono skyrius

Vilkaviškio Vyskupas Juozas Žemaitis birželio 2 d. Dievo Motinos šventovėje laikė iškilmingas 
pamaldos. Šalia jo parapijos klebonas G. Kijauskas, o kiek toliau Vilkaviškio dekanato dekanas 
Vytautas Gustaitis. Iškilmingų mišių dovanas nešė Kristina Kliorytė ir Laura Rukšėnaitė. Mišioms 
patarnavo Andrius Dunduras.

Apatinėj nuotraukoj clevelandiečių būrelis dvasiškius iš Lietuvos sutikę Clevelando Burke 
aerodrome.

Vyskupas J. Žemaitis ir Vilkaviškio dekanas, būdami Clevelande, lankė visus žymesnius lietuvybės 
išsilaikymo centrus. Apie pusvalandį būvojo ir Dirvoje. v. Bacevičiaus nuotr.

POST AL JOBS
CARRIERS, SORTERS, CLERKS. 

EXCELLENT PAY & BENEFITS. FOR 
EXAMINATION AND APPUCATION 

INFORMATION CALL 
T-206-736-7000 EXT. 7804T3 

6AM-10PM/7 DAYS

A. A.

VYTAUTUI JONUI MIKLIUI

mirus, tėvui VYTAUTUI ir visai jo 
šeimai giliausią užuojautą reiškia

Barbara ir Teodoras Blinstrūbai, 
Stella ir Augusias Paškoniai

Mylimam Vyrui ir Tėvui

A.A. VYTAUTUI GIEDRAIČIUI

mirus, liūdesyje likusiai žmonai ANICETAI, 
sūnui KASTYČIUI su šeima, dukterims 
EGLEI ir ROTAI su šeimomis, giliausią 
užuojautą reiškiame ir kartu liūdime.

A. ir P .Petraičiai
J. ir J. Šepikai su šeima
K. ir J. Petraičiai su šeima 
R. Kronienė su dukrele

Clevelando Martyno Jankaus jūrų budžių 
įgulos nariui

A. A.

RAIMUNDUI KLIMUI

mirus, jo tėveliui BRONIUI KLIMUI, bro
liams - EDVARDUI ir VIKTORUI su šei
momis reiškiame gilią užuojautą ir kartu 
liūdime

Clevelando Martyno Jankaus 
Jūrų budžių įgula.
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