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Lietuva ir Amerika
Ar jos elgiasi išmintingai?

Vytautas Meškauskas

Pereitą savaitgalį kon
fliktas tarp Lietuvos ir Sovie
tų Sąjungos virto nesutarimu 
tarp jos ir JAV. Lietuva iš 
pat pradžių nutarė siekti ne
priklausomybės atstatymo 
taikiu būdu, nes ji per silpna 
jėgai. Ir Sovietijai norisi 
konfliktą likviduoti taikiom 
priemonėm, nes jėgos pavar
tojimas būtų galas perestroi- 
kai.

Washingtone vyrauja pa
žiūra, kad, aplamai imant, 
įvykiai Sovietų Sąjungoje 
vystosi jam palankia prasme. 
Iš sovietų rankų slysta Var
šuvos pakto valstybės. Pa
čioje Sovietijoje yra iki šiol 
nebuvusi laisvė. Sovietai no
ri sumažinti savo karines pa
jėgas, kas ir JAV leistų pasi
naudoti taikos dividentais. 
Toji palanki eiga yra susijusi 
su Gorbačiovu asmeniškai. 
Jis šiaip ar taip yra visagalis 
diktatorius. Jo pakeitimas 
galėtų sulaikyti Sovietijos 
taikingą kursą. Tiesa, sunku 
patikėti į sovietų pasistūmėji
mą Europoje, tačiau savo ka
rinę atominę galybe jie per 
paskutinius melus nesuma
žino, bet padidino. Pereitais 
metais į savo laivyną įrikiavo 
9 naujus povandeninius lai
vus. Jei taip - JAV interesai 
reikalauja palaikyti toliau 
Gorbačiovo kursą. Jo nesu
sipratimai su tautinėm mažu
mom pasunkina sovietų pa
dėtį apskritai, kas JAV iki 
tam tikro laipsnio naudinga, 
tačiau jei jie privestų prie 
ginkluotos kovos, didesnių 
susirėmimų - gali atsirasti 
rusų nacionalizmo ir šoviniz
mo atgimimo pavojus. Fak
tinai pačiam Gorbačiovui 
norisi pajodinėti tuo arkliu
ku. Kaip kitaip suprasti jo 
įsakymą savo spaudai skleisti 
žinias, kad lietuviai 'negeri'. 
Pagal tą pačią dvasią Balta
rusija grasina pareikalauti 
sau Vilnių. Įdomu, kad Lie
tuvos vyriausybė nuo tų kės
lų ginasi Helsinkio aktu, ku
ris neleidžia sienų pakeitimo 
jėga. O kiek tas aktas buvo 
koliojamas išeivijos spaudo
je. Bet ne teisėje glūdi da
bartinė krizė, bet jėgos ba
lanse. Nixonas rado kelią į 
komunistinę Kiniją, Reaga
nas, prieš kelis metus Sovie- 
tiją pavadinęs 'blogio imperi
ją' susibičiuliavo su Gorba

čiovu. Ryšium su invaziją į 
Afganistą Carterio įsakyti 
prekybiniai suvaržymai buvo 
greitai pakeisti dar sovietams 
iš Afganisno nepasitraukus. 
Pagaliau dar atsiminkime 
bandymus su komunizmu 
kovoti Nikaragvoje.

Viso to akivaizdoje 
lengva suprasti, kad Lietuvos 
laisvės atstatymas Washing- 
tone buvo sutiktas ne su 
džiaugsmu, bet susirūpinimu, 
kad, diplomatiškai tariant, 
įvykiai neišslystų iš kontro
lės, kas dažnai pasitaiko lei
dus kalbėti ginklams.

Gorbačiovas su tuo skai
tėsi. Jis galėjo 'susitvarkyti' 
su Lietuva, išvaręs iš jos už
sienio korespondentus ir tu
ristus. Vietoje to jis leido 
užsienio spaudai stebėti, kaip 
jo specialiai pasiųsti kariuo
menės daliniai po truputį at
stato 'senąją tvarką'. Jis sa
kosi nenaudojęs jėgos, bet 
kaip tu gali ginčytis dėl savo 
teisių, jei į tave nutaikyti 
ginklai.

Nežinia kaip viskas būtų 
pasibaigę, jei ne spauda. Jos 
pranešimai sudarė puikią pro
gą pakritikuoti Bushą už jo, 
stebėtojo poziciją. Jei JAV 
pusę šimtmečio nepripažino 
Lietuvos okupacijos, kaip ga 
li nešališkai žiūrėti į jos pas
tangas atsikratyti ta okupaci
ja? Tiesa, priremti į kampą 
ir griežčiausi Busho kritikai, 
- paklausti, kaip toli galėtų 
eiti prezidentas, jei sovietai 
jo neklausytų, turėjo prisipa
žinti, kad jie ne tik negalvojo 
apie karo paskelbimą, bet ir 
diplomatinių santykių nu
traukimą.

(Nukelta į 4 psl.)

Iš demonstracijos prieš okupantą Lietuvoje...

Kaune prie žuvusiems už Lietuvos laisvę paminklo kasdien netrūksta gėlių, 
žvakučių, o taip pat ir žmonių.... M. Purvinienės nuotr.

Sovietų išprovokuotas nervų karas
Sovietai išvarė JAV dip

lomatus iš Lietuvos, net ne- 
pareiškę už ką. JAV prezi
dentas įspėjo sovietus, kad 
jėgos pavartojimas Lietuvoje

blogai atsilieps (backfire) ir 
pridėjo, kad JAV solidari
zuoja su narsiais Lietuvos 
vyrais ir moterimis jų kovoje 
už nepriklausomybę ir kad 

bet kokia sovietų grėsmė, 
intimidacija ar jėgos pavarto
jimas neišvengiamai iššauks 
priešpriešį.

Tass agentūra dabartinę 
situaciją Lietuvoje pavadmo 
kaip priartėjimą prie an reni- 
jos, tik nutylėjo, kau sovietų 
tankų ir karių gurguolių rie
dėjimas Vilniaus gatvėmis ir 
jų užsukimas prie Lietuvos 
Aukščiausios tarybos rūmų 
kelia anarchijos grėsmę.

Mums sunkiai supranta
mas prezidento Busho sugre
tinimas, kad Sovietų sąjunga 
turi ilgamečius interesus Lie
tuvoje su jo noru nepakenkti 
Gorbačiovo politikai. Taip - 
sovietai turi Lietuvoje intere
sų. Jie jau virš 50 metų siau
tė Lietuvoje, išardydami jos 
ūkinę politiką, išprievartau- 

(Nukelta į 4 psl.)
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Sovietai demonstruoja savo 'jėgos nevartojimą’, užimdami 
------------------ pastatus ir areštuodami žmones.-------------

Ką tik iš Maskvos, kur 
90 min. kalbėjosi su Gorba
čiovu, senatorius T. Kenncdy 
paskelbė, kad sovietų prezi
dentas jam dar sykį pažadė
jęs, jog sovietai nepavartosią 
jėgos prieš lietuvius, nebent 
turėtų nuo jų gintis. Tuo tar
pu televizijoje matome, kad 
sovietų parašiutininkai užima 
pastatus ir net iš ligoninių jė
ga išvelka ten prisiglaudusius 
dezertyrus. Čia gana kom
plikuota problema. Lietuva 
pasiskelbė esanti nepriklau
soma, todėl jos piliečiai ne
gali būti pagal tarptautinę 
teisę šaukiami į okupanto ka
riuomenę. Tai paskelbusi 
Lietuvos Aukščiausia Taryba 
nėra suimta. Jei taip, kodėl 
turi būti sulaikomi piliečiai, 
kurie laikosi jos paskelbi
mo?. Vice prezidentas D. 
Quayle, kurį Pasaulio Lietu
vis pristatė, kaip ypatingai 
Lietuvai palankų, užpereitą 
šeštadienį apie tai paklaustas, 
pareiškė, kad kariuomenėje 
tvarka turi būti ir dezertyrai 
sulaikomi. Antradienį jis jau 
pradėjo aiškintis, kad galvoje 
neturėjęs lietuvių. Tą pačią 
dieną sovietų ambasada 
Washingtone sušaukė spau
dos konferenciją, kurioje aiš
kinosi dėl dezertyrų suėmi
mų, paneigdama ’jėgos pa
vartojimą' ir cituodama vice 
- prezidentą.

Tuo tarpu paaiškėjo, kad 
tik Lietuvai atstačius nepri
klausomybę, Maskvoje posė
džiaujančiam Liaudies Kon
greso nariams buvo išdalinta 
gautų laiškų ir telegramų ap
žvalga. Kai ką iš tos, ištrau
kos paskelbė ELTOS spec. 
korespon. Balys Bučelis 
LIETUVOS RYTE:

"Jeigu Lietuva nori gy
venti savarankiškai, tai tegul 

By David Seavey. USA TODAY

ji prieš tai sumoka už viską, 
kas pastatyta jos teritorijoje. 
Reikia nutraukti jos aprūpini
mą visų rūšių ištekliais ir 
produkcija, nes mes galime 
eksportuoti tai už valiutą. 
Tada jie dar pagalvos. Vla- 
sova, Armaviro miestas".

"Esame labai pasipiktinę 
priimtu be liaudies sutikimo 
avantiūriniu Sąjūdžio nuta
rimu dėl Lietuvos atsiskyri
mo nuo TSRS. Prašome nu
traukti Ukrainos grūdų, an
glies, metalo, kitų medžiagų 
tiekimą Sąjūdžiui, reikia de
montuoti ir išvežti gamyklų, 
kurias pastatyti padėjo Ukrai
na ir kitos sąjunginės respu
blikos, įrengimus (Teritori
nės partinės organizijos vete
ranų pavedimu Kislenka, 
Krivoj Rogo miestas)".

"Prašome atšaukti Lietu
vos nutarimus atsiskirti. 50 
metų mes visa, kas geriausia, 
atiduodavome Pabaltijo res
publikoms. Tai bendro Są
jungos turto grobstymo pra
džia (Radunas, Machačkalos 
miestas)".

Neleiskite Lietuvai atsis
kirti, priešingu atveju jos pa
vyzdžiu seks Latvija, Estija 
ir kt. Nejaugi jūs negalite 
padaryti tvarkos Pabaltijo 
respublikose? (Jankovičius, 
Gomelio srities Glybovo kai
mas)”.

"Draugai deputatai! Jums 
matant skyla mūsų Tėvynė: 
iš mūsų Sąjungos išeina Lie
tuva. Jeigu jums brangi Tė
vynė, neleiskite jai skilti. 
Tarkite savo žodį! (Besedi- 
nas, Sevastopolio miestas)".

"Dabar, kai Pabaltijo res
publikų separatistų ketinimai 
nekelia nė mažiausių abejo
nių, mane stebina TSRS 
Aukščiausiosios Tarybos pa
syvumas. Nejaugi šį kartą 

nepakaks tvirtumo ir vėl pa
vėluosime priimti reikiamą 
sprendimą (Poliakovas, Ros
tovo prie Dono miestas)".

Šūsnį telegramų suvažia
vimui atsiuntė rusų kalba kal
bantys kolektyvai iš Lietu
vos, pavyzdžiui, Vilniaus ra
dijo matavimo prietaisų 
mokslinio tyrimo instituto 
kolektyvas, Klaipėdos laivų 
statytojų darbo kolektyvas, 
Lietuvos KP (TSKP platfor
mos pagrindų) laikinasis 
Alytaus miesto komitetas, 
kai kurie "Ventos" moksli- 
nio-gamybinio susivienijimo 
darbinikai ir kiti. Šioje dide
lėje krūvoje telegramų ir laiš
kų kai kurios sukelia šypse
ną. "Gelbėkite liaudį nuo fa
natikų, kurie pražudys Lie
tuvą įves joje fašistinį reži
mą", - rašo E. Leontjeva iš 
Vilniaus. O Piotras Roma
nas iš Kauno šaukte šaukia: 
"Prašau suteikti politinį prie
globstį!'

Savaime aišku, kad tai 
negalėjo neprisidėti prie ati
tinkamų nuotaikų sukėlimo 
deputatų tarpe. Jei nenorima 
pavartoti jėgos, kam buvo 
reikalinga tankų demonstra
cija Vilniuje, parašiutininkų 
pasiuntimas? Juk 'apsigyni
mui" užtektų 30.000 jau ten 
esančių sovietų karių. Mela
gingai užsieniui buvo prista
tyta pačios sovietų sukurtos 
organizacijos paruošimui pa
šauktų į kariuomenę paleidi
mas. Jos vadas sovietų gene 
rolas Ginutis Taurinskas įsa
kė turimus treningui ginklus 
atiduoti sovietams, Taryboje 
teisindamasi, kad jis kaip ka
rys tik pildąs gautus įsaky
mus, už ką Tarybos narių bu
vo nušvilptas. Maskvos 
spaudos tačiau tie ginklai bu
vo pristatyti kaip mirtinas 
pavojus atominei galybei 
Sovietijai!

Kaip jau minėjom perei
tam numeryje, Justas Palec
kis abejoja, ar Landsbergis 
pilnai supranta, jog su rusais 
reikia palaikyti gerus santy
kius. Tą mintį ATGIMIME 
tęsia buv. užs. reik. min. J. 
Urbšys. Tai aišku, tačiau pa
ti Maskva neranda Lietuvoje 
žmogaus, kuriuo galėtų pasi
tikėti. Antra vertus, kas po 
visų šunybių dar gali pasiti
kėti Maskvos žodžiu. Ji dar 
nežino kito įtaigojimo būdo 
kaip kariuomenės pasiunti
mo.

AIRLINES NOW HIRING!
FLIGHT ATTENDANTS, 

MANY OTHER POSITIONS! 
$17,500-$58,240

Call (1)602-838-8885
Ext.1753

(14-16)
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Stebint įvykius Lietuvoje, kiek paguodžia JAV spau
dos ir televizijos pastangos jos nušviesti teisingai ir net 
su simpatija. Disonansą pastebėjau kovo 4 d. WA- 
SHINGTON POST laidoje. Ten pasirodęs straipsnelis 
THE LITHUANIANS WHO CAME TO DINNER su paant
rašte: For a Few East Bloc Vlsitors, America Is the 
Land of the Free Stay, kurį palydi aukščiau dedamas 
piešinys. Jo autorius yra to laikraščio ’Staff Writer’ 
Ken Ringle, tačiau tikri įkvėpėjai buvo Washingtono 
lietuviai - Viktoras Nakas - manager of the Lithua
nians Information Center, Audronė Pakštys - president 
of the Lithuanian American Community in the Distrlct 
of Columbia, Linas Kojelis - consultant for investment 
in the Baltic Statės ir Emilija Sakodolskis - an informa
tion officer at the Lithuanian Embassy. Visi jie skun
džiasi svečių Iš Lietuvos gausa bei jų materialinių verty
bių pamėgimu, kurį patenkinti turi jų laimingesni tau
tiečiai Amerikoj e.

Žinia, čia yra dalis tiesos, kurią jie visi bandė paaiš 
kinti. Apie tai Jau buvo užsiminta Lietuvos ir išeivijos 
laikraščiuose, bet tada tai atrodė kaž kaip tik savo tar
pe, skųstis amerikiečiams niekas neketino. Pagaliau 
galima suprasti, kad Ken Ringle rašydamas norėjo visą 
reikalą pristatyti galimai dramatiškiau, o karikatūris
tas - net Jį pralenkti. įdėdamas pasigyrimą į atvykėlio 
lūpas: "Aš išsivadavu iš tirono, numečiau priespaudos 
jungą, o dabar tu atiduok man savo kredito kortelę".

Akivaizdoje dabartinių įvykių, vaizdų televizijoje ir 
daugybės straipsnių spaudoje, tuos žodžius skaityti 
buvo nejauku. Atrodo, kad kai kurie Lietuvą reprezen
tuoją dar nėra girdėję apie tokį dalyką, kurį anglo-sak - 
sai vadina t i m in g , o mes sakome paprasčiau - vis
kam yra vieta ir laikas. (vm)

LIETUVOS RESPUBLIKA IŠOAVĖ 
PIRMĄJĄ VIZĄ

Edward Lukass, Didžio
sios Britanijos laikraščio In- 
dependent korespondentas 
Prahoje, yra pirmutinis, ku
riam pokario metais buvo iš
duota Lietuvos Respublikos 
viza, praneša Lietuvių Infor
macijos Centras.

Lukass kovo 29 d. vyko 
per Rytų Berlyną į Vilnių su 
tikslu pakeisti kolegą. Iš
vykstantį iš Lietuvos. Ka
dangi Lukass atvyko į Lie
tuvą be sovietų vizos, jį 
aerouoste sulaikė KGB.

Kai KGB atnešė 
Lukassui jo pasą ir pareiškė, 
kad jis vizos neturi įvažiuoti 
į Lietuvą, jo jau laukiantys 
naujosios Lietuvos valdžios 
atstovai - Užsienio Reikalų 
Ministras Algirdas Saudar
gas ir Ministerijos pirmasis 
sekretorius Giedrius Čekuo- 
lis - jam vietoj išdavė Lietu
vos vizą.

Lukass buvo paleistas iš 
aerouosto ir iš ten nuvyko į 
Aukščiausiąją Tarybą. Už
klaustas, kaip jis reaguoja į šį 
įvykį, Lukass pasakė, "Sa
vaime aišku įdomu, kad man 
pavyko atvažiuoti ir tai, kad 
pirmą sykį Lietuva galėjo šią 
paslaugą atlikti savo pasieny
je."

Žurnalistas nežinojo kaip 
ilgai jis pasiliks Lietuvoje. 
Tačiau, jei Maskva varytų jį 
lauk, Lukass pasakė, "Tokiu 
atveju, mane turės priversti 
išvykti." Lukasso vizos nu
meris-0001.

Turimomis žiniomis, 
Lietuvos Respublikos Už
sienio reikalų ministerija pra
dėjo išduoti vizas ir akredita
ciją kitiems užsienio kores
pondentams. Ligi vakar nak
ties, trys naujos vizos buvo 
jau išduotos.

(LIC)
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JAV vyriausybė neranda 

pritarimo • vįdybos Pasėdžio, įvykusio kovo 17-18 d.d. VVashingtone, dalyviai. Sėdi iš kairės: A. Re- 
9IS ’.Y"*0 Tarybos pirm., dr. D. Krivickas - Vliko pirm, pavaduotojas, S. Lozoraitis - Lietuvos atstovas 
VVashingtone, dr. K. Bobelis - Vliko pirm., Br. Bieliukas. Stovi: A. Budreckis, V. Bražėnas, J. Vitėnas, 
dr. L. Kriaučeliūnas, R. Šakienė, P. Narutis, J. Giedraitis - Tautos Fondo valdybos pirm., dr. E. Arma- 
nienė, J. Bobelis, V. Jokūbaitis, dr. J. Stiklorius, ir J. Cikotienė - reikalų vedėja. J. Valaičio nuotr.JAV vyriausybė skun

džiasi, kad Kongresas ne
remia prezidento Bush da
bartinės politikos Lietuvos 
respublikos klausimu. Net 
ir respublikonai Kongrese 
viešai nepasisako už besąly
ginį Gorbačiovo rėmimą, 
kuomet pastarasis daro vis
ką, kad išprovokuotų suki
limą Lietuvoje ir tuo galėtų 
pasinaudoti kaip pretekstu 
nuversti Lietuvos vyriausy
bę.

[tampa Lietuvoje kasdie
ną didėja. Rusų tankai, ne
legaliai paimtų jaunuolių į 
sovietų kariuomenę gaudy- 
jnas ir jų sumušimas Vilniu
je, ramybę drumstančių pro 
pagandos lapelių mėtymas, 
virš galvos lėktuvų skraidy
mas, nuolatinis neteisingos 
ir bauginančios propagan
dos skleidimas ir kitos smur
to priemonės nervų karą jau 
privedė prie nekaltų lietu
vių kraujo praliejimo.

Viso to akivaizdoje JAV 
vyriausybė dar vis nežada 
pripažinti teisėtai išrinktos 
Lietuvos vyriausybės, kol 
pastaroji nesukontroliuos 
padėties Lietuvoje. Tad ne
nuostabu, kad laisvoji JAV 
spauda labai pasipiktino ru
sų elgesiu Lietuvoje ir tokiu 
JAV vyriausybės reagavimu 
prieš tą elgesį.

Poetas ir filmų režisierius 
Jonas Mekas NY Times ve
damajame rašo, kad mes ne
galime eiti pamažu į pilną 
Nepriklausomybę, nes Lie
tuva jau per ilgai vergavo.

Kolumnistas A.M. Rosen- 
tahl pasipiktino, kad JAV 
vyriausybė šįmet jau antrą 
kartą leido komunistų val
džiai diktuoti Amerikos už
sienio politikai. Abu kartus 
administracija neišlaikė sa
vo pažadų ir atsisuko prieš 
pavergtuosius, siekiančius 
laisvės. Abu kartus prez. 
Busho administracija teisina 
savo akciją tvirtindama, kad 
komunistų valdovų negali
ma užrūstinti ir reikia juos 
nuraminti, kad išvengtume 
chaoso.

Kai prez. Bush kandidata
vo į viceprezidento postą, 

jis išdidžiai tvirtino, kad 
JAV niekados nepripažins 
Pabaltijo valstybių nelega
lios okupacijos. Dabar, kai 
atėjo apsisprendimo momen
tas, rašo A.M.R, JAV sako 
Lietuvai - "Atsiprašome, 
kad kažkas atsitiko ir mūsų 
interesai dabar visiškai su
tampa suSovietų Sąjungos 
interesais".

Kad Gorbačiovas yra rei
kalingas JAV politikai - tie
sa. Tačiau tvirtinimas - kad 
jis yra toks gyvybiniai svar
bus JAV, kad pasaulio tai
ka ir progresas be jo pražus, 
- reiškia kad ir JAV pasida
rė Gorbačiovo belaisviais. 
Tokia nelogiška JAV pozici 
ja labai sumažina mūsų kraš
to garbę. JAV nepasodino 
Gorbačiovo į valdžią ir ne
gali jo valdžioje išlaikyti.

Senatorius D.P. Moyni- 
han Lietuvos situaciją pava
dino pirmąja krize po šalto
jo karo pabaigos. Jis mano, 
kad prez. Bush galėtų pagel
bėti Gorbačiovui iš padėties 
išsigelbėti, jeigu prezidentas 
pateiktų Tarptautiniam Ha
gos teismui išspręsti ar Lietu
va yra legali Sovietų Sąjun
gos dalis. Iš savo pusės Mo- 
ynihanas pridėjo, kad Sovie
tų Sąjunga negali turėti jo
kių pretenzijų į Lietuvą, nes 
tai yra "pavogti daiktai".

D.J. Schcffer N.Y. Times 
rašo, kad Lietuvos reikalai 
yra per rimti ir sovietų kari
nės intervencijos galimybė 
per didelė, kad JAV admi
nistracija galėtų pasitenkinti 
vien tik prašyti abiejų šalių 
taikaus sprendimo. JAV tu
rėtų paskelbti, kad ji tikrai 
pripažins Lietuvos vyriausy
bę, jeigu Gorbačiovas pa
naudos jėgą prieš Lietuvos 
vyriausybę. JAV padarė 
klaidą reikalaudamos, kad 
Lietuvos vyriausybė pirma 
įrodytų, jog sugeba kontro- 
iuoti savo teritoriją, tuomet 
JAV ją pripažins ir paskirs 
savo ambasadorių. D.J. S. 
teisingai tvirtina, kad Gorba 
čiovas turi pakankamai kari 
nės galios, kad Busho krite- 
rija niekados nebus įvykdy
ta.

Šioje situacijoje yra daug 
geresnė prez. Woodrow pri
pažinimo politika, kuri va
dovavosi "teisingos valdžios 
kriterijum, kuri pajėgia išpil
dyti tarptautinius įsipareigo
jimus". Prez. Bush gali pa
sinaudoti šiais pripažinimo 
principais ir patenkinti Lie
tuvos vyriausybės prašymą 
nepažeisdamas "artimų san
tykių reikalų" su Gorbačio
vu, jeigu iš anksto bus pra
nešti sekantieji punktai:

• JAV tęsia Lietuvos 
valstybė pripažinimą ir pri
pažįsta galiojančiomis visas 
sutartis su Lietuvos respub
lika;

• JAV pripažįsta legaliai 
išrinktą demokratinę Lietu
vos vyriausybę ir pozityviai 
laukia tos dienos, kai JAV 
galės pripažinti de facto ir 
de jure suvereninę Lietuvos 
valstybę. Taikingos ir kon
struktyvios diskusijos tarp 
Lietuvos ir sovietų valdžios 
pareigūnų turi prasidėti, 
kad būtų sutarta Lietuvos 
išėjimo iš Sovietų Sąjungos 
proeccdūra;

• JAV vyriausybė nepri
pažins Lietuvoje sovietų au
toriteto, jeigu pastaroji pa
vartos jėgą vėl pavergti Lie
tuvą;

• Jeigu sovietai panau
dos karinę jėgą prieš Lietu
vą, JAV tuojau pat forma
liai pripažins Lietuvos vy
riausybę.

Prez. Bush gali ir turi ki
tų kelių kaip apsaugoti Lie
tuvą nuo sovietų karinės in
tervencijos, bet šis D.J.S. 
pasiūlymas - dar sulaikyti 
JAV formalų Lietuvos vy
riausybės pripažinimą dėl 
sovietų susilaikymo nuo ka
rinės agresijos - atsiektų du 
tikslus: palengvinti Gorba
čiovui atsispirti vidaus spau 
dimo imtis karinės jėgos 
prieš Lietuvos vyriausybę ir 
drauge padėti Lietuvai at
siekti tikrąją Nepriklauso
mybę.

Visi čia išvardinti varijan 
tai dėl Lietuvos valstybės

Amerikos lietuviai renkasi 
VVashingtone

Kovo 27 d. į JAV-ų sos
tinę suvažiavo virš 700 Ame
rikos lietuvių iš įvairių ryti
nio pakraščio vietovių, susi
tikti su savo atstovais JAV 
Kongrese ir paraginti JAV-ų 
vyriausybę nedelsiant pripa
žinti Lietuvos Respublikos 
vyriausybę.

Lietuviai iš Connecticut, 
Ncw York, New Jersey, 
Pcnnsylvania valstijų ir Bal- 
timorės miesto atvyko į Wa- 
shingtoną iš pat ryto. Dalis 
lietuvių susirinko prie Sovie
tų Sąjungos Ambasados, kur 
stipriai išreiškė savo protestą 
prieš sovietų veiksmus Lietu
vos Respublikos teritorijoje. 
Demonstrantai toliau nužy
giavo prie Baltūjų Rūmų. 
2:00 v.p.p. visi susirinko ant 
Kapitoliaus pagrindinių laip
tų, ir sudarė įspūdingą vaizdą 
praeiviams ir Kongreso dar
buotojams.

Mitinge prie Kapitoliaus 
kalbėjo visa eilė Kongreso 
narių. Du senatoriai - Jesse 
Hclms (R-NC), ir Alfonse 
D'Amato (R-NY), ir devyni 
kongresmenai, jų tarpe visi 
keturi atstovai, kurie vasario 
mėnesio pabaigoje aplankė 
Lietuvą: Diek Durbin (D- 
IL), Christopher Cox (R- 
CA), John Miller (R-WA) ir 
Bill Sarpalius (D-TX). Mi
tingo dalyviai šiltai sutiko 
Kongreso narių žodžius, ta
čiau išreiškė savo nepasiten
kinimą Baltųjų Rūmų laiky
sena Lietuvos klausimu. Bu
vo sugiedotas Lietuvos Him
nas, sudainuotos patriotinės 
Amerikos dainos. Mitingas 

pripažinimo yra daug gėrės 
ni už prez. Busho delsimo 
taktiką, kuri galutinoj anali
zėje nepadės nei Gorbačio
vui, nei Lietuvai.

(ab) 

buvo plačiai rodomas Ame
rikos televizijoje.

Po mitingo, gausi minia 
pasiskirstė valstijomis ir kon
gresinėmis apygardomis, ir 
lankė Atstovų Rūmų bei Se
nato būstines. Po dviejų va
landų, išvargę, bet patenkinti 
savo apsilankymu Washing- 
tone, svečiai iškeliavo namo.

Mitingus Washingtone 
suorganizavo New Jersey lie
tuvių sambūris, pasivadinęs 
"Amerikiečiai už Nepriklau
somą Lietuvą." Ši sąjunga 
buvo sukurta greitam reaga
vimui į įvykius Lietuvoje ir 
Washingtone. JAV LB-ės 
Washingtono įstaiga padėjo 
New York, Connecticut, 
Pcnnsylvania valstijų ir Bal- 
timorės miesto delegacijoms 
savo susitikimuose su kon
greso nariais.

Iš viso buvo aplankyta 
virš 30 kongresmenų ir 10 
Senatorių įstaigų. Atliktas 
didžiulis darbas. Tiesioginis 
spaudimas iš rinkėjų priver
čia kongresmenus bei sena
torius iškelti Lietuvos Res
publikos pripažinimo klausi
mą Kongreso salėse.

Jau rengiama kita panaši 
akcija. Trečiadienį, balan
džio 4 d., į Washingtona kvic 
čiami svečiai iš Chicagos, 
Detroito ir tų miestų kurie 
dar savo Kongreso atstovų 
nelankė. zr

VVANTED JOURNEYMEN OR 
1ST CLASS SKILLED

VTL & HBM
Operators with several years 
experience. Excellent pay and 
vvorking conditions, medical and 
dental insurance, prescription 
drug, 401 K, plenty of overtime, 
air conditioned building.

OHIO MACHINE & MOLD 
1938 S. ARLINGTON ST 

AKRON, OH 44306 
216-773-3301
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Lietuva ir Amerika...
(Atkelta iš 1 psl.)

Niekados JAV spauda 
nebuvo taip palanki Lietuvai 
kaip dabar. Ji sukėlė visuo
menę. Po ko ir politikai nu
tarė nepasiduoti. Šen. Ed- 
ward M. Kenncdy nuskubėjo 
į Maskvą, kad įspėti Gorba
čiovą, jog iš liberalinės opo
zicijos jis tik gali laukti dar 
griežtesnio pasmerkimo už 
jėgos Lietuvoje panaudojimą 
negu dabartinės administra
cijos. Tai buvo antradienį. 
Ketvirtadienį vakare prezi
dentas Bushas parašė Gor
bačiovui laišką, kurio tekstas 
nebuvo paskelbtas. Jame 
Bushas pakartojo savo pagei
davimus, kad Lietuvos - 
Sovietijos konfliktas būtų 
išspręstas taikingom priemo
nėm. Korespondentams jis 
pareiškė: 'noriu būti tikras, 
kad sovietai supranta mūsų 
poziciją, supranta, kad mes 
nenorime apsunkinti nei Lie
tuvos nei Sovietų Sąjungos'. 
Jis taip pat pasakė, kad atsa
kymo į savo laišką nelaukiąs. 
Kartu JAV atidėjo kariuome
nės gen. štabo viršininko 
gen. Carl E. Vuono seniau 
numatytą vizitą į Maskvą. 
Sovietų štabo viršininkas 
šiuo momentu tvarko raudo
nosios armijos atplūdį į Lie
tuvą. - Ištremtiems iš Lietu
vos užsienio koresponden
tams dar leista nufotografuoti 
į Lietuvą važiuojančius tankų 
prikrautus ešalonus.

Šeštadienį Gorbačiovas 
Lietuvos klausimą grąžino į 
savo vidaus reikalų sferą per 
televiziją kreipdamasis į 
"Lietuvos tarybų socia
listinės respublikos" pilie
čius. Jis kaltino, kad Lietu
vos Aukščiausios Tarybos 
kovo 11d. nutarimas sukėlė 
krizę. Argi normalu, kad 
svarbūs konstituciniai klausi
mai būtų sprendžiami pasku
bomis - klausė jis. Trečioji 
SSSR liaudies deputatų sesi
ją reikalavo atšaukti tą spren
dimą, tačiau lietuvių vadovy
bė į tai atsakiusi tęsdama ir 
pagreitindama neatsakingą ir 
nelegalią veiklą. Tai Lietuvą 
pastato prieš istoriniai nusta
tytus ryšius ir bendradarbia
vimą su kitom tarybinėm res

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2533 West 71 St„ Chicago, III. 
1410 So. 50th Avė., Cicero, III.

Tel.: 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

publikom. Lietuvos veik
smai nėra logiški. Jie buvo 
padaryti tuo metu, kai visa 
Sovietų Sąjunga svarsto Ta
rybų federacijos tarpusavio 
ryšius, norėdama juos pasta
tyti ant tikrai demokratiškos 
bazės.

Pripažinęs, kad praeityje 
visko buvo, bet perestroikai 
prasidėjus ne viena tautybė 
nebuvo skriaudžiama, Gor
bačiovas aiškino, kad gyven
ta vienuose namuose ir praei
tis verta ne tik blogų žodžių. 
Ar lietuvių literatūra, poezi
ja, teatras ir kinas, muzika ir 
architektūra paskendo mar
goje sovietų kultūroje?

Dabartiniai Lietuvos va
dai bando jus įtikinti - sakė 
Gorbačiovas, kad jų separati- 
niai veiksmai nepakeis ryšių 
su kitom respublikom, bet tai 
neįmanoma, nes geriems ry
šiams reikalinga pasitikėjimo 
atmosfera. SSSR preziden
tas, Aukščiausioji Taryba ir 
valdžia gauna skaitlingas te
legramas raginančias apginti 
konstituciją. Baltarusijos ir 
Kalingrado srities liaudis rei
kalauja grąžinti joms teritori
jas, kurios buvo jai paskirtos, 
jai įstojus į Sąjungą.

Kreipdamasis į Lietuvos 
parlamentą, Gorbačiovas dar 
kartą pareiškė, kad jo pasi
rinktas kelias niekur neveda. 
Jis siūlė Lietuvos Aukščiau
siai Tarybai anuliuoti jos pri
imtus nelegalius aktus. Toks 
žingsnis atidarys kelią aptari
mui visų problemų, remiantis 
vieninteliu tam galimu pa
grindu - pagal SSSR konsti
tuciją.

Prez. V. Landsbergis į tai 
atsakė telegrama, siūlyda
mas Gorbačiovui išsiaiškinti 
nepriklausomybės atstaty
mo teisinį pagrindą, kartu 
pareikšdamas, kad nepri
klausomybės įgyvendini
mas nėra skubus ir juo neno - 
reta pakenkti Tarybų Sąjun
gai ar perestroikai.

Prezidentas Landsbergis 
taip pat priėmė Čekoslova
kijos prezidento Havolio pa
sisiūlymą tarpininkauti. So
vietų televizija ir spauda pra
dėjo smarkią ataką prieš va-
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Dirvos 75-rių metų sukakties proga vedamojo vajaus talkininkai: M. Valiukėnas, P. Vėbra, St. 
Briedis, K. Biskis ir P. Buchas.

Sovietų išprovokuotas 
nervų karas...

(Atkelta iš 1 psl.) 
darni jos žmones, ištremdami 
Sibiran ar susodindami kalė- 
jimuosna. Tačiau argi yra 
toks tarptautinis įstatymas, 
kuris veikta "įsisenėjimo" 
keliu? Mums atrodo, kad ne
legalus Lietuvos užgrobimas 
negali tos okupacijos padary
ti legaliu nei po 50, ar dau
giau metų, - legalumas nepa
reina nuo "įsisenėjimo" tei
sės. Tą turėtų gerai žinoti ir 
JAV dabartinė vyriausybė, 
juoba, kad ir dabar ji tvirtina, 
kad ji nepripažįsta Lietuvos 
okupacijos, o vis dar delsia 
nepripažindama De Facto 
Lietuvos nepriklausomybės 
deklaravimo. Tam, sako, rei
kia, kad Lietuvos vyriausybė 
būtų pajėgi apginti savo val
stybines sienas.

Paskelbdama ncpriklau- 
somybinę deklaraciją Lietu
va nereikalavo svetimų že
mių, o tik tai, kas jai legaliai 
priklauso. Lietuvos dabarti
nė vyriausybė turi parengusi 
sienų apsaugą tik pilnam jos 
įgyvendinimui dar trugdo 
Maskva. Kas gi dėl to kal
tas? Nejaugi JAV vyriausy
bė dels su Lietuvos vyriausy- 

karų media už lietuvių kurs - 
tymą.

Lietuviai siunčia telegra
mas Gorbačiovui, reikalau
dami nepriklausomybės.

EXPERIENCED HUB MAKERS 
A leading jewelry finding manu- 
facturer is looking for a first 
class Hub Maker in progressive 
steel dies. Interested person 
mušt be vvilling to relocate in 
Puerto Rico. Salary according 
to experience, plos excellent 
fringe benefits. Send resume to 
Louis Acevedo, P.O. Box 3501, 
Aųuadilla, Puerto Rico, 809-891 
-3066, ext 287 days; 809-882- 
4327,evenings. Applications will 
be considered stricktly confiden- 
tial.
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bės pripažinimu iki to, kol 
pastaroji karinė jėga išvys 
okupantus? Iš kitos pusės ir 
pats JAV prezidentas ragina 
taikiu būdu susėsti prie stalo 
ir diskusijose sutarti abišaliai 
priimtiną išeitį, kad Lietuva 
pagaliau išsivaduotu iš Mas
kvos vergijos.

Maskva visokiais būdais 
stengiasi Lietuvoje išprovo
kuoti anarchiją, kad tuo pre
tekstu pasinaudodama galėtų 
pasiųsti dar daugiau tankų 
"savo skriaudžiamų tautiečių 
gelbėjimui". Šiame politinės 
krizės etape Gorbačiovas yra 
kaltinamas, kad jis dar lavi
ruoja, neapsispręsdamas ko 
jis iš tiesų nori. Antra ver
tus, jis tuo atžvilgiu elgiasi 
kaip tikras rusas-pritrukęs 
argumentų jis, kaip ir kiti ru
sai, griebiasi blefo - veda 
nervų karą. JAV teisinasi, 
kad ji nenorinti dramatiškiau 
ir aiškiau atsistoti Lietuvos 
vyriausybės pusėje, kad 
Maskvos aparačikai tai neap
šauktų JAV provokacija. 
Kas liečia jų aparačikus, tai 
ten dar Stalino vaiduoklis te
bevaikšto Kremliaus viduje 
ir jo šešėlis dar toli nusidrie
kia Vakarų valstybėse. Da
bartiniam nervų kare tarp 
Kremliaus ir Lietuvos, sovie
tų valdžia taip stipriai mani- 
poliuoja informacijos kana
lus, kad net ir Leninas būtų 
galėjęs iš jų pasimokyti ir 
jiems pavydėti, sako NY 
Times komentatorius F.X. 
Clines. Anuomet Leninas 
tvirtino, kad žmonės visados 
buvo ir yra kvailos aukos po
litinėj apgaulėje. Dabar Gor
bačiovo valdžia tebeturi ži
nių paskleidimo monopolį, 
nors leidžia savo žinių pertei
kėjams tą daryti plačiai besi
šypsant, kai tie pranešėjai 
Kremliaus melagingą infor
maciją ir jo liniją kartoja ir 
kartoja nuolatos. (Suprask 
-Glasnost) Taip padidėjusi 

Kremliaus propoganda į už
sienį nuslopina Lietuvos vy
riausybės balsą. To pasėkoje 
Kremliaus prokurorai kolek
tyviai gali tvirtinti, kad Lie
tuvos įstatymai (Maskvoje 
priimti) lietuvių pažeidžia
mi.. Maskvos laikraščiai ir 
TV sugestijonuoja, kad artėja 
Lietuvoje ginkluotas pasi
priešinimas, nors iš tiesų lie
tuviai per pastaruosius 2 me
tus aiškiai įrodė, kad jie tai
kiu ir tvarkingu būdu reika
lavo ir dabar jau išsikovojo 
nepriklausomybės paskelbi
mo deklaraciją. Rusų spauda 
ir TV plačiai reklamuoja, kad 
Lietuvos respublikoje yra 
skriaudžiamos tautinės mažu 
mos, norėdami išprovokuoti 
anarchiją. Protarpiais Gor
bačiovas bando palaikyti 
bent iliuziją, kad Lietuva vei
kia pagal jo naujai kuriamas 
taisykles kaip išstoti iš Są
jungos. Tam tikslui jis nori 
laimėti laiko, kol bus sukurta 
laisva Sovietų federacija, ku
ri gal sugebės sulaikyti kitų 
tautų bandymus pabėgti. Pa- 
baltiečiams ta projektuojama 
federacija nebepriimtina, nes 
ji reikalaus referendumo, 5 
metų išlaukimo perijodo ir 
Sovietų sąjungos deputatų 
daugumos pritarimo. Pagal 
Gimtojo krašto redaktorių A. 
Čekuolį šis iš Sąjungos išsto
jimo įstatymas rengiamas ne 
dėl išstojimo, bet dėl uždrau
dimo iš jos išstoti. Gorba
čiovas jau turėtų suprasti, 
kad šiuo metu jis turi labai 
mažai šansų pasilaikyti Lie
tuvą Sovietų sąjungoje, ta
čiau gal jis bus patenkintas, 
kai suras "garbingą išeitį" ir 
apsisaugos nuo asmeninio 
apkaltinimo, kad prarado 
Lietuvą, kuri, pagal sovietus 
"taip brangiai kainuoja išlai
kyti"...

NY Times koresponden
to Wm Safire vedamasis 
"Išlaisvinkime pabalticčius" 
susilaukė sovietų diplomato 
pastabos, kad jis skaitęs W.S. 
knygą apie Lincolną. Tas di
plomatas sakė, kad yra pana-

(Nukclta į 5 psl.)
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Į dešimta dešimtmetį Vincas Trumpa

Dr. Vandos Sruogienės darbai ir dienos

Praeitą rudenį beveik ne
jučiomis praslinko istorikės 
dr. Vandos Daugirdaitės - 
Sruogienės 90 metų amžiaus 
sukaktis (ji gimė 1899 m. 
rugpiūčio 16 d. Piatigorske, 
Kaukaze). Taigi ji yra XIX 
a. žmogus. O tokių mūsų 
tarpe jau nedaug bepaliko, 
kaip pasakytų Maironis. Bet 
svarbiausia, kad ji to gražaus 
amžiaus sulaukusi visiškai 
nei negalvoja laužyti savo, 
kaip istorikės, plunksnos, 
kaip kadaise didysis Teodo
ras Narbutas sulaužė savo, 
kaip Lietuvos Didžiosios Ku
nigaikštijos istoriko plunksną 
ant Zigmanto Augusto kars
to. Štai dar visiškai neseniai 
ji paskelbė platų ir aktualų 
straipsnį "Daugiau dėmesio 
ir pagarbos Lietuvos istori
jai" (Draugas, 1990 m. vasa
rio 14-15 d.). Iš tikrųjų at
statant vėl Nepriklausomos 
Lietuvos valstybę ar kartais 
ne per daug koncentruojama
si į Vasario 16 d. Lietuvą ir 
dažnai pamirštama ir kitiems 
nepakankamai primenama, 
kad Lietuvos valstybė jau eg
zistavo bent nuo XIII-tojo 
amžiaus. Dr. V. Sruogienė, 
pasiremdama prof. Marijos 
Gimbutienės nuomone, duo-

Sovietu 
išprovokuotas...

(Atkelta iš 4 psl.) 
šumo tarp JAV separatistų 
1861 metais ir tokių separa
tistų, dabar norinčiu atsiskirti 
nuo Maskvos. Wm Safire 
pareiškė, kad bandymas ieš
koti tokio paralelizmo yra 
paremtas suklastota informa
cija ir dėl to yra pavojingas. 
Ta proga W.S. pridūrė, kad 
"A Lincolnas yra mano drau
gas, o Gorbačiovas nėra Lin
colnas (Prisiminimui paly
ginkime: "Kennedy yra ma
no draugas, o Quayle nėra 
Kennedy"). Toliau W.S. iš- 
vedžioja," kadangi visos Pa
baltijo valstybės buvo nepri
klausomos iki Sovietų sąjun
ga jas okupavo, tai ir Sovietų 
sąjungos integralumo argu
mentas čia netinka ir dėl to 
Lincolno-Gorbačiovo situa
cijų palyginimas remiasi 
klaidinga analogija". Laisvi 
žmonės ir laisvos valstybės 
gali sudaryti sąjungas laisvu 
noru, bet tokia sąjunga negali 
būti sudaryta su valstybėm, 
kurios yra išprievartautos, 
užkariautos ir laikomos pa
vergtom.

Dr. Antanas Butkus 

da lietuvių tautai net 5000 
metų.

KELETAS GYVENIMO 
BRUOŽŲ

Kartais negerai turėti per 
daug garsų vyrą. Jis ir neno
romis nustelbia savo žmonos 
nuopelnus. Labai gerai, kad 
1974 m. dr. V. Sruogienė, 
sudarydama ir išleisdama 
knygą BALYS SRUOGA 
MŪSŲ ATSIMINIMUOSE, 
joje patalpino ir geroką glėbį 
savo gyvenimo bruožų (122 
- 164 psl.). Kitaip apie jį be
veik nieko nežinotume. Iš tų 
atsiminimų sužinome, kad 
jos tėvas veterinarijos gydy
tojas Kazimieras Daugirdas 
buvo iš plačios ir garsios 
Daugirdų giminės. Galbūt 
garsiausias jų buvo arioga- 
lictis Tadas Daugirdas 
(1852-1919), žymus archeo
logas. Savo Bugius netoli 
Viekšnių dr. Sruogienė vadi
na tik "mažu dvareliu", ku
riame visados viešpatavusi 
demokratinė dvasia. Tai ma
tytis, tarp kita ko, ir iš to, kad 
atsakydama į Metmenų žur
nalo klausimą, kas reikšmin
giausia buvo Nepriklauso
mos Lietuvos gyvenime dr. 
V. Sruogienė atsakė: "Bene 
svarbiausias teigiamas reiš
kinys buvo Steigiamojo sei
mo pravestoji žemės refor
ma", nors jos tėvas dėl tos 
reformos prarado dalį savo 
žemės ir miško. O į klausi
mą, kas buvo neigiamo Ne
priklausomoje Lietuvoje, ji 
labiausiai smerkė oportuniz
mą, spartų ponėjimą, netole
ranciją (Metmenys, nr. 3, 
1960). Tokių demokratiškos 
dvasios dvarininkų Lietuvoje 
buvo ne vienas. įdomu, kad 
tą Metmenų anketą dabar 
persispausdino vilniškė Per
galė (1990, nr. 2).

V. Sruogienė prisipažįs
ta, kad nors ji ligi 1916 m. 
lietuviškai nekalbėjusi, bet 
mokydamasi įvairiose Ukrai
nos ir Rusijos mokyklose ji 
visados jausdavosi lietuvaite. 
Jau nuo 1911 m. ji vasaromis 
lankydavosi savo Bugių dva
relyje. Nuo 1916 m. ji mo
kėsi Maskvos komercijos in
stitute, o 1918 m. grįžo į Lie
tuvą, įsijungė į spaudos dar
bą. Nuo 1919 m. pradėjo 
draugauti su jaunu rašytoju 
Baliu Sruoga, kurio pataria
ma 1921 - 1923 m. studijavo 
istoriją Berlyno universitete. 
Vėliau tos jos istorinės žinios 
buvo labai naudingos ir Sruo
gai, rašančiam savo istorines 
dramas "Milžino paunksnė", 
"Kazimieras Sapiega", "Apy
aušrio dalia" ir kt. 1929 m.

V. Sruogienė baigė istorijos 
studijas Lietuvos universiteto 
Humanitarinių mokslų fakul
tete.

SUNKIAUSI SRUOGŲ 
GYVENIMO METAI

Be abejo kaip visas kraš
tas ir visa tauta, taip ir labai 
aktyvi Sruogų šeima skau
džiai pergyveno karą ir oku
pacijas. Tačiau didžiosios 
nelaimės šią darnią trijų 
žmonių šeimą (duktė Dalia 
gimė 1925 m.) užgriuvo vo
kiečių okupacijos metais, kai 
prof. B. Sruogai ėmė grėsti 
ne tik pašalinimas iš Vilniaus 
universiteto, bet net jo sulik- 
vidavimas pačiomis lietuvių 
ekstremistų rankomis, nors 
truputį anksčiau jų šeima bu
vo įtraukta į išvežamųjų į Si
birą sąrašus. Taip kartais li
kimas žaidžia žmonių gyve
nimais. Visa tai dr. V. Sruo
gienė aprašo savo jau minė
toje knygoje BALYS SRUO
GA MŪSŲ ATSIMINI
MUOSE (441-455 psl.). 
Nors ir labai sunkiomis sąly
gomis ligi 1943 m. B. Sruoga 
dirbo Vilniaus universitete, o 
V. Sruogienė vadovavo net 
dviem lietuviškom gimnazi
jom Vilniuje.

1943 m. pradžioje Vo
kietija, laužydama tarptau
tiną teisę, ėmė skelbti mobi
lizaciją Lietuvoje. Supranta
ma, mūsų tauta vieningai tam 
pasipriešino. Užtat susilaukė 
baisių represijų iš okupacinių 
Vokietijos organų. Dėl mo
bilizacijos nepasisekimo bu
vo daugiausia kaltinami pro
fesoriai, gimnazijų direkto
riai ir kunigai. Sklido gandai 
apie areštuotinų įkaitų sąra
šus, kurie pasiekė ir Sruogų 
šeimą. Daug kas patarė prof. 
Sruogai slėptis ir nenakvoti 
namie. Profesorius nesutiko 
skirtis nuo šeimos, o V. 
Sruogienė nenorėjo apleisti 
savo mokyklas. Pagaliau iš 
kovo 16 į 17 naktį du gesta
pininkai įsiveržė į Sruogų 
butą ir išsivedė profesorių. 
Netrukus jis kartu su kitais 
46 įkaitais buvo išgabentas į 
Štuthofo koncentracijos sto
vyklą. Tą pačią kovo 17 d. 
buvo uždarytas ir Vilniaus 
universitetas. Visos V. Sruo
gienės pastangos gelbėti savo 
vyrą buvo bevaisės. Po karo 
prof. B. Sruoga atsidūrė Lie
tuvoje, ne taip kaip kiti, ku
riems pasisekė pasiekti Va
karų Vokietiją. Nors B. 
Sruogai leido grįžti į Vil
niaus universitetą, tačiau ir 
jis neišvengė Stalino teroro ir 
cenzūros. Be abejo, tas pri
sidėjo prie jo ankstybos mir-

Dr. Vanda Sruogienė.

ties (1947 m. spalio 16 d.), 
nesulaukus nei 52 amžiaus 
metų.

Tuo tarpu V. Sruogienė, 
gavusi daktaro laipsnį Bonos 
universitete 1949 m., su du
kra atvyko į Ameriką. Taip 
anoji kovo 16-19 dienos nak 
tis amžinai suskaldė Sruogų 
šeimą.

DR. V. SRUOGIENĖ - 
ISTORIKĖ

Savo meilę istorijai V. 
Daugirdaitė - Sruogienė pir
miausia parodė, dėstydama ją 
Šiaulių, Kauno ir Vilniaus 
gimnazijose ir rašydama isto
rijos vadovėlius. Jau 1935 
m. ji parašė Lietuvos istori
jos vadovėlį vidurinėms mo
kykloms, o 1939 m. -ilius
truotą istorijos chrestomatiją 
"LIETUVOS ISTORIJOS 
VAIZDAI IR RAŠTAI". 
1956 m. Tėvynės Mylėtojų 
Draugija išleido stambiausią 
dr. V. Daugirdaitės - Sruo
gienės veikalą LIETUVOS 
ISTORIJA? LIETUVA 
AMŽIŲ SŪKURY (Čikaga, 
947 psl. plius pavardinę ro
dyklė). Kaip pati autorė įžan
goje prisipažįsta, tai nėra ori
ginalus savarankiškas Lietu
vos istorijos tyrinėjimas, o 
tik plačiajai visuomenei ski
riama knyga. Suprantama, 
kad gyvenant toli nuo Lietu
vos, negalint prieiti prie ar
chyvinės medžiagos ir net 
stokojant istorinės literatūros 
to ir negalima buvo padaryti. 
Parašyta lengvu stiliumi ir 
gausiai išmarginta iliustra
cijomis ta jos Lietuvos isto
rija galėjo gerai pasitarnauti 
geresniam Lietuvos praeities 
pažinimui.

Atskirai reikia paminėti 
du originalius jos darbus: tai 
LIETUVOS STEIGIAMA
SIS SEIMAS (New York, 

1975,261 psl) ir LIUDVIKA 
MALINAUSKAITĖ - ŠLIU 
PIENĖ - EGLĖ (Lietuvių 
tautos praeitis, VIII tomas, 
1985 m. 152 psl.). Pirmasis 
veikalas parašytas daugiausia 
pasiremiant to Seimo steno
gramomis, kurios laimingu 
būdu pateko į Kongreso bib
lioteką Vašingtone. Tai be 
abejo išliekamos vertės stu
dija, kuri, tarp kita ko, gali 
būti naudinga ir dabar, atsta
tant Lietuvos nepriklausomy
bę. Žinia, kaip baisiai buvo 
falsifikuojama ypač Nepri
klausomos Lietuvos istorija, 
bolševikiniame laikotarpyje.

Gerai taip pat, kad dr. V. 
Sruogienė su dideliu kruopš
tumu surinko viską ką gali
ma buvo surinkti, apie L. 
Malinauskaitę - Šliūpienę 
kuri Eglės ("Aglės") slapy- 
varde bene pirmoji moteris 
ėmė spausdinti savo eilėraš
čius Aušroje. Ją vėliau pa
siekė kitos moterys rašyto
jos: Gabrielė Petkevičaitė, 
Žemaitė, Šatrijos Ragana, 
dvi Lazdynų Pelėdos ir kitos. 
Toji monografija padeda ge
riau suprasti ir didžiojo aušri
ninko ir Amerikos lietuvių 
veikėjo dr. Jono Šliūpo ir jo 
šeimos gyvenimą.

O kas suskaitys, kiek 
mažesnių raštų, straipsnių ir 
straipsnelių yra prirašiusi dr. 
V. Daugirdaitė - Sruogienė. 
Bent porą kartų ji aštrokai 
reagavo į kai kurias mano 
hipotezes, bet nuo to mūsų 
santykiai nenutrūko. Istorija 
pakenčia nuomonių įvairovę, 
jeigu tik jos reiškiamos gera 
valia ir noru jieškoti istorinės 
teisybės.

Belieka gerbiamai mūsų 
istorijos veteranei palinkėti 
sulaukti šimtmetinės sukak
ties.
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■ laiškai Dirvai Istoriškas sekmadienis...

Skurdus VLIKo atsišaukimas
Lietuvos Respublikos 

Aukščiausiajai tarybai 1990 
m. kovo 11 d. nutarus atsta
tyti nepriklausomą Lietuvos 
valstybę, tuojau ir Vlikas pa
skelbė savo "atsišaukimą ir 
sveikinimą lietuvių tautai" 
(1990 m. kovo 22 d. "Dirva" 
Nr. 12). Gerai, kad laiku 
reaguota į šį iškilnų ir drąsų 
lietuvių tautos žygį. Tačiau 
liūdna, kad Vlikas Lietuvos 
nepriklausomos valstybės 
atstatymo didingumą aptem
dė savo reklama: prasmegdė 
nusenusiose, seniai jo paties 
išmestose deklaracijose ir 
pagyrūniškuose postringavi
muose apie savo popierinius 
"žygdarbius".

Vlikas savo "atsišaukimą 
ir sveikinimą lietuvių tautai" 
sakosi pagrindžiąs Vyriau
siojo Lietuvos išlaisvinimo 
komiteto 1944 m. vasario 16 
d. steigiamojo atsišaukimo "l 
lietuvių tautą!" pagrindiniais 
principais ir tik atsižvelgiąs 
"į šiuo metu Lietuvoje vyks
tančius Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo žygius". 
(Ar gi Lietuvos paskelbimas 
vėl nepriklausoma valstybe 
yra menkesnis dalykas už 
Vliko "žygdarbius?!"). Deja, 
tie Vliko ramentai, pavadinti 
pagrindiniais principais, 
šiandieną jau yra tapę atgy
venomis. Anuomet Vlikas, 
suprasdamas valstybės tęsti
numo tarptautinę reikšmę, 
buvo taręs, kad, Lietuvą iš 
okupacijos išlaisvinus, ir to
liau veiksianti 1938 metų 
Lietuvos konstitucija, kol ji 
būsianti teisėtu būdu atitin
kamai pakeista. Tačiau ne
praėjo nė pusantrų metų, ir 
Vlikas tą 1938 m. konstitu
ciją išmetė patvorin: atsistei- 
gęs Vokietijoje ir užsimaukš
linęs jį sudarančių grupių 
atstovų kepurę, 1945 m. lie
pos 3 d. apšauktuoju Wurz- 
burgo protokolu tarė: "Laiki
nuosius valstybės konstituci
jos nuostatus priims Vlikas 
PAGAL 1922 M. KONSTI
TUCIJOS PRINCIPUS, 
"(Mano pabraukta. Br. N.). 
Tačiau iš tikrųjų, kaip mato
me, dėjosi kitaip: Lietuvos 
Respublikos laikinąjį Pagrin
dinį įstatymą 1990 m. kovo
11 d. priėmė Lietuvos Res
publikos Aukščiausioji tary
ba, priešingai Vliko mėty- 
muisi, pirma "ATNAUJINU
SI 1938 METŲ GEGUŽĖS
12 D. KONSTITUCIJOS 
VEIKIMĄ VISOJE LIETU
VOS RESPUBLIKOS TE
RITORIJOJE..." (Mano pa
braukta. Br. N.). Nuseno ir 
kiti anuometiniai Vyriausiojo 
Lietuvos išlaisvinimo komi
teto užmojai ir ketiniai, da
bartinio Vliko bendru pagrin
dinių principų vardu vadina
mi ramentai, kaip Vyriausy
bės sudarymas Vlike koalici

niu pagrindu, respublikos 
prezidento ir seimo rinkimų 
įstatymų reforma pagal de
mokratinių rinkimų princi
pus, demokratinės Lietuvos 
valstybės santvarkos suderi
nimas su plačiųjų tautos 
sluoksnių interesais ir poka
rio sąlygomis, Vliko vadova
vimas tautos kovoms ir dar
bams Lietuvos valstybės su
vereninių organų veikimui 
atstatyti ir demokratinės Lie
tuvos santvarkai atkurti, vi
sokeriopas Lietuvos kariuo
menės atkūrimo rėmimas ir 
kt. Šitie dakykai šiandieną 
nebekvaršina Vlikui galvos.

Vlikas visiškai pasimeta 
ir nusišneka, kalbėdamas 
apie Lietuvos konstituciją ir 
įstatymus. Tikįsis, "kad de
mokratinis Lietuvos valsty
bės atstatymas... vyks pagal 
Lietuvos valstybinę konsti
tuciją, remiantis laisvos Lie
tuvos įstatymais". Viena, iš 
šitokios sakinio formuluotės 
išeitų, kad geidžiama tik de
mokratinio atstatymo vyks
mo (proceso), bet ne Lietu
vos valstybės demokratinės 
santvarkos. Antra, neaišku, 
kuri Lietuvos konstitucija 
turima galvoje - 1938 ar 
1922 m. (Vlikas praeityje yra 
švaistęsis ir viena, ir kita; be 
to, Lietuva turėjo dar tris 
konstitucijas). Ir trečia, per 
50 metų okupantas taip pa
keitė ir sujaukė visą Lietuvos 
valstybę, ūkinę, visuomeninę 
sąrangą, jos institucijas ir 
funkcijas, kad nepriklauso
mos Lietuvos įstatymais 
ypač dar pereinamuoju metu 
jokiu būdu nebūtų galima re
guliuoti prievarta suardyto 
Lietuvos gyvenimo ir todėl 
reikės išleisti, kaip kad Lie
tuvoje jau daroma, visa eilė 
laikinųjų nuostatų ypač pe
reinamajam laikotarpiui. 
Pav.: koks gi laisvos Lietu
vos įstatymas reguliuotų 
kolchozus ir sorchozus? (jie 
neišnyks per vieną naktį); ar
gi Lietuvos prezidentas ir 
seimas begalėtų būti renkami 
laisvos Lietuvos jų rinkimų 
įstatymais? (juos ir Vlikas 
jau 1944 m„ kaip žinia, keti
no reformuoti); kokie laisvos 
Lietuvos įstatymai tvarkytų 
gyventojams okupanto pada
rytų visokeriopų skriaudų 
bent kokį atitaisymą ir t.t. ir 
Lt.

Pagaliau Vliko atsišauki
mo ir sveikinimo nerūpestin
ga kalba (šlubuoja skyryba ir 
sakinių daryba, parinkti kai 
kurie neteiktini žodžiai ir po
sakiai) nepadidina pagarbos 
lietuvių tautai.

Visas demokratinių pa
saulis dėmesingai stebi ir su 
nuostaba vertina lietuvių tau
tos didvyriškas grumtynes 
žūtbūtinėje kovoje su sovieti
niu agresoriumi. Tačiau

Š. m. kovo 11 d. įvyko 
metinis Los Angeles Lietu
vių Radijo valandėlės klubo 
susirinkimas.

Džiugu pažymėti, kad 
plačioji Los Angeles ir apy
linkių lietuvių visuomenė šia 
lietuvių radijo programa do
misi, ją remia, nes lietuviškas 
žodis ir muzika lanko visų 
namus kiekvieną šeštadienį.

Tą paramą los angelie- 
čiai gražiai įrodė savo gausiu 
atsilankymu į Šv. Kazimiero 
parapijos salę sekmadienio 
popietę.

Juo labiau, kad ši popietė 
sutapo su Lietuvos Nepri
klausomybės paskelbimu Vil
niuje ir naujai išrinktu Lietu
vos Prezidentu Vytautu 
Landsbergiu.

Parapijos salė nepajėgė 
sutalpinti gausių dalyvių, ku
rie su cntuzijazmu patriotiš
ku ir jaunatvišku užsidegimu 
nepaliaujamai skandavo tą 
brangų tėvynęs vardą Lietu
va, Lietuva, Lietuva...

Tos dienos dramatiški ir 
istoriški įvykiai Lietuvoje at
kreipė viso pasaulio spaudos, 
televizijos ir radijo dėmesį.

Šio įvykio svarbą pabrė
žė ir Los Angeles televizijos 
ir radijo stotys atsiųsdami sa
vo atstovus į šios istoriškos 
dienos minėjimą.

Tą patį vakarą žinių me
lu Lietuva buvo medios dė
mesio Centre. Visi televizi
jos kanalai ir radijo stotys pla - 
čiai kalbėjo apie Lietuvą ir 
lietuvius.

JAV Lietuvių Bendruo
menės krašto tarybos pirmi
ninkė Angelė Nelsienė ir Bal • 
tų Lygos atstovė Danutė Ma
žeikienė plačiai painformavo 
susirinkusius dalyvius apie 
šių dramatiškų istoriškų įvy
kių eigą ir pažvelgė į tolimes 
nę įvykių plėtotą.

Kada ilgos trispalvės vė
liavos juostos apjuosė visą 
salę ir jos dalyvius, entuzi- 
jazmas ir užsidegimas buvo 
toks dinamiškas, kad Lietu
vos Himno žodžiai skambėjo 
tiesiog jaudinančiai.

Šį kartą visur vyravo jau
nimas. Šio entuzijazmo pa
gauti jauni berniukai ir mer
gaitės nepaliaujamai kartojo 
tą brangų žodį Lietuva.

Po šių istoriškų įvykių 
paminėjimo prasidėjo meti
nis Radijo darbuotojų susi
rinkimas.

Nekartojant eilinės susi
rinkimo dienotvarkės eigos, 
verta pažymėti svarbesnius 
šio radijo atliktus darbus ir 
pažvelgti į ateities veikimo 
gaires.

mes, išeiviai, šia proga tik 
atkištinai sveikiname savo 
tėvynainius - priekin iškiša
me kad ir ne didžiareikšmius 
savuosius "žygdarbius".

Bronius Nemickus.

Visų klubo valdybos na
rių pranešimai buvo išklau
syti su dėmesiu.

Praėjusių metų bėgyje 
įvyko pasikeitimai valdybos 
narių sąstate. Iš klubo pirmi
ninkės pareigų dėl sveikatos 
pasitraukė Stasė Šimoliūnie- 
nė. Jos pareigas perėmė vi
cepirmininkas Vyt. Šeštokas.

Praslinkus keliems mė
nesiams dėl susilpnėjusios 
sveikatos pasitraukė iš sekre
toriaus pareigų ir Vladas Ši
moliūnas.

Ilgamečiams radijo dar 
buotojams ponams Šimoliū- 
nams pareikšta padėka už jų 
didelį įnašą radijo valandėlių 
vadovavimui.

Džiugu, kad valdybos 
pakviestas naujo sekretoriaus 
pareigoms mielai įsijungė 
žurnalistas inž. Mečys Šil- 
kaitis, kuris su nauja energija 
yra pozityvus įnašas į radijo 
klubo narių tarpą.

Kitas vertas dėmesio įvy
kis tai mūsų lietuviškų biz
nierių - profesionalų įvertini
mas radijo programų. Tai 
Kalifornijos Lietuvių Kredito 
Sąjunga, Santa Monikoje. 
Šiai Sąjungai sumaniai ir sėk
mingai vadovauja visuome- 
ninkas Albinas Markevičius, 
kuri nuo š. m. sausio mėne
sio įsijungė į radijo sponso- 
rių skelbėjų eiles.

Kitas pozityvus p. Mar
kevičiaus dėmesys Radijo 
Klubui yra, kad jis mielai įsi
jungė ir į naujos valdybos 
tarpą.

Taigi naujų klubo valdy
bą 1990 metų kadencijai su
daro perrinkti Vyt. Šeštokas, 
VI. Gilys, M. Šilkaitis, J. 
Dženkaitis ir H. Bajalis.

Darinkti 2 nauji valdy
bos nariai tai Albinas Marke
vičius ir Dana Paškcvičienė.

Turėdami pilną valdybos 
sąstatą galėsime veiksmin
giau šį radijo veiklos darbą 
tęsti ir toliau.

Į naują Revizijos komisi
ją išrinkti Dana Baltutienė, 
Vincas Mikalonis ir Angelė 
Vaičckauskienė.

Savaitinių programų 5 
redaktoriai pagal eilę reda
guoja šeštadienių programas 

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga

Delio E., William J. Sr.,

W iii i am J. Jokobs Jr. ir

Barbara Jakubs Schmidt
Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

936 East 185th Street, DevetaM. Ohio 44119 
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Laidotuvių koplyčia erdvi, vėsinama 
teikianti jaukią atmosferą liūdesio 
valandoje.- Didelė aikštė automobi

liams pastatyti.
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tai žurnalistai: Vladas Bakū- 
nas, Rūta-Kleva Vidžiūnie
nė, Vladas Gilys, Regina 
Gasparonicnė ir Vytautas 
Šeštokas.

Garso įrašo technikai V. 
Gilys, H. Bajalis ir K. Rcivy- 
das.

Šių metų tradicinis Radi
jo Valandėlės balius įvyks 
rugsėjo 30 dieną su gera me
nine muzikine programa.

Bendroje išvadoje reikė
tų džiaugtis, kad šio telkinio 
lietuvių visuomenė mielai 
klauso lietuvių radijo progra
mas jas remia ir savo posity- 
via kritika ar pritarimu užti
krina jos ilgų metų egzisten
ciją.

Vyt. Šeštokas

Contact or send resume to:

Warner Crumb, P.T. 
Clinic Coordinator 
Shore Rehab
P.O. Box 797
Onley, VA. 23418-0797 
(804) 787-8284

Attractive Outpatient Clinic 
On Virginia's Eastem Shore 

Currently Seeking

Physical Therapist 
or Licensed

Physical Therapist 
Assistant 

Occupational Therapist I 
(Full or Part Time)

Enjoy excellent salary and 
benefits, generous continuing 
education, health and dental 
insurance, and the opportunity 
to live and work where lite and 
nature can truly be appreci- 
atedl!

MERCY RETREATS

FOR WOMEN

MARYCREST, GRAND ISLE, VT.

t • Aug. 24-26, 1990
• Sept .7-9,1990
• Sept. 21-23, 1990

Formore information:

Sister Helen Good 
100 Mansfield Avė.
Burlington VT 05401

802 - 863 - 6835

DRIVERS HOUSEHOLD 
GOODS 

Shervvood Van Lines needs 
Severai experienced Household 
Goods Drivers. Put your tractor 

in the fleet or we will provide 
one. Make Good Money, Fast 
Settlements, DOT Physical & 

Drug Screen Reęuired.
Call Collect 512-271-7603

(14-20)
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‘Lietuvoje... Vitalius Zaikauskas

• KOVO 27 dienos ryte 
apie 40 desantininkų užėmė 
savarankiškos LKP Ck pas
tatą - SSSR reiškia savo pre
tenzijas į šį pastatą.

• Tos pat dienos anksti 
ryte į Naujosios Vilnios psi
chiatrinę ligoninę, saugoja
ma tarptautinės Raudonojo 
Kryžiaus vėliavos, įsiveržė 
SSSR armijos kareiviai. Jie, 
panaudodami kruviną smur
tą, išvežė nežinoma kryptimi 
vaikinus, dezertyravusius iš 
SSSR armijos. Iki smegenų 
sukrėtimo sumuštas ten bu
dėjęs milicijos darbuotojas. 
Sulaužytas ligoninės inven
torius, kruvina patalynė ir 
sienos...

• PROTESTUODAMA 
prieš SSSR ginkluotųjų pajė
gų vykdomus agresinius 
veiksmus, kovo 27 dieną 
Lietuvos Respublikos AT 
kreipėsi į valstybių - Helsin
kio pasitarimo baigiamojo 
akto signatarų - parlamentus 
ir vyriausybes.

Dėl kovo 27 d. nakties 
įvykių psichiatrinėse ligoni
nėse Lietuvos gydytojų są
junga kreipėsi savo pareiški
mu į pasaulinę sveikatos ap
saugos organizaciją, pasau
linę psichiatrų asociaciją, pa
saulinę medikų organizaciją 
"Gydytojai prieš branduolinį 
karą" ir į visus pasaulio gy
dytojus.

• LIETUVOS ryšių mi
nisterija išleido voką, skirią 
Nepriklausomybės atkūri
mui. Numatoma išleisti ir 
pašto ženklus, pasirūpinti 
pašto antspaudais.

• į LIETUVOS Respub
likinę prokuratūrą atvykęs 
SSSR Prokuroro padėjėjas 
perskaitė raštą, kad iš pa
reigų atleidžiamas ir atimami 
visi jurisliniai laipsniai iš pa
skirtojo Lietuvos Respubli
kos prokuroro A. Paulausko, 
o jo vieton paskiriamas iš 
Rygos karinės prokuratūros 
atkeltas A. Petrauskas. Visi 
Respublikinės, miestų ir 
rajonų prokurorai nė nesi
ruošia paklusti Maskvos sta
tytiniui ir vadovautis SSSR 
konstitucija.

Tą pačią naktį įsilaužta ir 
į prie Kauno esančią Žiegžd- 
rių psichiatrinę ligoninę. Iš 
čia taip pat smurtu išvežti du 
jaunuoliai.

Aukščiausioji Taryba pa
siuntė M. Gorbačiovui notą, 
kurioje sakoma: " Tai nie
kuo nepateisinta agresija ir 
tuo pačiu tęsinys 1940 metų 
agresijos prieš Lietuvos val
stybę... Lietuvos vyriausybė 
reikalauja sugrąžinti pagrob
tus piliečius, atšaukia iš Mas
kvos savo delegatus, buvu
sius TSRS liaudies deputatus 
ir reikalauja vesti derybas su 
TSRS vyriausybe neutralioje 
teritorijoje..."

Panašių pareiškimu pasi
rašyta ir išsiųsta M. Gorba
čiovui labai daug.

Lietuvos Raudonasis 
Kryžius su protestu kreipėsi į 
Tarptautinį Raudonąjį Kry
žių.

• LIETUVOS AT krei
pėsi į KGB darbuotojus, kad 
šie iki kovo 28 dienos, apsis
pręstų ir nustotų tarnavę 
SSSR KGB. Tolimesnis Lie
tuvos gyventojų bendradar
biavimas su SSSR KGB bus 
vertinamas kaip žalinga Lie
tuvos Respublikai veikla ir 
baudžiama įstatymo numaty
ta tvarka.

• IŠDUOTA pirmoji vi
za įvažiuoti į Lietuvos Res
publiką - ją gavo Edward 
Lucass britų independendent 
žurnalistas.

• SSSR armijos vado
vybė prižadėjo, kad dezerty
rai, jeigu savanoriškai sugrįš 
į dalinius, nebus baudžiami, 
bet už nestatutinius santy
kius, psichologinį terorą - 
neatsako.

• SIEKIANT kuo opera
tyviau informuoti gyventojus 
apie įvykius - Lietuvos radi
jas veikia ištisą parą. Nakti-

mis klausytojai gali paskam
binti į studiją.

• BALANDŽIO 1 d. 
Vilniaus gatvėse, dar nepraš
vitus pasirodė SSSR tankai, 
šarvuočiai. Jie ramiai, keletą 
kartų per dieną, demonstavo- 
si visose gatvėse. Bus daug 
darbo restoruojant gatvių 
dangą.

• BALANDŽIO 4 d. 
Vilniaus Vingio parke, o tuo 
pat metu visuose Respubli
kos miestuose, ĮVYKS mi
tingai, skirti Lietuvos apsis
prendimui išreikšti. Šiuos 
mitingus organizuoja LPS.

• LIETUVOS nepriklau
somybės laikais SSSR kultū
ros ministras Kauno dramos 
teatrui suteikė "akademinio 
dramos teatro vardą". - Ge
riau vėliau, negu niedados - 
atsakė šio teatro direktorius 
V. Dobrovolskis. Plačiau 
paaiškinti jis negalėjo, nes jis 
dar nežino "kaip čia bus atei
tyje".

• LIAUDIES RAŠYTO
JAS Juozas Baltušis per 
Maskvos TV ilgai kalbėjo

apie "nedemokratiškus" rin
kimus į Lietuvos parlamentą, 
pasisakė prieš nepriklausomy 
bės atkūrimą, o išstojimas iš 
SSSR bus pražūtingas tautai, 
be to, nebuvo gautas sutiki
mas iš kitų SSSR respublikų

• PREZIDENTAS V. Ha- 
volas pasiūlę Čekoslovaki ją, 
kaip neutralią teritoriją, dery
boms tarp Lietuvos ir SSSR.

• IŠ LIETUVOS išsiųsta 
daug užsienio koresponden
tų. Toks Maskvos nurody
mas.

Vitalius Zaikauskas

•LIETUVOS
VYRIAUSYBĖ sudaryta 

šios sudėties:
Ministerių tarybos pirmi

ninkė Kazimiera Prunskienė. 
Jos padėjėjai Algirdas Bra
zauskas ir Romualdas Ozo
las. Prokuroras Arūnas Pau
lauskas. (Maskva jį pakeitė 
savo padlaižiu A. Petrausku 
iš Rygos).

Vidaus reikalų ministeris 
Marijonas Misiukonis, finan
sų - Romualdas Sikorskis, 
užsienio reikalų - Algirdas 
Saudargas, teisingumo - Pra
nas Kuris, žemės ūkio - Vy

1990 METŲ 
LIETUVIU 

TAUTINIU DAINŲ 
ir ŠOKIU FESTIVALIUI 
LIEPOS 5-8 DIENOMIS

BALTIC TOURS
siūlo septynias išskirtinas 7, 10 ir 13 dienų 

keliones i Lietuvai

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

Kelionė *629 birželio 29 - liepos 13, 
$2,459.00 iš Bostono ir New Yorko 
$2,659.00 iš Chicagos.

LIETUVA Ir VOKIETIJA
18 dienų kelionė, 13 dienų Lietuvoje: 14 naktų Vilniuje, 2 Vakarų 
Berlyne. KLM linija ir Aeroflot tiesioginis skrydis j Vilnių iš 
Berlyno.

Kelionė #702L liepos 2-19, “Lietuvos” viešbutis.
$2,269.00 iš Bostono ir New Yorko 
$2,369.00 iš Chicagos

Kelionė #702T liepos 2-19, “Turistų" viešbutis.
$2,049.00 iš Bostono ir New Yorko. 
$2,149.00 iš Chicagos.

LIETUVA
13dienųkelionė, 10dienų Lietuvoje (11 naktų Vilniuje). Pan 
American linija, “Lietuvos” viešbutis.

Kelionė*703A liepos3-15
$2,049.00 iš Bostono ir New Yorko 
$2,249.00 iš Chicagos.

LIETUVA ir SUOMIJA
14 dienų kelionė, 10 dienų Lietuvoje: 11 naktų Vilniuje, 1 
Helsinkyje. Finnair linija.

Kelionė #703B liepos 3-16, “Turistų" viešbutis.
$1,949.00 iš Bostono ir Nevv Yorko. 
$2,149.00 iš Chicagos.

Kelionė#703C Iiepos3-16, "Trinapolis"-žaliam ir ramiame 
Vilniaus “2irmūnų“ priemiestyje keturių aukštų viešbutis su 
restoranu ir baru. Tinkamas pavieniams arba grupėms.

$1,749.00 iš Bostono ir New Yorko 
$1,949.00 iš Chicagos.

Kelionė *703D liepos 3-16, “Composers” 
apartamentai, netoli Vingio parko, norintiems privatumo. Yra 
bktai14-kai asmenų. Duodama kaina padengia tiktai apartamento 
nuomą Kelionės, maistas, apžiūrėjimai ir Festivalio programos yra 
asmeninis rūpestis.

$1,649.00 iš Bostono ir Nevv Yorko, 
$1,849.00 iš Chicagos.

1990 METŲ
PAPILDOMOS KELIONĖS

1 LIETUVĄ

LIETUVA ir VOKIETIJA -12 dienų kelionė.
8 naktys Vilniuje, 2 naktys Vakarų Berlyne. KLM Linija ir 
Aeroflot tiesioginis skrydis j Vilnių iš Berlyno.

Kelionė #507B gegužės 7-18: 
$1,699.00 iš Bostono ir New Yorko, 
$1,769.00 iš Chicagos.

LIETUVA Ir VOKIETIJA-19 dienų kelionė.
15 naktys Vilniuje, 2 naktys Vakarų Berlyne. KLM Linija ir 
Aeroflot tiesioginis skrydis j Vilnių Iš Berlyno.

Kelionė #507A gegužės 7-25: 
$2,079.00 iš Bostono ir New Yorko, 
$2,149.00 iš Chicagos.

LIETUVA, RUSIJA Ir SUOMIJA - 15 dienų kelionė.
2 naktys Maskvoje. 7 naktys Vilniuje, 2 naktys Leningrade. 2 
naktys Helsinkyje. Finnair linija.

Kelionė #515 gegužės 15-27: 
$2,159.00 iš Bostono ir New Yorko, 
$2,359.00 iš Chicagos.

Kelionė #813 rugpiūčio 13-27: 
$2,459.00 iš Bostono ir Nevv Yorko, 
$2,659.00 iš Chicagos.

LIETUVA Ir ČEKOSLOVAKIJA - 11 dienų kelionė.
7 naktys Vilniuje, 2 naktys Prahoje. CSA linija.

Kelionė #608 - birželio 8-18:
$2,099.00 Iš Bostono ir Nevv Yorko. 
$2,299.00 iš Chicagos.

LIETUVA ir ŠVEICARIJA — 15 dienų kelionė.
11 naktų Vilniuje, 2 naktys Zuriche. Swissair linija. 

Kelionė #614 - birželio 14-28:
$2,269.00 iš Bostono ir Nevv Yorko, 
$2,469.00 iš Chicagos.

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

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

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

Kelionė #808 rugpjūčio 8-22: 
$2.399.00 iš Bostono ir New Yorko. 
$2,599.00 iš Chicagos.

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

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

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

Kelionė #913 rugsėjo 13-26:
$2,209.0Q iš Bostono ir New Yorko, 
$2,409.00 iš Chicagos.

LIETUVA Ir ČEKOSLOVAKIJA - 15 dienų kelionė.
11 naktų Vilniuje, 2 naktys Prahoje. ČSA linija.

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

LIETUVA Ir ČEKOSLOVAKIJA - 12 dienų kelionė.
9 naktys Vilniuje, 1 naktis Prahoje. ČSA linija.

Kelionė #106 Iapkričio5-16:
$1,699.00 iš Bostono ir Nevv Yorko, 
$1,699.00 iš Chicagos.

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

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

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

Kelionė #1280 gruodžio 29 - sausio 11,1991: 
$1,799.00 iš Bostono ir Nevv Yorko, 
$1,999.00 iš Chicagos.

VYKSTANTIEJI I LIETUVĄ SU PRIVAČIAIS IŠKVIETIMAIS 
GALI PRISIJUNGTI PRIE SIOS M0SU GRUPES 

IS JAV arba iŠ BERLYNO (AIR ONLY)

Visų kelionių, išskyrus F703D, kainose iškaitoma bilietai į 
Festivalio programas, tris pamaitinimus kasdieną, pusryčius, 
pietus ir miesto apžiūrėjimą West Berlyne ir Helsinkyje, perve
žimą ir asmenini BALTIC TOURS palydovo patarnavimą visoje 
kelionėje.

Smulkesnėms informacijoms ir brošiūrai, kreipkitės j 
BALTIC TOURS • 77OakSt, Suite 4 • Nevvton, MA 02164 

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

tautas Knasys, prekybos - 
Rimvydas Jasinevičius, svei
katos - Juozas Olekas, miškų 
- Vaidotas Antanaitis, soc. 
reikalų - Algis Dobravolskis, 
žemės turtų - Romualdas 
Kozyrovičius, švietimo ir 
kultūros - D. Kuolys, staty
bos ir urbanistikos - A. Nas- 
vytis, energetikos ir kuro - 
L. Ašmontas.

Young Men 18-35 
This is a personai Invitation 

To Call

P.I.M.E.
MISSIONARIES 
(201)337-4074

We would likę to tell you all 
about our

Joumey with Christ
For more information vvrite

P.I.M.E.-Box 250
Oakland, N.J. 07436

CHEMIST-INK & COAT1NGS
Decorating Resources Ine.,a leader 
in speciality printing of cosmetic 
packaging, reęuires a Chemist w/3 
yrs or more exp. in printing & / or 
coating industry to formulate & de
velop gravure & screen printing sys- 
tems. Mušt be able to work largely 
unsupervised. Exp. in thin film plas
tic & plastic container docorations & 
heat activating adhesives is a plūs. 
Production & customer technical 
support also involved. Exc benefits 
& competitive salary if qualified. 
Resumes to: Mr. E. H. Neaves, 
Dire. of R&D Decorating 
Resources, Ine.

430 Andbro Drive, 
Pittman, NJ 08071.

(14-16)

ATTENTION:
EARN MONEY VVATCHING TVI 

$32,000 / year income 
potential.

Details. (1) 602-838-8885 
Ext. TV—1753

(14-16)

ATTENTION: EARN MONEY 
READING BOOKSI 

$32,000 / year income 
potential. 

Details. (1) 602-838-8885 
Ext. Bk1753.

(14-16)

MACHINIST/MECHANIC 
with vvorking knovvledge of 
MACHINERY. Full time. 

Reliable with drivers license. 
Good Reference 
215-922-6939 

(14-15)

OPPORTUNfTY FOR
REGISTERED NURSES & LPN’s 

To work i llve In a small congenlal community. 
Colln Anderson Center has Immediate open- 
nlngs for reglstered nurses & LPn's'or all shifts. 

Apply, call or vvrite to:

Ghlalslne Douglas
Colin Anderson Center, P.O. Box 106 

St. Marys , W. Vlrglnla 26170 ' 

304-684-2441 EOE

<3-22)

Opportunity for experienced 
plastic injection mold makers 

and experienced EDM operators 
VVilling to relocate to North 
Eastern Alabama. N'ice clean, 
air conditioned vvorking facility, 
paid vacation, holidays, and 
insurance.Send resume to:

TROPIC TOOL & MOLD INC.
303 VVagner Drive 

Albertville AL. 35950 
205-593-3441

(13-19)



8

BRONIAUS JONUŠO 
STIPENDUA

Muziko ir kompozito
riaus Broniaus Jonušo stipen
dija lituanistiką studijuojan
čiam jaunuoliui ar jaunuolei 
šiemet bus jau tryliktoji. Sti
pendiją įsteigė Br. Jonušo 
našlė Emilija Jonušienė, gy
venanti Omahojc, norėjusi 
įamžinti savo vyro atminimą 
ir bent kiek padėti nepasitu
rinčiam studentui ar studen
tei.

Stipendijos dydis - 1,000 
dol.

Norintieji stipendiją gau
ti turi iki 1990 m. birželio 15 
d. atsiųsti prašymą su kurios 
nors lietuviškos organizaci
jos rekomendacija ir savo 
veiklos lietuviškoje aplinkoje 
aprašymu. Stipendijai kandi
datą parinks atitinkama ko
misija.

Iki šiol Broniaus Jonušo 
stipendiją gavo jau septynio
lika jaunuolių visi jie žinomi 
lietuviškoj veikloj ir nei vie
nas neapvylė. Praėjusiais 
metais stipendininkės buvo 
Vida Brazaitytė ir Jūratė 
Jankauskaitė, abi iš Chica
gos; kiek anksčiau dr. Rober
tas Vitas, muzikalus Polikai- 
čių jaunimas, Ramona Stepo
navičiūtė, solistė Marytė Bi- 
zinskaitė, dailininkė Livija 
Lipaitė ir kiti šaunūs jaunuo
liai.

Prašymus stipendijai 
siųsti: Br. Jonušo stipendija, 

9927 Dcvonshire 
OMAHA, NE 68114.

JOB SHOP MACHINISTS
Mušt be capable of operating large 
vertical boaring mills, large horizon
tai boaring mills & large lathes.

Steady work & benefits
Apply call or write: 218-628-1011 

Industrial Welders & Machinists
3902 Oneota St.

Duluth, MN. 55807
(10-16)

PRODUCT ENGINEER
Auromotive supplier in northeast Indiana has a reųuire- 

ment for a Product Engineer. This is the creation of a ncw 
psition. The perspective candidate shold have a Mechanical 
Engineering background, and be familiar with GT & D. 
Knowledge of tubular fabrication and fumace brazing a pilus. 
Individual mušt have the ability to work in a projcct oriented 
environment and posscss self drive capabilities to complete 
projcct on time. Salary commensurate with expcricnce and 
education. Send resumc's to:

Handy & Harman Automotive 
ATTN: Personnel Department 

1501 Wohlert Street 
Angola, IN 46703 (13-15)

CAD TECHNICIAN
Automotive supplier in northeast Indiana is looking for a 

ųualificd candidate to fili a CAD design technician opening in 
our Manufacturing Engineering Department. This position 
reųuires a minimum of 2 years work related experience and an 
Associates Degree in mechanical drafting and design. Expe- 
rience with Computervision Personai Designer a definite plūs. 
Job responsibilities will range from working with design 
engineering on product concepts to tooling layouts and details. 
Candidate should also be able to vvork with a minimai amount 
of supervision and be project oriented. Send resume's to: 

Handy & Harman Automotive
ATTN: Personnel
1501 Wohlert St.

Angola, IN 46703 (13-15)

ILLINOIS LIETUVIŲ AKCIJA LIETUVAI
Daley Plazoje, Chicagos 

vidurmiestyje, kovo 30 d. 
įvyko didelio masto lietuvių 
ir jų draugų demonstracijos, 
pasisakant už Lietuvą ir ape
liuojant į JAV vyriausybę, 
siekiant didesnės paramos 
Lietuvai. Skaičiuojama, kad 
demonstracijose dalyvavo 
apie penki tūkstančiai asme
nų. Beveik kiekvienas daly
vis nešėsi plakatą ar Lietuvos 
vėliavą. Tą plakatų įrašų, 
kaip ir vėliavų dydžio įvairo
vė, mintys savotiškai veikė 
tiek pačius demonstruojan
čius, tiek juos stebinčius pa
šaliečius... Visa didžiulė Da- 
ley Plaza buvo sausakimšai 
pilna demonstruotojų ir iš 
šalies atrodė, tarytum, gelto
nas, žalios, raudonos spalvų 
banguojantis miškas, o vieto
mis puikavosi kitų tautų at
stovės, jų vėliavos.

Šias demonstracijas vedė 
Jurgis Lendraitis. Demons
truotojų kreipinį į Aukščiau- 
sįjį gražiai išsakė kun. Anta
nas Saulaitis, SJ. Kalbėju
sieji ir savo mintis apie nū
dienę padėtį Lietuvoje išsa
kę: Lietuvos gen. konsulas 
Vaclovas Kleiza, JAV kon
gresmanas Richard Durbin, 
nesenai su kitais trim kon- 
gresmanais pora dienų viešė
jęs Lietuvoje, JAV senato
rius Paul Simon, antrojo Illi- 
nois senatoriaus Dixon pa
garsintas pareiškimas gautas 
raštu, kaip ir kongresmano 
Frank Annunzio ir keleto ki
tų senatorių, kongresmanų 
laiškai. Taip pat laiškais ad- 
resavosi Illinois gubernato
rius Jim Thompson, Chica
gos majoras R.M. Daley ir 
kt. Galima apibendrinti visų 
kalbėjusių, sveikinusių min
tis reiškiama pagarba nuosta
biu santūrumu kovojančiai 

už laisvę lietuvių tautai ir tie
siog reikalavimas JAV Pre
zidentui, teikti didesnę para
mą dabartinei Lietuvos vy
riausybei, su Vytautu Lands
bergiu priešaky.

Kitų tautų atstovai, kal
bėjusieji demonstracijos tri
būnoje: ilgametis Pavergtų 
Europos Tautų Federacijos 
pirmininkas pulk. K. Oksas, 
Latvių - Richard Kulunds, 
ukrainiečiai - Dr. Cherke- 
wyz ir Baranyk, estų - P. 
Toompuu ir kt.

Daiva, Meilė ir K. Su- 
šinskas pagarsino ilgoką są
rašą į Sibirą išvežtų lietuvių, 
kaip ir pastaromis dienomis 
areštuotųjų jaunuolių, Mask
vos šaukiamųjų į Raudonąją 
armiją... Dr. Sidricnė perskai
tė Lietuvos gydytojų atsišau
kimą į išeiviją, aiškinant sa
nitarinę padėlį Lietuvoje.

Demonstracijos truko ge
ras tris valandas. Dalyviai 
išklausę kalbėjusius ir kalbų 
įtarpuose dainavo lietuvių 
dainas, skandavo įvairius šū
kius, dažniausia: Lietuva! 
Lietuva! Lietuva!... arba 
Lietuva bus laisva! ir pan. 
Dainoms vadovavo: Darius 
Polikaitis, Alida Vitaitė, Da
nutė Mikužienė ir kt. Nema
ža grupė jauniausių dalyvių, 
gavusieji iŠ rengėjų po pluoš
tą lapelių, kaip antai: JAV 
senatorių ir kongresmanų są
rašą ir adresus, kuriais skati
nama adresuotis Lietuvos 
reikalais, kiti lapeliai - pa
vyzdžiai laiškams bei tele
gramoms, Kitų valstybių am
basadų Washingtone adresai 
ir pavardės... Trumpai - nuo
rodos į kur Lietuvos reikalu 
šiandien kiekvienam pataria
ma kreiptis...

Visos šios Daley Plaza 
demonstracijos dalyviu gau
sa ir apimtimi buvo turinin
gos ir tvarkingos. Už visa tai 
priklauso padėka šių de
monstracijų organizatoriams, 
"Privačiai iniciatyvai", o kas 
tie iniciatoriai, galbūt, atsis
kleis kitą kartą.

Mečys Valiukėnas

DETROIT
TAUTININKAI 

POSĖDŽIAVO
ALTS-gos Detroito sky

riaus valdybos narių posėdis 
įvyko kovo 14 d. pirmininko 
Alberto Misiūno namuose. 
Posėdį pradėjo, atidaramąjį 
žodį taręs pirmininkas pas
kaitė 10 punktų darbotvarkę, 
kuri su papildytu dar vienu 
punktu priimta.

Susikaupimo minute pa
gerbta mirusi skyriaus narė 
Ona Navasaitienė. Patvirtin
tas skyriaus narių pareigomis 
pasiskirstymas: pirmininkas 
Albertas Misiūnas, vicepirm. 
Eugenija Bulotienė, sekr. 
Eduardas Milkus, ižd. Romas 
Macionis ir narys Kultūri-
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Dalis Dirvos vajaus komiteto narių St. Petersburge su cen
trinio komiteto pirmininke Irena Kriaučeliūniene. Iš kairės- J 
Zvynys - pirmininkas, centrinio komiteto pirm. I. Kriaučeliūniene 
V. Gruzdys ir A. Jonaitis.

niams reikalams Algis Vai
tiekaus. Revizijos komisija: 
Stasys Šimoliūnas, Vincas 
Tamošiūnas ir Juozas Kin- 
čius. Korespondentas Anta
nas Grinius.

Albertas Misiūnas pas
kaitė ALTS-gos centro val
dybos aplinkraščius. [ ALTS 
-gos seimą, kuris įvyksta ge
gužės 12-13 d. Bostone, va
žiuoja pirm. Albertas Misiū
nas ir vicepirm. Eugenija Bu
lotienė. Pirmininkas ir iždi
ninkas sutarė padaryti banke 
pakeitimus, kad būtų galima 
iš banko paimti kada tik nori 
reikiamą sumą pinigų ir juos 
panaudoti skyriaus reika
lams. Vykstantiems į ALTS 
-gos suteikti piniginę para
mą.

Skyriaus metinį susirin
kimą šaukti rugpiūčio 19 d. 
Vieta ir laikas bus pranešta 
vėliau.

LŠST pirmininkas My
kolas Abarius pasakojo apie 
vasario mėn. praleistas die
nas Lietuvoje.

Apie Dirvos Deimantinį 
Jubiliejų kalbėjo komiteto 
pirmininkė Eugenija Bulotie
nė.

Posėdis buvo darbingas 
ir Alberto Misiūno sklandžiai 
pravestas. Po posėdžio Ele
na Misiūnienė visus skaniai 
pavaišino.

• DIRVOS deimantinio 
jubiliejaus Detroito komiteto 
posėdis įvyko kovo 25 d. 
12:00 v. Dievo Apvaizdos 
parapijos patalpose. Po po
sėdžio rašytojas žurnalistas 
Balys Gražulis supažindino 
su Jurgiu Jankų jo naujos 
knygos sutiktuvėse.

• LŠST pirmininkas 
Mykolas Abarius vasario 
15-16 d. dalyvavo Lietuvoj 
Šaulių Sąjungos konferenci
joje ir Vasario 16 šventės mi
nėjime. Ten jis buvo išrink
tas Lietuvos Šaulių Sąjungos 
garbės pirmininku.

• VILNIAUS Krašto Lie- 
tuvių Sąjungos garbės pirmi
ninkas Albertas Misiūnas ir 
PLB vicepirmininkas Algi
mantas Gureckas pakviesti 
dalyvauti Vilnijos draugijos 
suvažiavime Vilniuje.

•KOSTAS MYKOLAI
TIS po ilgos ir sunkios ligos

mirė vasario 20 d. sulaukęs 
91 m. amžiaus. Kostas My
kolaitis buvo Lietuvos kūrė- 
jas-savanoris. Palaidotas 
vasario 23 d. . _A. Or.

į PARAMA DIRVAI j
Atnaujindami prenumeratą ir 

kitomis progomis Dirvai aukojo: 
J. Abromaitis, Palos Hts   10.00
A. Bražėnas, Royal Oak . . . . . . . . . .  5.00
V. Vaičjurgienė, Dorchester. . . . . 5.00
I. Kučiauskas, Baltimore   25.00
V. Banevičius, Phila . . . . . . . . . . . . . 10.00
V. Žiogas, Orefield . . . . . . . . . . . . . . .  10.00
S. Pabrinkis, Cleveland . . . . . . . . .  10.00
J. Skuodas, De Kalb . . . . . . . . . . . . . . .  10.00
V. Chainas, Naples . . . . . . . . . . . . . . . 15.00
B. Dundulis, Chicago . . . . . . . . . . . . . 10.00
Dr. E. Jarašūnas, S. Monica ... 25.00 
Z. Raulinaitis, Manahawkin .... 25.00
M. Shalins, Woodhaven . . . . . . 35.00
E. Tunkūnas, Gardner . . . . . . . . . .  25.00
J. Ližaitis. Lauderdale . . . . . . . . . 10.00
J. Astrauskas, Toronto . . . . . . . . . .  25.00
S. Rydelis, Cleveland . . . . . . . . . . . . . . . 5.00
LB Worcesterio apyl. valdyba. 25.00 
A. Čampė, Waterbury . . . . . . . . . . .  10.00
A. Repčys, Hamilton . . . . . . . . . . . .  10.00
E. Gibišas, Chicago . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.00
N. Chemetzky, Cleveland . . . . . 25.00
K. Palčiauskas, St. Petersburg .. 5.00
K. Tuskenis, W. Palm Beach . 10.00 
A. Dirgėla, Oaklawn . . . . . . . . . . . . . .  5.00
J. Aukštikalnis, Randolph   5.00 
Dr. M. Miškinis, Orchard L.... 25.00 
V. Vilčinas, Racine . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.00

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame.

• J. ANDRIUŠIS, Dirvos 
skaitytojas Floridoje, atkrei
pė dėmesį į korektūros klai
dą kovo 15 d. Dirvos veda
majame, kad turi būti ne 
’sklandavo', o 'skandavo'. 
Ačiū už pataisą.

Korektūros klaidos yra 
tie kipšiukai laikraščiams, 
su kuriais nelengva kovoti.

DIRVOS FAX |
(216) 431-1614 j

SEARCHING FOR REGISTE- 
RED NURSE FOR DIRECTOR 
OF NURSING. Long term care 
experience necessary. Bonus 
Program, FlexibleHours.Contact 
Barbara Noland 9-4 o'clock

COLONIAL NURSING 
CENTER

3121 Glanzman Rd
Toledo Ohio 43614

419-385-6616
(12-14)
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Įspūdinga Clevelando lietuvių 
akcija

Antradienį, kovo 27 d. 
Clevelando lietuvių namuo
se įvyko tą pačią dieną suor 
ganizuotas susirinkimas, ku 
riame dalyvavo virš 300 
Clevelando ir apylinkių lie
tuvių. Jo tikslas - pareikšti 
protestą dėl sovietų teroro 
Lietuvos respublikoje ir tuo 
pačiu atkreipti JAV prezi
dento ir jo vyriausybės dė
mesį į Maskvos vedamą ner
vų ir smurto karą Lietuvoje 
ir prašyti prezidento Bucho 
Lietuvos vyriausybės pripa
žinimo.

Susirinkimas buvo paki
lus ir jaudinantis, bet drau
ge ir dalykiškas. Lietuvišką 
ją jo dalį pravedė ALT’o 
skyriaus pirmininkas inž. A. 
Pautienis, o angliškąją - 
Gražina Kudukienė. Daly
vavo trys TV stotys ir keli 
JAV reporteriai.

LB vardu Pranas Joga pa 
teikė Krašto valdybos infor
macinį pranešimą apie jos 
bei talkininkų nuveiktus dar 
bus. JAV LB suorganizavo 
Chicagoje "Hot Line" telefo
ninį susisiekimą apie įvy
kius Lietuvoje ir sudarė ry
šių palaikymo tinklą per 
JAV veikiančias apygardas 
ir apylinkes. Reikia tik pa
linkėti, kad pastarosios savo 
pareigas sąžiningai atliktų ir 
esant reikalui JAV lietuviai į 
projektuojamas akcijas gau
siai ir energingai įsijungs.

Vliko vicepirm. V. Jokū- 
’ itis painformavo apie 

.IKo veiklą Lietuvos rei- 
iu ir apie VLIKo pusės 
ilijono auką Lietuvos at- 

Jtatymo fondui.
Buvo tikrai malonu iš

girsti apie abiejų veiksnių 
dedamas pastangas padėti 
dabartinei Lietuvos vyriau
sybei ir apie jų pradėtą dar
nų darbą tarpusavyje. Šian
dien, kaip niekados, yra 
taip labai reikalingas visų 
lietuvių sutarimas ir jautrus 
įsijungimas į bendrą Lietu
vos akciją.

Nuoširdus lietuvių drau

Dalis dalyvių giedrininkių ruoštame koncerte. Iš dešinės: G. Purlys, R. Degesienė, I. Bublienė, 
svečiai iš Lietuvos A. Daukšys ir J. Leitaitė-Daukšienė, S. Gedgaudienė, A. Butkus, p.p. Steponiai, p. 
Damušienė ir A. Juodikis. V. Bacevičiaus nuotr.

gas J.T. McCormac, Cuya
hoga County Auditor, ape
liavo į visus laisvę mylin
čius amerikiečius kreiptis į 
JAV prezidentą Bush per 
Kongreso narius, per Vals
tybės departamentą, pabrė
žiant, kad negali būti jokių 
Vakarų valstybių sutarčių 
su sovietais dėl jiems reika
lingos ekonominės pagal
bos bei tarpvalstybinio ben 
dradarbiavimo, kol sovietai 
grasins ir prievartaus Lietu
vos žmones.

J.T. McCormack pabrė
žė, kad JAV prezidentas, 
Kongresas, dvasiškija, ame
rikiečių biznieriai ir visi 
JAV piliečiai privalo solida
rizuoti su Lietuvos žmonė
mis. Jeigu mes to nepada
rysime, įspėjo McCormack, 
pasaulis žinos, kad mes re
miame sovietų agresiją Lie
tuvoje. JAV prezidentas tu
ri aiškiai sovietams pabrėžti, 
kad JAV-Sovietų viršūnių 
pasitarimai neįvyks ir sovie
tams nebus daroma ekono
minių nuolaidų, kol Lietu
vos suverenitetas nebus so
vietų garantuotas.

Susirinkimas vienbalsiai 
priėmė šią J.T. McCormack 
rezoliuciją.

Anglų kalba inž. Pautinis 
painformavo apie iki šiol at
liktus darbus. A. Rukšėnas 
kalbėjo apie padėtį Lietuvo
je ir apie jai dabar reikalin
gą pagalbą iš JAV vyriausy
bės. Emocinį ir gerai išmas 
lytą Rukšėno pranešimą su
sirinkimo dalyviai priėmė 
su gausiais plojimais. Graži 
na Kudukienė trumpai papa 
šakojo apie jos vyro kelio
nės tikslą į Washingloną, 
kur jis perdavė Baltiesiems 
Rūmams Lietuvos preziden
to Landsbergio kreipimąsį į 
JAV prezidentą.

Susumuojant noriu pa
brėžti, kad Clevelando lietu 
viai ir šį kartą vaizdžiai pa
rodė, kad jie yra labai soli
darūs Lietuvos reikalui.

Antanas Butkus

9

Čiurlionio ansamblio 50 metų sukakties rengimo komitetas. Sėdi iš kairės: V. Žilionytė-Legar, O.
Jokūbaitienė, O. Mikulskienė, J. Budrienė, V. Plečkaitis. Stovi: V. Rociūnas Z. Dučmanas, Į Bublie
nė, R. Balytė, V. Juodišiūtė-Rubinski, komiteto pirm. J. Malskis ir ansamblio dirraentas G. Purtys.

’ 7 V. Bacevičiaus nuotr.

R AMOVĖNŲ 
SUSIRINKIMAS

Kovo 24 d. Lietuvių Na
mų žemutinėje salėje įvyko 
LKVS "Ramovė" Clevelando 
skyriaus metinis narių susi
rinkimas. Susirinkimą atida
rė ir žodį tarė apie šių dienų 
įvykius Lietuvoje skyriaus 
pirmininkas Vytautas Januš- 
kis. Pirmininkas pranešė, 
kad skyrius praeitais metais 
neteko dviejų aktyvių narių 
(mirė) Stasio Astrausko ir 
Felikso Navicko ir prašė mi
nutės atsistojimu pagerbti. I 
prezidiumą pakvietė Jurgį 
Malskį pirmininkauti ir Joną 
Citulį sekretoriauti.

Pirm. Vytautas Januškis 
savo pranešime daugiausia 
kalbėjo apie skyriaus praeitų 
metų veiklą ir finansinę para
mą lietuviškom organizaci
jom ir lietuvybės palaikymui 
išeivijoj.

Ižd. Juozas Šlapelis pra
nešė apie praeitų metų sky
riaus finansinę padėtį. Ka
dangi išlaidos viršijo paja
mas, skyriaus kasa sumažėjo, 
bet tikima, kad šie metai bus 
geresni ir kasa vėl padaugės. 
Kontrolės komisijos aktą 
perskaitė komisijos pirm. 
Jonas Citus ir pažymėjo, kad 
skyriaus kasa vedama pavyz
dingai ir tvarkingai. Trūku
mų nerasta.

LTM Čiurlionio Ansamblio 
Auksinės Sukakties 

ŠVENTĖ

I
 Gegužės 5 d., šeštadienį:

12:00 MIRUSIŲ čiurlioniečių

prisiminimas kapinėse 
7:30 KONCERTAS Dievo Motinos

parapijos auditorijoje 
18022 Neff Rd., Cleveland, OH 

Bilietai 12, 10, 8 dol.
Visos vietos numeruotos.

Gegužės 6 d., sekmadienį:
10:00 ŠV. MIŠIOS Dievo Motinos

parapijos šventovėje
12:00 AKADEMIJA Dievo Motinos

parapijos auditorijoje
6:00 BANKETAS Lietuvių Namų

salėje
877 E. 185 St., Cleveland, OH 

Stalai 10 asmenų. Asmeniui 20 dol.

Bilietus į koncertą ir banketą rezervuoti pas:
Zenoną Dučmaną, tel. 944-5644,
Oną Jokūbaitienę, tel. 481-7161, 
Jurgį Malskį, tel. 486-9165, 
ar parapijos kafeterijoje po pamaldų.

Talkos Komitetas

Po pranešimų ir diskusi
jų sekė valdybos ir kontrolės 
komisijos rinkimai. Prašant, 
kad valdyba ir kontrolės ko
misija, kad pasiliktų toliau 
ir pastariesiems sutikus, susi
rinkimas gausiais plojimas 
patvirtino.

Dr. Viktorui Stankui pa
siūlius, ramovėnų vardu pa
siųsta JAV prezidentui 
George Bush telegramą pra
šant prezidentą padėti Lietu
vos vyriausybei greičiau at
gauti pilną Lietuvos nepri
klausomybę. Daugiau klau
symų nesuradus, susirinki
mas uždarytas sugiedant tau

tos Himną. Tęsiant ramovė
nų tradiciją, užkandžius pa
ruošė birutietė Nora Čcčie- 
nė. Susirinkimas praėjo drau 
giškoj nuotaikoj. V. Žitkus 
paaukojo skyriui 21 dol. už 
ką skyriaus valdyba dėkoja.

E. Pranokus

VACUUM FORMING
Experienced sėt up man, auto 
vac, single ends, & PI inline 
machines. Top salary, Good 
benefits. Call:

CUSTOM MERCHANDISE 
CORP .201-945-6100 

Ask for Mr. Tony 
(12-18)

1924tais metais skraidymų collegai 
karo aviacijos kapitonui

A. A.

GRIGORIUI RADVENIUI

mirus, žmonai, giminėms ir artimie
siems reiškiu giliausią, užuojautą.

Jonas Adomaitis
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ŽYGIS
UŽ LAISVĄ LIETUVĄ

JAV lietuvių jėgos vis 
stipriau įsiliepsnoja darbams 
už Lietuvos laisvę. Kovo 
28, 29 ir 31 dienomis Cleve
lando lietuvių jaunimo vei
kėjai svarstė, kaip jie galėtų 
padėti Lietuvai. Iniciatyvą 
žygiui už Lietuvą davė PLB 
vicepirmininkas Raimundas 
Kudukis, pakvietęs kelioli- 
ką jaunuolių pasvarstyti žy
gio idėją. į talką atėjo LB 
apylinkės pirminkas Vytau
tas Brizgys. Lietuvos lais
vės žygio pirmininku buvo 
išrinktas Linas Muliolis. Ka
dangi šis projektas užimsiąs 
apie mėnesį laiko, tai Linas 
Muliolis turįs pavasario se
mestrui nutraukti mokslą 
universitete.

Žygio tikslai trys: 1. Pa 
laikyti Lietuvos laisvės klau 
simą gyvą amerikiečiuose; 
2. Siekti, kad JAV pripažin 
tų Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimą; 3. Siekti, 
kad prezidentas pripažintų 
Lietuvos vyriausybės diplo
matinį statusą.

Šis žygis bus lyg kokia 
estafetė, kuri prasidės Ame
rikos Vakaruose Los Ange
les mieste ir Rytuose - Bos
tone. LB apylinkės visuose

žygio punktuose padės su
organizuoti demonstracijas, 
jaunimas dalins peticijas ir 
rinks parašus. Šio žygio 
pabaiga bus Washingtonc, 
balandžio 23 dieną. Čia 
prie Baltųjų Rūmų bus Ame 
rikos lietuvių jaunimo de
monstracija. Tikimasi, kad 
joje dalyvaus TV ir filmų ar 
tistė Ann Jillian, jūreivis Si
mas Kudirka, gal kokia ro
ko grupė. Linas Muliolis 
skrenda į Los Angeles ir ten 
balandžio 7 pradės jaunimo 
žygį už Lietuvos laisvę.

Šiam darbui įvykdyti rei 
kia ir lėšų. Todėl Clevelan
do ir kitų kolonijų lietuviai 
bus prašomi aukų ir kito
kios paramos. Daugiau in
formacijų galite gauti pa
skambinę Linui Mulioliui, 
tel. 692-0702.

SEARCHING FOR REGISTE- 
RED NURSE FOR DIRECTOR 
OF NURSING. Long term care 
experience necessary. Bonus 
Program, FlexibleHours.Contact 
Barbara Noland 9-4 o’clock

COLONIAL NURSING 
CENTER

3121 Glanzman Rd
Toledo Ohio 43614 

419-385-6616
(12-14)

Juozas Mlkonls 
Realtor, Notary Public

£ast Sho/te
Namų ir žemės pardavimas - nuomavimas

18021 Marcelio Road
Bus. phone: 481-6900 Suite 2
Home phone: 531-2190 Cleveland, Ohio 44119

Iii ‘Taupa
Lithuanian Credit Union 

Lietuviu. ‘Kredito Kooperatyvas 

767 Lašt 185tfi Street

Cleveland, 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 Sąskaita, ir t.t.

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

Parduodame pinigines perlaidas (Money Orders), Travelcr'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.

CLEVELANDO IR 
APYLINKIŲ BALFUI 1989 M. 

AUKOTOJAI
400 dol. "TAUPA" Lietuvių 

kredito kooperatyvas
250 dol. Kunevičiai, A.F.
200 dol. Jasys I. MD, Satkai I.C., 

Wanicki J.
llOdol. Urbaitis V. T.
101 dol.. Skrinska J. MD., Sonta 

J.T. MD.
100 dol. Karkliai A.B.
60 dol.. Žilinskai O.P.
51 dol. Apaniai L.V., Ežerskiai 

P.B., Mr. & Mrs. W. Jakubs, 
Klimaičiai F.J. Mačiulis J. 
MD., Mikonis J.M., Razgai- 
čiai A.P., Steponiai B.E. Su- 
šinskienė I., Vaičcliūnienė K.

50 dol. Balbatas J., Baldauskas 
F.A., Mauručiai A.V., Širvai
tis A.

36 dol. Plečkaičiai G.V.
33 dol. Jokūbaičiai V.O.L.
32 dol. Ralys K., Stankaičiai I J. 

MD.
31 dol. įlenda J., Gudčnas J., 

Kazlauskai S.J., Kijauskas G. 
Kun. S.J., Mikoliūnienė D.

30 dol. Skardis P.
27 dol..XXX
26 dol.. Ambrazienė A., Apana

vičius D.R., Bielinis P.N., 
Butkus A., Idzeliai H.S., 
Jakštas W„ Janavičius T., 
Januškis V.J., Kliorys P.J., 
Petkevičienė J., Petrauskiai 
A.R., Ožinskienė A., 
"RAMOVĖ" L.K.V.S., Ste
ponavičius E., Stungienė K., 
Valaitis A.

25 dol. Babickienė A., Čyvas 
V.B., Civinskas V.L., Degė
siai D.R. DDS., Gruzdys V. 
MD., Maželis O.B., Stepai 
J.E., Styra A.

22 dol. Jasinevičius J.F., Švarcai 
J.M.,

21 dol. Alšėnienė E., Dučmanas 
Z., Gobis K., Kaunas P., 
Knistautienė S„ Laniauskienė 
S., Račkauskai V.E., Rociūnai 
V.O., Stimburienė V., Zorskai 
R. A., Žygas J.

20 dol. Bubliai R.I., Juodišius 
J.I., Miškiniai V.A., Pautic- 
niai A.B., Šilėnai V.O., Šilga- 
liai E.R., Staniškiai D.D., 
Tijūnėlis K. ir Mrs., Vilkutai- 
tis V.R.

17 dol. Karsokas A.G., Liutkus 
M.A.

16 dol.. Bliumcntalis E., Palu
binskas V.

15 dol. Goldikovskis A. Rev. 
Msgr., Juškėnas G.A. MD., 
Kudukis P., Macijauskas H., 
Nasvytis B.

13 dol. Puškoriai A.I.V.
12 dol. Degučiai V.T., Kaspara

vičiai B.J.
11 dol. Akelaitis V., Brazaitis H. 

MD., Citulis J„ Ivanauskienė 
M., Janulis E., Kezeniai L.S., 
Kliorys C., Malienė A., Matu
lionis M., Montville-Tabbert 
L., Naumanienė O., Narbutai- 
tis K., Rukšėnas A., Smeto
nienė B., Stuogis V.J., Taraš- 
ka V.B.

Mieli tautiečiai,

Mes siunčiame jums savo prieššventinius 
linkėjimus, kad visi pilnai išgyventume gavėnios 
laikotarpio misteriją ir su tikėjimu bei viltimi 
ruoštumėmės mūsų pačių prisikėlimui. Tačiau, 
prieš gaunant tą malonę, iš mūsų yra reikalinga 
mūsų išganymui užtikrinti, būtent, mūsų Viešpaties 
Kančioje ir Mirtyje. Tik per jį, ir su Juo, ir Jame 
mes galime išsivaduoti iš nuodėmės vergijos pančių 
ir prisikelti naujam gyvenimui.

Jūsų Kristuje,

kun. Juozas A. Bacevičius 
Šv. Jurgio parapijos klebonas

ŠV. JURGIO PARAPIJOS DIDŽIOSIOS 
SAVAITĖS TVARKA:

Išpažinčių tvarka:
Šeštadienį, balandžio 7 d. 4:30 - 5:20 vai. p.p. 
Sekmadienį, balandžio 8 d. 8:30 - 9:00 v.r.

9:30 - 10:20 v.r. 
po 10:30 vai. mišių 

Ketvirtadienį, balandžio 12 d. 6:00 - 6:45 v.v. 
Penktadienį, balandžio 13 d. 2:00 -2:30 v.p.p 
Šeštadienį, balandžio 14 d. 5:00 - 6:00 v.p.p.

Pamaldų tvarka:
Ketvirtadienį, balandžio 12 d.

Paskutinės Vakarienės Mišios (anglų kalba) 
7:00 vai. vak.

Penktadienį, balandžio 13 d.
Kryžiaus Keliai (anglų kalba) 2:30 vai. p.p. 
Kristaus Kančios Apvaikščiojimas su 
Vysk. Lyke (lietuvių kalba) 7:00 vai. vak. 

Šeštadienį, balandžio 14 d.
Maisto pašventinimas 11:30 v.r. 
Iškilminga Prisikėlimo Vigilija 
(anglų kalba) 9:00 vai. vak.

Sekmadienį, balandžio 15 d.
Prisikėlimo pamaldos (lietuvių kalba) 
6:00 v.r.

Prisikėlimo pamaldos (anglų kalba)
9:00 v.r.

10 dol. Bakūnas V., Balys M.L., 
Blynas M., Balys M., Bačiulis 
V.M., Balčiūnai P.P. Butri
mas S., Dautienė J., Gaižutis 
K.E., Ignatavičius S.T., Tijū
nėlis K., Kuprevičius A., 
Kaunai L.L., Lazdiniai S.K., 
Luža A., Masilionis G., Mila
šius P., Nagevičius L.L., Nau
jokaitis J., Penkauskai A.I., 
Slabokienė M„ Vaičiūnas D.

6 dol. Bacevičius V., Kaunas J., 
Marcinkevičiai K.M., Mi
kulskienė O., Sagys L.A., Šla
pelis J.K., Žygienė O.

5 dol. Bąjoraiticnė M., Drabišius 
V., Gedvilienė B.V., Kavaliūnas

O. V., Kazėnas J.A., Krivins- 
kas M., Matulionis V., Natke
vičienė G., Palubinskai K.O.,

Radzevičius S.I., Šembergie- 
nė A.

3 dol. Šūkis P.
2 dol. Mažeika O.

....... Suma 26 dol. - be korte
lių ir be pavardės ant voko. 
Jeigu kieno pavardė praleista, 
prašau pranešti BALFO val
dybai.

Dėkojame visiems aukotojams.
BALFO VALDYBA

RN - ASSOCIATE DIRECTOR 
OF NURSING (reports to director). 
Responsibile for quality assurance 
and infection control program for 
194 skilled bed facility. Call Jim 
Magnuson, Jackson County Medical 
Care Facility. (517)783-2726.
(0-15)

G.R.I. — C.R.A.

j

Matas realtors
505 EAST 185 ST., EUCLID, OHIO 44119 

(216) 486-2530

RITA MATAS
— Broker

Adv. VYTAS MATAS — teisinis patarėjasII
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DIRVA • 1990 m. balandžio 5 d.

CUVeiANPC it
v

BALANDIS - 
BALTŲ MĖNUO

Clevelando miesto meras 
Michael R. White, kartu su 
Baltų komitetu, skelbia ba
landžio mėnesį specialiu mė
nesiu skirtu Baltų tautoms — 
palaikyti, pripažinti ir atsta
tyti jų nepriklausomybę.

Visi Clevelando gyven
tojai, ypač tie, kurie kilę iš 
Rytų Europos, yra prašomi 
dalyvauti specialiose vienos 
valandos programose, ku
rios bus pravedamos kiek
vienų penktadienį 12 vai. 
miesto rotundoje.

Miesto meras pareiškė, 
kad šis mėnuo yra skirtas 
solidarumo pareiškimui Lie 
tuvos, Latvijos ir Estijos 
valstybėms, kurios šiuo me
tu išgyvena kritišką 
laikotarpį.

DIEVO MOTINOS PARAPIJA 
maloniai kviečia visus į

LIETUVOS 
NACIONALINĖS FILHARMONIJOS 

SOLISTĖS

SOPRANO

JUDITOS LEITAITĖS

KONCERTĄ
Sekmadienį, balandžio 8 dieną 

ketvirtą valandą popiet
Dievo Motinos parapijos auditorijoje

18022 Neff Rd., Cleveland, Ohio

BILIETAI GAUNAMI 
SEKMADIENI PARAPIJOS SVETAINĖJE 

IR PRIE (ĖJIMO

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

Korp! Giedros suruošto koncerto atlikėjai su rengėjais. Iš kairės: K. Idzelienė, pianistas Povilas 
Stravinskas, sol. Sofija Jonaitytė, T. Kalvaitienė, I. Beržinskienė ir sol. Algirdas Janutas. Priekyje 
gėles įteikusi Beržinskaitė. V. Bacevičiaus nuotr.

• VYSK. JAMES P. LAKE,
O.F.M., šį penktadienį, ba
landžio 6 d., 5:10 vai. vaka
re, celcbruos šv. Mišias už 
Lietuvos laisvę Šv. Jono ka
tedroje, East 9th ir Superior 
Cleveland, Ohio.

Kviečiame visus dalyvau
ti maldoje už Tėvynę.

TĘSKIME TELEGRAMŲ 
SIUNTIMĄ

LB Krašto valdyba ragi
na lietuvius ir toliau tęsti te
legramų siuntimą preziden
tui ir kontaktuoti Atstovų 
rūmų narius ir senatorius, 
kad Kongrese būtų priimta 
rezoliucija #289. Jos svars
tymas yra atidėtas. Mano
ma, kad tai padaryta dėl to, 
kad į Washingtoną atskren
da Sovietų Sąjungos užs. 
reikalų ministras Shevard- 
nadze.

Lietuvos Nacionalinės Filharmonijos solistė Judita Leitaitė, 
kurios koncertą rengia Dievo Motinos parapija šį sekmadieni, 
balandžio 8 d. 4 vai. p.p.

• DR. GINTAUTAS Z. 
SABATAITIS, Parma, OH., 
atsiuntė kopijas savo laiškų 
valdžios atstovams ir infor
muoja, kad (Councilman) 
adv. Paul Kimer įnešė rezo
liuciją į Parma City Council, 
remiančią Lietuvos reikalus 
ir nepriklausomybės siekį.

• ZENON J. KRUCZ- 
KOWSKI,Americans for an 
Independent Poland organi
zacijos egzekutyvinis koor
dinatorius, atsiuntė informa 
ciją apie jų pravestą laiškų 
rašymo vajų paremiant Lie
tuvos nepriklausomybės šie 
kį Pridėtoje kopijoje jų ra
šytų laiškų prezidentui Bush 
prašoma "to extend an im
mediate and unconditional 
recognition for Lithuanian 
sovereignty".

• IVAN ČORIČ, Hrvats- 
ko Narodno Viječe vicepre
zidentas, savo laiške, kreip
damasis į brolius ir seseris 
lietuvius, sveikina didžiųjų 

įvykių Lietuvoje proga, lin
kėdami geriausios sėkmės ir 
Aukščiausiojo palaimos ver 
Čiant Laisvos Lietuvos nau
ją istorinį lapą, laisvų Euro
pos taikų tarpe. Jis tiki, kad 
balandžio 22 d. rinkimuose 
ir Croatia pasisakys už savo 
nepriklausomybę.

PRALEISTA ...
Kovo 29 d. Dirvos nume 

ryje, 10 psl..iškritus eilutei, 
buvo praleisti du Lietuvių 
namų ir klubo direktoriai - 
vicepirmininkas ir akcijų 
sekretorius Egidijus Marcin 
kevičius ir direktorius - klu
bo narių skeretorius Vytau
tas Jokūbaitis. Atsiprašome.

• TAUPA, kredito ko
operatyvas Clevelande, ieško 
pilno laiko tamautojos-jo, 
Dėl darbo sąlygų kreiptis į 
V. Staškų ar A. Spirikaitį tel. 
(216)481-6677.

• PARDUODAMI dail. 
Gedimino Pranckūno grafi
kos darbai gauti iš Lietuvos.
Skambinti tel.216-486-2387

VETERANŲ VIGILIJA

Sekamadienį į Washing- 
toną išvyko lietuviai Ameri
kos karinių pajėgų vetera
nai Ramovėnai. Su vetera
nų grupe išvyko ir dviejų 
žuvusių Amerikos karių se
serys - Eileen Ncuraitė ir 
Rasa Eidukaitytė.

Jie visi dalyvavo 24 va
landų vigilijoje prie Baltųjų 
Rūmų, protestuodami dėl 
Sovietų Sąjungos neteisėto 
lietuvių jaunuolių šaukimo į 
Raudonosios armijos tarny
bą. Vigilijos metu lietuviai 
veteranai dalino kopijas 
1949 metų Ženevos susitari 
mo, kuriame sakoma, kad 
okupacinės ginkluotos pa
jėgos negali versti okupuo-

______________ 11
to krašto žmones tarnauti jų 
kariuomenėje ar pagclbi- 
niuose daliniuose.

Lietuvių veteranų Vigili
ją prie Baltųjų Rūmų suor
ganizavo veteranai Riman
tas Saikus ir dr. Viktoras 
Stankus.

• NASTAZIJAI GAI- 
DŽIŪNIENEI mirus, pagal 
jos valią, vietoj gėlių aukoti 
L.P. Sąjūdžiui, į Clevelando 
Taupos kredito unijos 870 
sąskaitą, atsiuntė -
Po $50: V.A. Dabrilai, V.A. 
Mauručiai, S.E. Santvarai, 
J.A. Ticber.
Po $30: S. Sviderskas, V. 
Urbaitis, O.P. Žilinskai.
Po $25: V. Pctukauskas, A. 
Sandargicnė, V.A. Staškai.
Po 20: M. Adomaitienė, A. 
Andriušienė, V.S. Gedgau
dai, B. KrišČiukaiticnė, J. 
Leščinskienė, A. Mackevi
čius, C.M. Marcinkevičius, J. 
Mikonis, O. Vilcniškienė ir 
vienas aukotojas nepalikęs 
pavardės.
Po $10: P.A. Bezik, R.A. 
Bihary, V.B. Gyvai, S.H. 
Idzeliai, P.J. Klioriai, V. 
Mariūnas, M. Slabokienė ir
F.A. Stelmachers.

Tuos, suaukotus $645, 
Taupos kredito unija kovo 
23d. persiuntė į L.P. Sąjū
džio sąskaitą.

Visiems aukotojams, 
parėmusiems dėl Lietuvos 
nepriklausomybės kovojantį 
L.P. Sąjūdį, Balys Gaidžiū- 
nas ir vaikai nuoširdžiai 
dėkoja.

• ALEKSANDRA ir 
LIUDAS SAGIAI, Grandi
nėlės vadovai, Lyndhurst, 
Oh., Dirvos 75 metų jubilie
jaus proga atsiuntė 50 dol. 
Ačiū.

• LIETUVIŲ PENSI
NINKŲ klubo susirinkimas 
įvyks balandžio 4 d. 2 v. p.p. 
lietuvių namuose. Visi kvie
čiami dalyvauti.

• JUSTINA PETKEVI
ČIENĖ, Clevelande, sunkiai 
susirgo plaučių uždegimu ir 
paguldyta ligoninėn.

. GENOVAITĖ KAR- 
SOKIENĖ užprenumeravo 
Dirvą savo dukrai Ritai. 
Sveikiname naują skaitytoją.

KURSE

ANESTHETIST 
CRNA

Full-lime posilion available In 7 
M.D., 9 CRNA group supplving an- 
esthesia services ai Underwood- 
Memorial Hospital, Woodbury, NJ. 
Anesthesia services Indude all ser
vices excepl ooen hearl suroery 
Competitive salarv. Frlnoe benefits 
indude oension health care, life in
surance, & disabilitv insurance 
Persons inferested in this position 
please send C. V. to:

ARG Anesthesia Assoc, P.A. 
PO Box 745, VVoodbury NJ 08096 
or call Anfhonv R. Gioroio, M.D. 

1-609-845-0100ext23Š7

JEVVELRY
EXPERIENCED Hub and Die 

Cutter and Forcer Maker 
.Experienced only. 
Eli Metai Products.

Providence, R.l. 
401-831-0447.



DIRVA
• EUGENIJAUS KRIAU- 

ČELIŪNO jaunimo premija 
už 1989 metus paskirta 
ARIANAI RASTAUSKAI- 
TEI gyvenančiai Buenos 
Aires mieste, Argentinoje.

Būdama Argentinos Jau
nimo sąjungos pirmininke, 
pernai išrinkta Argentinos 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongreso, įvykstančio 1991 
-92 metų Kalėdų metu Ar
gentinoje, ruošos komiteto 
pirmininke. Šiais metais su
tiko būti visų trijų Pietų 
Amerikos kraštų (Argenti
nos, Urugvajaus ir Brazili
jos) komitetų koordinatore 
-pirmininke VH-jam PLJK 
ruošti.

Puikiai kalba lietuviškai, 
rašo į lietuvių spaudą, rūpi
nasi ALJS leidinėliu "Jauni
mo Žodis", veikli Argentinos 
lietuvių spaudos ir organiza
cijų tarybos narė. Profesija 
-muzikos mokytoja.

Premijai paskirti komisi
ją sudarė: Antanas Saulaitis, 
SJ, PLJ s-gos pirm. Alvydas 
Saplys, JAV Jaunimo s-gos 
pirm. Darius Sužiedėlis, Vi
da Jonušienė ir Irena Kriau- 

Buvusiam ALT S-gos Los Angeles 
skyriaus nariui

A. A.

HENRIKUI BAJALIUI

iškeliavus amžinybėn, žmoną, 
STASĘ ir kitus artimuosius užjau
čiame ir drauge liūdime.

ALT S- gos Los Angeles 
skyrius

A-A.

ONAI NAVASAITIENEI,

mirus, jos sūnui KAZIUI su šeima 
gilią užuojautą reiškia ir kartu liūdi,

Birutė Smetonienė
Antanas Smetona 
Vytautas Smetona 

su šeima

Mielam Bičiuliui karo aviacijos 
leitenantui

A. A.

VALENTINUI IRLIKIUI

iškeliavus amžinybėn, šeimai, gimi
nėms ir artimiesiems reiškiame 
giliausią užuojautą.

Marija ir Jonas 
Adomaičiai

čeliūnienė. Premijos įteiki
mas įvyks š.m. balandžio 
mėnesio pabaigoje.

• ALT SĄJUNGOS val
dyba praneša, kad jau suda
ryta artėjančiam Sąjungos 
seimui nominacijos komisija 
iš šių asmenų: Antano Ma
žeikos, Alberto Misiūno ir 
dr. Pauliaus Švarco. Komi
sijos pirmininkas - Antanas 
Mažeika, 13055 Mindanao 
Way 3, Marina dėl Rey, Ca. 
90291, tel. (213) 821-8681.

KONGRESMENO 
PATARIMAI

JAV LB Krašto valdybos 
posėdin kovo 24-25 d.d. 
apsilankąs kongresmenas 
Richard J. Durbin praleido 
virš valandos laiko kalbėda
masis su valdybos nariais ir 
davė praktiškų patarimų dėl 
galimos lietuvių politinės 
akcijos.

Jo patarimai yra:

1. Reikia pradėti nuo 
vietinių kongresmenų ir se
natorių, prašant jų vietines 
įstaigas pasimatymui su kon-

ALT S-gos Bostono skyriaus metiniame susirinkime kovo 11 d. išrinkta nauja skyriaus valdyba 
kovo 14 d. posėdyje pasiskirstė pareigomis. Sėdi iš kairės: pirm. Juozas Rentelis, ižd. Birutė Banait
ienė, valdybos narys Gintaras Čepas. Stovi: valdybos narys Ignas Vilėniškis, vicepirm Romualdas 
Veltas, sekr. Vytenis Senuta ir valdybos narys Adolfas Ščiuka.

gresmenu ar senatoriumi, ku
rie dažnai atvažiuoja savait
galiais. 2-3 asmenų susitiki
mas yra labai efektyvus.

2. Telefoniniai skambi
nimai į senatorių ir kongres
menų vietines įstaigas.

3. Asmeninių laiškų ra
šymas. Laiškai, kurie yra to 
paties teksto tik su skirtin
gais parašais yra mažai nau
dingi, nes į juos mažai krei
piama dėmesio.

4. Kontaktuojant senato
rius ir kongresmenus - ne
maldaukite, negrasinkite ir 
nevaizduokite, jog geriau ži
note už tą asmenį, kuriam 
rašote. Būkite pozityvus.

Kongresmenas R.J. Dur
bin priminė, kad mums reikia 
daug pastangų įtikinti pavie
nius kongresmenus, jog Lie
tuvos klausimas yra gyvybi
nis ne tik lietuviams, bet ir 
taikai. Rusų tankai Lietuvoje 
atvėrė akis kai kuriems kon
gresmenams. Jo teigimu, 
amerikiečių lietuvių darbas 
nesibaigs taip greit.

• DIRVOS 75 metų jubi- 
licjiniui leidiniui apmokamas 
biznio reklamas pirmieji at
siuntė Algimantas ir Laima 
Antanėliai (marmuro išdir
binių prekyba), Omaha 
Nebraska ir Gediminas ir 
Birutė Jodvalkiai (Racine 
Bakery), Chicago, Illinois. 
Sveikinimus ir apmokamas 
reklamas prašoma siųsti: 
DIRVA - 75, 7254 S. Troy 
St., Chicago, IL. 60629

• UŽUOJAUTOJE (Dir
va Nr. 13) a.a. Onai Navasai- 
tienei turėjo būti ne Ambra- 
zevičiūtė, o Ona Ambrazie- 
jūtė-Navasaiticnė. Dėl klai
dos atsiprašome.

• VLIKAS kovo 30 d. 
suruošė tiesioginę su Lietuva 
per garsiakalbius konferen
ciją senatoriaus D'Amato raš
tinėje, kurioj dalyvavo ir šen.
F. Murkowski, C. Mack bei 
media atstovai.

Telefoniniame pasikal
bėjime su senatoriais dalyva

vo iš Lietuvos prezidentas V. 
Landsbergis, B. Kuzmickas 
ir A. Čekuolis. Buvo pasi
keista nuomonėmis apie Lie
tuvos nepriklausomybės at
statymo praktišką įvykdymą 
ir sutinkamas kliūtis.

• DIRVOS vajaus auko
tojų sąraše (Dirva Nr. 13) 
Vytauto Janulaičio, Oak 
Lawn, pavardė klaidingai at
spausdinta. Jau anksčiau V. 
Janulaitis yra davęs vajui 
100 dol.

. VLIKAS kovo 27 d. 
pasiuntė telegramą AFL- 
CIO prezidentui Lanc Kirk- 
land, prašydamas išreikšti 
savo solidarumą su lietuvių 
tauta ir jos vedama kova at
statyti Lietuvos nepriklaus
omybę, ragindamas AFL- 
CIO nariams boikatuoti ga
mybą ir prekių pervežimą į 
Sovietų Sąjungą.

• "BROLIAI ALIUKAI", 
susidedąs iš šešių vyrų muzi
kinis vienetas atvyksta iš Lie
tuvos balandžio 20 d. gastro
lėms Amerikoje. Jų koncer
tus organizuoja Romas Ke- 
zys New Yorke, tel. (718) 
229-9134. Norintieji atsi
kviesti į savo vietovę, tesi
kreipia į R. Kezį.

• TAUTOS FONDO 
(Lithuanian National Fuon- 
dation), prie kurio yra įkurtas 
"Demokratinės Lietuvos At
statymo Fondas", adresas 
yra: P.O. Box 21073, Wood- 
haven, N.Y. 11421.

• "DIRVOS" Nr. 11, psl. 
12 paskelbto straipsnio "Pas 
Omahos lietuvius..." pirmos 
kolonėlės ketvirtoje pastrai
poje reikia skaityti: "Aušrelė 
Sakalaitė - ūkio reikalų ve
dėja. Ji ir šeštadieninės lie
tuvių mokyklos vedėja."

• Dr. VYTAUTAS AVI
ŽONIS, Milford, Dėl., užpre
numeravo Dirvą savo anūkei 
Birutei Wise, Bclvedere,
S.C. Sveikiname naują skai
tytoją.

• STASYS PANGONIS, 
Omahojc, užprenumeravo 
Dirvą Vytui Arnauskui, 
Omahojc. Sveikiname naują 
skaitytoją.

• VIKTORAS BANE
VIČIUS, Westboro, Ma., ra
šo, kad būtų gerai jei Dirva 
sudažnintų savo laidas ir 
daugiau informuotų skaityto
jus apie daromus žygius pa
gelbėti Lietuvos demokrati
nei vyriausybei atsidūrusiai 
sunkioje, o taip pat atspaus
dinti atsišaukimus į Prezi
dentą Bush ir JAV valdžią 
reikalaujant, kad jie nebūtų 
tokie pasyvus.

• IGORIS ir KUNIGUN
DA KUČIAUSKAI, Balti
more, Md. atnaujindami 
Dirvos prenumeratą, pridėjo 
auką 25 dol. Ačiū.

• DR. DANUTĖ MIŠKI
NIENĖ, Orchard Lake, 
Mich., atnaujindama Dirvos 
prenumeratą, pridėjo auką 25 
dol. Ačiū.

• LIETUVIŲ TAUTI
NIAI NAMAI Chicagoje, 
įsigijo modemų filmams ir 
vaizdajuostėms rodyti apara
tą. Vaizdo didumas kaip ki
no teatre. Tačiau aparatu ga
lima naudotis tiktai taut. na
muose.

Organizacijos ar pavie
niai asmenys norintieji juo 
pasinaudoti prašomi skam
binti: (708)499-2172.

• LB WORCESTERIO 
APYLINKĖS VALDYBA, 
įvertindama Dirvos atlieka
mą didžiulį darbą mūsų išei
vijos ir laisvėjančios Lietu
vos tautiečių tarpe, atsiunė 
per Joną Baškį auką 25 dol., 
linkint sėkmės spaudos dar
be. Ačiū už auką ir linkėji
mus.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI

DIRVOS 
PRENUMERATĄ
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