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KGB grįžimas
Valdančiam reikia ramsčio

Vytautas Meškauskas

Balandžio 26 d. Reuteris 
pranešė iš Maskvos, kad Di
džiojo Teatro aikštėje suside
gino, apsipylęs benzinu, 52 
m. Stanislovas Žemaitis. 
Nuvežtas į ligoninę jis mirė. 
TASS pastebėjo, kad jokių 
politinio pobūdžio reikalavi
mų nebuvo rasta, nors liūdi - 
ninkai teigė, kad tai buvo 
protesto aktas. Jis iškilmin
gai laidojamas Vilniuje.

Ta maža žinutė aiškiai ro
do, kad Sovietijoje pasibai
gė Glasnost perijodas, ką 
jau kuris laikas galima buvo 
įtarti. Jei žmogus pasirenka 
tokią skausmingą mirtį, jis 
nori atkreipti į ką nors dė
mesį. Šiuo atveju - į despe
ratišką padėtį Lietuvoje. 
Valstybės saugumo komite
tas pasistengė likviduoti vi
sus įrodymus, paaiškinan
čius Žemaičio aukos aktą.

Kad KGB atsigauna, yra 
žymių ir kitur. Kaip visaga
lis prezidentas sau perėmęs 
visą valdžią, Gorbačiovas 
yra reikalingas didesnio 
ramsčio, negu tik kiekvieną 
reformatorių sveikinančią 
euforiją.

Lietuvoje, pavyzdžiui, 
pasirodė keistoki veiksmai, 
smarkiai dvokiantieji provo
kacija. Vilniuje eina satyros 
leidinys KRANKLYS. Sa
vo redakcijos adreso jis ne
duoda. Rašyti jam galima į 
Vilniaus centrinį paštą "iki 
pareikalavimo L. Kiaulei- 
kiui”.

Savo š.m. Vasario Nr. jis 
didelėm raidėm paskelbė:

"Sveikas stribe, Vladimi
rai Bcriozovai ... Tu iš mū
sų buvai ne tik šauniausias 
stribas, bet ir Kauno Čeką 
vertėjas-tardytojas. Mokė
jai dūšią per kulnis ištraukti, 
kai reikėdavo iš tų naciona
listų išgauti reikalingas ži
nias, nes litoveų kalbą gerai 
žinojai. Dabar, matai, jie 
mus svoločiais apšaukia, o 
save, bandiūgos, rezisten
cinės kovos didvyriais vadi
na ..."

Vladimiras Beriozovas, 
Lietuvos rusas, buvo Gorba 
čiovo paskirtas, įkyrėjusio 
Mitkino vieton, antruoju 
partijos sekretorium. Prasi
dėjus atgimimui jis buvo ir 
yra mūsų pusėje.

Panašiai galima sukom
promituoti daugelį dabarti
nių veikėjų, kurie neturėjo 
kito kelio į karjerą kaip tik 
per kompartiją. Ir iš tikro, 
netrukus RESPUBLIKOS 

redakcija gavo K. Prunskie
nės, kaip KGB agentės, kor
telės fotokopiją. Jos slapy- 
vardė toje tarnyboje buvusi 
'Šatrija'. "Respublikai" nesi
skubinant tos sensacijos 
skelbti, anoniminius laiškus 
gavo kiti veikėjai, kuriuose 
buvo teiraujamasi, kodėl 
"Respublika" nepaskelbė jai 
pasiųstos medžiagos. Pasi
kalbėjime su red. Vitu Tom
kum, Prunskienė prašė tai 
paskelbti, nes vienintelė ko
va su tokia veikla yra viešu
mas.

Su saugumu ji pirmą kar
tą susidūrė 1979 m., kai 
tvarkė dokumentus išvykai 
į Braziliją ir Olandiją, į ku
rią buvo komandiruota. Ta
da visi išvažiuoją buvo ap
klausinėjami, o kas buvo įra 
Syta į kartotekos kortelę ži
nojo tik kvočiąs valdinin
kas. Jai prisidėjus prie Per
sitvarkymo sąjūdžio iniciaty
vinės grupės, ji buvo perspė 
ta dėl galimų pasėkų, užsi
minė šeimos narius, įtikinė
jo, kad nieko nelaimėsime, 
o Gorbačiovo dienos suskai
čiuotos.

Prunskienei būnant Vo
kietijoje, sovietų ambasados 
Bonnojc atache jai pasiūlė 
parašyti savo pažiūras į ūkį 
pačiam Andropovui. Ji ta
da parašė keturis mašinraš
čio puslapius. KGB rinko 
objektyvią informaciją. Ją 
domino specialistų nuomo
nės.

Ar jos analizes matė pats 
Andropovas, ji nėra tikra, 
bet Visasąjunginės kompar
tijos CK padėkojo. Černen
kai valdant, jai nebuvo duo
tas leidimas važiuoti į Ven
griją

Kaip žinia, Prunskienės 
neįsileido ir JAV. Tik Atsto 
vų Rūmų užsienio reikalų 
komisijos pirmininko inter
vencijos dėka, ji gavo vizą.

Kovo 2 d. "Valstybės Ži 
nių" (jie ten turi ir tokį sa
vaitraštį) yra pasikalbėjimas 
su Prunskiene, kuriame ji 
pasakoja apie savo paskuti
nį pasimatymą su Gorbačio
vu. Jis ragino Pabaltės de
putatus atsisakyti nuo nepri
klausomybės atkūrimo rei
kalavimų. Kalbėjo apie rei
kalingo tam mechanizmo 
įsteigimą.

Kai Pabaltės atstovai pa
sakė, kad ji nėra į Sovietiją 
įstojusi, Gorbačiovas pradė-

(Nukelta i 6 psl.)

Į Šventaragio dausas palydint
Vytautas Alantas gimė 

1902 m. birželio 18 d. Sida
brave, Naujamiesčio vals
čiuje, Panevėžio apskrityje. 
Pirmutinės jaunystės metais 
brendo Kriaukenuose, Radvi
liškio valsčiuje ir mokėsi 
Šiaulių gimnazijoje. Vėliau 
baigė literatūros studijas 
Montpellier universitete, pie
tų Prancūzijoje. Tada grįžo 
Lietuvon darbuotis jos spau
dai ir literatūrai.

Kilę iš tų pačių Aukštai
tijos apylinkių ir, kaip jis 
mėgdavo pasakyti, iš to pa
ties sveiko lietuvių ūkininkų 
luomo, mes buvom ir išlikom 
artimi draugai kone per šešis 
dešimtmečius, ypač kai 1934 
metais jis tapo Lietuvos Aido 
dienraščio vyr. redaktoriumi, 

kur tada bendradarbiavau ir 
netrukus buvau korespon
dentu Vakarų Europoje. 
1940 metų vasarą mudu tuo 
pat laiku išbėgom nuo raudo
nojo maro, jungėmės į rezis
tenciją prieš bolševikinį oku
pantą, po to dar trumpam grį
žom į nacių okupuotą Lietu
vą, kurią vėl 1944 metų va
sarą turėjom palikti.

Tiesioginė mūsų drau
gystė pagilėjo, po ketvertų 
metų atvykus į Ameriką. Čia 
ir akivaizdžiai susitikinėda- 
vom keletą kartų Detroite, 
kur jis pastoviai apsigyveno, 
taip pat įvairiomis sąskrydžių 
ir kelionių progomis Čikago
je, Taboro Farmoje, Cleve
lande ar Bostone. Išsaugojau 
gal šimtą jo įdomių laiškų.

Bronys Raila

kurie galės būti papildoma 
medžiaga jo gyvenimo ir kū
rybos biografijai.

Mus rišdavo pažiūrų 
bendrumas esminiais mūsų 
tautos likimo klausimais, bet 
tos draugystės nedrumstė kai 
kurie požvilgių skirtumai dėl 
rašytojo politinės ideologijos 
ir jo veikalų literatūrinės for
mos. Jis pajėgdavo bičiuliš
kai diskutuoti, buvo plačia- 
žiūris ir visada tolerantus.

Ir štai pasimirė toli nuo 
Šventaragio slėnio, Detroite, 
1990 m. balandžio 23 dieną, 
sulaukęs veik 88-rių, kur lai
mingai išgyveno keturis de
šimtmečius su žmona Irena, 
sūnumis Algiu ir Ginu, su 
marčia ir anūke Laura, kuria

(Nukelta į 5 psl.)
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sovnmnĖ pourij^^ ■ Iš kitos pusės

Bushas ranka numojo į Lietuvą, bet Koklis ir Mitterrandas 
-----  nutarė tarpininkauti. - JAV-SSSR prekybos sutartis. ------

Užpereitą savaitę sirgom 
klausimu, ar stiprėjanti mū
sų kraštui sovietų blokada 
iššauks griežtesnį JAV žodį. 
Pereitą savaitę prezidentas 
Bush, pasitaręs su sąjungi
ninkais ir Kongresu, į jam 
įkyrėjusius klausimus apie 
Lietuvą tik ranka numojo. 
Tas vaizdas įstrigo atmintin 
iš trečiadienio televizijų pro 
gramų.

"Politika, sprendimai ku
riuos padariau, turi stiprų 
amerikiečių pritarimą" - 
aiškino Bush anksčiau, - "ir 
aš jiems tarnauju."

Tarnaudami savo tautai 
visa eilė ankstyvesnių prezi
dentų - ir tas pats Bush! - 
skelbdavo "Captive nations" 
dienas ir proklamacijas ne
priklausomybės paskelbimo 
progomis. Dabar tačiau, 
kai Lietuva pasiskelbė vėl 
nepriklausoma, prezidentas 
- kelis kartus kartus primi
nęs, jog JAV niekados ncpri 
pažino teisėta Lietuvos anek
sijos, - galų gale tik ranka 
numojo. Savaime aišku, 
kad lietuviai visame pasau
lyje smarkiai juo nusivylė.

Amerikiečių dauguma, 
tiesa, nenori jokio kivirčo 
su sovietais. Tų vežimas rie 
da atgal į Rytus ir nėra jo
kio argumento už pagalio į 
jų ratus kišimą. Žinia, gali 
aiškinti, kad ta proga reikia 
pasinaudoti sunaikinimui 
komunizmo likučių. Ta al
ternatyva rimtų žmonių 
šiuo metu net nesvarioma. 
JAV 'oficiali' pažiūra yra to
kia, kad Maskvai iš princi
po sutinkant Lietuvai atiduo 
ti nepriklausomybę, lietu
viai ir sovietai turėtų taikiai 
susitarti dėl procedūros.

Blokada, aišku, yra jau 
jėgos pavartojimas, kuris
turėtų bent paveikti SSSR- 
JAV santykius. Iš Washing- 
tono administracijos buvo 
keletą kartų apie tai neaiš
kiai užsiminta, konkrečiai - 
nieko nepadaryta. Visos de 
rybos vyko taip, lyg Lietu
vos visai nebūtų. Laimei, 
tik pasaulinė spauda ir žinių 
tarnybos mūsų bylos eiga 
laikė pirmuosiuose pusla
piuose ir TV vakaro žinio
se.

Tai greičiausiai iššaukė 
Prancūzijos prezidento Mit- 
terand ir Vokietijos kancle
rio Kohl iniciatyvą. Jiedu 
sutarė parašyti prezidentui 
Landsbergiui laišką, siūlyda
mi jam laikinai suspenduoti 
nepriklausomybės atstaty
mo pareiškimą. Kaip žinia, 
Gorbačiovas nenori jokių 
derybų dėl Lietuvos-SSSR 
santykių, prieš tai neatšau
kus to pareiškimo ir tuo at
statant Lietuvoje kovo 10 d. 
buvusią padėtį. Suspenda

vimas, žinoma, nėra atšauki
mas, bet kas gali garantuoti, 
kad tam vėl ateis proga?

Prancūzijos ir Vokietijos 
vyriausybių galvos sampro
tauja, kad parlamento nutari
mų suspendavimas nepakeis 
Lietuvos teisės į nepriklauso • 
mybę, nes tie nutarimai re
miasi visuotinai pripažinta 
tautų apsisprendimo teise.

Bendroje spaudos konfe
rencijoje Paryžiuje kancleris 
Kohl aiškino, kad jis su Mi- 
tterrandu negalvoję vieni pa 
veikti įvykius, tačiau "... be 
arogancijos, galima sakyti, 
kad Europos vienybės proce
sas neprasidėtų, jei Prancūzi
ja ir Vokietija jo nepradėtų."

Savo laiške Landsbergiui 
jie rašė, kad abu turi bendrų 
rūpesčių dėl būklės Lietuvo - 
je, sutikdami, kad lietuvių 
tauta aiškiai pademonstravo 
savo teisėtą troškimą pasi
naudoti teise į suverenumą.

Mitterrand aiškino, kad 
jų pasiūlymas neturi nieko 
bendro su "Muencheno dva ■ 
šia", kuri privedė prie Če
koslovakijos atidavimo Hit
leriui. Girdi, "mes nesame 
karo išvakarėse ir neturime 
reikalo su pirmyn žygiuojan
čiu imperializmu". Jis manė, 
kad gal jo ir Kohl laiškas pa 
veiks Gorbačiovą pradėti de 
rybas.

Reikia pastebėti, kad 
juodviejų susitikimas Pary
žiuje nebuvo skirtas tik laiš
ko Landsbergiui parašymui, 
bet ir kitiems reikalams - 
ypač pasireiškusiems dėl Vo
kietijos suvienijimo nuomo
nių skirtumams išlyginti. 
Spėjama, kad tas laiškas ra
šytas su Valstybės D-to ži
nia.

Kaip praneša Rcuterio 
agentūra, Landsbergis paža

ANTI-COMMUNIST STRIKE FORCE

dėjo atidžiai išstudijuoti 
prancūzų-vokiečių pasiūly
mą. Lietuvos vyriausybė 
irgi pageidaujanti dialogo 
su sovietais ir tam padėtų 
blokados atšaukimas.

N.Y. TIMES korespon
dento B. Keller iš Vilniaus 
pranešimu, gatvių praeivių 
nuotaikos nėra nusmuku
sios, tačiau išsikalbėjus jau
čiamas netikrumas, ar parla
mentas pasielgė teisingai 
taip greitai paskelbdamas ne 
priklausomybę (žiūr. "Iš ki
tos pusės"). Būdingą pažiū
rą pareiškusi Vilniaus vaisių 
sulčių baro padavėja:

"Landsbergis kalba daug 
ir daug sapnuoja, jis ne poli
tikas. Mes negalime pasukti 
atgal, bet mums reikia gud
ruolio, kuris rastų išėjimą".

Viliamasi, kad gal Bra
zauskas galėtų juo būti. •••

Kaip mes rašėm pereita
me numeryje, Gorbačiovo 
blokados tikslas buvo atskir 
ti tautą nuo vadovybės. Tai 
permatoma ir Lietuvoje. 
LIETUVOS RYTO komen
tatorius Česlovas Iškauskas 
rašė to laikraščio balandžio 
17 d. Nr.:

"... rašau slegiančioje at
mosferoje: šviesų velykinį 
jausmą sudrumstė naujas 
Maskvos ultimatumas. Bet 
manau, kad juos siekiama ne 
tik to, kas jame parašyta, o ir 
kito; sukelti Lietuvos gyven
tojų nepasitenkinimą Aukš
čiausios Tarybos darbu, jos 
vadovų pozicija, parlamento 
sprendimais ... Prasidėjusi 
politinė erozija Aukščiausioje 
Taryboje, Sąjūdyje ir tarp 
Lietuvos žmonių, suteiktų ne 
draugams galimybę visiškai 
išardyti mūsų susitelkimą.

O jis nepaprastai reikalin
gas dabar, kai norime apginti 
principinį išsikovojimą - Lie-

Kaip jau rašėm pereitam Nr., William Safire pataria 
Lietuvos gyventojams toliau kentėti, iki pasaulis bus 
tiek sugėdintas, kad pakeis savo 'viešąją nuomone', 
kas savo keliu vers prie jos prisitaikyti politikams, ku
rie tada suras būdų kaip daugiau negu žodžiais paveik
ti sovietus.

Abstrakčiai pasiūlymas neblogas, bet ir sąlygoja
mas tuo, kad mūsų respublikai bus palikta tiek glas- 
nosties, kad tautos kančias žinotų visas pasaulis - 
kuris mažiau Jaudinasi dėl tų įvykių, kurių nemato 
savo namų televizijos ekranuose. Gi kontrolė, ką gali
me pamatyti ir ko ne, buvo ir yra okupanto rankose.

Gal dar svarbesnis yra faktas, kad tauta susidaro 
iš pavienių asmenų, kurie turi savo individualinius 
Jausmus ir galvoseną. Štai, pavyzdžiui, LIETUVOS 
RYTO reporterė Rima Ramizlevičiūtė , su lengva pašai
pa aprašiusi Spaudos rūmų (buv. kompartijos spaus
tuvės) atėmimą su prisiųstų desantininkų pagalba, 
duoda vietos ir savo abejonėms.

"Net griežtai rimta leidybos įmonės "Spauda" 
direktoriaus pozicija. Jog J am nepakeliui su tais 
piliečiais, atėjusiais su ultimatumais - manęs ne
paguodė. Jau labai sunku tikėti tik pozicijom. 
Kad ir kaip gerbčiau direktorių - kąjis gali? Ką 
galime mes? Šitaip klausdama, žinoma, aš žinau 
atsakymą: Galbūt mums belikęs vienintelis kelias 
- visuotinė Lietuvos žmonių nepaklusnumo anos 
šalies valiai ackcija. Šitai mes galime.

Bet kaip išguiti netikrumą? Iš darboviečių. Iš 
gatvių. Iš kareivių motinų širdžių. Būkime atviri: 
Respublikos Aukščiausios Tarybos nutarimai ne
vykdomi, jie neturi gyvasties, įjuos - kaip į kovo 
11 -tosios tereaguojama visuotine euforija. O kur 
garantijos, kur parlamento realus apsidairymas, 
ar realus nerimas? Priimtų įstatymų vykdymo kon 
trolė?

Gal būt. Gal būt nuolankumas neturi ribų ... 
O mus - kas dieną vis naujiena, - šokdina Mas
kvos orkestrai arba Jų dirigentai."
Kol kas - tai buvo rašoma balandžio 3 d., - tauta 

laikosi pavyzdingai. Ir dar po kelių dienų skaitau RES
PUBLIKOJE (balandžio 7 d.), kad Lietuvos Respublikos 
prokuratūroje, jon viršininku iš Rygos atvežus A. Pet
rauską, pasiraukė 95% tarnautojų. Joje liko dirbti tik 
I. Šeškov, P. Novikov, P. Samoilenko ir J. Pervušin. 
Laikykitės! (vm)

tuvos nepriklausomybę."
Kcllerio pranešimu, 40 iš 

138 Vilniaus parlamento na 
rių susibūrė į centro grupę, 
tyliai ieškodami kompromi
so su Maskva. Prancūzijos 
-Vokietijos galvų laiškas 
jiems galėtų padėti.

• ••

Nors Busho administraci
ja aiškinasi nenorinti politi
kos maišyti su prekyba, jos 
pareigūnai Paryžiuje sutarė 
dėl naujos prekybos sutar
ties su Sovietija. Jai duo
dama "didžiausio palanku
mo" teisė, t.y. jos prekėms 
negali būt taikomi aukštesni 
muitai už kitiems kraštams 
taikomus. Dėl to jau buvo 
sutarta 1972 metais, tačiau 
Kongresas tam pasipriešino, 
nes Sovietija tada neleido 
laisvos žydų emigracijos. 
Dabar pasirašytas susitari
mas galės veikti, jei sovietai 
priims atitinkamus emigraci 
ją leidžiančius įstatymus, 
kad turėtų būti padaryta dar 
prieš Gorbačiovui atvyks
tant į JAV. Kaip matome - 
ne visų balsas vienodai 
stiprus.

• PRAEITAME Dirvos 
nr. V. Meškausko straipsnio 
"Naujas žaidimas" paantraš
tė klaidingai surinkta. Ture 
jo būti "Nemylėkit, bet tik 
bijokite". Atsiprašome dėl 
klaidos.

• DR. VIKTORAS 
STANKUS, Amerikos Lietu 
vių Veteranų S-gos vicepre
zidentas, balandžio 25 d. pa 
siuntė JAV pprezidentui 
Bush šio turinio telegramą.

"PRESIDENT BUSH, NE 
VER EXPECTED A PRESI
DENT OF THE USA (CAR- 
TER AND REAGAN DID 
NOT) TO GIVE GO AHEAD 
TO SOVIETS TO CRUSH 
DEMOCRACY (LITHUA
NIA) WHILE REWARDING 
THEM WITH ECONOMIC 
BENEFITS THAT WILL 
MAKE THEM U.S. ČOMPE- 
TITORS AND COST U.S. 
JOBS. THE DEMOCRATIC 
PARTY WILL BE LAUGH- 
ING ALL THE WAY TO 
THE POLLS. VETERANS 
VVILL NOT."

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI

DIRVOS
PRENUMERATĄ

KURSE

ANESTHETIST
Full-time position available in 7 
M.D., 9 CRNA eroup supplying an
esthesia services ai Undervvood- 
Memorial Hospital, VVoodburv, NJ. 
Anesthesia services include all ser
vices except open hearf suraerv. 
Competitive salarv. Frinae benefits 
include pension. health care, life in
surance, & disabilitv insurance. 
Persons interested in this position 
Please send C. V. to:

ARG Anesthesia Assoc, P.A. 
P.O. Box 745, VVoodbury N J 08096 
or call Anthonv R. Gloraio, M.D. 

1-609-845-0100 ext 2357
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SĄJŪDŽIO SUVAŽIAVIMO 
REZOLIUCIJA

Tegul tavo vaikai eina 
vien takais dorybės...

Pabudome ir kėlėmės 
kupini ryžto atkurti laisvą 
gražią ir garbingą Lietuvą. 
Deja, mus slegia nykus melo 
ir prievartos dešimtmečių 
moralinis palikimas: tarpusa
vio įtarumas, kerštingumas, 
nepakantumas kitai nuomo
nei, nesiskaitymas su žmo
gaus asmeniu, apsimetinėji
mas, savanaudiškumas. Su
irusios šeimos, tūkstančiai 
našlaičių, kurių tėvai gyvi, 
daug visiškai abejingo jauni
mo. Brendą aplinkoje, ku
rioje buvo mindžiojamos re
liginės ir tautinės šventeny
bės, daugelis nešiojamės sa
vy vidinę tuštumą, kenčiame 
nuo beviltiško vienišumo, 
Sielos alkį ne ambicijų tenki
nimu, medžiagine nauda, ku
rios siekiama nesiskaitant su 
sąžine.

Kartu matome, kad Ap
vaizdos globoje tautos dva
sios sveikosios šaknys išliko 
gyvos - tik jų dėka ir galėjo
me atgimti. Matome daug 
puikių užmojų ir pasiaukoja

mų darbų. Smerkdami nusi
kaltimus bei nežmoniškumą, 
daugumas sugebame atleisti 
ir nereikalauti bausmės su- 
pralusiems savo kaltes ir 
klaidas. Bunda savanoriškos 
iniciatyvos ir talkos Tėvynės 
praeičiai studijuoti, jos gam
tai gelbėt, tikėjimui atkurti, 
blaivumui ir gailestingumui 
skleisti. Sąjūdyje ir visuome
nėje tolerantingai bendradar
biauja religinės jėgos ir pa
saulietinio humanizmo atsto
vai. Pastarosiomis savaitė
mis sustiprėjo visuotinas ryž
tas kęsti nepriteklius, bet ne- 
silcnkti prievartai, negrįžti į 
nelaisvę.

Vėl atsiminėme, kad vi
sos tautos kultūros siela yra 
jos žmonių sielos kultūra, 
kad dorybė kelia tautą, o ne
dora žlugdo, kad žmogus 
daugiau vertas tuo, koks jis 
yra, negu tuo, ką jis turi. To
dėl visa, ką pasieksime ugdy
dami teisingumą, plėsdami 
brolybę, kurdami žmoniškus 
visuomeninius santykius, 
vertinsime labiau už grynai 
techninę pažangą ir materia
linę gerovę.

DIDŽIAI GERBIAMI 
VALSTYBIŲ VADOVAI!

Mes norime pranešti pa
sauliui patikinti visus dorus 
žmones ir jų vyriausybes, 
kad Lietuva, nedidelė šalis 
prie Baltijos, 1990 metų ko
vo vienuoliktą savo demo
kratiškai išrinkto parlamento 
lūpomis paskelbė atkurianti 
savo valstybę. Istoriškai ji 
buvo paneigta visam pasau
liui seniai žinomu, o neseniai 
ir TSRS vyriausybės bei da
bartinio jos prezidento M. 
Gorbačiovo pripažintu netei
sėtu Molotovo-Ribentropo 
paktu.

Nuo čia prasideda naujos 
dramos pirmasis aktas: Lie-

Sąjūdis mato, kad didy
sis Lietuvos žmonių atsparu
mo šaltinis yra krikščioniš
kosios tradicijos ir tauri mo
ralė. Todėl Sąjūdis nuošir
džiai bendraus su Bažnyčia ir 
įvairiais religiniais susivie
nijimais, su gailestingumo ir 
blaivybės sąjūdžiais, su do
rovę ugdančiomis jaunimo 
organizacijomis, taip pat su 
pedagogais ir masinės infor
macijos priemonių darbuo
tojais, branginančiais mora
lines vertybes.

Lietuvos Atgimimo Są
jūdis gėrisi Lietuvos mylėto
jų santūrumu ir ramybe, vidi
ne drausme ir kviečia visų 
tautybių geravalius žmones 
darbuotis šviesai ir tiesai, eiti 
vien takais dorybės...

Visi - kasdien - visur - 
už laisvą, dorą ir garbingą 
Lietuvą!

Posėdžio pirmininkai
A. Čižas

A. Žebriūnas 
Vilnius, 1990 m. balandžio 
22 d. 

tuva, viena seniausių Euro
pos tautų, liko vieniša, pas
merkta blaškytis absurdiško
je, civilizuotam pasauliui ne
suvokiamoje situacijoje. Di
džiųjų pasaulio valstybių va
dovai užsimerkia, nors yra 
neblogai informuoti, kokio 
smurto, brutalių karinių ir 
ekonominių akcijų griebėsi 
vos ne naują mesiją vaidi
nantis TSRS prezidentas.

Kaip krikščioniškų tra
dicijų tauta, dar kartą patiki
name Jus, kad Lietuvos žmo
nės, žemdirbiai, darbininkai, 
inteligentija ir dvasininkija, 
šiomis dienomis ir mėnesiais 
išgyvena šiurpią, nuo pasau
lio slepiamą, tačiau gerai ap
galvotą, planingą agresiją, 
naują aneksiją ir okupaciją su 
visomis iš to išplaukiančio
mis melo, šantažo, persekio
jimų pasekmėmis, ką jau esa
me išgyvenę pradedant 1940, 
ką patyrė mūsų tėvai, broliai 
ir seserys, vežami į Sibirą, 
žuvą rezistencijoj 1941-1956 
m., nukankinti, suluošinti so
vietiniuose lageriuose ir psi
chiatrinėse.

Negi galima pamiršti, 
kas dėjosi Vengrijoje, 
Čekoslovakijoje, Lenkijoje? 
Skaudi Rytų Europos patirtis 
mus visus, ir Europos, ir Azi
jos žmones, šio to pamokė. 
Raudonoji epidemija nežino 
jokių užtvarų, nūnai ji, regis 
baigiasi čia, o rytoj, atsiga
vusi ir šimtąkart stipresnė 
gali sugriauti tai, ką šimtme
čiais puoselėjo Europos civi
lizacija.

Vardant visos senosios 
Europos, vardan Viduram
žių, Renesanso, Švietimo, 
vardan Naujojo pasaulio ir 
senosios Azijos išminties 
mes įsakmiai prašome Jus, 
šio pasaulio galinguosius, 
pasipriešinti visais įmano
mais būdais tam, ką Sovietų 
Sąjunga daro Lietuvoje.

Už Jūsų iškovotą ir turi
mą laisvę ir demokratiją, už 
mūsų siekiamą ir trokštamą 
elementarią laisvą būti šeimi
ninkais savoje žemėje! Ne
užmirškite mūsų ir nepalikite 
pražūčiai, kaip antrojo pa
saulio karo karštligėj ir po jo 
buvo palikti dešimtys milijo

nai Vidurio ir Rytų Europos 
tautybių žmonių. Šiandien 
vėl atsidūrėme ant gėdingų 
Miuncheno susitarimus pri
menančių slenksčių. Niekas 
pasaulyje taip neprimena sa
vęs, nesišaukia keršto ir at
pildo, kaip nekaltų žmonių 
kraujas ir neteisėtai jiems da
romos skriaudos.

Su tikėjimu ir viltimi -

Posėdžio pirmininkai:
A. Sakalas

M. Laurinkus 
Vilnius, 1990 m. balandžio 
22 d.

FACTORY 
SCREEN PRINTING

Screen printing company is expan- 
ding its operation and has imme
diate openings on 2nd shift for self 
motivated, hard vvorking individuals 
looking for a career in printing. Entry 
level. no experience necessary. We 
vvill train vvith starting pay approx. 
$5.00 per hour. Interesed indiv
iduals should complete applications 
at: Forest Mfg. Co., 1665 Enterprise 
Parkvvay, Tvvinsburg, OH 44087 

216-425-3805

MAINTENANCE MECHANICS 
INLAND CONTAINER CORPORATION, 
a leading manufacturer of corrugated 
containers conveniently located in 
SPOTSWOOD, has an immediate 
opening for a Maintennance Mechanics 
who preferably has a background in 
electrical work. Mušt be available to work 
overtime, be open to shifts and have own 
tools. In return, we offer a clean, 
potentlal and a comprehenslve benefits 
package.
For immediate consideration, please 
apply in person to our Spotsvvood Plant.

INLAND CONTAINER 
CORPORATION 
Summerhill Road 

Spotsvvood, N.J. 08804 
Equal Opportunity Employer

COASTAL MAINE LIVING 
MACHINE SETUP OPERATORS FOR 

WICKMANS AND NEVV BRrTAINS AND 
DAVENPORTS

Due to company e"»pansion we have a 
few positions open in the multi-spindle 
department. Minimum of 3-5 years recent 
experience reguired. Excellent opportu
nities for right persons to advance with 
aggressive, growing company. We offer 
a full benefit package; send resume' or 
call. MASTERS MACHINE COMPANY

P.O. Box 16 
Bristol Mills Road 

Round Pond, Maine 04564 
207/529-5191

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED NURSES & LPN's

To work & live in a small congenlal community. 
Colin Anderson Center has Immediate open- 
nings for registered nurses & LPn's for all shifts. 
Apply. call or write to:

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

St. Marys. W. Vlrglnia 26170 
304-684-2441 EOE

(3-a)

Angelė Nelsiene, su Kalifornijos kongresmanų Christopher 
Cox ir Vytautu Statulevičium svarsto Lietuvos laisvės reikalus.

G. Vitkaus nuotr.
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AUSTRALIJOS LIETUVIAI
Antanas Laukaitis

Ir mes protestuojum...
Po džiaugsmo valandų, 

kai kovo II—tą dieną buvo 
paskelbtas Lietuvos Nepri
klausomybės atstatymas ir 
visi Australijos lietuviai tą 
sutiko su džiaugsmo ašaro
mis akyse, prasidėjus vėles
niam Maskvos Lietuvos vy
riausybės ir pačios Lietuvos 
brutaliam blokavimui ir net 
jėgos pavartojimui, Austra
lijos lietuviai tuoj pat ir su
kruto mitinguoti, daryti indi
vidualinius ir organizacinius 
protestus prie Sovietų konsu
latų ir sostinėje Canberroje 
prie ambasados. Taip pat 
buvo kreiptasi į pavienius 
parlamentarus ir vyriausybę 
daryti žygius prieš Sovietų 
daromus neteisėtus veiksmus 
Lietuvoje.

Pačiam didžiausiam Aus. 
tralijos mieste Sydnejuj jau 
du kartus buvo daromi ne tik 
lietuvių, bet taip pat pabaltie
čių ir net visų pavergtų tautų 
protesto didžiuliai mitingai ir 
eisenos per patį miesto cen
trą, nešant daugybą antiso
vietinių plakatų ir reikalau
jant sovietų atsitraukimo iš 
Pabaltijo. Šiuose mitinguose 
dalyvavo valstijos ir federa
linės valdžios atstovai, buvo 
gautas raštas iš ministerio 
pirmininko ir kitų įtakingų 

1990 METŲ 
LIETUVIU 

TAUTINIU DAINŲ 
Ir ŠOKIU FESTIVALIUI 
LIEPOS 5-8 DIENOMIS

BALTIC TOURS
siūlo septynias i5skirtinas 7, 10 ir 13 dienų 

keliones j Lietuvą!

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 liepos2-19, "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
13dienų kelionė, 10dienų Lietuvoje (11 naktų Vilniuje). Pan 
American linija, "Lietuvos* viešbutis.

Kelionė #703A liepos 3-15
$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 New Yorko, 
$2,149.00 iš Chicagos.

Kelionė#703C liepos 3-16, “Trinapolis" - žaliam ir ramiame 
Vilniaus "2irm0nų" 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 
tiktai 14-kai asmenų. Duodama kaina padengia tiktai apartamento 
nuomų. Kelionės, maistas, apžidrėjimai ir Festivalio programos yra 
asmeninis rOpestis.

$1,649.00 iš Bostono ir New Yorko.
$1,849.00 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 New Yorko, 
$2,299.00 iš Chicagos.

politikų. Taip pat buvo visą 
šeštadienio dieną miesto cen
tre daroma vigilija. Moterys 
ir merginos, pasipuošę tauti
niais drabužiais dalino lape
lius, kur buvo akivaizdžiai 
nusakoma Lietuvos padėtis, 
prašant australų visuomenę 
užtarimo. Visi didieji lai
kraščiai kiekvieną dieną deda 
ilgiausios straipsnius apie 
Lietuvą, televizijos rodo ži
nias ir šiandien tur būt nėra 
net nei vieno aboridžino, ku
ris nežinotų kas yra Lietuva 
ir ką joj rusai daro. Sydnė
jaus viena televizijos stotis 
turi labai populiarią "Vox 
populi" programą, kurioje 
vieną sekmadienį buvo labai 
plačiai rodoma Lietuva ir 
visi ten esantieji įvykiai, o 
taip pat pasikalbėjimai su 
paskirais Sydnėjaus lietu
viais ir naujai paskirtuoju Są
jūdžio Australijai atstovu 
prof. dr. A. Kabaila.

Melboume buvo sureng
ta trijų dienų vigilija ir pa
čiame miesto centre prie 
Lietuvos vėliavos ir plakatų 
buvo platinami lapeliai ir 
atsaišaukimai. Daugelis aus
tralų domėjosi esama padėti
mi Lietuvoje ir siūlėsi viso
keriopai lietuviams padėti.

Adelaidėje lietuviai, ma

DIRVA • 1990 m. gegužės 3 d.

Sydnėjaus lietuviai protesto mitinge prie miesto rotušės. Iš kairės: E. Stasiūnaitienė, A. 
StasiOnaitienė, prel. P. Butkus, Dirvos bendradarbis A. Laukaitis, V. Sliferis ir K. Protas.

M. Atkinson nuotr.

siniai susirinkę prie parla
mento rūmų, nešini Lietuvos 
vėliavomis ir daugybe plaka
tų, turėjo irgi savo didelį de
monstracinį mitingą, kurį ati
darė Apylinkės pirmininkas 
J. Stačiūnas. Mitinge kalbė
jo švietimo ministeris, opozi
cijos užsienio reikalų minis
teris, valstijos ir federaliniai 
senatoriai, universiteto profe
sorius ir pavergtų tautų atsto
vai, visi bendrai pritardami 
dabartinei Lietuvos vyriausy
bei. Buvo renkami parašai ir 
kartu su peticija perduoti P. 
Australijos parlamentui, kad 
būtų patvirtinta ir persiųsta 

LIETUVA ir ŠVEICARIJA - 15 dienų kelionė.
11 naktų Vilniuje, 2 naktys Zuriche. Svvissair linija. 

Kelionė #614 - birželio 14-28:
$2,269.00 iš Bostono ir New 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 New Yorko, 
$2,589.00 iš Chicagos.

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

Kelionė #808 rugpiūčio 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 New 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. CSA 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. CSA linija.

Kelionė #106 lapkričio 5-16: 
$1,699.00 iš Bostono ir New Yorko, 
$1,899.00 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 New Yorko, 
$1,999.00 iš Chicagos.

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

Kelionė #1280 gruodžio29-sausio 11,1991: 
$1,799,00 iš Bostono ir New Yorko, 
$1,999.00 iš Chicagos.

Visų kelionių, išskyrus 8703D, kainose iškaitoma bilietai j 
Festivalio programas, tris pamaitinimus kasdieną, pusryčius, 
pietus ir miesto apžiūrėjimą West Berlyne ir Helsinkyje, perve
žimą ir asmenini B AL TlC TOURS palydovo patarnavimą visoje 
kelionėje.

Smulkesnėms informacijoms ir brošiūrai, kreipkitės j 
BALTIC TOURS • 77 OakSt., Suite4 • Newton, MA 02164 

Tel. 6177965-8080 • Fax 617 - 332 ■ 7781

Australijos vyriausybei į 
Canbcrrą, prašant Lietuvos 
užtarimo ir pripažinimo.

Didesni ir mažesni pro
testo mitingai vyko ir mažes
niuose miestuose, kur gyve
na lietuviai. Tolimajame 
Perth’e, kartu su latviais ir 
estais centrinėje miesto aikš
tėje buvo iškeltos mūsų vė
liavos, duodama lietuviška 
muzika ir demonstracija, ku
rią pravedė Baltų Tarybos 
pirmininkas P. Čekanauskas.

Mažoji Hobarto lietuvių 
koloniją, padedant dideliam 
lietuvių draugui senatoriui B. 
Harradine taip pat miesto 
centre surengė demonstraci
jas, prieš tai Hobarto arki
vyskupui E.D'Arcy atlaikant 
pamaldas už Lietuvą. Sena
torius savo kalboje labai 
nuoširdžiai kalbėjo apie Lie
tuvą ir išnešė rezoliuciją, kur 
kvietė Australijos vyriausy
bę, vadovaujamą min. pirm. 
R. Hawke parodyti politinę 
drąsą, pripažinti Lietuvos vy
riausybę ir paskirti Australi
jos ambasadorių į Lietuvą.

Brisbanėje demonstraci
jas surengė Pabaltiečių komi
tetas, padedant ir ukrainie
čiams. Didžiojoje miesto 
ANZAC aikštėje, sugiedojus 
Baltijos tautų himnus, gausūs 
dalyviai susikabinę rankomis 
penkių minučių tyla pagerbė 
už laisvę žuvusiuosius. Spau 
da ir televizija plačiai pami
nėjo šį Brisbanės lietuvių su
rengtą protesto mitingą, ku
riam vadovavo Apylinkės 
pirmininkas Alg. Milvydas.

NAUJA "KOVO" 
VALDYBA.

Jeigu kitos organizacijos 
pas mus pradeda jausti nuo
vargį, tai sportininkų tarpe to 
nesimato. Balandžio pra
džioje įvyko Sydnėjaus Spor
to Klubo "Kovas" metinis 
narių susirinkimas, kuriame 
dalyvavo virš 80 klubo narių 
ir keliolika sporto rėmėjų. Iš 
viso klubas turi virš 100 savo 
narių, kurie žaidžia 8-se krep
šinio komandose, dviejose 
tinklinio ir pati didžiausia 

klubo sekcija, tai yra golfas.
I naują klubo valdybą 

šiais metais buvo išrinkta 10 
narių ir jų darbo kadencija 
yra dveji metai. Pagrindinis 
naujos valdybos darbas yra 
pasiruošimas būsimajai IV- 
jai Pasaulio Lietuvių Sporto 
šventei 1991 metais Lietuvo
je. Ypatingai džiugu, kad į 
valdybą įėjo ir 5—ki jaunimo 
atstovai, kurie yra labai veik
lūs ir ateityje pakeis vyres
niuosius. Pirmininku tapo E. 
Lašaitis, žinomas Sydnėjaus 
lietuvių veikloje, buvęs geras 
futbolininkas. P. Andriejū- 
nas-vicepirmininkas, Snaigė 
Gustafson - sekretorė, P. 
Šumskas - iždininkas, A. 
Laukaitis išvykos į Lietuvą 
vadovas ir nariai: V. Buro
kas, B. Migutė, D. Stasiūnai
tė, P. Burokas ir M. Šepokas. 
"Kovo" Garbės nariais buvo 
šiais metais išrinkti veteranai 
sporto rėmėjai B. Paskoči- 
mas ir St. Juraitis. Pagrindi
nis valdybos darbas yra pasi
ruošimas būsimajai jubilie
jinei 40-jai sporto šventei 
šiais metais Melboume ir 
kelionei į Lietuvą.

DIE CUTTER/SET UP
Growing screen printing company 
with excellent reputation is seeking 
experienced Thompson die eutter 
operator for 2ND SHIFT. Mušt know 
complete set-up and operation of 
steel rule and thermal dies. Fami- 
liarity with laminating, back slitting, 
and various eutting techniques. Inte- 
rested individual may apply

at: Forest Mfg. Co.
1665 Enterprise Parkway 

Twinsburg, OH 44087 
216-425-3805

PHYSICAL THERAPY DIRECTOR 
Ocupational Therapy Director 

REACH NEW HEIGHTS with 
PINNACLE CARE CENTER

Recently created positions offer the 
motivated therapist excellent benefits, 
competitive salary & a professional 
challenge. Reųuirements include good 
dinicai skilia, talent in staffing, planning 
development at department and 
supervision of support personnel. Ouality 
care and service to the community Is our 
main consideration.

$2000 SIGN ON BONUS 
lf you have interest in a chailenging 

position with our progressive Co., contact: 
ROGER RUNKLE, DIRECTOR OF 

REHABILITATION, 
HUNTINGTON, WV. 304-529-6031
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Į Šventaragio dausas palydint..
(Atkelta iš 1 psl.) 

ne kartą didžiuodavosi laiš
kuose.

Senovės romėnų poetas 
Horacijus tikėjo, kad jis ne 
visas mirsiąs, nes turįs daug 
ką kūrybiško palikti. Tatai 
ypač dera Vytauto likimui, 
kurio gyvenimas buvo viesu
lingai margas ir ne kartą "ant 
siūbuojančios žemės". Vė
liau visa nusistovėjo Ameri
koje, jur rašytojo dienos ir 
buitis tapo nuolatinio įtempto 
kūrybinio darbo dovana mū
sų tautos kultūrai. Taip čia 
išbrendo kūrybinis lobis, gal 
svaresnis už patį kuklų trem
tinio gyvenimą užsieniuose, 
toli nuo tėvynės.

Taupiais faktinės kalbos 
žodžiais paminėkim, kas ne
mirė su gausybės raštų auto
riumi ir kas, tikiu, ilgiau iš
liks negu jo kūno pelenai ur
noje.

(Left to Right) Back Row: Cynthia Sloan, Deniai Hygienist, Biddulph Family Dental Practice; Roberl Reid, Rolice Chiel, Bedford; Mike Benz, Exec. Vice President, Grcater Cleve. Grovvth Assn. Row 2: Robert Hanis, Manager, Fleet Administration, Ameritrust; Chest Williams, Electronlc Systems Mechanic. Levvis Research Center; Terry Butler, Assislant Principai, John Adams High School; Mary Dunning, Attorney and President. P^rma City Council. Row 3: Terry Stiffler, Program Scheduler, Analex Corp.; Marilyn Teasley, Nurse Educator, Cleveland Sight Center; Christine Phelps, Physician Assislant, Hough-Norwood Clinic. F’ront Row: Claressa Collins, Senior Analyst. Ameritech Applied Technologies; Michelle Gaw. Executive Chef, Watermark Restaurani; Laura Lovasz, Owner, Creative Impact.
13 Būdų Cuyahoga Community College Paliečia Mū
sų Bendruomenę. Šie 13 Cuyahoga Community College absolventai užtikrina
skirtumą mūsų bendruomenėje. Kaip? Panaudodami Tri-C gautąjį išsilavinimą gražinimui 
atgal į bendruomenę - čia dirbdami, augindami savo šeimas, įsijungdami į bendruomeninę 
veiklą. Ir jie nėra vieni. Jie jungiasi į tūkstančius kitų baigusių Tri-C, kurie praturtina Cle 
velandą savo pasišventimu ir inteligencija. Mokant $27 už kredito valandą, dauguma kla
sių kainuoja tik $81. Tri-C užtikrina kolegijos įnašą jums pasitarnaudama vaikų priežiūra, 
finansinės paramos programa, karjeriniais patarimais ir vakarinėmis bei savaitgalio klasė
mis. Tai yra jūsų apsisprendimas.
Informacijai
skambinkite 987-4860
Klasės prasideda birželio 25.

Cuyahoga Community College
Išeisi laimėjančiu

Savo literatūrinę biogra
fiją rašytojas pradėjo 
novelėmis, pasirodžiu
siomis rinkiniais dar nepri
klausomoje Lietuvoje: 
ARTISTO ŠIRDIS, TARP 
PENKIŲ IR SEPTYNIŲ, o 
vėliau užsienyje ANT SIŪ
BUOJANČIOS ŽEMĖS, 
SVETIMOS PAGAIRĖS, 
NEMUNAS TEKA PER 
ATLANTĄ, ATSPINDŽIAI 
ŪKANOSE.

Neseniai protarpiais dar 
sugrįždavo ir prie jau
nystėje pradėtų rašyti 
eilėraščių. Jų rinkinys, 
PAVERSMIAI, buvo išleis

tas Amerikoje.
Žymiai gausesnė buvo 

rašytojo draminė kūryba 
teatrui. Nepriklausomoje 
Lietuvoje Valstybės teatre 
buvo pastatytos jo pirmosios 
dramos UŽTVANKA ir 
GAISRAS LIETUVOJE. 

Čia Amerikoje buvo išleistas 
devynių dramų ir komedijų 
rinkinys, o keletas dar liko 
rankraščiuose. Daugumas 
Alanto pjesių buvo statytos 
išeivijos teatro sambūrių 
Amerikoje ir kitur.

Rašytojo intelektas ir pa
jėgumas buvo platesnis, kone 
visados dvilypis: didelę jo 
kūrybinės energijos dalį 
absorbavo ir glemžė 
žurnalistika ir ese- 
jis tik a. Neskaitant perio
dikoje paskelbtų daugybės 
straipsnių (pvz. Dirvoje seri
ja apie "ŠIMTANUOŠIM- 
TINl LIETUVĮ IR KT.), dar 
Lietuvoje buvo išleistas pub
licistinės formos straipsnių 
rinkinys ŽYGIUOJANTI 
TAUTA, o Amerikoje eufo
rinę brošiūra apie ROMĄ 
KALANTĄ. Per kelis pasta
ruosius metus jis dar paruošė 
ilgesnių straipsnių rinkinį 
tautinės ideologijos temomis, 
kas nebuvo suspėta išspaus
dinti.

Vytautas Alantas — jam direktoriaujant Vilniaus Miesto 
Teatre. Portretą piešė Vilniaus dail. B. Macutkevičius.

Tačiau (mano nuomone) 
stambiausias V. Alanto pa
liktasis kultūrinis ir kūry
binis lobis yra gausūs jo 
romanai, kai kurie itin 

stambūs, dvitomiai. Kitaip 
nerūšiuojant, paminėkim 
bent jų pavadinimus: 
PRAGARO POŠVAISTĖS, 
ŠVENTARAGIS, TARP 
DVIEJŲ GYVENIMŲ, 
AMŽINASIS LIETUVIS, 
LIEPKALNIO SODYBA, 
AUŠRA PALIŪNUOSE...

Tai itin stambi raštijos 
gausa. Atsimenant apklamai 
nelengvas gyvenimo aplin

kybes kiekvienam mūsų ra
šytojui išeivijoje, visa tai tie
siog stebina ir parodo didžiu
lę Alanto kūrybinę energiją, 
jo nepatikėtiną darbštumą, 
retą profesinę discipliną.

Šitaip gal per blankiai 
palydėdamas į Švcntagario 
dausas brangaus ir ištikimo 
draugo ir kolegos vėlę, norė
čiau dar pridėti porą trejetą 
nenuslėptinų savo emocijų.

Pirmoji ta, kad Alanto 
kultūriniai įnašai ir jo kūry
bos literatūrinis svoris, man 
rodos, kritikų ir visuomenės 
dar nebuvo įvertinti tiek, 
kiek jo nusipelnyta. Gal tam 
kiek kliudė jo raštijoje itin 
ryškiai iškylantys vienos 
krypties idėjiniai bei ideolo
giniai proveržiai ir kai kuo
met dargi nevengimas religi
nių kontroversijų (pvz. krikš
čionybės ir senovės lietuvių 
tikėjimo konfliktą...), kaip 
lygiai jo romanuose pamėg
tos neretos poetinės ir idėji
nės "vizijos". Manyčiau, kad 
ilgainiui visa tai išsilygins ir 
užsimirš, ir Alanto beletristi
ka užims ryškią vietą, kaip 
vertinga ir įdomi Lietuvos ir 
jos išeivių tragiško bei tragi
komiško likimo meninė iš
raiška.

Antra vertus, rašytojas 
galėjo didžiuotis, ką dar spė

jo pats matyti, justi ir išgy
venti, kad jo egzilės penkių 
dešimtmečių pastangos, dar
bas ir tikėjimas, auka ir sva
jonės, kančia ir idealai nedin
go bergždžiai, nebuvo veltui. 
Jie ištvėrė ir laimėjo, įsilie
dami į naują mūsų tautos su
kilimą, į nebeužgesinamą 
Amžinąją ugnį lietuvių dva
sinės, tautinės ir valstybinės 
nepriklausomybės aukuruo
se. Didysis krivis ir vaidila 
Šventaragis gyveno ir kalbė
jo ne veltui. Ką ir galėtume 
pasakyti paties Alanto sti
liumi...

Pagaliau, paskutinės ir 
itin sunkios ligonio savaitės 
gal jau jam nebeleido patirti 
ir paliūnių aušros primetimo. 
Likimas jam padovanojo ma
lonę neregėti ir nebeskaityti 
tos begėdiškiausios hipokri- 
tinės ir beprincipinės Vakarų 
didvalstybių valdžių (ne vi
suomenės!) laikysenos, kuri 
taip nepatikėtinai nuogai ir 
šiurkščiai atstūmė ir nubrau
kė Lietuvos ir mūsų Baltijos 
brolių teisėtą ir teisingą Ne
priklausomybės atstatymo 
valią. Ir kam? O gi tironijos 
išlaikymo ir palaikymo labui, 
bei kitiems "aukštesniesiem 
interesam".

Labai gaila, kad pasige- 
sim Alanto energijos ir jo 
dvasios kietų protestų. Lauk 
sim talkos iš naujų rašytojų, 
dramaturgų ir gal... energin
gesnių politikos mokslininkų 
ir žurnalistų.

Tegu jie atidžiau pasi
klauso Lietuvos muzikologo 
žodžių.

Anas kartais net geriau 
prakalba negu Čiurlionio vi
zijos ir senųjų kronikų išmin
tys.

Bronys Raila.

Skaitykit ir platinkit
DIRVĄ
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KGB grįžimas...
(Atkelta iš 11 psl.) 

jo kalbėti apie sąskaitų suve
dimą, pradžioje - pretenzin
gai. Nors kiek ir suirzgęs, 
jis pripažino, kad turime 
bendrauti kaip nepriklauso
mos valstybės ir geranoriš
kai.

Nestebėtina, kad toks pa
reiškimas paskatino tolimes
nę veiklą ta kryptimi. Bet 
ar tikslinga pagalbos ieškoti 
Vakaruose? Paskutiniai ne
pasisekimai Baltuose Rū
muose, nors Kongrese vėl 
pasigirdo balsų kritikuojan
čių prezidentą Bush, neliko 
nepastebėti ir Lietuvoje. Ta 
pati RESPUBLIKA balan
džio 14 d. įspėja:

"... mūsų pernelyg netu
rėtų džiuginti kongresmenų 
rezoliucijos, kuriose pasisa
koma prieš jėgos naudojimą 
Lietuvoje. Gorbačiovas ga
li pats dešimt tokių rezoliu
cijų priimti, o paskui staiga 
sukurti tokią situaciją Lietu
voje, kad patys kareivių pa
galbos šauksimės. Šitiek pa
kalikų laukia komandos iš 
Maskvos veikti!"

"... Todėl daugiatūkstan
tiniai mitingai Maskvoje, Le
ningrade ar Ukrainoje, palai
kantys Lietuvos pasiryžimą 
yra šimtą kartų mielesni lie
tuvio širdžiai, nei kelios ar 
dešimtys užjūrių rezoliuci
jų. Tik tada, kai kiekviena 
respublika atsiims tai, kas 
jai teisėtai priklauso, stiprus 
centras susilpnės, nes papras
čiausiai neturės ką valdyti 
(juk nieko naudingo per 70 
metų nesukūrė). Lietuva sa
vo žodį tarė. Kuo greičiau 
atsilieps kitos respublikos, 
tuo greičiau išauš laisvės 
diena."

Tokia pažiūra, kuri Lietu
voje populiarėja, turi logi
kos. Nors Pabaltės respubli
kos nepriklausomybei ge
riau pasiruošusios, jos ir su
sijungusios sudaro tik mažą 
Sovietijos dalį. Tokios ten
dencijos verčia daugiau bu
dėti ir Gorbačiovą, griebian
tis KGB talkos. Atvykę Lie - 
tuvon Maskvos ar Leningra 
do korespondentai privačiai 
reiškia mums simpatijų, bet 
grįžę patys nustemba, kad 
jų vardu išspausdinta visai 
kas kita. Dar vienas ženklas

Istorijos dėmesiui ... “Naktinės partijos” (TSKP) vadas Burokevičius (centre), užkietėjęs komu
nistas.

pzz 1
i
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už grįžimą į seną rėžimą.
Beje, RESPUBLIKA po 

aukščiau minėto str. "Vėl į 
Rytus" pridėjo pastabą, kad 
nutarta vėl daugiau pasinau
doti į Liaudies Kongresą iš
rinktais lietuviais deputatais.

Paskutinėmis žiniomis iš 
Maskvos, jie tačiau galuti
nai atsistatydino iš savo pos
tų, nes jie nesuderinami su 
krašto nepriklausomybe. 
Gal Mitterrand-Kohl laiškas 
Landsbergiui (žiūr. "Apžval
ga") sužadino naujas viltis? 
Eventualiai, europiečių tal
ka kokiam sutarimui Gorba - 
čiovui prieinamesnė, negu 
amerikiečių.

Pereito sekmadienio rin
kimuose Latvijos liaudies 
Frontas nesurinko reikalin
gos 2/3 daugumos nepri
klausomybės paskelbimui.

VLIKAS RAGINA
AMERIKOS LIETUVIUS

DĖKOTI BUSH'UI

1990 m. balandžio 18 d. 
prezidento Bush'o asistentas 
etniniams reikalams Mr. Siv 
paskambino dr. Bobeliui, pa
dėkojo prezidento vardu už 
dalyvavimą pasimatyme su 
prezidentu ir suteiktą infor
maciją. Jis užtikrino, kad 
prezidentas Bush’as yra labai 
artimai susipažinęs su Lietu
vos byla, paskelbta Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo 
deklaracija, lietuvių nusista
tymu būti nepriklausomais ir 
taip pat naudojama Sovietų 
Sąjungos intimidacijos poli
tika norinčia sutrukdyti lie
tuvių laisvės aspiracijas.

Prezidentas Bush’as yra 
labai aiškiai ir konkrečiai 
prezidentui Gorbačiovui pa
brėžęs, kad Sovietų Sąjungos 
militarinis, ekonominis ar 
politinis trukdymas Lietuvos 
demokratiniam atsistatymui 
yra JAV nepriimtinas ir kad 
tai gali iššaukti rimtas, žalin
gas pasekmes JAV ir Sovietų 
Sąjungos santykiuose. Prezi
dentas pakartotinai pabrėžė, 
kad Sovietų Sąjunga apie šį 
JAV nusistatymą yra labai 
gerai painformuota.

JAV užsienio reikalų se
kretorius James Baker savo 
TV pasikalbėjime su Charles 
Bierbauer 1990 m. balandžio 
16 d. ir Senato komisijos liū-

Ekonomistų konferencijos, įvykusios balandžio 21 d. Detroite, dalyvių grupė: Iš kairės: Kęstutis 
Glaveckas, Ingrida Bublienė, Romualdas Visokavičius, Filomena Jasevičienė, Saulius Anužis, Kęs
tutis Baltrimaitis, Algis Dobrovolskis, Vytenis Aleskaitis ir Jonas Urbonas.

Bendruomenininkų pasitarimas Chicagoje
Kai pasaulio ir JAV spau

doje skaitome, kai televizijo
je stebime Lietuvos, lyg to 
Dovydo grumtynes su Gali
jotu - Maskva, norėtume, 
kad prisikeltų kunigaikštis 
Algirdas su savo pulkais ir 
dar kartą sulaužytų kalaviją į 
Kremliaus vartus.

Deja, šiandien Maskvos 
tankai laužo Vilniaus gatves 
ir išliko Stalino budelių ne
sulaužytas kalėjimuose ir Si
biro ledynuose, tuos, nese
niai gražiai kalbėjus, Gorba
čiovas nori sudėti į šaldytu
vus savoje žemėje, ar imperi
jos platybėse todėl, kad lietu
vių tauta panoro laisvės ir 

dijime 1990 m. balandžio 18 
d. neabejotinai pakartojo šį 
JAV nusistatymą Pabaltijo 
valstybių atžvilgiu.

Todėl būtų gražu ir nau
dinga, kad Amerikos lietu
viai padėkotų prezidentui 
Bush'ui už jo rėmimą Lietu
vos nepriklausomybės atsi
statymo. Prašom rašyti :

George Bush,
The White House, 

Washington, DC 20500 
arba skambinti 
(202) 456-7120.

(ELTA) 

teisės būti savosios žemės 
šeimininkė.

Trumpas geležinės už
dangos pakilimo laikotarpis 
spėjo nutiesti tiltus, kuriais 
mes skubėjome lankyti ir pa
dėti Lietuvai. Iš ten pagal
bos jieškodami tautiečiai lan
kė mus. Ateina grąsinimai 
vėl tą uždangą nuleisti, pa
mačius, kad nesame nudžiū
vusi šaka, bet gyva tautos da
lis, kuria ir buvome 50 metų.

Kai šiandien Maskvos 
karinės ir ekonominės jėgos 
bando trečią kartą nukryžiuo
ti prisikėlusią Lietuvą, išei
vijos lietuvių pareiga gelbėti 
tautą, jos vadus, jai padėti 
daugiau, negu bet kada, kad 
vakarų valstybės, eilę metų 
skelbusios Lietuvos okupa
cijos pasmerkimą, dabar žo
džius paremtų darbais.

Liūdna matyti, kad Vely
kų Prisikėlimą atšventęs lais
vasis pasaulis nepasiuntė 
sveikinimo ir paramos Lietu
vai jos laisvės prisikėlimo 
šventėje, lyg ta privilegija 
priklausytų tik vakarams ir 
Afrikos tautelėms.

Vykstant dabartiniam 
Lietuvos laisvės nukryžiavi
mo procesui, artinasi vy
riausių teisėjų susitikimas 
Washingtone. Kad Baltieji 
Rūmai nepavirstų Golgotos 
kalnu Lietuvai, nuo dabar iki 
didžiųjų galiūnų susitikimo 
mums reikia išvystyti kuo 
didesnę Lietuvos reikalų Gy
nimo akciją. Šiam tikslui 
JAV LB krašto valdybos 
Visuomeninių reikalų taryba 
š.m. balandžio 22 dieną Chi
cagoje sušaukė LB krašto 
valdybos, bei tarybos narių, 
PLB valdybos narių, Ben
druomenės veikėjų, spaudos 
korespondentų posėdį - pasi
tarimą. Posėdyje buvo aptar
ta esama padėtis Lietuvoje ir 
reikalingos mūsų pastangos 
išeivijoje. Buvo užgirtos 
Bendruomenės apylinkių ir 
organizacijų vykdomos Lie
tuvos nepriklausomybės pri
pažinimo reikalavimo akci

jos. Iš jų aktyviausios yra 
"Lithuanian Hotline" Lemon- 
te ir Informacijos centras 
Philadelphijoje, kurį referavo 
centro pirmininkas Vytautas 
Maciūnas. Be JAV LB ir 
PLB valdybos narių, Chica
gos ir apylinkių Bendruome
nės veikėjų, pasitarime daly
vavo prof. dr. Pr. Zunde iš 
Atlantos, A. Barzdukas ir A. 
Banionytė iš Washingtono, 
V. Maciūnas iš Philadelphi- 
jos, prof. dr. P. Žygas iš Ari
zonos, I. Bublienė, R. Kudu
kis, dr. E. ir M. Lenkauskai 
iš Clevelando ir kiti. Apgai
lėtina, kad keletas kviestų 
svarbių asmenų neatvyko.

Pasitarimą vedė JAV LB 
Visuomeninių reikalų tary
bos pirm. A. Barzdukas. Pa
sitarimo tikslas buvo darbų ir 
darbuotojų praplėtimas ir su
aktyvinimas šio meto Lietu
vos nepriklausomybės para
mai, ryžium su prez. Bušo ir 
prez. Gorbačiovo susitikimu 
Washingtone. Pasitarime te
lefonu dalyvavo ir į klausy
mus atsakė Lietuvos atstovas 
ministeris Stasys Lozoraitis.

JAV LB Visuomeninių 
reikalų - pagalbos Lietuvai 
darbų planavimui, jų organi
zavimui ir vykdymui buvo 
sudaryta speciali komisija, 
prie JAV LB krašto valdy
bos, į kurią įeina: Arvydas 
Barzdukas, Rimas Dirvoms, 
dr. Petras Kisielius, Sr; Bro
nius Nainys, Linas Norušis ir 
prof. dr. Tomas Remeikis. 
Ši Komisija tuoj pat buvo 
JAV LB krašto valdybos pa
tvirtinta. Nauja komisija tuoj 
pat paskelbė visų Amerikos 
lietuvių mobilizaciją dėl Lie
tuvos nepriklausomybės ak
cijos. Sutarta rengti Wash- 
ingtone didžiausias demon
stracijas

Naujos komisijos laukia 
dideli, svarbūs ir skubūs dar
bai, kad Lietuvos SOS šauks
mas būtų laiku laisvojo pa
saulio išgirstas.

Br. Juodelis
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Akimirkos, kurios sugrįžto...

Stovint prie Tėv. dr. T.

Žiūraičio karsto
Vladas Ramojus

"Dirvos" skaitytojai jau 
žino, kad Velykų dieną 
Washingtone mirė nuo 1962 
m. čia nuolatos rezidavęs 
vienintelis lietuvis kunigas - 
domininkonas dr. T. Žiūrai
tis. Jis nebuvo tik eilinis pa
rapijos dvasininkas, nors ir 
čia sąžiningai atlikdavo savo 
pareigas, bet taip pat visuo- 
meninkas bei spaudos ben
dradarbis. Jo pareigų našta 
buvo įvairi: LB Washingto- 
no apyl. v-bos ir Balfo 
v-bos narys, 1979 m. rudenį 
įsisteigus čia lietuvių kata
likų misijai, buvo jos kape
lionas ir faktiškas vadovas, 
per eilę metų vienas iš Pen
tagono kapelionų, o per pas
taruosius kelerius metus ir 
Skaučių Seserijos dvasios 
vadas. Darbuojantis JAV 
sostinėje, jam, kaip dvasinin
kui, nekartą teko atlikti ir is
torines pareigas. Viena iš to
kių pareigų buvo prieš trejus 
metus atlaikytos pirmosios 
bent kada mišios Lietuvos pa 
siuntinybėje. Kun. dr. Žiū
raitis buvo vienas iš tų retų 
katalikų kunigų, kurio pa
mokslo Domininkonų bažny
čioje Washingtone Vietnamo 
karo metu klausėsi ir JAV 
prezidentas L. Johnsonas.

Kai balandžio 17 d. va
kare sustojau prie kun. dr. T. 
Žiūraičio palaikų, pašarvotų 
atvirame karste Domininko
nų bažnyčioje, išsigandau. Iš 
buvusio stambaus, gerai atro
dančio kunigo-vienuolio te
likęs tik šešėlis. Rankos lei
džiant vaistus žiauriai suba
dytos, veidas sunykęs ir gra- 
boriaus visai nepagražintas, 
prisilaikant vienuolyno regu
los. O atėjusių atsisveikinti 
žmonių daugiau negu šimti
nė. Tarpe jų Lietuvos atsto
vas Washingtone St. Lozo
raitis, iš Clevelando atvykusi 
Vyriausia Skautininke S. 
Gedgaudienė. Keliolikai 
vienuolių - domininkonų su
kalbėjus maldas, savo kape
liono karstą ratu apstojo susi
kibusios Washingtono skau
tės su vyriausia skautininke 
bei jos padėjėja, ir paniūnia
vo tradicinę skautų atsisvei
kinimo dainą "Ateina nak
tis". Taip šią akimirką pas
kutinį kartą šioje žemėje pa
mačiau savo buvusio kape
liono ir kartu artimai pažįs
tamo dvasininko veidą, nes 
rytojaus dieną laidotuvėse 
negalėjau dalyvauti.

Paskutinį kartą žvelgiant 
į a.a. kun. dr. Žiūraičio vei
dą, man prisiminė 1982 m. 
viena iš balandžio mėn. die
nų, kai Washingtono General 
ligoninėje aplankėm sunkiai 
sergantį kun. dr. Tomą. Tų 

metų pradžioje buvo paleis
tas iš ligoninės po kraujagys
lių operacijos. Sugrįžus į 
vienuolyną, greit pasirodė 
kraujo užkrėtimo ženklai ir 
sveikatos būklė darėsi kritiš
ka. Kojos pamėlynavo, pirš
tai pajuodavo ir svoris žiau
riai krito. Kai po poros mė
nesių jį lankėm ligoninėje 
skausmų sukaustytą, nebeti- 
kėjom, kad jis iš ligoninės iš
eis. Kovojant su gangrena, 
buvo nupjauti iš abiejų kojų 
bene penki pirštai. Tačiau 
vasaros pradžioje jis netikė
tai atsigavo ir rudeniop su
grįžo į vienuolyną. Pats Tė
vas Tomas man ir kitiems 
pasakojo, jog, gydytojų nuo
mone, jo pasveikimas buvęs 
stebuklas, nes medicina jau 
nebegalėjusi padėti. Tais pa
čiais metais po Kalėdų, nors 
ir sunkiai pajudėdamas, Trijų 
Karalių bažnyčioje George- 
towne, kur prisiglaudusi 
Washingtono lietuviu misija, 
vėl laikė mišias lietuviams.

1984 m. lapkričio mėn. 
Washingtone vyko Amerikos 
katalikų vyskupų konferen
cija. Joje dalyvavo ir išeivi
jos lietuvių vyskupas Paulius 
Baltakis. Kadangi tą vasarą 
kun. dr. T. Žiūraičiui sukako 
45 m., kai gavo kunigo šven
timus, ir 50 m. kai įstojo į 
vienuolyną, tad vyskupo P. 
Baltakio apsilankymo sosti
nėje proga kartu buvo pami
nėta ir mūsų kapeliono dvi
guba sukaktis. Trijų Karalių 
bažnyčioje sukaktuvininkas 
drauge su vysk. Baltakiu kon 
celebravo mišias, o po mišių 
minėjimas buvo tęsiamas 
Lietuvos pasiuntinybėje, kur 
kun. dr. T. Žiūraičiui tenka 
kiekvienais metais dalyvauti 
Lietuvos nepriklausomybės 
šventės proga ruošiamuose 
priėmimuose amerikiečiams 
bei užsienio diplomatams ir 
kitomis progomis.

Prieš trejetą metų, jau St. 
Lozoraičiui perėmus Lietu
vos atstovo Washingtone pa
reigas, Lietuvos Jaunimo są
jungos sostinėje suruošto po
litinio simpoziumo proga 
Lietuvos atstovą paprašius 
buvo duotas leidimas pirmą 
kartą Lietuvos pasiuntinybės 
istorijoje čia atlaikyti lietu
viškas mišias. Toji garbė ir 
atiteko sostinės lietuvių ka
pelionui kun. dr. T. Žiūrai
čiui. Pasiuntinybės salione 
buvo įrengtas kuklus alto
rius. Susirinkus keliasdešim
čiai jaunimo ir porai dešim
čių vyresniųjų, iš jaunimo lū
pų skambant lietuviškoms 
giesmėms, mišių auką auko
jo kun. dr. T. Žiūraitis, istori-

Tėv. dr. Tomas Žiūraitis, O.P., paskutinėmis dienomis prieš mirtj slaugomas iš Lietuvos atvyku
sios jo sesutės dr. Genės Jakubsevičienės. A. Pakštienės nuotr.

nį pamokslą pradėjęs šiais 
žodžiais:

"Šias šventas mišias au
koju už Lietuvos atstovybę, 
už visus tuos atstovus, kurie 
čia veikė, už mūsų mielą jau
nimą, kuris su Dievo pagalba 
iškilmingai šiandien pradeda 
simpoziumą, už Vytautą 
Skuodį, ir už visus tuos, ku
rie norėjo šiose pamaldose 
dalyvauti, bet negalėjo. Pra
dedam pamaldas nepriklau
somos Lietuvos kampelyje. 
Už tai esame dėkingi gerbia
mam mūsų atstovui Lozo
raičiui, kad jis vadovauja 
mums. Jaunimui dėkoju už 
gražią idėją: šį simpoziumą 
su Dievo pagalba pradėti ne
priklausomoj Lietuvoj už pa
vergtos Lietuvos ribų, nors 
per ją neteka Nemunas ir Du
bysa, bet teka mūsų teisė ir 
teisingumas..."

Po sunkios ir skaudžios 
ligos atsigavus, tai buvo isto
rinės triumfo akimirkos.

Kitos, ir gal paskutinės, 
džiaugsmo triumfo akimir
kos buvo pernai liepos 31d., 
kun. dr. T. Žiūraičiui šven
čiant kunigystės 50 m. ir vie
nuoliško gyvenimo 55 m. 
sukaktis. į ta proga aukoja
mas koncelebracines mišias 
Domininkonų bažnyčioje 
Washingtone suplaukė apie 
400 žmonių - lietuvių ir 
amerikiečių. Ilgoje procesi
joje sukaktuvininką prie alto
riaus, šalia vysk. P. Baltakio, 
kunigų ir brolių domininko
nų, šalia vyriausiojo Penta
gono kapeliono, palydėjo lie
tuviškų organizacijų atstovai, 
o taip pat ir iš Lietuvos atvy
kusi katalikių moterų "Cari
tas" organizacijos atstovė. 
Bažnyčioje iškilmingų padė
kos mišių, kuriose giedojo 
sol. N. Kasparienė, metu bu
vo perskaityti trys pagrindi
niai sveikinimai: kaimyno 
Washingtone - JAV prezi
dento G. Busho, Washingto- 
no kardinolo J. Hickey ir 
Pentagono vadovybės.

Šiais metais minėtume 
kun. dr. T. Žiūraičio amžiaus 
75 m. sukaktį. Deja, jis šios 
sukakties jau nebesulaukė.

TELŠIIĮ VYSKUPAS WASHINGTONE
Telšių vyskupas Antanas 

Vaičius balandžio 25 d. JAV 
sostinėje susitiko su Baltųjų 
Rūmų atstovais bei JAV Ka
talikų Episkopato pareigū
nais.

JAV Administracijos pa
state prie Baltųjų Rūmų įvy
ko vyskupo pasimatymas su 
Visuomeninių reikalų sky
riaus atstovu Sichan Siv bei 
Krašto apsaugos tarybos šta
bo nare Condoleeza Rice. 
Vyskupą Vaičių lydėjo Ame
rikos Baltiečių Laisvės Ly
gos pirmininkė Angelė Nel- 
sienė bei Renata Paulienė.

Pasimatymo metu įteik
tas Vyskupo Vaičiaus laiškas 
Prezidentui Bushui. Laiške 
išreikštos mintys remiasi 
prieš pora savaičių paskelbtu 
Lietuvos vyskupų konferen
cijos pareiškimu apie Lietu
vos padėtį.

Vyskupas Vaičius laiške 
tvirtina, kad lietuvių tauta 
dėkinga Jungtinėms Ameri
kos Valstijoms už tai, kad jos 
niekad nepripažino Lietuvos 
neteisėto inkorporavimo į 
Sovietų Sąjungą. Tačiau, di
delį nerimą sukėlė JAV ne
noras suteikti Lietuvai mora
linės bei politinės paramos 
tuomet kai ji Lietuvai ypač 
reikalinga. Ypač didelį neri
mą sukėlė prezidento Busho 
sprendimas susilaikyti nuo 
atsakomųjų priemonių prieš 
Tarybų Sąjungą, naudojančią 
prievartą prieš taikingą, de
mokratiškai išrinktą Lietuvos 
vyriausybę.

Toliau, Vyskupas Vai
čius laiške paneigia, kad at
sakomosios priemonės gali 
pakenkti ginkluotės apribo
jimo pastangoms ar net pa
čiam prezidentui Gorbačio
vui. Priešingai, Vakarų pa
syvumas gali paskatinti so
vietus tęsti agresiją prieš Lie
tuvą.

Su Tėvo Žiūraičio netiktimi 
Washingtono lietuviai liko 
be lietuvio kunigo.

Vyskupas Vaičius taipo
gi atmeta prezidento Busho 
užmuominas, lyginančias 
Lietuvą su Vengrija 1956 
metais. Pasak jo, lietuvių 
tauta nesiruošia ginkluotai 
kovai prieš sovietus. Ji ne
laukia karinės pagalbos iš 
JAV, o tik moralinės bei po
litinės paramos.

Vyskupas baigia laišką 
šiais žodžiais: "Lietuvos 
žmonės pavargo po 50 metų 
vergijos. Jie griebiasi šio 
momento išsilaisvinti. Jie 
viliasi ir meldžiasi, kad jų 
draugai užjūriuose nenuleis 
akių ir netylės šiuo didelių 
išbandymų metų."

Po pasimatymo su JAV 
Prezidento atstovais, Vysku
pas Vaičius nuvyko į JAV 
Katalikų episkopato centrą. 
Jį lydėjo Lietuvių Informa
cijos Centro Washingtono 
skyriaus vedėjas Viktoras 
Nakas. įvyko privatus po
kalbis su Episkopato štabo 
nariais, įskaitant ir su gene
raliniu sekretorium prel. Ro- 
bert Lynch. Pastarasis per
davė Vyskupų konferencijos 
pirmininko Arkivyskupo Da- 
niel Pilarcyk asmeniškus 
sveikinimus. Po privataus 
pokalbio įvyko pietūs, ku
riuose, šalia Episkopato šta
bo narių, dalyvavo ir spaudos 
(Washington Post ir National 
Catholic Reporter) bei kata
likų nevaldinių organizacijų 
atstovai. Po pietų tęsėsi pri
vatus pasitarimas su Vysku
pu Vaičium.

JAV Katalikų Episkopa
to atstovai rodė nepaprastai 
didelį susidomėjimą Lietuva 
bei jos katalikų visuomene ir 
pareiškė, jog ieško būdų jai 
padėti. rrjn

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)



■ laiškai Dirvai
Pasigendu žinių...
Kadangi lietuviškos spau

dos puslapiuose pasigendu 
konkrečių nuolatinių nurody
mų kas darytina Lietuvos ne
priklausomybės klausimų, 
siūlau lietuviškiems laikraš
čiams imtis iniciatyvos.

Mes, kurie kasdien smul
kiai nesekame politinį gyve
nimą, nesusigaundome kur, 
kam, ir apie ką reaguoti laiš
kais, paskambinimais, tele
gramomis. Atrodo, kad po 
kovo 11 dienos visas judėji
mas vyko spontaniškai, ta
čiau toks judėjimas neturėtų 
sumažėti.

Todėl siūlau mūsų lietu
viškų laikraščių pirmajame 
puslapyje įvesti nuolatinę 
skiltį, kurioje būtų nurody
mai, kaip eilinis skaitytojas 
turi pasidarbuoti.

Pav. 1. Nurodyti senato
rių, kongresmanų pavardes, 
adresus, kuriems reikėtų pa
dėkoti už jų svarbius ir stip
rius pasisakymus, raginimus 
Kremliuje ir t.t. Reikia jiem 
rašyti laiškus mums visiems, 
ne tik jų atstovaujamų valsti
jų balsuotojams.

2. Reikia išspausdinti są
rašą laikraščių ir žurnalų re
daktorių ir korespondentų, 
taip pat telcv. programų ve
dėjų, kurie nuolatiniai ne tik 
reportuoja, bet ir komentuoja 
apie Lietuvą. Jiems irgi rei
kia leisti žinoti, kad skaito
me, klausomės ir įvertiname.

3. Reikia straipsnių lietu
vių kalba, kaip galime pa
veikti Amerikos kongresą, 
kas liečia suvaržymus sovie
tams. Prašyti Viktoro Nako, 
Astos Banionytės ar kitų pa
rašyti informacinius straips
nius paaiškindami kaip suda
romos prekybos ir kitos su
tartys, kiek senatas turi ga
lios, kas tai yra "Favorcd Na- 
tion Status" ir t.t. Žinant 
kongreso eigą ir pareigas, tu
rime reaguoti į savo valdžios 
žmones ir juos raginti, kad 
nesudarytų palengvinimų so
vietams, tol kol Lietuvos rei
kalai neišsispręs. Reikia duo 
ti mums žinoti kada ir kokie 
balsavimai vyktų senate.

4. Pritariu p. Dundzilos 
straipsniui Drauge ir Dirvoje, 
kad lietuviai turi VIEŠAI pa
minėti birželio tragišką su
kaktį. Tačiau prieš tai reikia 
informacijų kaip ir kur lan
kysis Gorbačiovas ir kaip į jo 
vizitus reikia konkrečiai rea
guoti.

5. Nurodyti, kur galima 
gauti informacijos anglų kal
ba, kuri tiktų platinti tarp 
amerikiečių pareigūnų , kur 
ir kada jie lankysis su paskai
tomis, kad lietuviai ten daly
vautų auditorijoje ir pasi
ruoštų klausti klausimus.

Aš manau, kad yra dar 
daug daugiau pasiūlymų 
spaudos skaitytojams. Ta

čiau neužtenka vienos žinu
tės, vieno straipsnio. Mano 
manymu, turi būti nuolatinė 
informacija.

Neturime šiuo laiku kon
krečių nurodymų iš savo cen
trinių organizacijų, tad kvie
čiu lietuvišką spaudą tuo at
žvilgiu pasitarnauti.

Dalilė Polikaitienė 
Westlake Village, C A.

Gerb. ponios ir ponai!
Esu vienas tų, kurių gau

sa ir plėšikavimu Jūs skun
džiatės - atvykėlis iš Lietu
vos.

Straipsnelis su piešinėliu 
14-me Dirvos numeryje, ma
ne giliai įžeidė. įžeidė ne 
kaip Jūsų tautietį - su Jumis 
aš nenoriu turėti jokių tauti
nių reikalų, - bet kaip eilinį 
lietuvį, Jūsų paverstą gro
buoniškos pakraipos ubagu.

Leisiu sau priminti, kad 
kaip Jums puikiai žinoma, 
Maskva be Jūsų vardinio iš
kvietimo lietuvių (kaip ir ki
tų) į Ameriką neišleidžia. Gi 
pakviestuosius išleidžia, kaip 
sakoma, skurdžiais - mat jie 
neturi dolerių pakeitimui net 
santykiu 6,5 už 1. Dėl su
prantamų priežasčių mes nc- 
atvežame ir dovanų kurios 
nustebintų Ameriką. Čia, 
ponai, ne mūsų, lietuvių kal
tė. Dėl to labai prašau - ne- 
kvieskite mūsų ir nežemin
kite. Aš šventai tikiu, kad 
ateis laikas, kai mes, lietuviai 
atvyksime į Ameriką aukštai 
pakeltomis galvomis.

Vis dėlto negaliu karštai 
nepadėkoti didžiai gerb. Vin
cui Sakui (jis mano a.a. ma
mos brolis) už malonų pa
kvietimą pamatyti Jus ir 
Ameriką - dėl to verta ir gė
dą pergyventi.

O tiems, kurie rašo apie 
"lietuvius - kraugerius" pa
tarčiau pasiskaityti Gogolio 
"Mirusias sielas".

Pliuškinas-jų atspindys 
veidrodyje.

Su pagarba
A. Mickevičius 
dipl. statybos inžinierius 
iš Telšių miesto.
P.S. apie Jūsų indėlį į

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
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Laiškas iš Lietuvos...
Brangieji,

Vilniuje prasiskleidė me
džių lapai, baltais ir trapiais 
žiedais pravirko vyšnių ša
kos, lik nei akys, nei širdys 
nejaučia ir nemato šito gro
žio. Nes nežinai kas su Ta
vimi ir Tavo artimaisiais bus 
po dienos, po savaitės. Jau 
nebe lūpose, nebe šūkiuose, 
bet visoje dvasioje tik vienas 
žodis, tik viena šauksmas 
"Laisvė", kokia karti, kokia 
nepakeliamai sunki ji bebūtų.
Atrodo taip arti, ranka pa

sieksi, bet jauti, kad iki to 
nuostabaus, išsvajoto tautos 
troškimo gili, akmenuota,

Lietuvos tautinius ir kitus 
reikalus, jei pageidausite, pa
rašysiu jau iš Gimtinės - vie
nas Dievas žino, kaip noriu 
aš ten dabar būti.

A.M.
12.04. 1990

Red. pastaba. Piešinėlis 
paimtas iš Washington Post, 
kas buvo Dirvoje pažymėta. 
Apie tą patį straipsnį rašė ne 
viena Dirva, bet ir kiti išei
vijos laikraščiai, o taip pat ir 

Lietuvoje išeiną laikraščiai 
"Lietuvos Rytas” Nr. 54 ( su 
perspaudimu iš Washington 
Post piešiniu ir Atgimimas). 

kruvina upė.
Jau mėnesį esame laisvi 

kalėjime ir jaučiame, kad 
mums ruošia naujas kameras. 
Šeštadienį, Vingio parke bu
vome mitinge. Mūsų 300 
tūkstančių, o virš galvos - 50 
m. aukštyje - ūžiantis sraig
tasparnis, metantis šiukšles 
(lapelius). Nesudrebėjome, 
nesupanikavome, tik rankos 
automatiškai susigniaužė į 
kumštį. Sekmadienį karei
viai norėjo užgrobti spaudos 
rūmus. Jėga, jeigu būtų įsa
kymas, galėtų tai padaryti, 
bet kol kas dar tokio įsakymo 
nėra. Visą naktį praleidome 
tenai. Mūsų buvo labai 
daug, labai daug. Grojo mu
zika, buvo baisiai šalta, todėl 
šokome. Iš kavinių atvežė 
karštą arbatą ir lėtai išaušo 
saulėtas rytas. Buvo rizikin
ga, bet su taikia minia armija 
nepanoro "kariauti". Tbilisio 
įvykių pakartojimo išvengta.

Per paskutinį mėnesį 
mes kiekvieną dieną jaučia
me Maskvos kumštį, į kurį 
tegalime atsakyti mūsų gim
tosios kalbos gražumu. Jie 
okupuoja mūsų pastatus tan
kų vikšrais gremžia miesto 
asfaltą, jie tylomis šaiposi iš 
mūsų arba gąsdiną siųsdami 

"geležinius" kreipimusis į lie 
tuvių tautą. Ko gero jie mū
sų bijo ir todėl gali būti labai 
žiaurūs. Ir kai šiandien susi
mąstai, galvoji - kas apgins 
mus, kai patys apsiginti nega
lime. Ar Amerika, Prancūzi
ja, Anglija aukos savo naudą, 
ramų ir sotų gyvenimą dėlei 
mūsų - mažų ir skriaudžia
mų? Ką mes dar turime ati
duoti? Kiek rūmų, sulaužytų 
likimų, vaikų paaukoti, kad 
šėtono imperija paliktų mus 
ramybėje... Tokias mintis 
mes dabar skaitome mūsų 
spaudoje. Taip. Ir šiandien 
kalėjimo kameroj galima 
jaustis laisvu. Tai ne naivu
mas. Tai realybė. Viešpats 
Dievas ir teisybė su mumis.

Tik bijome, kad amerikoniš
kas patiklumas nebūtų užliū
liuotas gorbačioviškos lopši
nės. Niekur ir niekada, ką jie 
bekalbėtų - jais negalima ti
kėti! Mes tai pajutę savo dva 
šia ir kūnu. Nors istorija liu
dija, jog dažnai laimi jėga, o 
ne teisybė. Ir vis tikiu, kad 
nugalės teisybė, nes ji šventa. 
Jei ne dabar, tai vėliau, bet 
pergalė ateis...

Poeziją ir politiką dažnai 
išstumia gyvenimiškoji kas
dieninė proza... Aš noriu gy
venti viltimi. Suvokiu mūsų 
vyriausybės ne visada apgal
votus žingsnius, bet tai atleis 
tina. Mes pirmieji pravėrėm 
vartus į laisvę. Jie sunkūs, 
kaip ir pirmieji žingsniai, bet 
juos reikia įvertinti ir atida
ryti vartus plačiai. Pesimiz
mas negali būti palydovas 
šitame kelyje...

Skaitant pastaruosius laiš 
kus, Jums gal pasirodys, kad 
juose daug emocijų, kad mes 
tarytum pakibę nuo žemės, ta 
čiau žinokit, kad mūsų gyve
nimas dabar kitoks. Ir laiš
kai atspindi tą, ką mes jaučia 
me, tą kuo mes gyvename...

J.
Vilnius, 1990. 4. 10

CNC OPERATOR
Experienced only. Able to do 
set-ups and prove-out jobs. Ma- 
kino, Mazak, Shurba .Cincinnati 
experience helpful. Fresh ag- 
gresive company with room for 
advancement. Excellent wages and 
benefits. Apply at: Galaxy Precision 
Machining Co., 41150 Joy Rd., 
Plymouth, Ml. 48170

(17-19)

POSITION available in 
May 1990 for

OCCUPATIONAL 
THERAPIST 

to loln a team worklng 
wltn developmentally 
disabled and mentally III 
Individuals ln a day pro- 
oram settlng. Responsl- 
Buities Include assess- 
ments, team meetlngs, 
treatment plannlng and 
documentatlon. B.S. in 
O.T. and A.O.T.A. cer
tification reguired. Com- 
petitlve salary and ex- 
cellent frlnge benefits. 
Contractural arrange- 
ments wlll be consldered. 
Call or send resume to: 
Scott Richarde D.D. Su- 
pervlsor, Huron County 
Communty Mentei 
Health, 1108 Š. Van Dyka, 
Bad Axe Ml 48413. (517) 
269-9293. SOE.
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AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖS SĄJUNGOS 
SEIMAS SVEIKINA 

ATSTATYTĄ LIETUVOS RESPUBLIKĄ!

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos XXI-jo seimo 
1990 metų gegužės 12-13 d.d. 

Boston-Randolph Holiday Innl374 North Main St., Randolph, MA 02368

DARBOTVARKĖ

ŠEŠTADIENIS, gegužės 12 d.

9:00 -10:00 REGISTRACIJA

10:00 - 12:00 SEIMO ATIDARYMAS IR 
IŠKILMINGAS POSĖDIS

1. Juozo Rentelio, Seimo rengimo komiteto pirmininko žodis
2. Dr. Leono Kriaučeliūno, Sąjungos pirmininko žodis.

Garbės prezidiumo sukvietimas.
3. Himnai
4. Invokacija
5. Mirusiųjų pagerbimas - Petras Buchas,

ALT S-gos vicepirmininkas
6. Sveikinimai
7. Lietuvos atstovas Stasys Lozoraitis:

"Lietuvos Respublikos padėtis šiandien"
8. Dr. Kazys Bobelis: "Vyriausiojo Lietuvos Išlaivinimo

komiteto uždaviniai šiandien ir rytoj" 
12:30-1:30 Pietų pertrauka

Aleksandra ir Liudas Sagiai pagerbiami Grandinėlės koncerte. V. Bacevičiaus nuotr.

Grandinėlė keturių dešimtmečių šventėje

1:30-3:00 DARBO POSĖDIS I
1. Seimo prezidiumo sudarymas
2. Darbotvarkės priėmimas
3. Seimo komisijų sudarymas:

a. Registracijos ir mandatų
b. Nominacijų
c. Nutarimų

4. Rimantas Matulis: 'Tautininkų Sąjunga
laisvėjančioje Lietuvoje"

5. Sąjungos valdybos pranešimai:
a. Pirmininkas - dr. Leonas Kriaučeliūnas
b. Iždininkė - Ona Daškevičienė

6. Garbės teismo pranešimas - inž. Antanas Mažeika
7. Kontrolės komisijos pranešimas - Juozas Žvynys 

Diskusijos dėl pranešimų.
3:30 - 4:00 Pertrauka

4:00 - 5:00 DARBO POSĖDIS II
1. Pranešimai:

a. Lietuvių Tautinio Sąjūdžio - inž. Eugenijus Bartkus
b. Amerikos Lietuvių Tarybos - Petras Buchas
c. Lietuvos Nepriklausomybės Fondo -

Emilija Čekienė
d. "Naujosios Vilties" redaktorius Vytautas Abraitis

ir administratorius - Oskaras Krėmeris
e. Lietuvių Tautinės Kultūros Fondo -

inž. Jonas Jurkūnas 
Diskusijos dėl pranešimų.

7:00 Pokylis Holiday Inn pokylių salėje 
Kokteiliai
Vakarienė
Meninė dalis:

Humoristika - poetas Antanas Gustaitis
Daina - solistė Janina Čekanauskienė, akompanuoja 

kompozitorius Jeronimas Kačinskas

VLIKo pirmininko dr. Kazio Bobelio pagerbimas 
supažindina - inž. Eugenijus Bartkus

Pokylio programos vedėja - inž. Reda Veitaitė

SEKMADIENIS, gegužės 13 d.

10:15 Iškilmingos šv. Mišios šv. Petro lietuvių parapijos 
bažnyčioje So. Bostone, šventas Mišias aukoja 
J.E. Vyskupas Paulius Baltakis, OFM drauge su 
kun. klebonu Albertu Kontautu ir kun. Antanu Baltrušiūnu

I 12:00-1:30 Pietų pertrauka

1:30 - 3:30 DARBO POSĖDIS III
1. Skyrių atstovų pranešimaiį D i s k u s i j o s dėl pranešimų

I 2. Mandatų komisijos pranešimas
3. Nominacijų komisijos pranešimas
4. Rinkimai:

a. Sąjungos pirmininko
b. Valdybos narių
c. Garbės teismo narių

| d. Kontrolės komisijos narių
e. Tarybos narių

5. Nutarimų komisijos pranešimas ir priėmimas
6. Klausimai ir sumanymai
7. Seimo uždarymas.

4:00 VILTIES DRAUGIJOS NARIŲ SUVAŽIAVIMAS

• » •

INFORMACIJA SEIMO DALYVIAMS:

Viešbutis: Holiday Inn • 1374 North Main Street • 
Randolph, MA 02368 • tel. (617) 961 - 1000.

Susipažinimas Seimo išvakarėse, penktadienį, gegužės 11d. 
6-8 v.v. viešbuao "Quincy" Room

Poseiminė ekskursija laivu - susipažinimas su Bostonu, 
pirmadienį, gegužės 14 d. 9 vai. ryto.

Grandinėlės tautinių šo
kių renginys-koncertas, kuris 
buvo garsinamas kaip "Gran
dinėlė pakeliui į Lietuvą", 
jau praeityje. Dievo Motinos 
parapijos didžioji salė buvo 
pilna - virš 500 dalyvių - šo
kėjų tėvų, anksčiau Grandi
nėlė šokusių ir dabar "alum- 
nais" vadinamų, giminių, 
Grandinėlės gerbėjų, net ir 
amerikiečių, kurie pasiskaitę 
"Plain Dcaler" penktadienio 
priede apie Liudo ir Aleksan
dros Sagių 40 metų darbą su 
Grandinėle, panoro asmeniš
kai, drauge su lietuviais, tuo 
darbu pasidžiaugti.

Virš valandos, grojant 
Grandinėlės orkestrui, šokė
jai vaizdavo, kaip Lietuvoje 
kaimų jaunimas šoko ir dai
navo šeštadienių vakarais, 
sekmadienių gegužinėse, dar 
bo talkų pabaigtuvėse ir įvai
riose šventėse. Tik dabar tie 
šokėjai, praėjus daugeliui me - 
tų, buvo apsirengę ne papras
tais kaimo rūbais, o stilizuo
tais, puošnumu žėrinčiais iš
eiginiais, su miela šypsena 
veiduose ir patraukliu jau
nystės grožiu. Man asmeniš
kai, gal kiek jautriau išgyve
nant visokios netekties prisi
minimus - nuo Golgotos pra
džios paliekant Lietuvą, iki 
dabartinių drąsių pastangų 
atgauti pilną laisvę, vis širdį 
spaudė: kiek ta mūsų tėvynė 
iškentėjo, tebekenčia ir dar 
kentės, kiek esam priversti
nai išbarstę to savo gražaus 
jaunimo po svetimų kraštų 
pakluones. Gerai dar, kad 
tas jaunimas, šiuo atveju su
sibūręs į Grandinėlę, siekia 
likti ištikimais tėvų žemei, į 
ten tiesia rankas, nori bendrai 
išgyventi tautinio šokio 
džiaugsmą, iš ten parsivežti 
tautinio išlikimo stiprinančių 
jėgų ateičiai.

Grandinėlės šventė - 
koncertas praėjo pakiliai. 
Reikia tikėti, kai pajamas su
ves su išlaidomis, bus susi
daręs ir tas materialinis tur
tas, kurio dar truko, kad ke
lionės išlaidos į Lietuvą būtų 
padengtos.

Pati koncerto pabaiga, 
gal kiek žiūrovams buvo ir 
netikėta, bet matyt taip pla

nuota, kad ji virto atsisveiki
nimais su Sagiais, Grandinė
lės steigėjais ir jos rūpestin
gais vadovais. Jiems plojo 
Grandinėlės esamas ir anks
čiau buvęs jaunimas, plojo 
sustoję ir visi koncerto daly
viai.

Šventė buvo graži. Jos 
pravedimu rūpinosi gausūs 
talkininkai, sudarę įvairius 
komitetus, šokėjų tėvai vi
siems koncerto dalyviams 
suruošę šaunias vaišes. Daž
nas koncerto dalyvis, jau vė
lokai naktį grįždamas į na
mus sakė, kad Grandinėlė 
pasirodė šauniai. Tik vi
siems liko neatsakyti du svar 
būs klausimai:

Ar sovietinė velniava, 
įvairiom priemonėm kanki
nanti laisvėjančią Lietuvą, 
nesutrukdys kelionės ir neį- 
rėš skausmo randą Grandinė
lės narių ir jų tėvų širdyse. Ir 
antra, o kaip bus toliau su 
Grandinėle, kada jos vadovas

K

Liudas Sagys, dėl rimtų 
sveikatos priežasčių, nebega
li nešti per 40 metų neštą 
darbo naštą.

I pirmą klausimą grei
čiausiai atsakys vieno ar 
dviejų mėnesių laikas, o į an
trą klausimą lauksime išsa
mesnio Liudo Sagio paaiški
nimo.

B. Gaidžiūnas

Opportunity for experienced 
plastic injection mold makers 

and experienced EDM operators 
VVilling to relocate to North 
Eastern Alabama. Nice clean, 
air conditioned working facility, 
paid vacation, holidays, and 
insurance.Send resume to: 

TROPIC TOOL & MOLD INC.
303 Wagner Drive 

Albertville AL. 35950 
205-593-3441 

(13-19)

Skaitykit ir platinkit
DIRVĄ

‘Taupa
Lithuanian Credit ‘llnion 

Lietuvių 9(redito kooperatyvas 

767 Lašt 185th Street

Ctevetand, 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 LL

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

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

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

Mūsų Tikslas: Ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas.
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Balsuokime už Eric I. Fingerhut
Artėjant Gegužės 8-tos 

pirminiams rinkimams, lietu
viams pravartu turbūt pa
svarstyti ar į Ohio Valstijos 
Senatoriaus pareigas verta 
balsuoti už Eric J. Fingerhut.

Kokios nuomonės Cleve
lando apylinkės tautybės yra 
susidarusios šiuo apsispren
dimu?

Nors Eric Fingerhut yra 
demokratas, o tautybių bal
suotojai skaitomi daugumoje 
respublikonais, susidarė Tau
tybių Komitetas Remti Fin
gerhut kandidatūrą. Pagrin
diniai vadai komitete yra 
Raimundas Kudukis ir Slo
vėnų Radijo Programos ve
dėjas, lietuvių draugas, Tony 
Petkovsek.

Tautybės turbūt bendrai 
įvertino Fingerhut kaip rimtą 
kandidatą sprendžiant iš jo 
čia dalinai išvardintų atsiektų 
darbų: Sėkmingai vadovavo 
Mike White išrinkimui į Cle
velando mero postą, darba
vosi kaip vicedirektorius 
Cleveland Works programo
je kuri stengėsi iš pašalpos 
(welfare) sarašų vėl įdarbinti 
žmones, dalyvavo Common 
Cause kaldamas doros prin
cipus valdiškuose sluoks
niuose, bet ypatingai už jo 
kruopštų darbą dėl pensinin
kų rūpesčių, sveikatos, įga
linant bet kokio amžiaus as
meniui prieinama kaina gy
dytis; ir dėl ypatingo rūpes
čio gydyti ligonius namie per 
Passport Programą.

O lietuviam svarbiausia 
yra kad Eric Fingerhut remia 
Lietuvą. Tą įrodė dalyvau
damas Sadūnaitės pagerbi
me, kaip mero White atsto
vas, dėka ir jo įtaka meras 
White parašė laišką Bush'ui 
raginant pripažinti Lietuvos 
Respubliką, dalyvavo kaip 
pagrindinis Amerikietis kal
bėtojas Lietuvos Laisvės Vi
gilijoj Clevelando miesto cen 
tre. Šiais ekonominės bloka

Juozas Mikonis 
Realtor, Notary Public

Namų ir žemės pardavimas - nuomavimas

18021 Marcelio Road
Suite 2

Cleveland, Ohio 44119
Bus. phone: 481-6900
Homephone: 531-2190 

RITA MATAS
Broker — G.R.I. — C.R.A.

Adv. VYTAS MATAS — teisinis patarėjas

ATAS REALTORS
505 EAST 185 ST., EUCLID, OHIO 44119 

(216) 486-2530

••••■•■■•m...................    iiiiiiui......... . .............................................................................    J

dos laikais Lietuvoje siūlo 
Ohio Valstijai ekonominius 
ryšius, pagelba Lietuvai.

Išrinktas į Ohio Senatą tą 
projektą tęstu, kooperuojant 
su G. Voinovich (su kuriuo 
kaip meru White) geruose 
santykiuose ir bet su kuriuo 
kandidatu kuris laimėtų Ohio 
gubematorio rinkimus.

Eric Fingerhut ir Lietu
vos ateitis yra mūsų balsuo
tojų rankose.

Dr. Viktoras Stankus 
Rita Balytė

PASIKEITIMAI TAUPOS 
VADOVYBĖJE

Vytautas A Staškus, vie
nas iš pagrindinių TAUPOS 
kooperatyvo pradininkų, nuo 
š.m. balandžio mėn. 23 die
nos išėjo į pensiją.

V. Staškus keturius me
tus buvo direktorių tarybos 
pirmininku, paskutinius du 
metus ėjo iždininko pareigas, 
ir TAUPOS įstaigos vedėju 
išbuvo penkerius metus. Di
rektorių taryba ir tarnautojai 
linki V. Staškui kuo geriau
sių pensininko dienų.

Aleksas Spirikaitis, nuo 
š.m. balandžio mėn. 23 die
nos, paskirtas vedėjo parei
goms. Aleksas TAUPOJE 
dirba beveik penkeri metai, o 
paskutinius šešius mėnesius 
buvo V. Staškaus pavaduo
toju. V. Staškus pasižadėjo, 
kad reikalui esant, laikas nuo 
laiko talkins naujam vedėjui. 
Sveikiname Aleksą Spirikaitį 
naujose pareigose, ir tikimės, 
kad ir visi TAUPOS nariai 
duos Aleksui pilną paramą.

Direktorių tarybos pirmi
ninkas advokatas Egidijus 
Marcinkevičius pakvietė 
Gintautą A. Taorą eiti iždi
ninko pareigas, o kiti direk
toriai: dr. V. Maurutis, Dana 
Ramonienė, A. Rukšėnas ir 
V. Urbaitis, pareigomis pasi
skirstys artimoje ateityje.

ĮB
MIS

NORI SUSIRAŠINĖTI
Aš Petras Bumbliauskas, 

gyvenu Lietuvoje, Telšių ra
jone, Ryškėnų t.ū. Man 24 
metai.

Labai prašau Jūsų, gal 
galėtumėte į savo leidinį 
"Dirva" įdėti mano adresą, 
kaip norinčio susirašinėti su 
Amerikos lietuviais.

Už tai būčiau Jums labai 
dėkingas. Mano adresas:

Petras Bumbliauskas 
Ryškėnų t.ū. Telšių raj., 

Lithuania 235610

LABA DIENA!
Labai norėčiau susirasti 

draugų jūsų šalyje. Man bir
želio 23 d. sukaks 15 metų. 
Aš mokausi 9 klasėje. Do
miuosi sportu (lankau fechta
vimą). Mėgstu dainuoti dai
nas, muziką.

Prašau paskelbti mano 
adresą:

Eglė Jurevičiūtė, 
Architektų g. 5-10.

Kaunas, Lithuania, 233042

• ALGIRDAS KUPRYS, 
akomponiatorius choreogra
fijos specialistas yra parašęs 
nemažai repertuaro tautinių 
šokių ir mokyklų pradinu
kams.

Kas domėtųsi tuo reikalu 
norėtų susirašynėti ar pasi
keisti idėjomis:

Algirdas Kuprys, 
Žirmūnų 20-33, 

Vilnius, Lithuania 232051 
Telef. 75-84-79.

"ATGIMIMO" 
prenumeratoriams užsienyje 

Pranešame, kad mūsų savait
raštį, kuri siuntinėsime oro paštu, 
galima užsisakyti nuo bet kurio 
mėnesio. Kaina 35 JAV dol. arba 
40 Kanados dol., arba kita valiuta 
metams. Čekius siųskite

A. ŠILEIKA "ATGIMIMAS”
11 Morningside Avė. 

Toronto, Ont. Canada M6S1C1

DIE STAMP OPERATOR
We are a growing ENGRAVING CO. 

Looking for individuals to run 
HAND FEED & AUTOMATIC DIE 

STAMPING PRESSES.
If you are an experienced operator 
or possess good mechanical ability.

CONTACT PHIL HADEY REGAL 
PRESS Norwood, Mass. 

617-769-3900 7am-3pm.

DRIVERS HOUSEHOLD 
GOODS

Sherwood 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 Reųuired.
Call Collect 512-271-7603

(14-20)

DAYTONA BEACH
PADĖKIME 

KOVOJANČIAI LIETUVAI

JAV prezidentas nusiplo
vė rankas, pamiršo savo tvir
tinimus, kad nepripažįstąs 
Lietuvos okupacijos, kad re- 
miąs Lietuvos apsisprendimą 
už nepriklausomybę ir pa
reiškė pasauliui, kad jis nesi
ims jokių nei politinių nei 
ekonominių sankcijų prieš 
Lietuvos okupantą ir M. Gor
bačiovą. Tai pats didžiausias 
ir sunkiausias Lietuvai ir 
mums smūgis.

Bet nepraraskime vilties, 
laisvojo pasaulio lietuviai 
ruošė ir ruoš demonstracijas, 
reikalaujančias, kad prezi
dentas ir Amerika neišduotų 
laisvės principų, kad tęsėtų 
savus įsipareigojimus kovo
jančiom už laisvę tautom.

Neatsiliekame ir mes, 
mažieji lietuvių telkiniai.

Š.m. gegužės 12 d. 2 vai, 
po pietų, šeštadienį, Rivcr- 
side Parke Volusia ir Beach 
str., sankryžoje yra ruošiama 
plataus mąsto demonstracija. 
Ją ruošia Daytona Beach lie
tuvių organizacijų atstovai. 
Numatoma demonstracijoje 
dalyvauti be lietuvių, dar es
tai, latviai, lenkai, vengrai, 
ukrainiečiai, slovekai. Kvie
čiama ir amerikiečių visuo
menė. Demonstracijoje kal
bės kongresmanas Craig 
JAMES ir kiti.

Dalyvauti reikia su Lie
tuvos ir JAV vėliavomis, o 
tautybės su savo tautybių vė
liavomis. Moteris dėvi tauti
niais drabužiais. Demonstra
cijų metu lietuvių choras Sie
tynas, vadovaujamas muz. A. 
Skridulio dainuos lietuvių 
patriotines dainas.

Dalyvaukime patys, ra
ginkime draugus, pažįsta
mus, kaimynus amerikiečius.

Parodykime solidarumą 
kovojančiai už nepriklauso
mybę Lietuvai.

Jurgis Janušaitis

• ELENA GURECKIE- 
NĖ, Waterbury, Ct., atnau
jindama Dirvos prenumeratą, 
pridėjo auką 25 dol. Ačiū.

LIETUVIŲ FONDO 
MILIJONAS LIETUVAI

Lietuvių Fondo metinis 
narių suvažiavimas, įvykęs 
1990 m. kovo 31 d. Jaunimo 
centre, Chicagoje, pritarė LF 
tarybos siūlymui ir "Leido 
panaudoti vieną milijoną do
lerių, iš turimo pagrindinio 
kapitalo, Nepriklausomos 
Lietuvos švietimo ir kultūros 
reikalams, prisilaikant Lietu
vių Fondo įstatų, ir pavedė 
tarybai šį nutarimą vykdyti."

Pranešame, kad šis nuta
rimas Lietuvių Fondo tary
bos bus vykdomas, prisilai
kant veikiančių Lietuvių 
Fondo įstatų #40 ir U.S. IRS 
nuostatų (Code) # 501 (c) 
(3). Kadangi bus naudojama 
dalis pagrindinio kapitalo, 

kuris prilygsta dalinai kapita
lo likvidacijai, Lietuvių Fon
do taryba atliks įstatais nu
matytą šią procedūrą:

1. Šauks specialų Lietu
vių Fondo narių suvažiavi
mą, kuriame dalyvaujantieji 
LF nariai trijų ketvirtadalių 
registruotų balsų dauguma 
turės pritarti šiam siūlymui.

2. Šis specialus Lietuvių 
Fondo narių suvažiavimas 
turės išrinkti patikėtinių ta
rybą (Board of Trustees), ku
ri prižiūrės, kad būtų vykdo
mas LF pradininkų nubrėžtas 
tikslas.

3. Šiam nutarimui reika
lingas JAV LB tarybos kva
lifikuotos narių daugumos 
pritarimas.

Kaip matote, susiduria
ma su įstatais numatyta ilgo
ka procedūra, kurią Lietuvių 
Fondo taryba pasiruošusi 
įvykdyti.

Lietuvių Fondo vadovy
bė per 28-nerius metus kau
pė ir ateityje kaups pagrindi
nį kapitalą, tikėdama Lietu
vos nepriklausomybės atsta
tymu ir džiaugiasi dabar ga
lėdama šias pastangas kon
krečiai paremti.

Stasys J. Baras, 
Tarybos pirmininkas. 
Algirdas Ostis 
Valdybos pirmininkas.

LOS ANGELES
ALT SUSIRINKIMAS
ALT Los Angeles sky

riaus susirinkimas įvyko ba
landžio 1 d. Dalyvavo 23-jų 
organizacijų atstovai. Susi
rinkimas praėjo sklandžiai ir 
užtruko neilgai, kadangi visi 
skubėjo į didelę demonstra
ciją, palaikyti Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimą 
ir pareikšti protestą prieš So
vietų Sąjungą.

Susirinkimas perrinko 
pereitos kadencijos valdybą 
su viena nauja nare, Daiva 
Čekanauskaite, vieton pasi
traukusios iš valdybos vice
pirm. Laimos Steikūnaitės.

Dabartinė ALT Valdyba 
pasiskirstė pareigomis sekan
čiai: pirmininkas inž. A. Ma
žeika, vicepirmininkai: Šeš
tokas, Tadas Dabšys ir D. 
Čekanauskaitė, sekr. E. Ged
gaudienė, ižd. R. Bužėnas ir 
finansų sekr. S. Kvečas.

Revizijos komisiją suda
ro: A. Raulinaitis, J. Džen- 
kaitis ir J. Petronis.

Susirinkimas įvyko Los 
Angeles Šv. Kazimiero para
pijos patalpose.

(eg)

• DIRVOS 75-mečio 
proga bus išleistas sukaktu
vinis leidinys. Sveikinimus 
ir apmokamas biznio rekla
mas prašoma siųsti: 
DIRVA-75, 7254 S. Troy 
St., Chicago, IL. 60629
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cuvetMM b
v

RUOŠIAMA 
DEMONSTRACIJA 

VVASHINGTON, D.C.

Lietuvių Bendruomenės 
Krašto Valdyba birželio 2 d 
ruošia demonstraciją Wa- 
shingtone, D.C. Data pa
rinkta sąryšyje su "Summit 
Talks" - JAV prezidento Ge
orge Bush tarimusi su sovie
tų prezidentu Mikhail Gor
bachev.

Kol kas dienotvarkė yra 
sekanti:

• Autobusai išvažiuoja iš 
Dievo Motinos parapijos 
kiemo, 18021 Marcella Rd., 
maždaug 2 vai. ryte (vėliau 
bus užtikrintas laikas).

• Demonstracija vyksta 
Lafacytte parke prie Baltųjų 
Rūmų, 11 v.r.-2 vai. p.p.

LTM Čiurlionio Ansamblio 
Auksinės Sukakties 

ŠVENTĖ

TĖVYNĖS MINOS
JUS AUKSINĖS
19401990
VILNIUS, L IPTŲ VA 
CLCVZLAND, U S A

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.

Stalai 10 asmenų. Asmeniui 20 dol.

Gegužės 6 d., sekmadienį:
10:00 SV. MISIOS Dievo Motinos 

parapijos šventovėje
12:00 AKADEMIJA Dievo Motinos 

parapijos auditorijoje
6:00 BANKETAS Lietuvių Namų 

salėje
877 E. 185 St., Cleveland, OH

Bilietus j 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

• Mišios Marijos švento
vėje 3 vai. p.p.

• Po pamaldų bus kita 
demonstracija prie sovietų 
ambasados.

• Po demonstracijos au
tobusai važiuoja namo.

Clevelando Lietuvių Ben 
druomenė ir Amerikos Lie
tuvių Taryba kviečia visus 
lietuvius dalyvauti šiose de
monstracijose ir raginti savo 
draugus kartu važiuoti. Su 
savim atsineškite plakatus, 
trispalves ir Ohio bei JAV 
vėliavas.

Informacijas teikia Biru
tė Vedegicnė - tel. 951- 
5011, Ada Stungienė tel. 
944-3669 ir Algimantas 
Pautienis tel. - 383-8225.

Kelionės kaina yra $35 
asmeniui. Registracija vyks

Šv. Jurgio šventės proga tunt. v.s. Remigijus Belzinskąs 
įteikė ”Už Nuopelnus" ordiną Tėvų Komiteto pirm. dr. Giedrei 
Matienei. V. Bacevičiaus nuotr.

paštu, arba po mišių sekma
dieniais abiejose parapijose 
ir baigiasi sekmadienį, gegu 
žės 13 dieną.

Prašome, kad užsiregis
truotumėte kuo greičiau, 
kad autobusus galėtumėm 
galutinai užtikrinti. Čekius 
rašyti LITHUANIAN AME
RICAN COMMUNITY ir 
siųsti 25230 CHARDON 
RD., RICHMOND HTS., 
OH 44143.

. CLEVELANDO 
SKAUTIJA į birželio 2 d. 
Washingtone rengiamas de
monstracijas vyksta organi
zuotai, specialiai tam užsa
kytu autobusu. Išvažiuoja 
penktadienio naktį, grįžta 
sekančią dieną, pasibaigus 
programai.

Kaina Neringos ir Pilėnų 
Tn. nariams 15 dol. asme
niui, visiems kitiems 30 dol. 
Paukštytės ir vilkiukai gali 
dalyvauti tik su tėveliais ar 
už juos atsakingu asmeniu. 
Kviečiame tėvelius važiuoti 
kartu su jaunaisiais sesėmis- 
broliais.

Važiuojančių sąrašas už
daromas gegužės 18 d. Re
gistruotis pas tuntininkus:

Kristiną Freudenberger, 
7874 Sharon Drive, 
Montor, OH 44060, 

tel. 1-257-0194,
arba Remigijų Belzinską,

312 Claymore Blvd., 
Richmond Hts., OH 44143, 

tel. 486-5634.
Registracijos mokestis 15 

dol. (negrąžinamas po gegu 
žės 18 d.). Pilna suma turi 
būti sumokėta iki gegužės 
25 dienos. Čekius rašyti: 
LITHUANIAN SCOUTS 
ASSN., INC.

• KAZIMIEROS 
PRUNSKIENĖS, Lietuvos 
Ministrų Tarybos Pirminin 
kės kalba bus transliuojama 
per viešąsias Amerikos ra
dio stotis penktadienį, gegu 
žės 4 d., 1 vai. p.p.

Tikimasi, kad ji bus girdi 
ma ir per WCPN FM 90.3, 
Tėvynės Garsų radijo prog
ramos stotį. (js)

• Lietuvos Prezidento 
Vytauto Landsbergio pasi
rinkta Beethoven'o devin

toji simfonija laisvės, vilties, 
siekio ir laimėjimo simbo
liu, balandžio 29 d. nuskam 
bėjo Vilniuje po šv. Mišių, 
tarytumei aidu atsiliepiant 
Amerikoje, Kanadoje ir vi
sur. kur lietuvius pasiekė ži
nia.

• CLEVELANDO LEN
KŲ SĄJUNGA balandžio 5 
vienbalsiai priėmė šio turi
nio rezoliuciją.

"Clevelando lenkų sąjun
ga besąlyginiai remia didvy
rišką Lietuvos žmonių kovą 
dėl savo tėvynės laisvės ir ne
priklausomybės. Visam pa
sauliui su nuostaba stebint 
Lietuvos žmonių pasiryžimą, 
lenkai tiesia savo ranką bro
liams lietuviams, užtikrinda
mi, kad šiose sunkiose savo 

Vyr. skautei Paulinai Mašiotienei, pakeltai j paskautininkės 
laipsni, žalią kaklaraištį užriša s. Aldona Miškinienė, stebint v.s. 
Nijolei Kersnauskaitei. Gilumoje - ps. Mylita Nasvytienė, s. Ona 
šilėnienė , kun. s. Gediminas Kijauskas, S.J.

V. Bacevičiaus nuotr.

JAKUBS AND SON
4J-

Laidojimo Įstaiga
Delta E., William J. Sr., 

William J. Jakubs Jr. ir 

Barbara Jakubs Schmidt
Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

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

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

liams pastatyti.

istorijos bandymų dienose, 
mes esame su jumis.” (js)

• DR. ZBIGNIEVAS 
ČUBINSKIS, Jogailos uni
versiteto Krokuvoje garsu
sis tarptautinės teisės moks
lininkas, antradienį, gegu
žės 8 dieną,8 v.v. kalbės 
Baldwin-Wallace universite
to Strozakerio auditorijoje. 
Tema - kodėl Rytų Europo
je žlugo komunizmas, (js)

• DIEVO MOTINOS pa- 
rapija atspausdino informa
ciją apie akciją dėl Lietuvos 
Informacijos lape teikiamos 
naujausios ir svarbiausios ži
nios, Baltųjų Rūmų, senato
rių ir kongresmanų telefo
nai ir adresai, kuriems rei
kia rašyti laiškus.

Keturių puslapių infor
macijos lape, anglų kalba la 
bai glaustai supažindinama 
su Lietuvos istorija ir politi
niais įvykiais.

Ingridos Bublienės įstai
ga atspausdino, anglų kal
ba, vieno puslapio informa
cinį leidinį "Freedom is on 
our agenda!" (js)

• ROMAS DOVYDAI
TIS, Dalton, Pa., atnaujinda
mas Dirvos prenumeratą, pri
dėjo auką 100 dol. Ačiū.

• Dr. ARNOLDAS 
GRUSHNYS, Wichita, at
naujindamas Dirvos prenu
meratą, pridėjo auką 20 dol. 
Ačiū.

• JURGIS IR ROMA 
STUOPIAI, Sharon, Mass., 
atnaujindami Dirvos prenu
meratą, pridėjo auką 25 dol. 
Ačiū.



DIRVA
TELEFONINĖ 

DEMONSTRACIJA

Baltų Laisvės Lyga pra
neša, kad ji skelbia “Telefo
ninę demonstraciją” perduo 
ti prezidentui Bush mūsų vi 
suomenės nuomonę, kad jis 
klaidingai elgiasi Lietuvos 
atžvilgiu.

Prašome kiekvieno lietu
vio skambinti visiems savo 
draugams ir giminėms, kad 
mes ir jie spaustų administra 
ciją Lietuvos labui. Skam
binkite į

White House Opinion 
HOT LINE 1-202-456-7639 

tarp 9 vai. ryto ir 5 v.v. EDT.
Reikalas labai svarbus.

Ilgamečiam Dirvos bendradar
biui, laureatui, tautinės srovės 
veikėjui

VYTAUTUI ALANTUI

mirus, jo žmonai IRENAI, sūnums ir 
visiems artimiesiems reiškiame nuo
širdžią užuojautą.

Vilties Draugijos valdyba
ir Dirva

Brangiam Bičiuliui,

VYTAUTUI ALANTUI

mirus, žmonai IRENAI, sūnums bei 
Jų šeimoms, giminėms ir artimie
siems reiškiame gilią ir nuoširdžią 
užuojautą, dalyvaujame jų netekties 
sielvarte.

Alė ir Stasys 
Santvarai.

A. A.

VYTAUTUI ALANTUI

mirus, žmoną IRENĄ ALANTIENĘ ir 
šeimą nuoširdžiai užjaučiame.

Elena ir Liudas 
Dovydėnai.

Rašytojui, žurnalistui, Antano 
Vanagaičio monografijos autoriui,

VYTAUTUI ALANTUI

iškeliavus į Anapilį, nuoširdžią 
užuojautą reiškiame žmonai 
IRENAI, sūnums, seserims ir kitiems 
artimiesiems.

Margutis

Prašom skambinti bent kar
tą į dieną iki gegužės 30 - 
Gorbačiovo atvykimo die
nos.

Pavyzdys ką galėtų sa
kyti: "I (vardas, pavardė, vieto
vė) feel that president Bush 
has made a grievous mistake 
towards Lithuania in attempt 
ing to appease the soviet hard 
liners. Please, do not give 
Russia most favored nation 
trade status, taxpayer subsi- 
dized loans or agricultural 
goods."

Taip pat skambinkime sa 
vo kongresmanams prašyda 
mi, kad jie pasirašytų kaip 
"co-sponsor" HJR 493, skel 
biant birželio 14 dieną Bal

tų Laisvės diena. Yra labai 
svarbu dabar remti šią rezo
liuciją ir parodyti preziden
tui Bush, kad Kongresas re
mia Lietuvos, Latvijos ir Es 
tijos nepriklausomybės rei
kalą. Dėl tolimesnės infor
macijos skambinkite Liudai 
Avižonienei, tel. (714) 362- 
1472.

ATIDARYTA SĄSKAITA 
ŠVEDIJOJE

Lietuvos Ministrų Tary
bos Pirmininkė Kazimiera 
Prunskienė Švedijoje atida
rė sąskaitą - 
#57201600
Foercnings Bankem A.S. 
Stockholm, 10248.
P.O. Box 5844, Sweden.

Banko prezidentas: M. 
Backelin, tel. (011-46- 
0878) 23151, Fax (011- 
46-0878) 23151.

Planuojama tokią pat sąs 
kaitą atidaryti šiame krašte.

KAZIMIERA 
PRUNSKIENĖ 

WASHINGTONE

Lietuvos Ministrų Tary
bos Pirmininkė Kazimiera 
Prunskienė gegužės 3-4-5 
dienomis viešės Washingto- 
ne. Čia ją globos Juozas 
Kazickas su žmona ir PLB 
vicepirm. Raimundas Kudu
kis su žmona.

Gegužės 3 d. K. Pruns
kienė liudys Europos sau
gumo ir bendradarbiavimo 
komisijoje; gegužės 4, 
penktadienį, kalbės Wa- 
shingtone, National Press 
Club priešpiečiuose ir atsa
kys į žurnalistų klausimus. 
Tikimasi, kad ji taip pat su
sitiks su kongreso ir Baltųjų 
Rūmų administracijos na
riais.

Ministrės pirmininkės 
kalba National Press klube 
bus transliuojama per Ame
rikos viešąsias radijo stotis.

(js)

• STEFA GEDGAU
DIENĖ, LSS Seserijos Vyr. 
Skautininke, balandžio 28- 
29 d.d. lankėsi Torone ir da • 
lyvavo "Šatrijos" Tunto nau
jos vėliavos šventinime ir 
Šv. Jurgio sueigoje.

• KĘSTUTIS IR IZOL
DA ČERNIAI, W. Bloom
field, Mi., atnaujindami Dir
vos prenumeratą, pridėjo au
ką 25 dol. Ačiū.

• A. VALAVIČIUS, Chi- 
cago, III., atnaujindamas Dir
vos prenumeratą, pridėjo au
ką 25 dol. Ačiū.

VLIKO - ELTOS informa
cijos įstaiga Washingtone, 
DC kviečia studento ar vy
resnio amžiaus jaunuolį ar 
jaunuolę atlikti stažą šioje 
būstinėje šią vasarą. Darbas 
tęstųsi tarp dviejų su puse ir 
trijų mėnesių. Skambinkite 
arba rašykite VLIKO-ELTOS 
reikalų vedėjai Janinai Čiko- 
ticnci:

ELTA Information Ser
vice, 1609 Connecticut Avė. 
NW, Suite 400. Washington, 
DC 20009. Tel: (202) 667- 
1980 arba(202) 332-1993.

Jim Edgar ir Šarūnas Valiukėnas.

Edgar ir Valiukėnas vykdo automobilių 
draudimo įstatymą

1990 m. sausio 1 d. Illi- 
nois valstijoje įsigaliojo įsta
tymas, reikalaujantis kiek
vieną savininką apdrausti 
motorvežimius. Šio įstatymo 
gen. asamblėjoje pravedimą, 
o vėliau jo vykdymą veda 
Jim Edgar, valstijos sekreto
rius, Respublikonų 1990 
kandidatas Illinois guberna
toriaus postui. Minimo įsta
tymo autorius ir viso projek
to direktorius - Šarūnas Va
liukėnas, Edgar asistentas.

Šarūnas su Jim Edgar 
dirba atsakingą darbą nuo 
1981 m. Būdamas Vchicle 
Services departmento vice
direktoriumi, Šarūnas paruo
šė planą automobilių regis
tracijos plokštes gaminti Illi- 
nojuje, vietoj jas pirktis iš 
kitur, kur jas gamina kaliniai. 
Nuo 1983 m. Illinojaus 
8,000,000 automobilių ir 
sunkvežimių plokštėmis

Skaitykit ir ptatinkįt 
<D I&V A

• VYTAS IR DALIA 
GRUODŽIAI, Wcstmount, 
Que., atnaujindami Dirvos 
prenumeratą, pridėjo auką 25 
dol. Ačiū.

• ADOLFAS IR ONA 
ŠČIUKAI, Dorchester, 
Mass., atnaujindami Dirvos 
prenumeratą, pridėjo auką 25 
dol. Ačiū.

• RIMANTAS GLEM- 
ŽA, Baltimore, Md., atnau
jindamas Dirvos prenumera
tą, pridėjo auką 25 dol. Ačiū. 

A. A.

Mirė mūsų kaimynas Aukštoje 
Fredoje, draugas iš Kauno "Aušros",

VLADAS ŠIMOLIŪNAS

Nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną 
STASĘ ir visą šeimą.

Aldona (Gimbutaitė) ir 
Antanas Adomėnai.

Jurgis ir Stasė Gimbutai.

aprūpinami iš Decatur miesto 
invalidų draugijos. Tų 
plokščių gamyba duoda apie 
70 asmenų darbą invalidams, 
kai kitų atveju jiems mokėtų 
valstijos šalpa. Tokiu būdu 
iki šiol sutaupyta valstijai 
virš $10,000,000. 1985 m. 
Šarūnas buvo pakeltas į 
aukštesnes pareigas - Edgar 
štabo nariu ir specialių pro
jektų direktorium.

Šarūnas gimęs Vokieti
joje 1948 m. Jo tėvai lietu
viai, gimę Lietuvoje, Mečys 
ir Eleonora. I JAV Valiukė
nų šeima atvyko 1951 m. Ša 
rūno jaunesni broliai (Dai
nius ir Gintaras) gimę Vokie
tijoj, o sesuo Rimvydą ir bro
lis Arvydas gimę Chicagoje. 
Šarūnas baigęs University of 
Chicago bakalauro laipsniu, 
masterį įgyjęs Sangamon 
Statė University. Šarūnas 
yra baigęs Chicagos aukš
tesniąją lituanistinę mokyklą. 
Priklauso Neo-Lithuania 
Korporacijai, jos filisteris.

Jim Edgar užaugęs ryti
niame Illinojuje, Charleston 
miestelyje. Jo pažintis su 
Šarūnu prasidėjo 1972 m., 
kai jie drauge dirbo gen. 
asamblėjos Resapublikonų 
štabe, ir laisvalaikiu lošdavo 
tenisą (dažniausia Edgar lai
mint). Edgar teigia, kad Ša
rūnas buvęs pirmas lietuvis, 
kurį jis pažines. Vėliau jis 
sutikęs daug lietuvių, o dabar 
jau žinąs ir Lietuvą. Su ma
lonumu stebis jos žygį į pilną 
nepriklausomybę.
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