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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Kas buvo blogai?
Apie demonstracijų menkas pasėkas

Vytautas Meškauskas

gyventojams, na - ir Gorba
čiovui, įsileidusiam užsienio 
korespondentus stebėti per
mainas mūsų krašte. Šiek 
tiek ir išeivijai.

Kiekvienoje veikloje pa
sitaiko klaidų. Apie jas tu
rėsime ilgai ginčytis. Kal
bant tik apie pačias demons - 
tracijas, reikia išsiaiškinti jų 
tikslą. Jei buvo norima at
kreipti dėmesį į Lietuvos pa
dėti, jos turėjo būti rengia
mos prieš pat Gorbačiovo at
vykimą, nes, sykį atvykęs , 
jis monopolizavo medijos 
dėmesį.

Mes pradėjome demons
truoti penktadienį po pietų, 
kada praktiškai visi nutari
mai jau buvo padaryti. Jie 
buvo geriau ir išsamiau su
kritikuoti įvairių kolumnis- 
tų - kaip pav. N.Y. TIMES 
Richard Perle ir A.M. Roscn- 
thal, - negu trispalvės mosi- 
kavimu, parodytu kelias se
kundes televizijos ekranuo
se. Iš viso, tokios demons
tracijos turi būti rengiamos 
iš anksto susitarus su TV 
stotimis.

Tai veda prie minties 
apie apmokamus skelbimus 
per TV programas. CNN 
vieną dieną pranešė, kad 
"viena lietuvių grupė, pasi
vadinusi Lithuanian World 
Community", paruošė tokį
- pradedant Stalino fotogra
fija ir baigiant pirmininko 
kalba. (Nežinau, ar jis bu
vo kur rodomas, bet jei ne
- ačiū Dievui!)

Jei norima atkreipti dė
mesį į blokadą, būtų gal ge-

Antanas Dundzila labai 
gerame pereito Nr. reporta
že apie demonstracijas Wa- 
shingtone vienoje vietoje pa 
tetiškai klausia:

"Dieve, kad kas iš prezi
dentūros patarėjų būtų tų kal
bų pasiklausę ... Dieve, kad 
koks angelas būtų Tau prane
šęs kankinamų lietuvių, lat
vių ir estų norus. Deja, kaip 
kad įvykiai vėliau įrodė savai
tės bėgyje, lietuvių, latvių ir 
estų balsai neina nei į prezi
dentūrą, nei į dangų ... Ką 
mes darome blogai??? Kas 
galėtų tą mįslę mums atspė
ti???"

Klausimai retoriški. Sau
jelė emigrantų negali pakeis
ti pasaulio raidos. Tiesa, be 
Amerikos žydų pagalbos Iz
raelis neegzistuotų. Tačiau 
jų šiame krašte yra 9 milijo
nai.

Palygino Izraelį su Lie
tuva tą patį ketvirtadienio 
vakarą ir P. Buchanan per 
CNN Crossfire. įsivaizduo
kime, sakė jis, kad Lietuvo
je sovietai nužudytų 7 lietu
vius ir 700 sužeistų - kaip 
atsitiko vieną dieną Izrae
lyje, - koks triukšmas kiltų 
Amerikoje! Kongresas tik
rai nutrauktų prekybinius 
ryšius su Sovietija. Betgi 
šiuo atveju veiksmas vyko 
Izraelyje, nužudyti buvo 
arabai ir Kongresas ... nieko 
nedarė. Atseit, politikoje ne 
visados elgiamasi pagal mo
ralų ir teisingumą.

Prieš kokius metus nie
kas tokio palyginimo nebū
tų daręs. Lietuva buvo už
miršta, o dabar visi apie ją 
kalba. Kreditas už tai dau
giausia priklauso Lietuvos (Nukelta i 2 psl.)

Kaliforniečiai Juozas Dėdinas, Virailijus Kasperavičius su 6 pėdų smaugliu ir Aleksas Kaspera
vičius gegužės 31 d. demonstracijoje Los Angeles mieste.

Prisimenant žiauriuosius birželio išvežimų j Sibirą aukas, klaipėdiečiai susirinkę prie žuvusioms 
už laisvę paminklo sudėjo gėles ir uždegė žvakes ...

Gintės Damušytės pranešimas iš Kopenhagos

Lietuva žmogaus teisių konferencijoje

Kopenhaga, 1990.VI.9 LIC.
Vakar Estijos. Latvijos ir 

Lietuvos respublikų užsie
nio reikalų ministrai kalbėjo

apie Pabaltijį ir Helsinkio 
procesą, specialiai sušaukto
je spaudos konferencijoje 
Bella Center, kur vyksta CS 
CE (Conference on Sccurity 
and Cooperation in Europe) 
konferencija - praneša LIC 
iš Kopenhagos.

I JAV globojamą Pabal
tiečių pasaulinės tarybos 
spaudos konferenciją, kurią 
suorganizavo ir pravedė Pa
saulio Lietuvių Bendruome
nės atstovė Gintė Damušy- 
tė iš Lietuvių Informacijos 
Centro, suplaukė pusantro 
šimto su viršum korespon
dentų ir delegatų. Dalyvių 
skaičius net viršijo susirin
kusius į prieš porą dienų 
įvykusią JAV Valstybės se
kretoriaus J. Baker spaudos 
konferenciją! Pažymėtina 
ir tai, kad žengiant į audito
riją ministrus sutiko Islandi
jos delegatas, kuris kiekvie
nam jų perdavė Islandijos 
užsienio reikalų ministro 

Jon Baldvin Hannibalsson 
asmeniškus linkėjimus ir įtei • 
kė konferencijos atidaryme 
jo pasakytos kalbos kopiją.

įžanginį žodį tarė JAV 
delegacijos narys estas Mai- 
do Kari, delegacijoje įtrauk
tas kaip visuomeninės orga
nizacijos atstovas. Latvis 
Gunars Meierovics, Pasauli
nės pabaltiečių tarybos pir
mininkas, perskaitė šios išei
vijos koalicinės grupės pa
reiškimą, akcentuojantį tris 
pagrindinius pageidavimus 
CSCE nariams:

1. Pripažinti de facto Pa- 
baltijų kraštų vyriausybes;

2. Pasmerkti ekonominę 
blokadą Lietuvoje ir raginti 
TSRS ją nuimti;

3. Iškelti ir paremti Pabal 
tijo kraštų dalyvavimą Helsin • 
kio procese.

Estijos užsieno reikalų 
ministras Lennart Meri davė 
istorinę Pabaltijo apžvalgą, 
išryškindams šių trijų valsty- 

(Nukelta į 6 psl.)
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JAV prekyba ir Lietuva, stovis šiandien. - Jelcino faktorius. 
---------------- - Dar apie Prunskienę ir Lozoraitį. --------------

Svarstant kaip JAV galė
tų padėti atgauti nepriklauso
mybę, daugumas sutaria, kad 
ūkiniai. Konkrečiai - neduo
dant sovietų gaminiams "di
džiausio palankumo" privile
gijos juos apmuitinant. Tos 
privilegijos iš 150 dabar eg
zistuojančių nepriklausomų 
kraštų, neturi tik 15. Jau 
vien dėlto, kaip pripažino 
pats Gorbačiovas, sovietams 
labai knieti tą privilegiją gau
ti. Didelės praktiškos reikš
mės JAV prekyboje su sovie
tais ji nesudaro. Ateityje, 
aišku, sovietų pramonei at- 
kutus, ji turėtų didelę reikš
mę. Pavyzdžiui, už tekstilės 
gaminius sovietai turi mokėti 
pagal 1929 m. tarifą 40- 
83,5% jų vertės muitą, o už 
šachmatų figūras 35%. Gavę 
"didžiausią palankumą" jie 
mokės muito tik 3,4-16% jų 
vertės už tekstilės gaminius 
ir 3,5% už šachmatus.

Pykstame ant prezidento 
Busho, kad jis atsisakė tą di
džiausio palankumo principą 
susieti su sovietų elgesiu 
Lietuvoje. Tai dar gali pada
ryti Kongresas. Pvz. birželio 
7 d. Atstovų Rūmai priėmė 
Export Facilitation Act, ku
riuo sumažinama kontrolė 
eksportui į Sovictiją ir Rytų 
Europą kompiuterių ir kt. pa
žangios technologijos daly
kams. Tas įstatymas įsiga
lios tik, jei sovietai žmogiš
kai elgsis Lietuvoje. Jei jis 
tokia pat forma praeis ir se
natą, Baltieji Rūmai žadėjo jį 
vetuoti. Atstovų Rūmai aktą 
priėmė 312 prieš 86 balsais.

Prezidentas mano, kad su 
sovietais reikia elgtis gra
žiuoju, jiems iš anksto negrą- 
sinant, tikint, kad jie atsily
gins tuo pačiu. Toks pasiti
kėjimo pareiškimas Gorba-

Kas buvo blogai?
(Atkelta iš 1 psl.) 

riau jei keliom sekundėm 
televizijos ekranuose pasiro
dytų kokia žinoma asmeny
bė - kaip pav. Nausėdaitė 
(Ann Jillian), - ir paklaustų: 
"Mr. Gorbačiovai, kodėl 
badu marini Lietuvos vai
kus?". Toji blokada ameri
kiečiams visai nesupranta
ma ir galėtų patarnauti jų 
nuotaikų paveikimui. Tai 
supranta patys sovietų pro
pagandistai Amerikoje - 
kaip pav. V. Pozneris, - ku
ris kur tik gali aiškina, kad 
blokada tai ne blokada, bet 
tik ’racionalizavimas ...'

Kaip ten buvo, pastan
gos tikrai buvo gražios, o 
Antanui Dundzilai reikia pa 
dėkoti ir už kritišką žvilgs
nį.

čiovui turėtų sustiprinti jo 
pozicijas namuose. Bushas 
prekybines lengvatas susiejo 
su tik sovietų emigracijos įs
tatymo priėmimu. Tas įsta
tymas turėtų leisti išvažiuoti 
iš Sovietijos, kaip praktikuo- 
jama visose civilizuotose 
šalyse. Sovietijos parla
mentas tokį įstatymą svarsto, 
bet jame vis dar yra nuosta
tas, kad leidimas gali būti 
laikinai neduodamas, jei jis 
susijęs su sovietų saugumo 
reikalais 'iki tada, - kai są
lygos, neleidžiančios išva
žiuoti, išnyks'. Praktiškai vi
sas klausimas sukasi apie žy
dų emigraciją į Izraelį.

Nepaisant prekybos 
lengvatų priklausomumo nuo 
to fakto, Gorbačiovas pas
kutinėm dienom grąsino, kad 
jis neleis Sovietijos žydams 
važiuoti į Izraelį, jei tie ten 
bus apgyvendinami teritori
jose, kurios tik po 1967 m. 
karo buvo Izraelio okupuotos 
kaip vakariniame Jordano 
pakraštyje, Gazos juostoje ir 
rytinėje Jeruzalėje. Kitaip 
sakant jis pats kenkia preky
binių lengvatų gavimui, no
rėdamas šiuo metu užsitar
nauti arabų simpatijų. K. 
Prunskienė pirmadienį atvy
ko į Maskvą tartis dėl bloka
dos panaikinimo su premjeru 
Ryžkovu.

• ••
Jei iš Vakarų pagalbos 

laukti sunku, iš Rytų atėjo 
viltis. Ne tik atskiros sovietų 
respublikos, bet ir pati did
žiausia iš jų - Rusija - nori 
atsikratyti Sovietų Sąjungos 
jungo, savo interesus Lietu
voje ir kitose respublikose 
apsaugodama sutartimis su 
jomis. Dabartinis tarybinės 
Rusijos Aukščiausios Tary
bos prezidentas Boris Jelci
nas net prasitarė pasirašysiąs 
taikos sutartį su Japonija, ati
duodamas jai Kurilų salas, 
kurias pagrobė Sovietija ir 
paskyrė kaip Kalingrado sritį 
Rusijos respublikai. Toks 
ėjimas galėtų atnešti japonų 
ūkinį bendravimą.

Sunku įsivaizduoti So
vietų Sąjungą be Rusijos, bet 
apie tos likimą Jelcinas ne
suka sau galvos. Kol kas jis 
reikalauja, kad Rusija tvar
kytų savo ūkį, kuris duoda 
91% visos Sovietijos naftos 
ir uždirba 80% visos sovie
tijos užsienio valiutos. So
vietų Sąjungai kurios likvi
dacijos jis nereikalauja, Jel
cino Rusija deleguotų tik gy
nybos reikalus.

Birželio 8 d. Rusijos AT 
priėmė rezoliuciją, kad joje 
negalioja sovietų įstatymai, 
kurie prieštarauja pačios Ru
sijos įstatymams. Panašiai 

jau 1988 m. apsisprendė es
tai, tačiau Rusijoje už tai pa
sisakė tik 544 iš 1060 depu
tatų, o konstitucijos pakeiti
mas reikalauja 2/3 visų bal
sų. Tokiu būdu, teisiškai 
žiūrint, tai lieka tik mažos 
daugumos pageidavimas. 
Gorbačiovas pareiškė, kad jis 
esąs 100% tikras, kad toks 
nuostatas nepraeis, nors iš 
principo jis pats yra už didelį ■ 
atskirų respublikų savaran- : 
kiškumą.

Nėra abejonės, kad to- i 
kios nuotaikos pačioje Rusi- • 
joje padeda Lietuvos bylai, ; 
Kalbant apie ne tik Rusijos : 
bet ir visos Sovietijos pažiū- ; 
ras į Lietuvos nepriklauso- ; 
mybės reikalavimus, įdomių 
davinių patiekia pačios So
vietijos visuomenės nuomo
nės tyrinėjimo centro apklau
sas. į klausimą, ar reiktų pa
vartoti ginklus "tvarkai Lie
tuvoje įvesti "f 60% griežtai . 
atsakė, kad ne. 57 procentai 
sovietų mano, kad derybos 
su Lietuva pakeltų SSSR 
prestižą užsieniuose. 33% 
net mano, kad SSSR tarptau

tinės pozicijos net sutvirtėtų, 
jei Lietuva iš jos išstotų, o 
31%, kad sumažėtų, liku
siems neturint savo nuomo
nės.

Pereitam Nr. pacitavom 
RESPUBLIKOS pranešimą 
apie premjerės Prunskienės 
santykius su S. Lozoraičiu.

1. Kai kam suabejojus to 
pranešimo tikslumu. RES
PUBLIKA gegužės 25 d. nr. 
paskelbė stenogramą, kurioje 
užfiksuotas Prunskienės pa
reiškimas. Jis skamba:

"Man dabar taip labai 
keistai nuskambėjo pono Lozo
raičio pavardė. Pirmiausia 
paklauskime, ar pono Lozorai
čio tarnyba pripažino Lietuvos 
Nepriklausomybę. Jeigu norite 
žinoti, aš sakiau: Kodėl M. 
Gorbačiovas turi būti entuzias
tas, pirmas pripažindamas 
Lietuvos nepriklausomybę, kai 
kitos valstybės to nepadarė. 
Tai Washingtone aš labai 
nenorėjau, kad kas, atsistojęs 
paklaustų, kodėl prezidentas 
Bushas turi būti tas entuzias
tas kuris pirmasis pripažintų 
Lietuvos nepriklausomybę ir 
jos vyriausybę, jeigu šito nepa
daro ponas Lozoraitis. Aš ne-

RITA MATAS - Broker - G.R.I. - C.R.A. 
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■ Iš kitos pusės
Lietuvoje atgimimui prasidėjus, pasireiškė ryšių su 

nepriklausomybės laikotarpiu nostalgia. Brangūs pa
sidarė ne tik asmenys, bet ir daiktai - kaip ... automo
biliai ir jų vairuotojai. Štai dėl blokados visai sumažė
jusiam LIETUVOS RYTE (vos keturi Dirvos formato 
puslapiai) skaitau: VISŲ LIETUVOS PREZIDENTŲ VAI
RUOTOJO ANŪKĖS, KNYGNEŠIO PROANŪKĖS IŠPA
ŽINTIS.

Jau J. Paleckis rado reikalą pasigirti:
'Tos pačios dienos rytą, dešimtą valandą prie 

mūsų kuklaus buto Lelijų gatvėje sustojo Juodas 
prezidento 'Llnkolnas". Už vairo - Jonas Abeltinis, 
vežiojęs visus tris Lietuvos prezidentus. Užvakar 
Jis nugabeno iki sienos Smetoną bet kategoriškai 
atsisakė važiuoti su Juo toliau ..." 
Abeltinis tačiau ižvežė tą Aukščiausios Tarybos pir

mininką. Vežiojo po Rusiją ir su "Biuiku" 1944 metais 
atvežė atgal į Lietuvą. Iš Paleckio karo meto užrašų 
atrodo, kad šoferis buvo geriau aprūpinamas už smul
kius partijos pareigūnus.

Vairuotojo anūkė Rasa Pakalkienė studijavo Vilniu
je architektūrą. 1976 metais ji kartu su keturiais drau
gais buvo liudininkė, kaip vienas iš jų šposams pašto 
įstaigoje naktį nukabino Lenino bereljefą. Netikėtai su 
sitikus su milicija, tas bereljefas iškrito iš rankų ir su
dužo. Tam vaikinui buvo iškelta byla už 'piktybinį chu
liganizmą’. Rašo Rasa:

"Man buvo 18 metų, kai mane pakvietė į Saugu
mo rūmus ir pasakė: Jei tu ir toliau nori studijuoti ar
chitektūrą, turi mums padėti. Aš atsakiau: Ne, aš ne
noriu studijuoti architektūros. Gerai supratau, kad 
mano žodžiai lemtingi - atsisakiusi jiems tarnauti, 
šioje supervalstybėje ateities aš neturėsiu (o ką Jau 
kalbėti apie važiavimą į užsienį!). Man buvo baisu, 
kai karininkas su vešliais Juodais ūsais (nežinau Jo 
pavardės ir nebepažinčlau Jo - atmintyje liko tie Juo
di ūsai) kalbėjo: "Gaila, kad dabar ne Stalino laikai 
..." (vm)

kritikuoju pono Lozoraičio, bet 
čia susišaukjanti su kaž kuo 
pozicija, ir mes nesikonsulta- 
vom nei Washingtone, nei to
liau. Aš esanti nepatikima ir 
laikina vyriausybės vadovė, 
kurią netrukus reikės griauti, 
nes kiti, patikimieji, ateis į 
valdžią, jeigu norite žinoti 
atvirai.

V. Landsbergis: Atleiskite, 
o kieno čia mintis?

K. Prunskienė: Tik min
tys, kurios įterptos i kai kurias 
tarnybas užsienyje, Atsiprašau, 
kad viešai pasakiau."

RESPUBLIKA tuos žo
džius palydi klausimu: tai 
kam atstovauja ponas Lozo
raitis - Lietuvai (tai yra, 
mums) ar Lietuvos vizijai 
(tai yra, sau). Mums tai pri
mena Vliko kovą su Diplo
matais. Beje, Lietuvos di
plomatijos šefas užsieniuose 
yra dr. S. Bačkis, reziduojąs 
Prancūzijoje, o ne Lozoraitis, 
Autoritetingas komentaras 
tikrai nepakenktų.

• ••

Tuo tarpu Maskvoje vy
riausybės planas pradėti di
dinti kainas pasirodė toks ne
populiarus, kad dabar galvo
jama palikti senas kainas pa
grindiniam maistui, kaip 
duonai, bet leisti kilti kainom 
mažiau būtiniems dalykams. 

Pav. pigiausia mėsa su kau
lais ir toliau kainuotu 2 rub. 
už kg., bet už geresnę mėsą, 
kainos nebus kontroliuoja
mos.

Dalinant sklypus Kirgizi
jos tarybinės respublikos Oš 
mieste, kirgizai protestavo 
prieš žemės davimą uzbe
kams, Riaušės persimetė ir 
kitus miestus. 107 žmonės 
buvo užmušti, 436 sužeisti, 
500 namų sudeginta.

KURSE

ANESTHETIST 
CRNA

Full-time position available in 7 
M.D., 9 CRNA grouo suoplying an- 
eslhesia services ai Underwood- 
Memorial Hospital, Woodbury, NJ. 
Anesthesia services include all ser
vices exceplopen heart surgery. 
Comoelltive salary. Fringe benefits 
include pension, heallh care, lite in-

I surance, & disability insurance.
I Persons interested in this position

please send C.V. lo:
ARG Aneslhesia Assoc, P.A.

P.O. Box 745, VVoodbury NJ 08096 
or call Anthony R. Giorgio, M.D. 

1-609-845-0100 ext23Š7

PRESS WORKER$/Web Otfset 
Oulslanding oooiv for oualified 
press ooeralors with a min. ot 3 vrs. 
exp. o* aualitv pr inling. We offer:
• Excellenl oav& bnffs.
• Fuliy re-eouipoed piant wiih 12 

Goss communilv units, 2 SSC 
folders; in-line Irimming.

• Low-living cosl area in semi-ru- 
ral western Pa. near Pitlsburgn.

We need exoerience in.
• Communilv presses, 2 vrs. mm.
• F ull color publica I ions or in! ing
• Shorfer runs, lot s oi make ready
• In-line gluing-irimming

Wriie to Gatewav Press, Ine. 
610 Beaftv Rd. Monroeville, Pa. 

15146or call 412-856-7400
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Lietuviu demonstracijos Washingtone apmąstymas
D r. Antanas Butkus

Kiek esame skolingi
Užsiverčia keturiasde- 

šimtdcvintasis Baisiojo Bir
želio sukakties metų lapas. 
Nuo tąsyk, kai nakties glū
dumoje literaliai iš namų pa 
grobtieji -be dėmesio ligo
niams, seneliams, vaikams, 
- autobusų ir sunkvežimių 
vilkstinėmis buvo gabenami 
į traukinių stotis ... kai bai
mėj, nežinioj, terore ir lauki
me susiliejo naktys ir dienos 
... Kai (jau esą, bet dar neži 
ną to, tremtiniai ...) gyvuli
nių vagonų cšalonais paju
dėjo grąsiai kelionei iš tėvy
nės į nežinią ... be žodžio 
apie likusiuosius ir tuščius 
namus ... Staiga totaliai nu
žmoginti tarytumei baisiausi 
nusikaltėliai, teroru ir gink
lu saugomi ... be teisės būti 
žinomi ... klausti ar žinoti...

1941 metų birželio 14-ji 
buvo pradžia pasikartosian
čių Tautos trėmimų. Amži
no įšalo žemėje, Sibiro tai
gose, Gulaguose ir baugiose 
kalėjimų sienose slypėsian
čių šiurpių duomenų istori
jai neišsakomo okupanto 
žiaurumo, pilnai neatpasako- 
jamos skriaudos silpnesnia- 
jam, žmogui ir Tautai... pa
siskirstytų ‘sferų’ ir Geleži
nės Uždangos saugume.

Šiapus jos - ncplanuotoj 
išeivijoj tautos dalis nepra
randanti vilties, nežiūrint 
kad pagelbos ir teisybės ieš
kojimo šauksmas pastoviai 
dužo į laisvojo pasaulio ledi-

Clevelandiečiai laukia demonstracijų pradžios VVashingtone. Iš kairės: E. Nainienė, T. Urbaitienė, 
A. Liutkus, p. Čepulienė ir L. Čiurlionienė. D. Vodopalienės nuotr.
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ną "Tai mūsų neliečia" sieną 
... ir ‘nuraminimui’ vis iš 
naujo pakartojami užtikrini
mai be akcijos ...

Pirma realia proga - ver
gavusi Tauta įžiebė savąjį 
Laisvės Žiburį!

Pirma proga buvo jau su 
sigrąžinla fragmentinė dalis 
tautiečių palaikų, tremty už
merkusiųjų akis. Kiek daug 
jų liks nesurastų ... neatžy- 
mėtuosc kapuos ... neaplan
komų, nors nepamirštų ... 
ne po savo tėvynės dangu
mi ... Kas išsakys visų jų 
kančias, nuoskaudas ... ir 
atskaitos pareikalaus? ...

Pavergta Tėvynė atsisakė 
toliau nešti vergijos jungą. 
Dovydas prieš Galijotą ... 
O laisvasis pasaulis ir šian
dien dar nedrįsta atvirai at
sistoti silpnesnių, nors ir tei
sių pusėje.

Čia prasideda MŪSŲ 
darbas. Esame laisvi, pajė
gūs, sugebą. Turime daug 
įtakingų draugų ir principin
gų šalininkų, dirbančių už 
laisvą ir tiesą. Yra tik vie
nas kelias: visomis jėgomis 
ir priemonėmis baladotis į 
laisvojo pasaulio ir galingų
jų sąžinę, kad būtų atstatyta 
padarytos skriaudos ir už
kirstas kelias jų pakartoji
mui. Be pertraukos, be su
stojimo, be abejonės Lais
vos Lietuvos ateitimi!!!

Pavieniui ir organizuotai 
- te neužsidaro senatorių ir

Švedų mokslininkas Vm. 
Agrell'o rašo, kad kaip žmo
nių tarpusavio santykiuose, 
taip vis dėlto ir tarptautinėje 
politikoje daug svarbiau va
dovautis TEISE IR PADO
RUMU, NET JEIGU DĖL 
TO GALI IR NUKENTĖTI 
SAVOSIOS VALSTYBĖS 
INTERESAI. Dešiniojo 
sparno kolumnistas Vm. Sa- 
fire (Plain Dealer) rašo, kad 
kai individas pasidaro politi 
nis opazicijonierius, jis ar ji 
išlaukiniam pasaulyje laiko
mi didvyriais: Sakharovas 
ar Mandella sujaudina pa
saulio sąžinę. Bet kai pa
vergta tauta atsiduria opozi
cijoje, jos pasipriešinimas 
priespaudai darosi "pasaulio 
nepastovumas". Toji tauta 
apkaltinama grėsme stabilu
mui.

Dėl šios priežasties, tur
būt, ir JAV prezidentas 
Bush dabartinėje Viršūnių 
konferencijoje tik pašnabž
domis teištarė Lietuvos var
dą ir kėlė jos problemas dėl 
sovietų žiaurios blokados 
(vykdomos Gorbačiovo įsa
kymu), kai tuo pat metu vi
saip pataikaudamas, ir net 
su nusižeminamčiu nuolan
kumu, gyrė Gorbačiovą ir 
kėlė jo "atsiektus laimėji
mus" Rytų Europos tautų 
išsilaisvinime.

kongresmanų durys, te nesu
stoja skambėję telefonai, te 
nclengvėja paštų siunta, te 
aidi visas pasaulis vis tuo pa 
čiu šauksmu - prašymu - rei 
kalavimu: LIETUVA TURI 
BŪTI LAISVA!

Tiek esame skolingi tiem 
kurie iškentėjo Baisiojo Bir
želio pasėkas, kurie niekad 
nebematys savosios Tėviš
kės dangaus, tiems - kurių 
šeimos ryšiai nutraukti liko, 
kaip ir tiems, kurie vergijos 
pančius numest išdrįso — 
mažiau iš mūsų jie nesitikė
jo ir nelaukia. Tai mūsų 
moralinis įsipareigojimas ir 
pareiga Tėvynei.

Pirmą konferencijos die
ną lyg prilipęs prie TV ekra
no per CNN stotį stebėjau 
vykstančias ceremonijas 
Washingtone. Suspausta šir
dim ir pykčio apimtas nega
lėjau suprasti JAV preziden
to elgesio - kodėl jis tai da
ro ir kokių JAV interesų sau
gojimas verčia mūsų prezi
dentą išsižadėti teisės, ir gal 
padorumo, taip garbinant 
žmogų, kurio kieta letena 
tuo pat metu laiko žiauriai 
prispaudusi teisėtos laisvės 
trokštančią mūsų protėvių 
tautą.

Tą pat vakarą iš Cleve
lando - su skautų labai ge
rai organizuota grupe, - au
tobusu išvykome į Washin- 
gtoną. Kelionė ilgoka, o au 
tobuso spyruoklės tai ne li
muzino, ypač per duobėtą 
Pcnnsylvanijos greitkelį. 
Net ir ilgai po vidurnakčio 
neėmė miegas, nes vaka
rykščiai TV vaizdai iš pir
mos konferencijos dienos 
vis stovėjo prieš akis. Kiek 
nusiraminęs prisiminiau, 
kad šioje konferencijoje 
Gorbačiovui svarbiausias 
tikslas yra prekybos sutartis 
su JAV, kurios pagalba jis 
tikisi pertvarkyti sovietų 
ekonomiją ir integruoti ją į 
pasaulinę ekonomiją. Jis 
tikisi gauti palankių tarifų 
statusą. Gorbačiovui reikia 
investicijų, technologijos ir 
paskolų atstatyti sovietinę 
pramonę ir žemės ūkį, kad 
tuo aprūpintų žmones, ku
rie jau stovi ant maisto sto
kos slenksčio.

Ligšiolinė Gorbačiovo 
taktika buvo sukelti žmonė
se didelį nepasitenkinimą ir 
jį malšinti, įtaigojant peres
troikos pagalba pagerinti 
žmonių būklę. Šiuo metu 
krizė jau visuose frontuose: 
komunistinės politinės siste
mos žlugimas, Rytų Euro
pos bloko išsivaikščiojimas, 
visa eilė ekonominių sunku
mų ir dėl to kylantis nepasi
tenkinimas. Visa tai rodo, 
kad senojo rėžimo sugriuvi
mas vyksta sparčiau, negu 
kad būtų galima jo vietoje 
ką nors stabilesnio sulipdy
ti.

Krizės dar paaštrėjo Gor
bačiovui išvykus Washingto- 
no konfercncijon, kai nauji 
vyriausybės ekonominiai 
planai sukėlė vartotojų aliar
mą dėl gręsiamų kainų kili
mo. Gi laisvos rinkos advo
katai tvirtina, kad dabarti
niai planai numato per ilgą 
laiko tarpą laisvajai rinkai 
įvesti, kad reikia dar radika
lesnių reformų, kurios be 
abejo sukels dar didesnius 
neramumus, vedančius į 
chaosą.

Iš kitos pusės - Yeltsin, 
dabar naujai išrinktas Rusi
jos respublikos vadas, yra 
daug didesnė problema Gor
bačiovui negu prez. Bush, 
nes pirmasis yra ten pat, 
Maskvoje.

Buvęs artimas A.D. Sak- 
harovo draugas ir Rusijos 
respublikos deputatas S.A. 
Kovalyov tvirtina, kad Va
karų valstybių nenoras pri
versti Gorbačiovą suteikti 
Lietuvai nepriklausomybę 
yra didelė klaida. Be Vaka
rų spaudimo Gorbačiovui 
yra lengviau patenkinti sa
vo partijos aparačikus ir ka
riuomenę, bet tai daryda
mas Gorbačiovas slenka vis 
toliau ir toliau nuo to, ko 
žmonės iš jo tikėjosi.

Gorbačiovas pasiryžta 
veikti visados per vėlai, tad 
atrodo, kad jis iš tikro nesu
geba vadovauti, o tik prisi
taikyti. Žingsnis po žings
nio Gorbačiovas atsilieka 
nuo tų idėjų, kai atrodė, 
kad tom idėjom jis pats va
dovavo, ar bent manė, kad 
vadovauja.

Penkis metus Gorbačio
vas darė bandymus su eko
nomija, bet vis su pusiau- 
rcikšmėmis priemonėmis. 
Rusijoje jis suteikė žmonėm 
beveik laisvus rinkimus, bet 
pats pabijojo jais pasinaudo 
ti ir savo sukurtame, stipria
me prezidento poste jis atsi
sėdo be visuotinų rinkimų. 
Neturėdamas žmonių man
dato jis bijo tų naujų prezi
dento galių panaudoti, kad 
prastumtų efektingas ekno- 
mines reformas, vietoje to 
tebevartodamas, kaip minė
jome, pražūčiai lemtas pseu 
doreformas laisvajai rinkai 
įvesti.

Buvo paradoksas - kai at 
rodė, kad Gorbačiovo val
džia stiprėja, jo politika vis 
labiau bankrutavo. Nesuge 
bėjimas užblokuoti Yeltsi- 
n'o Rusijos prezidento pos
tui aiškiai rodo dar vieną 
Gorbačiovo įtakos silpnybę.

Politinė įtampa sovietuo
se yra tokia didelė, kad šis 
Gorbačiovo susitikimas Wa 
shingtone gali būti jam pas
kutinis, rašo Tarptautinių 
studijų direktorius S. Scsta- 
novich (NY Time, 5.31.90) 
Per penkis metus Gorbačio
vas bandė išlaikyti balansą 
tarp konservatorių ir libera
lų, kiekvieną iš jų įtikinėda- 
ms, kad jis yra geriausia ga
rantija antros pusės ekstre
mizmui atremti. Gorbačio
vas dar ir dabar tebesilaiko 
iliuzijos reformuoti komu
nizmą, kuriuo nei liberalai, 
nei konservatoriai nebetiki.

Rusijos vartotojų panika 
labai pakenkė Gorbačiovo 
vyriausybei. Per pastaruo
sius 6 mėnesius jo patarėjai 
bandė įvesti planus kaip ra
dikaliai pakeisti ekonominę 
sistemą ir vis nedrįso, įves
dami tik minimalias patai
sas, kurių jau niekas nebere 
mia, nes jos nėra sėkmingos 
Vėliausios ekonominės re
formos bandyme, duonos 
kainos pakilimas pasidarė 
jau ir jo politinė problema.

Dabar atrodo, kad sovie-

(Nukelta i 4 psl.)
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Demonstracijos 
apmąstymas...

(Atkelta iš 3 psl.) 
tuose nebėra institucijos, ku
ri sugebėtų pravesti sėkmin
gas reformas, reikalingas 
laisvos rinkos įvedimui, kas 
kelia paralelinį klausimą - 
kas turėtų valdyti, kas turi 
politinį įgaliojimą įvesti la
bai skausmingas reformas, 
reikalingas laisvos rinkos 
įvedimui?

Iki šių metų pradžios 
Gorbačiovas įtikinėjo, kad 
nėra jokios alternatyvios jė
gos perimti iš jo valdžią. 
Dabar situacija pasikeitė. 
Demokratinė opozicija da
rosi vis stipresnė ir tą savo 
jėgą ji įtikinančiai rodo rin
kimuose. Ji turi ir gerų va
dų. Gorbačiovo opozicija 
geriau supranta, kad norint 
Sovietų Sąjungą valdyti rei
kia turėti politinę koaliciją, 
kurios Gorbačiovas nebetu
ri. Eilė žmonių dar visai ne
senai galvojo, kad bet kokia 
grėsmė Gorbačiovui būtų 
katastrofiška, nes tuomet 
viskas priklausė nuo jo. Da
bar tie patys žmonės jau pra
dėjo svarstyti, koks bus gy
venimas po Gorbačiovo, ar 
bent po to, kai Gorbačiovas 
liks tik biurokratas be jo
kios įtakos į valdžią.

Laimingai atvykome į 
Washingtoną ir net per anks 
ti iki demonstracijų, tad mū
sų malonus šoferis pavežio
jo po centrą, paaiškindamas 
įvairias įžymybes.

Prieš Kapitolių rinkosi 
minios lietuvių. Matėsi tau
tiniais rūbais pasipuošusių 
šaunių lietuavaičių, unifor
muotų skautų ir kitų. Nuo
taika rimta, kažko laukianti. 
Diena nepaprastai graži - 
jokio debesėlio danguje, o 
jam tikrai derėjo verkti, ar 
bent užsirūstinti dėl čia 
vykstančių mums nesupran
tamų kurijozų - pagarbiai 
sutinkamas mūsų tautos bu
delio įpėdinis ir dabartinis 
nekaltų vaikų ir ligonių kan
kintojas, įvedęs žiaurą blo
kadą Lietuvoje.

Organizatoriai tikėjosi 
apie 10,000 dalyvių. Jų, 
deja, buvo mažiau. Bet 
apie 5,000 žmonių masė - 
su gausiais plakatais smer
kiančiais blokadą ir reika
laujančiais Lietuvai Laisvės, 
smerkiančius JAV vyriausy
bės neaiškią ir neryžtingą 
politika Pabaltijo valstybių 
atveju, - negalėjo būti ne
pastebėta. Reikia manyti, 
kad tos demonstracijos, pra
vestos labai santūriai ir kul
tūringai, turėjo pakutenti 
sąžinę net ir atbukusių JAV 
valdžios pareigūnų.

"Laisvės Lietuvai" ir "Lie 
tuva, Lietuva, Lietuva" skan 
davimas skambėjo jautriai ir 
ryžtingai. Iš tribūnos pasa
kytos kalbos taip pat buvo 
nedviprasmiškos. Jos aiš
kiai pabrėžė mūsų tautai da
romas skriaudas ir smerkian
čias tiek Sovietų elgesį, tiek 
JAV vyriausybės neryžtin-

Clevelandiečiai Džinaras ir Mirga Kižiai budi skaučių suor
ganizuotoje vigilijoje VVashingtone. D. Vodopalienės nuotr.

Lietuvos laisvės vigilija
Washingtone

Birželio 1-2 d.d. Washin- 
gtone vykusiose mūsų de
monstracijose penktadienio 
naktį įvyko užplanuota Lie
tuvos Laisvės vigilija prie 
Sovietų Ambasados. Tik ji 
prasidėjo neryžtingai, nes iš 
anksto nežinojome, kur 
mums leis susiburti. Teko 
greitai ir vietoje nutarti, nes 
tokioje spūstyje nebuvo len
gva vienai kitą susirasti. 
Tad prisiglaudusios 16-je 
gatvėje prie pastato, kur bu
vo daugiau vietos patiesu- 

gumą pasakyti Gorbačiovui 
teisybės ir pareikalauti at
šaukti blokadą. Man labiau
siai įkrito Darbo Federacijos 
vado Kirkland kalba, kurio
je jis labai nedviprasmiškai 
pasmerkė ir JAV politiką ir 
Sovietų elgesį. Kirkland pa 
žadėjo Lietuvai pagalbą.

Po demonstracijų prie 
Kapitoliaus, clevelandiečiai 
aplankė Lietuvos pasiuntiny
bę Washingtonc, kur mus 
labai maloniai sutiko minis
teris Stasys Lozoraitis. Po 
to aplankę Lietuvos koply
čią ir pasigrožėję dail. Jony
no skulpūromis, skubėjome 
į Vigiliją prie Sovietų amba 
sados. Gatvės šonuose tęsė
si keleriopos eilės demons
trantų - buvo taip pat kubie 
čių ir kitų tautybių žmonių 
- su tautinėmis vėliavomis, 
plakatais. Čia skandavimas 
"Lietuva, Lietuva, Lietuva" 
skambėjo dar garsiau ir atsi- 
mušo į sienas, už kurių Bal
tųjų Rūmų šeimininkas ir pa
lyda tuo metu laužė sovietiš - 
ką duoną (kurios miltai tik
riausiai buvo iš JAV ūkinin
kų aruodo ...) su mūsų tau
tos pavergėjų politikos tęsė
jais ...

Vėlai naktį grįžome į Cle- 
velandą su kukliu pasitenki
nimu širdyje, kad ir mes 
kaž ką padarėme, nors tos 
mūsų pastangos buvo ir la
bai menkos. Tikiu, kad mū
sų Vigilija tęsis ir toliau - 
maldomis, raštais ir skambi
nimais JAV Kongresui ar 
Ycltsin’ui, sveikinant jį su 
išrinkimu ir už pažadą padė
ti Lietuvos respublikai.

Antanas Butkus 

sios kilimėlį, skautės degė 
žvakes ir kvietė išsibarsčiu
sias seses į būrį. Šalia de
monstrantai garsiai tebešau
kė savo šūkius - triukšmas, 
kad vos gali save girdėti.

Temstant sustojome ratu 
prie degančių žvakučių. Pa
prašyti artimiausieji demons 
trantai trumpam aptilo. Kar
tu dalyvavęs svečias iš Tėvy 
nės, Lietuvos Skautų Sąjun
gos Dvasios Vadas kun. Si
gitas Tamkcvičius pradėjo 
mūsų vigiliją su malda.

Mūsų ratelis, su žvakutė
mis viduryje, pradėjo at
kreipti dėmesį aplinkui ju
dančios minios. Darėsi ty
liau ...

Sesės akademikės iš Chi
cagos atvažiavo pasiruošu
sios, su gražia, pritaikyta 
programėle, kuri po sukal
bėtos maldos buvo kaip įva
das į mūsų vigiliją. Skaity
mai ir tarti žodžiai išryškino 
Lietuvos kančias. Toliau vi 
gilija pati įgavo savitą veidą 
- atsirado paruošti tekstai ir 
lietuviškos dainos garsai pa

Clevelandietės Washingtono demonstracijose: už Lietuvos 
Laisvą vigiliją surganizavusi ps. fil. Danguolė Vodopalienė (kai
rėje) ir s. fil. Irena Gedrienė, Skautininkių d-vės draugininke.

dėjo nurimti jau besibaigian
čioms, bet dar vis triukšmin 
goms demonstracijoms. Ap
linkiniai pradėjo mūsų klau
sytis: ir minia, ir pasirėmę 
ant savo mašinų bei barika
dų policininkai, višbučių 
svečiai ir praeiviai.

Staiga į mūsų ratą pradė
jo skverbtis fotografai ir ko 
respondentai - dauguma jų 
buvo svetimtaučiai, europie
čiai, - filmavo, fotografavo 
klausinėjo ir rekordavo mū
sų dainas - Daugiausiai dė
mesio susilaukė uniformuo
tos ir tautiniuose rūbuose se
sės. Atlikę savo darbą jie 
visi išnyko į tamsą ...

Vigilija tęsėsi toliau, dai
nai po dainos švelniai ir su 
ilgesiu plaukiant tolyn Am
basados link ... Mes demon
stravome su daina! Stovėda
mos rate įsirašėme į vigilijos 
knygą - gal kada nors ji 
bus kam įdomi.

Jau prieš pradedant vigi
liją žinojome, kad ten per 
naktį likti negalėsime. Apie 
dvyliktą valandą, atsiradus 
grupei norinčių ir pasiryžu
sių toliau budėti, patraukė
me į Lafayette parką, prie
šais Baltuosius rūmus. Ten 
vėl tiesėme kilimėlį ir subiai 
degėme žvakutes - čia jau 
turėjome teisę būti, nes mū
sų budintys kari ai-veteranai 
turėjo leidimą nakčiai.

Vigilija vėl keitė savo 
veidą. Prie mūsų rato pra
dėjo artintis vietiniai, šios 
apylinkės benamiai žmonės, 
prasidėjo įvairios diskusijos 
ir kalbos apie mus, Lietuvą, 
gyvenimą, studijas, Rusiją 
... Visi dėstė savo pažiūras. 
Jaunuolis, nekalbantis lietu
viškai - bet laikydamas di
delę trispalvę, - man pasa
kojo apie savo kelionę į Lie 
tuvą. Kalbėjo apie lietuvių 
kalbą ir išsitarė, kad būnant 
prie ambasados jis negalėjo 
atsigėrėti lietuviškų dainų 
gražumu. Jos taip gražiai
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skambėjo mums dainuojant, 
kad jis grįžęs vėl ir vėl pasi
klausyti, traukiamas jų melo 
dingumo.

Net ir nakties viduryje 
Laffayette parke jautėmės 
gana saugiai. Atvažiavęs 
policininkas, su didžiuliu 
vilkiniu sargu, dar užtikrino 
mus būsiąs netoliese. Per 
naktį įvairios grupės ateida
vo pasižiūrėti - visokio am
žiaus grupės prie žvakių 
šviesos! Netoliese budėjo 
kubiečių grupė, toliau Viet
namo veteranai. Juodukai 
glaudėsi prie mūsų, kalbi
no.

Pradėjo darytis vėsiau, 
krito nakties rasa. Kai ku
rie pajuto ir miego vilionę. 
Ir apie trečią valandą, kai 
vis daugiau tų žingeidžių 
grupių pradėjo rodytis, mes 
vyresnieji nutarėme, kad 
gal ir būtų laikas vigiliją už
baigti. Niūniuojant "Lietu
va brangi", gęsinom žvaku
tes ir pradėjome skirstytis.

Jaunimas tačiau mus 'ap
statė'. Mums išvažiavus jie 
vėl susirinko ir išsėdėjo iki 
numatytojo laiko, 6:30 vai. 
ryto. Lietuvos Laisvės vigi
lija tapo pilnai atlikta!

Danguolė Vodopalienė

POSITION available in 
May 1990 for

OCCUPATIONAL 
THERAPIST 

to loin a team worklng 
witn developmentally 
disabled and mentally III 
Indlvlduals In a day pro- 
oram settlno. Responsl- 
bllltles Include assess- 
ments, team meetings, 
treatment plannlng and 
documentatlon. B.S. in 
O.T. and A.O.T.A. cer- 
tiflcation reąulred. Com
petitive salary and ex- 
cellent fringe benefits. 
Contractural arrange- 
ments wlll be consldered. 
Call or send resume to: 
Scott Rlchards D.D. Su- 
pervisor, Huron County 
Com muntv Menta I 
Health, 1108 S. Van Dyke, 
Bad Axe Ml 48413. (517) 
269-9293. EOE.

TOOL& DIEMAKERS
Erni Components a leading manu- 
facturer of DIN eonneetors located 
at 520 Southlake Blvd., Richmond, 
VA 23236 has an immediate ope- 
ning for a tool & die makerwith expe- 
rience in troubleshooting & maintai- 
ning progressive dies. Knovvledge 
of molding dies would be a plūs būt 
not required. This individual should 
possess excellent people skills in 
order to work together with produc
tion employees to identify & resolve 
tooling problems on the shop floor. 
Erni Components is a growth orien
ted company offering excellent be
nefits including a 401 K plan, medi- 
cal & dental insurance. This is an 
outstanding opportunity to grow with 
a dynamic organization. Respond 
with resume & salary history to Todd 
Farmer, Production Manager.

(21-22)

N/C TAURUS and CMM OPERA- 
TOR - experienced Background in 
automotive models and tooling aids 
preferred. Excellent benefits, 
overtime. Opening for afternoon shift 
only. Superior Cam. call Steve at 
313-588-1100. 9am-4:30pm. Mon.- 
Fri.

COASTAL MAINE LIVING 
MACHINE SETUP OPERATORS FOR 

VVICKMANS AND NEW BRITAINS AND 
DAVENPORT

Due to company expansion we have a 
few positions open in the multi-spindle 
department. Minimum of 3-5 years recent 
experience required. 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
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KŪRYBA IR MOKSLAS
Anksčiau lyg ir planavo

me, kad mūsų žodis turėtų 
būti "smogiamasis". Dėl to, 
ieškodamas pavyzdžio, dar 
kartą perskaičiau paties dia
logus su Ale Rūta ir Bernar
du (rinkinyje "Tave mylėti 
tegalima iš tolo). Alė ir Ber
nardas tenai turi gerą progą 
gintis nuo tarybininkų išpuo
lių, šmeižtų ir asmeniškos 
skriaudos. O mano tokia 
narsi kova gali būti panaši į 
praeivio, kuris su lazda šoka 
gintis nuo šunų, kurie jo dar 
neloja ir nckanda, o tiktai 
vizgina uodegom.

Žinoma, gal dar galėčiau 
ginčytis su V. Kubiliaus "Pa- 
siglostymo palaimos" įvadu, 
įrodinėdamas, kad aš esąs ne 
toks beviltiškas nihilistas iš
eivijos atžvilgiu. Bet iš tik
rųjų tai neturiu tvirto tikėji
mo nei mūsų "susiministeri- 
nusių" veiksnių didvyriškais 
žygiais, nei tik pinigais gai
vinamos išeivijos lietuvybės 
amžinumu, ir tai neužslcpia- 
mai girdėti mano satyrose.

Na, o gal tautą informuo
ti apie save, kaip dabar pen
sininkų labai mėgstama, 
idant nenuskęsčiau be jokio 
regimo ženklo istorijos ašarų 
baloje? Taigi pasakoti, kaip 
aš čia kenčiu, neturėdamas 
sąlygų kurti, kaip sudžiūvau į 
kedro šakelę nuo samanotos 
bakūžės ilgesio, kaip jau se
niai esu pasirįžęs padėti gal
vą ant Vilniaus Katedros po
žemyje atkasto aukuro, tik 
tas aukuras dar nėra pakan
kamai įkaitintas. Vadinasi, 
taip, kaip šiandien rėkia nuo 
krūtinės plėšydamiesi marš
kinius fariziejai. Bet ar tada 
neatrodyčiau Valančiaus 
raštų šv. Gordijus, iki paly
gintume jį su mano realiu 
kūno svoriu, banko knygute 
ir puse rezidencijos, visiškai 
nepanašios į Rumšiškių mu
ziejuje išlikusį gimtąjį "nu- 
mą", arba šv. Gordijaus val
gytus skėrius - su mano 
steiku?..."

UŽSISPYRIMAS IR 
PRIEŠPUOLIS

Net ir drąsuoliai kartais 
suabejoja, svyruoja, keičia 
nusistatymus.

Kaip žinoma, 1987 metų 
literatūrinė premija vis dėlto 
buvo pripažinta Antanui 
Gustaičiui - tegul ir už tą 
nuodėmingą ir išdavikišką 
kelionę į "pažadėtąją žemę". 
Kaip visuomet, dėl premijų 
vis būna kitaip manančių, ki
tokių kandidatų, papildomų 
pretenzijų ir svajonių, ir gin
čų. Iškilmės premijom įteikti 
buvo ruošiamos Los Angeles 
palmių pavėsyje. Su kitais 
laureatais čia buvo laukiamas 
ir Gustaitis.

Bet 1988 m. kovo 17 d. 
laiške jis man rašė:

"Nors tos premijų įteiki-

Gyvasis Antanas Gustaitis
Portretas keliais jo laiškų potepiais

(2) Bronys Raila

mo Los Angeles apeigos dar 
toli, bet šiandien esu įsitiki
nęs, kad nevertėtų į tuos at
laidus keliauti, nes tuo tik 
padidinčiau savo griekų skai
čių ir dar labiau papiktinčiau 
doruosius krikščionis. Štai 
jau dabar Tėvelis Svilonis 
pakartotinai prakeikė mane ir 
užuominom Staselį (pridedu 
Lietuvių Balso laikraštį), o 
"Darbininkas", kovo 11 d. 
perspausdinęs vedamajame 
V. Kubiliaus įvadą rinktinei, 
sulygino mane su V. Kavo
lių, neva išniekinusiu Vytį...

Aš tik stebiuosi, negi tie 
mano nuodėmrinkiai buvo 
apkurtę ir apakę, kai aš tas 
pačias erezijas jiems skel
biau,... tas pačias išspaudinau 
čia net penkiose savo bibli- 
jose, o jie man plojo ir rašė 
pagyrimus. Negi visa tai bu
vo tik pavyzdinga veidmai
nystė? Jeigu taip, tai aš ne
išsižadu nė vieno žodžio, ku
riuo esu savo satyrose praš
nekęs".

Antanas pakeitė nusista
tymą, atvyko į Los Angeles, 
nusiraškė stambiausią pre
miją. Nebuvo jokių inciden
tų, tik komplimentai, vaišės, 
šypsenos.

Po to keliskart rimčiau 
padiskutavom, pagaliau su- 
repetavom ir įšnekėjom ilgo
ką dialogą į Lietuvą, kurio 
anksčiau jis tartum vengė, o 
staiga tapo drąsus ir pasigė
rėtinai aktyvus. Dabar jis 
ryžosi ne tik gintis, bet ir 
ofenzyviškai dėstyti savo 
pažiūras ir pusėtinai kovingą 
platformą. Tik dar ne kraštu
tinę, nes pripažino ir šiokių 
tokių kompromisų neišven

Keturi didieji mūsų literatūroje, 1968 m. renginy Toronte. Iš kairės: Stasys Santvaras, Antanas 
Gustaitis, Bernardas Brazdžionis ir Pulgis Andriušis. S. Dabkaus nuotr.

giamybę santykiuose su Lie
tuvos "tarybininkais" (tada 
mat dar nebuvo prasidėjusi 
nei perestroika, nei glasnos- 
tis).

Šį mudviejų dialogą pas
kelbiau vėliau savo paskuti
niame radijo kalbų rinkinyje, 
"Kryžkelėse", tai plačiau 
nekartosiu, nors ten daugelis 
Antano minčių man ir šian
dien tebepatinka. Kaip lygiai 
ir keletas kalambūrų ar para
doksų. Pvz., kad jis sutinka 
save laikyti "Šėtono įgalioti
niu žemėje". Taip pat sakėsi 
negalįs it koks šv. Petras iš
siginti ir Vytauto Kazakevi
čiaus, kuris Vilniuje redaga
vo jo satyrų rinkinį, nes jis 
esąs atlikęs ir teigiamų pas
laugų supažindinti Lietuvos 
skaitytojus su kai kuriais lie
tuvių rašytojais Amerikos 
"tremtyje".

Net po dviejų metų man 
kelia šypseną specifinė gus- 
taitiška logika apie tą jo raštų 
paruošėją Lietuvoje: "Man 
rodos, kad Kazakevičius išei
vijos lietuvių literatūrai buvo 
labai reikalingas. Taip reika
lingas, kaip vilkas elnių kai
menei, kuris pjauna ir suryja 
visiškai nusilpusius, o kitiem 
- pagreitina kojas ir dar la
biau sustiprina budrumą" (!).

ATOMAZGOJE -
O VARGE, VARGE...

Su 1988 metais Gustai
čio emocijos ir reagavimai į 
kylančią kelionių Lietuvon ir 
turistų Amerikon bangą ėmė 
aštrėti, ypač kai pati aršiau
sioji patriotinė antikomunis
tinė linija staiga tapo atlaidi 
naujiesiem "kolaborantam", 

dargi savo raštu Vilniuje 
išleidžianticm, bet Antanas 
su Staseliu, it kokie raupsuo
tieji, dar vis išgirsdavo smer
kimų.

Antanas dabar jau ma
žiau juokavo ir nebevengė 
patetikos. 1988. VI. 22 die
nos laiške, tarp kitko, rašė: 
"Tiesa, aš Tave jau esu pra
šęs telefonu: neįpainiok ma
nęs dar ir į žūtbūtinį karą su 
Nazaraite, kuri taip nepa
prastai narsi. Ncįdėk į savo 
knygą dar kokio provokuo
jančio mano pasisakymo, nes 
tuose lapuose surašiau tik 
šiaip sau samprotavimus"...

Man tačiau buvo jau per 
vėlu išbraukti jo kai kuriuos 
sakinius iš dialogo galutinai 
paruoštai knygai, ypač kai jis 
juos jau buvo įkalbėjęs - ir 
visai su nesmerktina logika.

Tačiau Antanas vis nes
lepiamai erzinosi, tam reika
lui surasdamas labai savotiš
kų istorinių palyginimų: pvz. 
kai jam dabar per 80 metų, 
tai kas įvyko visokiom mūsų 
įžymybėm praeityje, savo 
metu netgi jaunesnėm už jį. 
"O varge, varge!.. - rašo jis. 
- Dar mano amžiaus nesu
laukę, Mindaugas su durklu 
krūtinėje jau ilsėjosi po velė
na, Kęstutis jau buvo pas
maugtas, Vytautą gražiai ap
giedojo Trakų koplyčioje, 
Smetona - pavirto į žarijas, o 
mano mokytoją ir direktorių 
Antaną Daniliauską Sibire 
gyvą suėdė utėlės... Negi 
mane, taipogi Antaną, suės 
dabar mano linksminti tautie
čiai ir dar buvę bičiuliai?"..

O pabaigoj pora sakinių 
netikram išsiblaškymui: "Ry

toj skrendu į Torontą - į LB 
kultūros kongresą. Labai ne
noriu ir nežinau net, ką tenai 
literatūros vakare skaityti, 
kad vėl neužgaučiau kokio 
išeivijos dievuko. Grįšiu 
tuoj pat kitą dieną namo, nes 
gali vėl kas nors prakeikti ir 
atskirti nuo tautos, bažnyčios 
ir žmonos".

Antanas ir už mėnesio 
vis dar su kartėliu prisiminė 
mūsų radijo kalbas į Lietuvą 
ir 1988. VII. 21 dienos laiš
ke, tarp kitko, prašė: "O tą 
mudviejų dialogą jei spaus
dinsi knygoje, tai bent taip 
apiformink, kad čionykščiai 
"pasiaukojusieji už tėvynę" 
nepasamdytų man teroristo 
bendram su Stasiu nameliui 
išsprogdinti".

Laimei, kad ir šio laiško 
pabaigoje atsirado į šoną ki
tas dėmesys, ir jau gustaitiš- 
ko stiliaus: "...Turiu ir kitų 
rūpesčių. Kaip žinai, bandė
me išleisti Henriko Kačinsko 
įdcklamavimų plokštelę, ku
rią pažadėjo finansuoti jo 
našlė Sofija, o dabar - ir ji 
pati susirgo vėžiu. Taigi rei
kės ieškoti jau kitos aukso 
kasyklos, nes ir jos akys jau 
nukreiptos į dangų"...

Mano turimuose A. Gus
taičio 1988 metu laiškuose, 
taip pat 1989-jų ir dar šių 
metų pradžioje skausmingos 
jo gaidos, nusivylimai, buvu
siais draugais, savo kelio gar 
bes gynimas ir tam tikras pa
sididžiavimas, deja, tik didė
jo. Tatai jis švelniai išreikš
davo redaguodamas "Mėlynų 
akinių" humoro puslapį Dir
voje, o kartais su slapyvar
džiu ar kriptonimais ir ašt
riau.

Bet tai per artima praei
tis, tai beveik dabartis, ir gal 
geriau būtų šio filmo juostos 
sukimąsi atidėti vėlesniem 
laikam. Kai visiškai atslūgs 
aistros, ambicijos, tuštybės ir 
kvailybės - kai kitokia saulė 
sušvis ir Lietuvos padangėje.

Juk daugelis žinom, kad 
geresnis vynas yra ne jau
niausias, ne šių metų, o kiek 
pastovėjęs, kubiluose ilgiau 
pafermentavęsis. Ypač An
tanas tatai gerai žinojo. 
Ypač! Mudu ne kartą para- 
gaudavom visokio - ir balto, 
ir raudono...

O aš gi tokiu gailesčiu 
pasiilgsiu brangaus ilgame
čio draugo, kad dabar pro sa
vo skepticizmo luobą tiesiog 
norėčiau pradėti tikėti, jog 
mes kada nors, - be abejo, ne 
už ilgo, - susitiksim tenai, 
Juozapato pašlaitėse - ir tada 
vėl paruošim ilgą kosminio 
radijo dialogą jum visiem 
irzliem bėdžiam ašarų pakal
nėje.

Ir mum ten bus gera, 
smagu, juokinga ir viskas tei
singa.
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bių demokratines tradicijas 
prieš sovietų okupaciją.

Lietuvos Užsienio reika
lų ministras Algirdas Saudar
gas plačiau palietė ekonomi
nės blokados pasekmes pra
nešdamas, kad Ignalinos ato
minė jėgainė nustojusi veik
ti ir kad benzino bei alyvos 
rezervai Lietuvoje baigiasi. 
Jis perskaitė ištrauką iš vie
nos motinos laiško, jautriai 
apeliuojantį gelbėti jos 11 
m. cukralige sergantį sūnų, 
kuriam dėl blokados trūksta 
insulino. Saudargas pridūrė 
kad dalyvaujant žmogaus 
teisių ir žmogiškumo konfe
rencijoje sąžinė neleidžianti 
jam tylėti apie šiuos gyvybi
nius pavyzdžius. Jis pabrė
žė, kad kalbant apie bloka
dą "negalima jos matuoti 
vien alyvos rezervais, o rei
kia galvoti apie rimtus sun
kumus žmonėms".

Ta pačia proga jis padė
kojo CSCE konferencijai už 
svečio statusą, pirštu parody 
damas į anllapyje prisegtą 
žalią įėjimo pasą, be kurio 
neįmanoma į patalpas įženg
ti. "Tačiau kokia ironija" - 
sakė jis, - "kad mes pabaltie- 
čiai, tiek metų bandę numes 
ti raudonojo paso jungą, da
bar veržiamės jį pakeisti 
nauju raudonu pasu - tai 
yra raudonu pasu, kurį ne
šioja visi konferencijos de
legatai".

Janis Yurkans, Latvijos 
Užsienio reikalų ministras, 
tikino klausytojus, kad Va
karų valstybių interesus su
stiprintų Pabaltijo kraštų ne
priklausomybė. Be jos, ben
dras Europos namas nesto
vės ant tvirto pagrindo. Va
karai turi remti demokrati
nius procesus, o nesudėti vi 
sas politines viltis į Gorba
čiovo asmenį. Yurkans iš
dėstė skirtumus tarp Pabalti
jo kraštų, išryškindamas 
keblią Latvijos demografinę 
sudėtį. Jis baigė mintimi, 
kad Latvija aiškiai stoja už 
lygias teises visoms tauti
nėms grupėms respublikoje.

Pasipylė korespondentų 
klausimai iš auditorijos.

Ar Estija, Latvija ir Lie
tuva prašys stebėtojo statuso 
Kopenhagos konferencijoje? 
- Taip, - buvo atsakymas.

Ministrai atskirai paruošė 
ir po spaudos konferencijos 
įteikė po kreipimąsi CSCE 
konferencijos sekretoriatui, 
prašantį suteikti stebėtojo 
statusą Kopenhagos konfe
rencijoje. Šie trys prašymai 
buvo papildyti jungtiniu 
Baltijos Tarybos kreipimusi 
įtraukti Pabaltijo kraštų CS 
CE narystės klausimą į nu
matytą Paryžiaus suvažiavi
mo darbotvarkę. Paryžiaus 
suvažiavimas įvyks š.m. 
gruodžio mėnesį.

Danijos televizijos atsto
vas užklausė, ar Baltijos Ta
ryba užmegs glaudesnius ry 
šius su Šiaurės Taryba (Nor 
dic Council)? Yurkans pa
žymėjo, kad Pabaltijys trokš- džios atstovas iš Lietuvos,

ta įeiti į Europos kraštų ben
driją, kuriai vienu laiku pri
klausė. "Mes norime, kad 
Europa mums ištiestų ranką 
sugrįžti namo, nes iš tų namų 
ne savo noru buvome jėga pa
grobti. O dabar matome, 
kad Baltijos jūra ne vien mus 
skiria, o ir jungia ..."

Užsienio korespondentai 
ypač domėjosi Lietuvos cko 
nomine padėtimi. Užklaus
tas, kaip ilgai Lietuva galės 
išlaikyti blokadą, Saudargas 
apskaičiavo resursų ribotu
mą, nušviesdamas kaip sten 
giamasi blokadą įveikti. 
Viena iš salės pranešė, kad 
jos atstovaujama žmogaus 
teisių organizacija ateinan
čią savaitę į Lietuvą siunčia 
stambesnį humanitarinės 
pašalpos krovinį.

Net tris kartus korespon
dentai - danas, anglas ir ka
nadietė, - klausė ar JAV, 
globodama šią spaudos kon 
ferenciją, išreiškia pripažini 
mą Pabaltijo vyriausybėms. 
JAV delegacijos atstovas pa 
kartojo pabaltiečiams daž
nai girdima ir gerai žinomą 
JAV liniją: Amerika niekad 
nepripažino Pabaltijo kraštų 
prievartinio įjungimo į TSRS 
sudėtį. Taškas. Salėje šur
mulys. Estas ministras dar 
paaiškino, kad jo respublika 
kol kas neieško pripažinimo 
"nes mes dar esame pereina
majame laikotarpyje".

PLB vicepirm. Gabijos 
Petrauskienės rūpesčiu, už
sibaigus spaudos konferen
cijai, danų delegacija priė
mė tris ministrus bei deputa
tą Virgilijų Čepaitį, lydint 
Pabaltiečių pasaulinės tary
bos atstovams. Danai minis 
trams perdavė oficialų kvie
timą dalyvauti specialiai nu
matytame priėmime antra
dienį. Danijos Užsienio rei
kalų min. Uffe Ellcmann- 
Jcnsen tada jiems surengs 
pietus, kuriuose dalyvaus 
CSCE delegacijos ir spauda. 
Ministras Ellemann-Jcnsen 
šiuos planus aptarė su anks
čiau į konfereniciją atvyku
siu is Lietuvos svečiu, Lietu 
vos Aukščiausios Tarybos 
deputatu Virgilijum Čepai
čiu. Jų susitikime Ellcmann 
pakartotinai išreiškė Danijos 
solidarumą su Lietuva ir su
šaukė bendrą spaudos kon
ferenciją su Čepaičiu. Jos 
metu Elleman-Jcnsen išreiš
kė viltį, kad netolimoj atei
tyje CSCE dalyvių skaičius 
gali pakilti nuo 35 iki 38. 
Čepaičio pasisakymai šį tre
čiadienį įvykusioje konfe
rencijoje plačiai nuskambė
jo skandinavų medijoje.

Po pasikalbėjimo su da
nais, Pabaltijo ministrai su
sitiko su anglais, prisidėjus 
iš Anglijos atvykusiam Bri
tanijos Lietuvių Sąjungos 
atstovui Romui Kinkai.

Visą savaitę vyko pabal-
tiečių susitikimai su paskiro
mis delegacijomis.

Pirmom dienomis deputa 
tas Virgilijus Čepaitis, kaip 
tuo metu esąs vienintelis val-

koordinuojant ir lydint PLB 
atstovėms G. Petrauskienei 
ir G. Damušytci, atskirai lan 
kėši pas delegacijų galvas, 
nušviečiant Lietuvos padėtį 
bei prašant jų paramos įgyti 
Lietuvai stebėtojo statusą, 
bei keliant jos interesus kon 
ferencijoje. Buvo susitikta 
su Airijos, Austrijos, Belgi
jos, Čekoslovakijos, Dani
jos, D. Britanijos, JAV, Ka
nados, Olandijos, Šveica
rijos, Vatikano atstovais ir 
kt.

Pabaltiečių pasaulinės ta
rybos nariai, kaip nevaldi- 
nės organizacijos atstovai, 
taip pat lankėsi pas delega
cijas, keldami bendrus pa
baltiečių interesus. Ir vieni 
ir kiti įteikė dokumentinės 
medžiagos kiekvienai de
legacijai. Pav. PLB specia
liai paruoštą memorandu
mą, LIC ekonominės padė
ties apžvalgą bei Lietuvos 
einamųjų įvykių kroniką, 
adv. P. Žumbakio redaguo
tą Lietuvos Aukščiausiosios 
Tarybos dokumentų rinkinį 
Vilniuje leidžiamą "Lithua
nian Review" ir pan.

Lygiagrečiai su CSCE 
konferencija, Lietuvos re
prezentacija vyko ir už jos 
ribų. Čepaitis, Petrauskienė 
ir Damušytė susitiko su Šiau
rės Tarybos atstove, kuriai 
paskirta sudaryti su Pabalti
jo kraštais kultūrinių mainų 
programa bei jos biudžetą.

Lietuvos ir Estijos Užsie
nio reikalų ministrai kalbėjo 
žydų anti-semitizmo semina
re. Saudargas ten tarė jaut
rų žodį bibliniais niuansais: 
"Lietuva, kaip Mozė, per
žengė Jordano upę ir nebe
grįš atgal. Lietuva yra kla
jojanti ir troškuliu marina
ma tauta dykumoje, vardu 
Sovietų Sąjunga".

O vakar vakare net buvo 
susitikta su naujai veikian
čia Danijos lietuvių draugi
ja. Rytoj numatyta susitikti 
su Danijos kultūros institu
tu, kuris steigia Pabaltijui 
remti skyrių.

Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos Užsienio reikalų minis
trai atvyko į Kopenhaga Eu 
ropos demokratų grupės bei 
Europos liaudies partijos 
(Krikščionių demokratų 
grupės), t.y. kilos europar- 
lamento frakcijos, kvietimu. 
Šių grupių vadovai vakarie- 

"’niavo su ministrais ketvirta
dienį Tivoli soduose, o pen
ktadienį jiems suteikė progą 
kalbėli Sheraton viešbutyje 
surengtame forume. Ten 
Saudargas bei kiti du minis
trai nušvietė rūpimus klausi
mus susirinkusiems parla
mentarams ir spaudos atsto
vams.

Šiandien Užsienio reika
lų ministrai išskrido dienai į 
Oslo, susitikti su Norvegijos 
Užsienio reikalų ministru 
Kjcll Magne Bondevik. Po 
susitikimo įvyko darbo po
sėdžiai su Norvegijos parla
mentarais bei spaudos kon- 
ferencija. /LIC

Scena iš Antano Kulbio trumpo filmo “Legenda apie geležinį 
vilką”. Iš kairės: DLK Gediminas (Vytas Bazikas) ir Lietuvos 
karys (Tadas Kulbis). Filmo premjera įvyks Bostono Lietuvių 
Piliečių Klube, birželio 23 d., 7 v.v.

Bostono Lietuvių Bendruomenė

pristato

IŠKILMINGĄ PREMIERĄ

Antano Kulbio filmo

"Legenda apie geležini vilką"

Šeštadienį, birželio 23 d. 
7:00 vai. vak.

Lietuvių Piliečių Klube 
South Boston, MA

Programoje:
Pristatymas ir vaizdajuostė apie 

filmo sukimą;
Filmo premiera;
Bufetas ir linksmavakaris

lėjimo auka $20 asmeniui, $15 studentams 
........ : -I-Y, ■ riuftiyjibiijlbci OfH

Bilietų ir stalų užsakymą, tvarko: 
Rūta Bobelytė 
Kristina Kirkylaitė 
Regina Kulbytė

BOSTON
JONINIŲ GEGUŽINĖ

Kaip kasmet, taip lygiai 
šiemet Naujosios šaulių Tra
kų rinktinė ruošia Joninių ge
gužinę birželio 24 d. Romu
vos parke Brocktone. Pra
džia - 1 vai. po pietų. Gegu
žinės programoje: šaudymo 
varžybos, pasikalbėjimai ak
tualiais Lietuvos reikalais, 
vaišės, Joninių laužas ir t.t. 
įėjimas - nemokamas. Ren
gėjai ragina visus įsijungti į 
tą gegužinę ir atgaivinti šau- 
lišką Rambyno kalno Joninių 
tradiciją.

Rinktinės pirmininku yra 
Algirdas Zcnkus iš Webster. 
Rinktinei priklauso trys šau
lių kuopos: Jono Vanagaičio 
kuopa Bostone, Martyno 
Jankaus kuopa Brocktone ir 
Dr. Vinco Kudirkos kuopa 
VVorchcsteryje.

KEISTAS PASISAKYMAS
Maskvai paskelbus lie- 

tuvos blokadą, iš laisvojo pa
saulio lietuviams neduoda
mos vizos vykti į Lietuvą. 
Bet kažkokiu būdu ten atsi
rado iš Chicagos rašytojas 
Anatolijus Kairys, buv. Lie
tuvių rašytojų išeivijoje drau-

I

(617) 254-4374, 
(617) &31-6257, 
(617) 782-7419.

gijos pirmininkas. Gegužės 
31 d. Vilniaus radijas perda
vė su juo pasikalbėjimą, ku
riame jis taip išgyrė dabartinį 
Lietuvos gyvenimą, lyg ten 
būtų visiškai nejaučiama blo
kada. Ištraukas iš to pasikal
bėjimo perdavė Bostono 
Laisvės Varpas. Tai sukėlė 
gyvas diskusijas vietos lietu
vių tarpe. Anatolijaus Kairio 
tvirtinimu Lietuvoje žmonės 
valgo labai gerai ir dažnai, 
gal net geriau ir dažniau, ne
gu Amerikoje, moterys gra
žiai puošiasi ir šukuojasi, jis 
nusipirkęs Panevėžyje dvi 
poras batų, kurie nėra blo
gesni už amerikietiškus. Jo 
pašnekovė rado reikalo pažy
mėti, kad lietuvės moterys’, 
yra labai geros šeimininkės, 
sugebančios iš nieko paga
minti skanius valgius sve
čiams, kurie visuomet pri
imami labai vaišingai. O dėl 
batų pirkimo Panevėžyje ji 
apgailestavo, kad neturi au
tomobilio ten nuvykti, auto
busai neina dėl benzino sto
kos, o traukiniu bilietą reikia 
pirkti iš anksto.

• *

Skaitykit ir platinkit
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"VAIDAI -- VANAGAI”
Ir ar juos turėtų puoselėti išeivijos spauda

Tado Sviderskio užsi
puolimas prieš Romą Misiū
ną "Dirvoje' ("Ne protingas, 
bet klastingas", 1990. IV. 17, 
p. 12) paliko man be galo 
koktu įspūdį. Nemalonu, net 
pasišlykštėtina, skaityti Lie
tuvos politinių emigrantų 
spaudoje sovietiniu raugu 
persunktus anti-sovietinius 
straipsnius. Anot Sviderskio, 
Romas Misiūnas prasižengė 
paties Sviderskio nustaty
toms ideologinėms dogmoms 
bei aksiomoms ir, kaip tai 
pridera Sovietijoje, turi būti 
dėl to viešai išvanotas, gauti 
negailestingą "ortodoksinį 
atkirtį". Kaip ir visi panašūs 
ideologiniai "atkirčiai", Svi
derskio straipsnis pritrenkia 
savo alogiškumu, dirbtinu 
patosu bei piktomis invekty- 
vomis, kuriomis, trūkstant 
pagristų argumentų, skaity
toją bandoma paveikti emo
ciškai tam, kad jis nusistatytų 
prieš kritikuojamą asmenį be 
jokio racionalaus pagrindo.

Iš pradžių maniau, kad 
straipsnis teliudija autoriaus 
menką žurnalistinę kvalifi
kaciją bei politinės orienta
cijos stoką - matyti, galvo
jau, perskaitė Sviderskis Mi
siūno pasisakymus "Litera
tūroje ir Mene” bei "Gimta
jame Krašte", kažkas jam 
tuose pasisakymuose užkliu
vo, nepatiko ir, gerai nesu
virškinęs jų turinio, jis nutarė 
Misiūną užsipulti. Nors 
toks, švelniai tariant, nedžen
telmeniškas užsipuolimas 
mane gerokai suerzino, nuta
riau iš pradžių per daug dė
mesio į šį straipsnį nekreipti 
- maža kokie neatsakingi 
tauškalai kartais pasirodo 
mūsų išeivijos spaudoje. Ta
čiau, kai vėl tą patį straipsnį 
pamačiau atspausdintą jau ir 
Tėviškės Žiburiuose" (1990.
IV. 24.), pajutau, kad tai ne 
šiaip sau koks nemalonus 
žurnalistinis atsitiktinumas, 
bet kažkas daugiau bei svar
biau, kad tai jau panašu į pla
ningai vedamą kampaniją 
Misiūnui diskredituoti, jo au
toritetui bei pelnytai įtakai 
Lietuvoje ir išeivijoje pakirs
ti, o jei pavyktų, net ir visiš
kai sunaikinti.

Nesureaguoti į tokio po
būdžio kampaniją sau leisti 
jau nebegalėjau. Pajutau, 
kad turiu viešai pareikšti, at
kreipti visų dėmesį į tai, kad 
yra bandoma išvesti iš ri
kiuotės puikaus mūsų ketur- 
kalbio žurnalo'Baltų foru
mas" organizatorių bei vy
riausią redaktorių, vieną įž
valgiausių bei įtakingiausių 
Lietuvos politinės raidos 
analitikų, žmogų, kurio sude
rintas su užsieniečius geriau
siai įtaigojančiu objektyvu

mu daugiametis ir besąlygiš
kas pasišventimas Pabaltijo 
valstybių laisvės reikalui nie
kam niekados nekėlė abejo
nių, tačiau visada smarkiau
siai gąsdindavo mūsų laisvės 
priešus. Šį straipsnį nutariau 
parašyti ne tam, kad apgin
čiau Misiūną. Misiūnui jo
kios gynybos nereikia. Jo 
darbai jį gina geriau negu 
mano žodžiai. Parašiau šį 
straipsnį todėl, kad negalėjau 
tylomis apeiti to man staiga 
paaiškėjusio ir gal kieno nors 
dar nepastebėto fakto, kad ir 
dabartiniu lemtingu Lietuvai 
metu vis dar nesiliauja pas
tangos skatinti išeivijos kul
tūrinėse, mokslinėse bei po
litinėse pajėgose daug žalos 
sukeliančią nesantaiką, ug
dyti lietuvių tarpe juos silp
ninantį bei skaldanti įtarumą, 
sėti ir Lietuvoje, ir išeivijoje 
nepasitikėjimą iškilesniais 
tautos atstovais, tuo sumen
kinant jų veiklos efektyvumą 
bei reikšmę. Kadangi savo 
rašiniu Sviderskis, norėda
mas to ar nenorėdamas, prisi
deda prie tokių pragaištingų 
pastangų, aš ir nutariau į šį jo 
straipsnį atsiliepti savuoju.

O dabar atidžiau pažiūrė
kime į Sviderskio straipsnio 
teiginius ir į jų argumentus. 
Pirmiausia Sviderskis bando 
teigti, kad Misiūnas savo gal
vosena ir jausmais skiriasi 
nuo visų kitų lietuvių ir ne
gali būti laikomas lietuvių 
tarpe savu žmogumi. Anot 
Sviderskio, Misiūnas "tėra 
mums tik svetimšalis, nesu
prantąs esminių Lietuvos ne
priklausomybės siekių! 
Vienintelis pagrindas, ku

riuo remdamasis Sviderskis 
bando "pašalinti" Misiūną iš 
lietuvių tarpo yra tas, kad 
Misiūnas, kalbėdamasis su 
"Gimtojo Krašto" žurnalis
tais, Lietuvą ir joje gyvenan
čius lietuvius vadina "jūs". 
O kaip gi kitaip galėtų Mi
siūnas juos vadinti. Mes? 
Bet juk jis yra Amerikos lie
tuvis (apie ką labai aiškiai 
pasisakė atsakydamas į 
"Literatūros ir meno" kores
pondento klausimus), pats 
betarpiškai Lietuvoje vyks
tančiuose socialiniai - politi
niuose procesuose nedaly
vaujantis, o tiktai juos iš ša
lies stebintis bei analizuojan
tis. Taigi, įvardžio "mes" 
Misiūnas pokalbiuose su Lie
tuvos laikraščio korespon
dentais tikrai panaudoti ne
galėjo - neturėjo tam nei tei
sės, nei galimybės bei pa
grindo. O, be to, "jūs" pas 
Misiūną visiškai aiškiai ski
ria ne lietuvius nuo svetim
šalių, bet Lietuvos lietuvius 
("jūs") nuo užsienio lietuvių 
("mes"). Taigi, kaip mato

me, Sviderskio argumentai 
čia yra visiškai netikę, kaip 
sakoma, "už ausų pritraukti" 
tik tam, kad įgalintų jį pasa
kyti, jog Misiūnui iš esmės 
nerūpi ("nesopa") lietuviški 
reikalai ir todėl nesupranta 
jisai esminių Lietuvos nepri
klausomybės siekių. Tokiai 
savo išvadai paremti Sviders
kis nepateikia jokių Misiūno 
atsakymų "Gimtojo Krašto" 
korespondentams teksto iš
traukų, nes bet kuri tokia iš
trauka paneigtų autoriui svar
bią išvadą, jog Misiūnas yra 
svetimas asmuo Lietuvai. 
Visas Misiūno interviu teks
tas iš tikrųjų yra ištisai per
sunktas didžiuliu susirūpini
mu Lietuvos nepriklausomy
bės likimu ir tikro teksto ci
tavimas aiškiai būtų Svidcrs- 
kiui nenaudingas. Argi žmo
gus, kuriam nerūpėtų Lietu
vos nepriklausomybė arba 
kuris nesuprastų jos siekių, 
galėtų taip ryžtingai pavadin
ti klaida tai, kad 1940 metais 
Lietuva nepasipriešino sovie
tams (bent simboliškai). Ogi 
tai, kad jis taip pat pabandė 
paaiškinti "Gimtojo Krašto" 
skaitytojams Lietuvos egzis
tencijos nepriklausomybės 
sąlygose sudėtingas proble
mas rodo toli gražu ne jo 
abejingumą Lietuvos likimui, 
bet karštą norą padėti Lietu
vai realistiškai suvokti bei 
įvertinti savo ateitį, o tuo pa
čiu ir geriau bei nuosekliau 
tai ateičiai pasiruošti.

Panašiai Sviderskis el
giasi ir bandydamas priskirti 
Misiūną Gorbačiovo gerbėjų 
bei šalininkų kohortai. Vie
nintelis argumentas šiam tei
giniui įrodyti yra tas, kad 
Misiūnas vadina Gorbačiovą 
protingu ir reikalą supran
tančiu žmogumi. Bet ar gali 
Sviderskis įrodyti, kad Gor
bačiovas yra kvailas bei ne
kompetentingas (reikalo neži 
nantis) žmogus? Vargu. O 
jei ir galėtų, lai kas nuo to 
pasikeistų? Ar kvailas bei 
nekompetentingas Gorbačio
vas būtų Lietuvai draugiškes
nis už protingą ir kompeten
tingą Gorbačiovą? Savo 
straipsnį •."Dirvoje" Sviders
kis pavadino "Ne protingas, 
bet klastingas". Neteisinga 
priešstata. Klastingas žmo
gus gali būti, ir dažniausiai 
būna, gana protingas. Apra
šydamas Gorbačiovo politi
nius manevrus, pats Sviders
kis, gal to ir nenorėdamas, 
įrodo, kad Gorbačiovas yra ir 
protingas (kad ir klastingas), 
ir kompetentingas politikas.

Aš ir pats nevisiškai su
tinku su Misiūno požiūriu 
vertinant Gorbačiovo politi
nius tikslus. Misiūnas mano, 
kad Gorbačiovas stengiasi 

pakeisti sistemą, o toje siste
moje įsitvirtinusios Rusijos 
žmonių masės ir pačių tų ma
sių "darbininkiška kultūra, 
propagavusi komunalizmą 
Rusijoje", Gorbačiovui bei jo 
kaitos tikslams priešinasi. 
Aš gi manau, kad Rusijos 
žmonių masės šiandieną jau 
pilnai pribrendo sisteminei 
kaitai ir kad Gorbačiovas, 
kaip partijos, sudarančios 
sistemos stuburkaulį, vadas, 
priešinasi anti-sisteminėms 
masių nuotaikoms, stengiasi 
jas sutramdyti (kaip Rusijoje 
taip ir Lietuvoje). Tačiau 
sistemos atnaujinimo bei su
tvirtinimo tikslais Gorba
čiovas stengiasi kai kuriuos, 
atitinkamai sistemos išsaugo
jimo interesuose performu
luotus, masių reikalavimus, 
kad ir dalinai, inkorporuoti į 
savo paties reformų planus. 
Toks mūsų požiūrių į Gorba
čiovą skirtumas yra pilnai 
diskutuotinas ir jokiu būdu 
nereiškia, kad vienas iš mūsų 
galėtų apkaltinti kitą kolabo
ravimu, tautos išdavimu, ar 
panašiomis ideologinėmis 
nuodėmėmis. Bet iš kitos 
pusės, pilnai sutinku su Mi
siūnu, kad Gorbačiovo užda
vinys yra neįmanomai sun
kus ir kad jam greičiausiai 
nepavyks jo išspręsti. Sutin
ku ir su tuo, kad vertėtų įti
kinti Gorbačiovą, kad nepri
klausoma Lietuva būtų nau
dingesnė Sovietų Sąjungai 
negu Lietuva okupuotoji bei 
pavergta ir kad jei jis nesiims 
radikalesnių kaitos priemo
nių Rusijos gilumoje, šalyje 
galės įvykti panašus į rumu
niškąjį sistemos sprogimas. 
Kaip Misiūnas besamprotau
tų apie Gorbačiovą, jokios 
"gorbiomanijos" aš jo sam
protavimuose nepastebėjau. 
Vienintelis gorbiomaniškas" 
jo interviu pasažas teisingai 
ir objektyviai atspindi dabar
tinės JAV vyriausybės, bet 
toli gražu ne paties Misiūno, 
"gorbiomanišką" poziciją.

Ir jau visiškai veltui pri
kibo Sviderskis prie Misiūno 
išreikštos tiesiog banaliai ne
ginčytinos minties apie tai, 
kad visur ir visuomet yra 
"tokių pseudopolitikų, kurie 
mėgsta kalbėti, tik nelabai 
nusimano, ką jie tuo galėtų 
pasiekti". Šitame Misiūno 

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

pareiškime nėra nieko tokio, 
kas nuneigtų jaunų dabarti
nės Lietuvos politikų didžiu
lius laimėjimus ar abejotų jų 
idealistiniu pasišventimu 
Lietuvai bei jos žmonių la
bui. Sviderskio pasipiktini
mas čia vėl pasiskolintas iš 
sovietinių maksimų, sulig 
kuriomis savos vyriausybės 
bei savų politikų kritikuoti 
nevalia - juos reikia gerbti, 
girti ir aklai jais sekti. To
kios pažiūros į politikus ir 
politines santvarkas priimti 
negalima bet kuriomis sąly
gomis ir Misiūnas, mano 
nuomone, labai teisingai pa
darė, primindamas lietu
viams tą neabejotiną tiesą, 
kad visose politinėse siste
mose visada pakanka pseu
dopolitikų ir kad nereikia 
galvoti, jog Lietuva šiuo at
veju yra kokia nors laiminga 
išimtis. Dabartinės lietuviš
kosios politinės euforijos są
lygose, yra labai pravartu 
priminti žmonėms, kad jie 
akyliai stebėtų savo politi
nius veikėjus, aklai jais nepa
sikliautų ir stengtųsi kaip įm
anydami atskirti grūdus (tik
ruosius politikus) nuo pelų 
(pseudopolitikų). Manau, 
kad Lietuvos žmonės bus 
Misiūnui už tokį blaivinantį 
priminimą tiktai dėkingi.

Sviderskio straipsnio ne
galima pavadinti poleminiu. 
Tai net ir ne ginčas, o nepri
leidžiantis abejonių kaltina
masis aktas. Jame, kaip tame 
(visų autorių nuvalkiotame) 
vandens laše atsispindi vos 
ne visos lietuviškosios išei
vijos publicistikos bėdos bei 
ydos. Manyčiau, kad mūsų 
išeivijos spauda, užuot su
teikdama savo skiltis tokio 
pobūdžio kaltinimams, turėtų 
su jais ryžtingai kovoti. Juk 
tokie vaidus ir savitarpio ne
pasitikėjimą skatinantys kal
tinamieji rašiniai, nieko pozi
tyvaus ncatsiekdami ir naujų 
žinių bei minčių neatskleis
dami, skaldo lietuvių eiles, 
silpnina tautos vadovaujantį 
elementą ir tuo tampa nau
dingi tiktai Lietuvos laisvės 
ir nepriklausomybės prie
šams.

Skaitykit ir platinkit
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Albiną Subačių Amžinybėn išlydėjus
Daytona Beach ir apylin

kių lietuvius sausio mėn. 25 
d. pasiekė skaudi žinia, kad 
ši nedidelė lietuvių kolonija 
neteko dar vieno mielo, ty
laus, jautraus patrioto - lietu
vio a.a. Albino Subačiaus.

Su velioniu atsisveikini
mas įvyko gegužės mėn 28 
d. laidotuvių koplyčioje. 
Maldas ir rožinį sukalbėjo 
Prince of Peace katalikų pa
rapijos kunigas, šiuo metu 
besirūpinąs ir lietuvių sielo
vados reikalais, R. Grasso.

Po religinių apeigų, atsi
sveikinimui vadovavęs, Alt 
S-gos Daytona Beach apy
linkių skyriaus pirmininkas 
Vytautas Abraitis savo žody
je prisiminė velionio Albino 
prasmingą gyvenimą.

Kalbėtojas pažymėjo, 
kad dar tik prieš pusantrų 
metų jam tekę ALT S-gos 
Daytona Beach apylinkių sky 
riaus vardu atsisveikinti ilga
metį skyriaus narį a.a. Jurgį 
Miežaitį, o šiandien tenka ši 
skaudi pareiga atsisveikinti 
taip pat su ilgamečiu sky
riaus nariu, artimu vienmin
čiu a.a. Albinu Subačių.

Albinas Subačius gimė 
1909 m. sausio mėn. 25 d. 
Karklupėnų kaime, Pajavo- 
nio valsčiuje, Vilkaviškio 
apskrityje. Savo gyvenimo 
gražiausius metus atidavė at
sikūrusiai neprikl. Lietuvai, 
sąžiningai tarnaudamas Susi
siekimo ministerijoj, geležin
kelių žinyboje.

1941 m. spalio mėn. 17 
d. vedė Nataliją Saukaitytę, 
kaimynę, gimusią Balandėlių 
kaime, Pajavonio valsč. Vil
kaviškio apskr.

Raudonajai armijai antrą 
kartą grįžtant ir okupuojant 
Lietuvą, jaunoji Subačių šei
ma, 1944 m. lapkričio 17 d.

LIETUVA LAUKIA JŪSŲ - 
tad siūlome tiesiogines 

keliones į VILNIŲ!
Toronto-Kopenhaga-Vilnius- 

Kopenhaga-Toronto

(Skridimus kitomis datomis užsakome per Frankfurtą, Helsinkį 
arba kitus miestus, pagal galiojančias taisykles.) Aptarnaujame 
lietuvius iš įvairių vietovių. Užsakymus priimame laiškais ir telefonu.

Išskridimo datos: Grįžimo datos:
Birželio 25 Liepos 19 Bilieto
Liepos 18 Rugpjūčio 13 kaina -
Rugpjūčio 13 Rugpjūčio 29 $1299.00 Kan.

Atliekamos paslaugos:
'Užsakomi ir išrašomi lėktuvų ir traukinių bilietai.
'Užsakomi viešbučiai, automobiliai nuomojimui, 
pramoginės kelionės.
‘Išrašomi draudimai keliautojams ir atvykusiems svečiams. 
'Parūpinamos vizos, sutvarkomi iškvietimai, palikimai bei 

kiti dokumentai.
'Nuperkamos dovanos giminėms Lietuvoje, pervežami vaistai 
ir pinigai.

Rugsėjo mėnesį priimame užsakymus tiesioginiams 
skridimams į Lietuvą 1991 m.

Smulkesnių žinių teiraukitės mūsų įstaigoje Toronte: 
Tel. (416) 769-2500, TELEX 06-967812, FAX (416) 763-6279 

2100 Bloor Street West, Toronto, Ontario M6S 1M7, Canada

PRANEŠAME, kad Vilniuje įsteigtas AUDRA TRAVEL 
Corporation skyrius, kuriame dirba 5 darbuotojai. įstaigos 
adresas - Vilnius, Tumo-Vaižganto 9/1. įstaiga bus atidaryta 
lankytojams šių metų vasarą.

A.A. Albinas Subačius

pasitraukė į Vokietiją, ir iki 
karo pabaigos Albinas dirbo 
geležinkelio žinyboje. Poka
rio metais gyveno UNROS 
globojamoje stovykloje ir 
dirbo Raudonojo kryžiaus 
automobilių vairuotoju. Pra
sidėjus imigracijai, 1949 m. 
lapkričio 13 d. pasiekė Ame
riką, apsigyveno Elizabcth, 
N.J. ir po kelių metų persikė
lė į Cranford, N.J. Dirbo 
Phillips & Dooge Co. kur iš
dirbo iki išėjo į pensiją, 
1974m.

Karui baigiantis, 1945 
m. balandžio mėn. 13 d. Na
talija ir Albinas Subačiai su
silaukė sūnaus Romo, kurį 
išmokslino, į gyvenimą išlei
do ir džiaugėsi mylimo sū
naus gražiu gyvenimu, jo šei
ma, bei anūkais.

Natalija ir Albinas Suba
čiai nuostabaus darbštumo 
žmonės. Besirūpindami šei
ma, sūnaus ateitimi, sunkiai 
dirbdami pelnė kasdieninę 
duoną, o taip pat planavo 
ateitį. Pasistatydino Cran
ford, N.J. ant gražaus upelio 
kranto puikius namus, vilda
miesi čia praleisti likusią am
žiaus dalį. Bet po dešimtme
čio ieškojo šiltesnio klimato 
ir dėl to sėkmingai kūrėsi 
gražioje Daytona Beach, Fla. 

vietovėje. Ir čia paskutiniuo
ju laiku pasistatydino erd
vius, netoli Atlanto vendeny- 
no namus ir džiaugėsi ramiu 
gražiu gyvenimu. Bet pasku
tiniu laiku a.a. Albinas pra
dėjo negaluoti, vėliau sunko
kai sirgo ir amžinybėn išėjo 
gegužės 25 d., palikdamas 
giliame liūdesyje mylimą 
žmoną Nataliją, sūnų Romą 
su šeima, Lietuvoje brolį Fa
bijoną, seserį Izabelę ir Ame
rikoje seserį Teresę, kuri da
lyvavo ir a.a. brolio Albino 
laidotuvėse.

A.a. Albinas buvo nuos
tabiai kuklus, tylus, draugiš
kas ir labai mielas žmogus. 
Už šias dorybes buvo visų 
mylimas ir gerbiamas. Buvo 
rūpestingas šeimos galva, rū
pinosi šeimos ateitimi. Buvo 
ilgametis aktyvus ALT S-gos 
narys, Lietuvių Bendruome
nės nuoširdus darbininkas, o 
Daytonoje - aktyvus Lietu
vių klubo narys. Nuoširdžiai 
mylėjo savo tėvynę, sielojosi 
jos likimu ir nepaprastai mė
go lietuvių spaudą, ją prenu
meravo ir skaitė.

Baigdamas jautrų atsis
veikinimo žodį Vytautas Ab
raitis Tautinės Sąjungos sky
riaus vardu išreiškė gilią 
užuojautą našlei Natalijai, 
sūnui Romui su šeima, sese
rims ir broliui ir a.a. Albino 
ilgamečiui ir jo šeimos bičiu
liui Pranui Damijonaičiui. 
Paprašė ta proga a.a. Albino 
atminimui aukoti Tautos fon
dui, Pagalbos demokratinės 
Lietuvos vyriausybės fondui 
ir Lietuvių fondui.

Daytona Beach Lietuvių 
klubo vardu atsisveikino klu
bo pirmininkas Jonas Daugė
la, pažymėdamas velionio 
Albino gražų įnašą į šios lie
tuvių kolonijos gyvenimą ir 
taip pat jo žmonai, sūnui, jo 
šeimai ir artimiesiams klubo 
valdybos ir narių vardu iš
reiškė užuojautą.

Gegužės 29 d. Prince o f 
Peace katalikų bažnyčioje, 
Ormond Beach, įvyko gedu
lingos pamaldos. Šv. Mišias 
už velionio sielą aukojo ir 
taip pat gilių minčių apie ve
lionį pamokslą pasakė kun. 
R. Grasso.

Šv. Mišių metu skaity
mus atliko Gediminas Lape
nas, oper. sol. Juoze Daugė
lienė jausmingai pagiedojo 
Avė Maria ir choras Siety
nas, vadovaujamas muz. A. 
Skridulio pagiedojo progai 
tinkamų keletą giesmių.

Po pamaldų a.a. Albino 
palaikai nulydėti ir palaidoti 
Bcllcvue Ceder Hill Mcmory 
Gardens mauzoliejuje.

Tenka pažymėti, kad am
žinybėn šį taurų tėvynės sū
nų išlydėjo beveik visa kolo
nija, dalyvaudama atsisvei
kinime koplyčioje, pamaldo
se bažnyčioje ir palydint į 
kapines. A.a. velionio atmi
nimui suaukota: Pagalbos

Dr. Vlado Bložės laiškas, š.m. birželio 5 d. atspausdintas 
Clevelando dienraštyje The Plain Dealer.

Ūse economic leverage to 
help Lithuania

By saying it is wrong for the 
United Statės to withhold economic 
favors from the Soviet Union over 
events in Lithuania, former Rep. 
Charles Vanik displays a shameful 
lack of understanding of historical 
and political realities. Vanik, who 
co-sponsored an amendment tying 
most-favored-nation status to the 
rate of Soviet emigration, was 
ųuoted (The Plain Dealer, May 30) 
as saying that the Baltics have re- 
ceived “tremendous subsidies” 
from the Soviet Union, implying 
that the Soviet blockade is justifia- 
ble as proteeting Soviet economic 
interests and maintaining that the 
United Statės should not withhold a 
trade agreement on these grounds.

What Vanik fails to acknowledge 
is that the living standard in Lithu
ania was much higher prior to 1940. 
with no so-called Soviet 
“subsidies,” than it is now with 
those “subsidies." Rather than 
“subsidize” Lithuania after forcibly 
occupying the nation in 1940, the 
Soviet Union displaced the Lithua
nian people, imposed a socialist 
economic system, recklessly tapped 
Lithuanian resources for 50 years 
and left the economy ruined. Vanik 
holds that Lithuania is not entitled 
to "subsidies." On what grounds? 
Rather, the Soviet Union cannot 
hope to repay Lithuania for all the 
economic damage it has vvrought.

Vanik said that by pushing too 
hard for independence, the Baltics 
threaten to break up the Soviet 
Union and destroy Mikhail S. Gor- 
bachev. He implies that they asked 
for the repression they got and that 
the United Statės need not risk 
rebuking Gorbachev by vvithholding 
economic favors. I maintain that it 
is not the Baltics’ responsibility to 
protect the integrity of the Soviet 
Union — in facL they never even le- 
gally belonged to it — nor is it 
within the power of the United 
Statės to secure Gorbachev’s power 
base.

Why should the Soviet Union re- 
ceive the benefits of the free-mar- 
ket system vvith most-favored-na- 
tion status vvithout having to play by 
appropriate rules — the economic 
blockade of Lithuania being a par-

Lietuvos respublikos vyriau
sybės fondui 640 dol., Tau
tos Fondui 100 dol. ir Lietu
vių Fondui 100 dol.

Subačių šeimos vardu vi
siems dalyvavusiems atsis
veikinime ir laidotuvėse nuo
širdžiai padėkojo sūnus Ro
mas.

Gedulingi pietūs, po lai
dotuvių, buvo Natalijos Su- 
bačienės namuose, kur daly
vavo labai daug žmonių ir 
kur buvo nuoširdžiai prisi
mintas Suvalkijos lygumų 
sūnus, šios lietuvių kolonijos 
lietuvių šeimos mielas narys 
a.a. Albinas.

Liūdinti lietuvių kolonija 
Tave, Albinai, visada prisi
mins, kaip kilnios sielos, tė
vynę mylėjusį, Lietuvos sū
nų. O svečių šalies žemelė 
tebūnie Tau lengva ir Amži
noji Šviesa tešviečia amži
nosios tėviškės padangėse.

Jurgis Janušaitis

Juozas Mikonis 
Realtor, Notary Publlc

Qast Skoite ^Reaflty

Namų ir žemės pardavimas - nuomavimas

Bus. phone: 481-6900
Homephone: 531-2190 

ticularly blatant and repressive ex- 
ample of unfair play?

Vanik has been willing to tie 
MFN status to human-rights con- 
cems over emigration. If human 
rights can be tied to MFN status, 
why cannot economic actions in the 
Baltics be tied to our extending 
economic favors to the Soviet 
Union?

I think our government should 
continue to say that we vvill enter 
into a trade agreement vvith the So
viet Union only vvhen the Soviets 
start playing fair.

WALTER H. BLOŽE 
Strongsville

PRINTERS 
OFF-SET PRESS 

OPERATORS
K.T.B. Associates, Ine., a large Web Off- 
set Printer located in the heart of the Cat- 
skill Mountains. Only 100 miles from 
NYC, is looking for ęualified Web Press 
Operators. Excellent salary, also with a 
comprehensive benefits package. K.T.B. 
vvill pay relocation expenses. lf you are 
interested, contact: Joe elemente at 

914-246-9552.
(21-23)

R.R.T. / C.R.T.T.
Immediate, full-time position. We 
offer excellent benefits, fully paid 
pension and in-house child care. 
Mušt be credentialed. MERCY HOS
PITAL Grayling, Human Re-sources 
Dept., 1100 Michigan Avė. Grayling, 
MI 49738. (517) 348-5461 ext.14O

(21-23)

ATTENTION:
EASYVVORKI 

EXCELLENT PAYI 
Assemble products at home. 
Detaiis. (1) 602-838-8885 Ext. W- 
1753, 6am - 11pm, 7 days.

(23-24)

EXPERIENCED MOLD MAKERS
We have an immediate opening for 2 
class A mold makers. We offer an 
exceptional wage, vacation and benefit 
package including the 401K plan. We are 
a modern, progressive company vvith 
excellent vvorking conditions and a very 
bright future. We need your help to grow. 
Apply in person: to

G. R. DIECRAFT
4336 Airlane Drive S.E.
Grand Rapids Mi. 49512 

Located betvveen Schafer / E. 
Paris North off 44th St.

(23-24)

PHYSICAL THERAPY DIRECTOR 
Occupafional Therapy Director 

REACH NEVV HEIGHTS vvith 
PINNACLE CARE CENTER 

Recently created positions offer the 
motivated therapist excellent benefits, 
competitive salary 4 a professional 
challenge. Reąuirements include good 
clinical skSIs, talent In staffing, planning 
development of 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 challenging 

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

REHABILITATION,
HUNTINGTON, WV. 304-529-6031

18021 Marcelio Road
Suite 2

Cleveland, Ohio 44119
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ALT S-gos 21-mome Seime... (4)

Sėkmingi darbo 
posėdžiai

Jurgis Janušaitis

Gegužės dvyliktosios 
dienos antras posėdis prasi
dėjo 4 vai. po pietų. Šiame 
posėdyje Tautinės sąjungos 
atstovų, Sąjungai atstovau
jančių kitose organizacijose 
pranešimai. Pranešimus pa
darė Lietuvių Tautinio Sąjū
džio atstovas inž. Eugenijus 
Bartkus, Amerikos Lietuvių 
Tarybos - Petras Buchas, 
Lietuvos Nepriklausomybės
Fondo - Algis Sperauskas, 
"Naujosios Vilties" žurnalo 
redaktorius Vytautas Abrai
tis, žurnalo administratorius 
Oskaras Krėmeris ir Lietuvių 
Tautinės Kultūros Fondo - 
inž. Jonas Jurkūnas.

Pranešimai lietė Tautinės 
sąjungos atstovų minėtose 
organizacijose uždavinius ir 
darbus. Panašūs pranešimai 
kartojami, berods, kiekviena
me seime ir suminimi tie pa
tys uždaviniai ir tikslai, tad 
seimuose dalyvaujantiems 
čia nieko naujo.

Inž. E. Bartkus pažymė
jo, kad Tautinis Sąjūdis daly
vauja VLIKO Taryboje, pa
kvietė iš Lietuvos Tautininkų 
sąjungos pirmininką R. Ma
tulį ir glaudžiai bendradar
biauja su Lietuvos tautinin
kais. Teodoras Blinstrubas 
pažymėjo kad VLIKO Tary
boje Taut. Sąjūdžiui atsto
vauja jis ir inž. Vaclovas 
Mažeika. Suminėjo VLIKO 
įvairias sudarytas komisijas 
ir jų darbus, kad Taryboje 
kas du mėnesiai keičiasi pir
mininkai, taigi pirmininkauti 
tenka ir TS-gos atstovams.

Petras Buchas kalbėjo 
apie ALTO's Tarybos dar
bus, apie atliktus ALTOS 
darbus 50-ties metų laikotar
pyje. ALTA yra išleidusi 
lankstinukus apie Lietuvą, 
rūpinasi tikslia informacija 

R. Veitas ir J. Rentelis, ALT S-gos Seimo rengimo pirmininkas, Dirvos vajaus komiteto pirm. Irenai 
Kriaučeliūnienei įteikęs ALT S-gos Bostono skyriaus auką 4,000 dol.

apie Lietuvą spaudoje, TV ir 
radijo programose. Dabar 
ALTE dirbama ilgos valan
dos, nes darbai gausėja.

Lietuvos Nepriklauso
mybės Fondo darbus aptarė 
Algis Spcrauskas, pažymėda
mas, kad fondas, išleidęs 
knygą "Lietuva 700 metų", 
ruošia leidinį apie Lietuvos 
diplomatiją, kuriuo rūpinasi 
atstovas Stasys Lozoraitis ir 
rašytojas Stasys Santvaras. 
To leidinio didelį kiekį žada

Sol. Janina Čekanauskienė, akompanuojant muz. J. Kačinskui, 
Lietuvos ir JAV himnus.

atidarant ALT S-gos seimą gieda 
/. KriaučeliOnienės nuotr.

ma persiųsti Lietuvon.
Naujosios Vilties žurnalo 

redaktorius Vytautas Abraitis 
pasidalino žurnalo leidimo 
rūpesčiais. Jam talkina dr. 
Algis Budreckis ir Stasys 
Santvaras. Nelengva surasti 
žurnalui bendrabarbių, gerų 
autorių, gerų straipsnių. Dar 
manąs išleisti vieną šių metų 
Naujosios Vilties nr. ir tada, 
kaip jis sako, trauksiąsis į

Susitikę ALT S-gos Seime Bostone: Juozas Enčeris, korp. Neo-Lithuania paskutinysis pirminin
kas laisvoje Lietuvoje, ALT S-gos Los Angeles skyriaus pirm. Rūta Šakienė, Dirvos vajaus komitetui 
įteikusi 2,000 dol. ir ALT S-gos pirm. dr. Leonas Kriaučeliūnas. /. KriaučeliOnienės nuotr.

poilsį. Dėkojo administra
toriui Oskarui Krėmeriui už 
rūpestingą žurnalo adminis
travimą ir savo talkininkam 
St. Santvarui ir dr. A, Bu- 
dreckiui už glaudų bendra
darbiavimą. Žurnalą redak
torius norėjęs išlaikyti įdo
mų, aktualų, kas dalinai yra 
pavykę ir susilaukta skaity
tojų gražių atsiliepimų ir ge
rų vertinimų. Padėkojo Tau

tinei Sąjungai, Korp! Neo 
-Lituania už sulauktą viso
keriopą paramą.

Administratorius Oska
ras Krėmeris suglaustai pa
darė NV žurnalų Nr. 21 ir 
22. apyskaitą, suminėdamas 
kiek buvo žurnalo spausdin
ta, kaip vyko platinimas ir 
kiek surinkta pinigo. Atro
do, kad žurnalas su skaityto
ju prenumerata ir pridedamo
mis aukomis išsiverčia. Re
daktorius pažymėjo, kad jau 
telkiama medžiaga sekan
čiam nr., o administratorius 
teigė, kad NV žurnalas jau 
pasiekia ir Lietuvą.

Lietuvių Tautinės Kultū
ros Fondas - nauja instituci
ja, įkurta prieš porą metų 
Daytona Beach, Fla. vyku
siame dvidešimtajame seime. 
Per porą metų šis fondas įsi- 
pilietina. Pranešimą padarė 
to fondo dabartinis pirminin
kas inž. Jonas Jurkūnas. Fon
das turi savo įstatus, bando
ma jį įregistruoti valdžios įs
taigose, gauti nuo pajamų 
mokesčių atleidimą, jau ver
buojami nariai - aukotojai. 
Jų buvę pažadais ankstyves- 
niajame seime, dabar savus 
įnašus kai kurie pradeda į 
Fondą įmokėti ir šiuo metu 
Fonde yra (seimo dieną) 

23.453 dol. Šio fondo užda
viniai, konkrečiai padėti ir 
Lietuvai: suorganizuojant bi
blioteką, leidiniais, daugiau 
dėmesį kreipiant į Lietuvos 
jaunimą, biblioteką organi
zuoti atsikūrusiame Vyt. 
Didž. Universitete Kaune. 
Fondas rūpinsis sudaryti są
lygas atvykstantiems į JAV 
gabiems mokslus einantiems 
jaunuoliams, tobulintis savo
se specialybėse ir čia bus da
roma atranka. Taigi pirmi
ninkas inž. Jonas Jurkūnas 
konkrečiai suminėjo Fondo 
paskirtį ir tai pranešimą klau
sėme su atyda. Fondo valdy
ba sudaro pirmininkas inž. 
Jonas Jurkūnas, vicepirm. 
Petras Buchas ir ižd. Oskaras 
Krėmeris. Taigi, pirmininko 
žodžiais, reikia pinigų, reikia 
aukų!

Po pranešimų diskusijose 
Teodoras Blinstrubas pareiš
kė, kad ir tautinės minties 
žmonės Vasario 16-tosios 
proga aukoja kitom organiza
cijom, o aplenkia ALTĄ, o 
Petras Buchas minėjo aukų 
menkėjimą, žmonių mažėji
mą. Kalbėtojai teigė, kad ne
gerai, kad ta proga renka ir 
kitos organizacijos. O kai 
minėjimo lankytojas paklau
sė, kad norįs kitam veiksniui 
aukoti, tad jam buvę atsakyta 
"ne į tą minėjimą pataikei". 
Atsimintina ir tai visam lai
kui, kad jau įsipilietino lais
vojo apsisprendimo principas 
ir žmogus gali aukoti tam, 
kam jis nori, tad nederėtų gal 
dėl to priekaištauti. Gerbkite 
kiekvieną geravalį lietuvį, ku 
ris aukoja Lietuvai bet per 
kurį mūsų veiksnį.

Po šio darbo posėdžio, 
kiek atsikvėpę skubėjome į 
Seimo pokylį.

(Bus daugiau)

DIE MAKER
Journeyman status or 8 years 
exp. with doeumentation. 
Non day shift job, top hourly 
rate is $15.42 with some OT. 
Apply or send resume.

Dovis Tool & Engineering 
19750 Plymouth Rd., 
Detroit, MI, 48228

Attn: Joe Bontomasi.
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JAV Senatorių adresai ir telefonai Washingtone, D.C.
The White House
1600 Pennsylvanla Avė. 
Washington, D.C. 20500 
Tel. (202) 456-1414

The Vice President of the United Statės 
Old Executive Office Building 
VVashington, D.C. 20501

(SD) - xxx Senate Dirksen Office Bldg. - arba 
(SH) = xxx Senate Hart Office Bldg. - arba 
(SR) - xxx Senate Russell Office Bldg.

VVashington, D.C. 20510
Office 7 Tel.

Senatorių tel. (202) 224-xxxx

Išsikirpkite šj US Senatorių sąrašą savo 
informacijai ir panaudojimui tel. skambinimams ar 
laiškų rašymui.

ADAMS Brock(D-VVA) 
ARMSTRONG VVilIiam (R-CO) 
BAUCUS Max (D-MT) 
BENTSENLIoyd (D-TX) 
BIDEN, Jr., Joseph R. (D-DE) 
BINGAMAN Jeff (D-NM) 
BOND Christopher S. (R-MO) 
BORENDavidL. (D-OK) 
BOSCHVVITZ Rudy (R-MN) 
BRADLEY Bill (D-NJ) 
BREAUXJohnB. (D-LA) 
BRYAN Richard (D-NV) 
BUMPERSDale (D-AR) 
BURDICK Ouentin (D-ND) 
BURNSConrad (R-MT) 
BYRD Robert (D-VW) 
CHAFEEJohnH. (R-RI) 
COATSDan (R-IN) 
COCHRAN Thad (R-MS) 
COHEN VVilIiam S. (R-ME) 
CONRAD Kent (D-ND 
CRANSTON Alan (D-CA) 
□'AMATO Alfonse M. (R-NY) 
DANFORTH John C. (R-MO) 
DASCHLE Thomas (D-SD)

513-SH7-2621 
528-SH / -5941 
706-SH / -2651 
703-SH / -5922 
221-SR/-5042 
524-SH / -5521 
293-SR / -5721 
453-SR / -4721 
506-SH / -5641 
731-SH / -3224 
516-SH/-4623 
364-SR / -6244 
229-SD / -4843 
511-SH/-4843 
183-SD / -2644 
311-SH/-3954 
567-SD / -2921 
407-SR / -5623 
326-SR / -5054 
322-SH / -2523 
361-SD/-2043 
112-SH/-3553 
520-SH / -6542 
249-SR/-6154 
317-SH/-2321

DeCONCINI Dennis (D-AZ) 
DIXONAIanJ. (D-IL) 
DODD Christopher (D-CT) 
DOLE Robert (R-KS) 
DOMENICI Pete V. (R-NM) 
DURENBERGER Davė (R-MN) 
EXONJ. James (D-NE) 
FORD VVendell H. (D-KY) 
FOVVLER, JR. VVyche (D-GA) 
GARNJake (R-UT) 
GLENNJohn (D-OH) 
GORE.Jr. Albert (D-TN) 
GORTONSIade (R-WA) 
GRAHAM Bob (D-FL) 
GRAMM Phil (R-TX) 
GRASSLEY Charles E. (R-IA) 
HARKINTom (D-IA) 
HATCH Orrin G. (R-UT) 
HATFIELD Mark (R-OR) 
HEFLIN Howell (D-AL) 
HEINZJohn (R-PA) 
HOLLINGS Ernest F. (D-SC) 
HUMPHREY Gordon J. (R-NH) 
INOUYE (D-HI) 
JEFFORDS James M. (R-VT)

328-SH / -4521 
331-SH7-2854 
444-SR / -2823 
141-SH / -6521 
434-SD / -6621 
154-SR / -3244 
330-SH 7 -4224 

173A-SR / -4343 
204-SR / -3643 
505-SD / -5444 
503-SH / -3353 
393-SR / -4944 
730-SH / -3441 
241-SD/-3041 
370-SR / -2934 
135-SH / -3744 
316-SH/-3254 
135-SR / -5251 
711-SH/-3753 
728-SH/-4124 
277-SR / -6324 
125-SR/-6121 
531-SH / -2841 
722-SH / -3934 
530-SD/-5141

JOHNSTON J. Bennett (D-LA) 
KASSEBAUM Nancy (R-KS) 
KASTEN.Jr. Robert W. (R-WI) 
KENNEDY Edward M. (D-MA) 
KERREY J. Robert (D-NE) 
KERRYJohnF. (D-MA) 
KOHLHerb (D-WI) 
LAUTENBERG Frank G. (D-NJ) 
LEAHY Patrick J. )D-VI) 
LEVIN Cad (D-MI) 
LIEBERMAN Joseph I. (D-CT) 
LOTTTrent (R-MS) 
LUGAR Richard G. (D-IN) 
MACKConnie (R-FL) 
MATSUNAGA Spark M. (D-HI) 
McCAIN John (R-AZ) 
McLURE James A. (R-ID) 
McCONNELL Mitch (R-KY) 
METZENBAUM Howard (D-OH) 
MIKULSKĮ Barbara A. (D-MD) 
MITCHELL George J. (D-ME) 
MOYNIHAN Daniel P. (D-NY) 
MURKOVVSKI Frank H. (R AK) 
NICKLESDon (R-OK) 
NUNNSam (D-GA)

136-SH/-5824 
302-SR / -4774
110- SH/-5323 
315-SH/-4543
302- SH / -6551 
421-SR 7-2742 
702-SH / -5653 
717-SH/-4744 
433-SH / -4242 
459-SH / -6221 
502-SH / -4041 
487-SH / -6523 
306-SH/-4814 
517-SH7 -5274 
109-SH7-6361
111- SR/-2235 
309-SH / -2752 
120-SR 7-2541 
14O-SR7-2315 
320-SH / -4654 
176-SR/-5344 
464-SR / -4451 
709-SH / -6665 
713-SH/-5754
303- SD 7 -3521

PACKVVOOD Bob (R-SD) 
PELL Claiborne (D-RI) 
PRESSLER Larry (R-SD) 
PRYOR David (D-AR) 
REIDHarry (D-NV) 
RIEGLE Jr. Donald W. (D-MI) 
ROBB Charles S. (D-VA)

259-SR 7 -5244 
335-SR / -4642 
133-SH/-5842 
267-SR / -2353 
324-SH 7 -3542 
105-SD 7 -4822 
493-SR 7 -4024

ROCKEFELLER, IV, John (D-WV) 724-SH 7 -6472
ROTH.Jr. WilliamV. (R-DE) 
RUDMAN VVarren (R-NH) 
SANFORDTerry (D-NC) 
SARBANES Paul S. (D-MD) 
SASSERJim (D-TN) 
SHELBY Richard C. (D-AL) 
SIMON Paul (D-IL) 
SIMPSON Alan K. (R-WY) 
SPECTERArien (R-PA) 
STEVENSTed (R-AK) 
SYMMS Steve (R-ID) 
THURMOND Strom (R-SC) 
VVALLOP Malcolm (R-WY) 
VVARNERJohnVV. (R-VA) 
VVILSON Pete (R-CA) 
VVIRTH Timothy E. (D-CO)

104-SH 7 -2441 
530-SH 7 -3324 
715-SH7-3154 
332-SD 7 -4524 
363-SR 7 -3344 
313-SH/-5744 
462-SD7-2152 
261-SD/-3424 
303-SH 7 -4254 
522-SH / -3004 
509-SH7-6142 
217-SR/-5962 
237-SR / -6441 
225-SR / -2023 
720-SH / -3841 
380-SR i -5852

Ingrida ir inž. Romas Bubliai su dukra Vija po universiteto 
iškilmių Chicagoje.

VIJA MARIJA 
DEIMANTĖ BUBLYTĖ

Vija Bublytė šių metų ge 
gūžės 26 dieną baigė Loyo- 
la University of Chicago ir 
jai buvo suteiktas bakalauro 
laipsnis iš biologijos. Čia, ji 
ruošėsi pre-med studijoms 
ir toliau sieks medicinos 
daktarės laipsnio.

Vija baigė Clevelande 
Dievo Motinos parapijos 
pradinę mokykla, Šv. Kazi
miero aukštesniąją lituanis
tikos mokyklą ir Notre 
Damc gimnaziją, kur buvo 
National Honor Society na
rė. Universiteto metu jai bu
vo suteiktos dvi stipendijos.

Eilę melų Vija šoko tauti 
nių šokių grupėje “Grandi
nėlė”. Baigė muz. Onos Mi 
kulskicnės Kanklių studiją 
ir kankliavo Čiurlionio an
samblyje. Skautė ir ateiti
ninkė nuo pat jaunų dienų, 
vadovavo įvairioms jauni
mo stovykloms Dainavoje, 
ypač pasižymėdama kaip 
vakarinių programų prave- 
dėja. Dalyvavo sporto klu
be “Žaibas”. 1987 m. daly
vavo Jaunimo Kongrese 
Australijoje ir buvo išrinkta 
Jaunimo Sąjungos vicepir
mininke Vidurio Vakarų 
rajonui. 1988 metais Chi
cagoje pristatyta visuome
nei per “Amber Bali”.

Studijų metu Chicagoje 
aktyviai reiškėsi lietuviško

se organizacijose. Eilę me
tų buvo Loyolos universi
teto lietuvių klubo valdy
boje. Aktyviai dalyvavo 
Tae Kwon Do klube ir lai
mėjo Illinois valstybėje pir
mą vietą iš Tae Kwon Do. 
Priklausė taip pat ir AED 
klubui.

Ji lankė lituanistinius kur 
sus Lietuvoje ir kaip kores
pondentė dalyvauja lietuvis 
koje spaudoje. Laisvalaikiu 
mėgsta sportuoti bei paskai
tyti gerą knygą. Linkime 
Vijai daug sėkmės siekiant 
daktarės laipsnio! (id)

NIDA MARIJA
GELAŽYTĖ

Nida Marija, Raudos ir 
Valdžio Gelažių dukra, bir
želio 2 d. baigė ANDREWS 

SCHOOL, Willoughby, OH. 
Mokykloje ji priklausė Stu- 
dent Government ir paskuti
niais metais buvo viccpirmi 
ninke. Ji taip pat priklausė 
Lacrosse Komandai ir Natio
nal Honors Socicty.

Nida aktyviai dalyvauja 
ir lietuviškoje veikloje - yra 
vadovė Clevelando skaučių 
"Neringos" tunte, šoka tauti
nių šokių ansamblyje "Gran 
dinėlė", kankliuoja “Čiurlio
nio” ansamblyje, gieda Die
vo Motinos parapijos chore 
ir praėjusią vasarą dalyvavo 
pirmoje skautų-čių vadovų 
stovykloje Lietuvoje.

Rudenį Nida tęs mokslus 
University of Chicago. Lin
kime ir toliau besitęsiančios, 
darbu pagrįstos geriausios 
sėkmės Nidai!

• KRISTINA BILIŪ-
NAITĖ, clevelandicčių Algio 
ir Kristinos Biliūnų duktė, 
baigė St. Louis universitetą, 
gaudama Master of Medical 
Care Administration dip
lomą.

Ji pradėjo dirbti Mercy 
Health Services Co. adminis
tracijoje Farmington Hills, 
Mich.

Gyvendama Clevelande 
priklausė tautinių šokių gru
pei Grandinėlei ir sporto klu
bui Žaibas.

THREAD ROLL
Fasl growing cold heading compa- 
nv, convenienlly localed off 1-275 
in Plvmoufh, MI is looking for an 
experienced Ihread roll sėt up 
person. Excellenf wages wilh al- 
tractive benefit package offered. 
For information call 313-453-3492.

Teresė Grigutytė ir Linas Meilus susituokė birželio 2 d. Dievo 
Motinos bažnyčioje, Clevelande. Jaunoji Teresė j JAV atvyko 
prieš trejetą metų iš Suvalkų trikampio, o jaunasis Linas yra 
chicagietis. Laimingo gyvenimo jauniesiems!

V. Bacevičiaus nuotr.

IŠ LIETUVOS VYČIŲ 
SUVAŽIAVIMO

Gegužės 18-20 dienomis 
Dayton, Oh. įvyko Lietuvos 
Vyčių Vidurio - Centro - 
Apygardos suvažiavimas ir 
rutulių (Bowling) tourna- 
mentas. Kuopų atstovai su
važiavo iš Clevelando, De
troito, Pittsburgho, South
field, Mi. ir Saginavv, Mi. 
Suvažiavimo posėdžiai įvyko 
Radisson Inn Viešbuty. 
Penktadienio vakarą buvo re
gistracija ir užkandžiai. Ka
dangi suvažiavimas sujung
tas su rutulių toumamcntu, 
susirinkimas buvo gausingas.

Šeštadienio rytą 9:00 vai. 
viešbučio salėj apskrities pir
mininkas Jonas Baltrus ati
darė posėdžius. Sesuo Pran- 
ceska atkalbėjo atidarymo 
maldą. Vietinės kuopos pir
mininkė Pranė Petkus ir rutu
lių toumamento pirmininkas 
Juozas Mantz pasveikino vi
sus atsilankusius delegatus 
bei svečius.

Tarp svarbesnių reikalų 
pirm. Jonas Baltrus priminė 
visuotinį Vyčių Seimą, kuris 
įvyks Pittsburghe liepos 25- 
29 dienomis. Pranė Petkus 
ragino delegatus skambinti 

telefonu Western Union 1- 
800-325-6000. Šiuo būdu 
500 Washingtono oficialai 
išgirs pareikštą mintį ir nus
prendimus kaslink Lietuvos 
nepriklausomybės. Visi ra
ginami skambinti.

Pranas Bunikas ir Vincas 
Gražulis buvo paskirti dele
gatais Vyčių seiman Pitts
burghe.

Rutulių (Bowling) tour- 
namentas įvyko šeštadienio 
popiet. Viso 17 rutulių gru
pių dalyvavo rungtynėse. 
Didži.ąją trofeją laimėjo Day- 
tono grupė, kurių tarpe pasi
žymėjo: Joe Flctcher, Chris 
Fletchcr, Pat Smiley, Eleanor 
Mantz, Eric Gcigcr. Bravo!

Sekmadienio rytą vyčiai 
ir svečiai susirinko prie Šv. 
Kryžiaus bažnyčios mišioms. 
Kun. Valteris Katarskis mi
šias atnašavo, po kurių visi 
susirinko Amber Rose val
gykloj bankietui. Vytės Ele- 
anora Služis ir Judy Pctrokas 
yra valgyklos savininkės.

Kitas vyčių Vidurio - 
Centro - Apygardos suvažia
vimas įvyks Southfield, Mi. 
Spalio 5-7 d.

Vincas Gražulis.
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DEIMANTINĖS
SUKAKTUVININKĖS 

ATSIŠAUKIMAS

DIRVAI PAREMTI
GEGUŽINĖ

ALT S-gos Clevelando 
skyrius ir Dirvos 75 metų 
sukakties komitetas rengia 
didelę ir linksmą Joninių ge
gužinę Sukaktuvininkei 
DIRVAI paremti.

Gegužinė įvyks dr. Vy
tauto ir Aldonos Mauručių 
sodyboje, 8450 Bridlehurst 
Trail, Kirtland, Ohio ( nuo 
Lietuvių Namų, #6 keliu va
žiuoti į rytus iki #306 kelio 
ir sukti į dešinę - į pietus. 
Važiuoti #306 keliu iki pir
mojo keliuko kairėje pusėje 
- Bridlehurst Trail, kur de
šimtas namas nuo 306 kelio 
bus ieškoma sodyba).

Gegužinės pradžia 12 
vai. Bus skanių užkandžių 
ir įvairių gėrimų, trumpa 
Joninių programėlė, padai
nuosime, bus gražių svečių. 
Papildomų informacijų ga
lite gauti pas ALT S-gos 
Clevelando skyriaus pirm. 
Jadvygą Budrienę, tel. 486- 
3912.

Labai nuoširdžiai visus 
kviečiame dalyvauti Joninių 
gegužinėje.

Rengėjai

ATVYKSTA KUN. 
SIGITAS TAMKEVIČIUS

Ateinantį sekmadienį Die 
vo Motinos parapijon atvyk 
sta sąžinės kalinys kun. Sigi

‘Taupa
Litftuanian Credit ‘Union 

Lietuvių ‘Kredito 9(ooperatyvas 

767 Lašt 185tfi Street

Cfevetand, 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 Lt

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

Parduodame pinigines perlaidas (Money Orders), Travclcr's Chccks, 
Priimame telefono, elektros, šildymo, ir vandens sąskaitas, 
Buckeyc 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.

H

tas Tamkevičius. Jis dalyva 
vo Washingtono demonstra 
cijosc, pasakė įspūdingą pa
mokslą Nekaltojo prasidėji
mo šventovėje, kurio klausė
si beveik du tūkstančiai mal
dininkų.

Kun. Sigitui Tamkevi- 
čiui rengiamas susitikimas 
su lietuvių visuomene šį šeš
tadienį, 6:30 v.v. Dievo Mo 
tinos parapijos svetainėje. 
Visi lietuviai kviečiami gau
siai dalyvauti susitikime

Kun. Sigitas Tamkevi
čius yra Lietuvos Skautų Są 
jungos Dvasios Vadovas. 
CLEVELANDO SKAUTI
JA kviečiama uniformuotai 
dalyvauti šiame susitikime, 
pagerbti ir susipažinti su sve 
čiu, vienu iš vyriausių mūsų 
vadovų Tėvynėje.

• PLB VALDYBOS PO
SĖDIS įvyks birželio 16 
irl7 dienomis Clevelande, 
Lietuvių Namuose (js)

• MALDOS VALANDA
UŽ LIETUVĄ yra ketvirta
dienį, birželio 14 d. 7:00 
v.v. Dievo Motinos švento
vėje. Globoja Vyr. skaučių 
Židinys. (js)

JUOZAS STEMPUŽIS 
ATSTOVAUJA 

TAUTYBES
Gegužės 24 d. Juozas 

Stempužis ir vėl buvo iš-

Mano vardas DIRVA. Pagal Juozą Bačiūną - 
esu nerami, triukšminga, krykštaujanti, kartais 
supykstanti ir verkšlenanti, paguodžianti ir 
įkvėpianti.

J. Bačiūno mintis norime papildyti - 
Sukaktuvininkė DIRVA gimė Clevelande, čia 
augo ir mokėsi spaudos meno, čia pagaliau 
sulaukė ir septyniasdešimt penkerių metų 
amžiaus.

Iš tikrųjų, Clevelando lietuvių kolonija be 
Sukaktuvininkės DIRVOS žemėlapyje būtų tik 
nedidelis lopinėlis. Tai Dirva, kuri čia patraukė
Lietuvos respublikos prezidentą Antaną 
Smetona ir jo veikliąją šeimą, LTM Čiurlionio 
ansamblį, žymiuosius tautinės spaudos ir rašto 
žmones, redaktorius, visuomenininkus ir
įvairius profesionalus.

DIRVOS 75 METŲ SUKAKTIS bus 
iškilmingai švenčiama spalio 7, sekmadienį, 
Clevelande. Sukakties akademinio akto metu,
visų svečių akivaizdoje, mes norėtumėm įteikti 
tikrai didelę auką DIRVAI, kad ji dar daug metų 
būtų Clevelando lietuvių kolonijos švyturiu, kad 
ji ir toliau drąsiai remtų Lietuvos laisvės žygį, 
keltų lietuvių savimonę ir savigarbą, ir 
svarbiausia, kad ji turėtų pakankamai finansinių 
išteklių techniškam laikraščio leidimui.

Kviečiame ir raginame visus nepagailėti 
Dirvai vienkartinės stambesnės aukos jos 75 
metų sukakties proga. Aukotojai bus paskelbti 
Dirvoje ir sukaktuviniame leidinyje. Čekius 
rašyti ir aukas siųsti sekančiai:

DIRVOS 75 METŲ SUKAKTIES 
MINĖJIMO RENGIMO KOMITETAS

•••••••••••••••••••••••••••••a

rinktas trijų metų kadencijai 
į Greater Cleveland Round 
Table organizacijos patikė
tinių tarybą.

Juozas Stempužis, vienas 
pirmųjų Clevelando tauty
bių veikėjų, į Greater Clcvc-- 
land Round Table organiza
cijos patikėtinių tarybą pir
mąjį kartą buvo išrinktas 
1982 metais. Būdamas šios 
įtakingos organizacijos na
riu, jis sugebėjo įtraukti or
ganizacijos egzekutyvų ko
miteto tris žymiausius advo
katus tarpininkauti Tauty
bių radijo sąjungos su viešą 
ja radijo stotimi WCPN, dėl 
neteisėto tautybių radijo 
programų panaikinimo. By
la truko vienerius metus ir 
buvo sėkmingai laimėta. 
Visos tautybių radijo progra 
mos buvo sugrąžintos ir vie 
šoji radijo stotis sutiko pasi
rašyti su Tautybių radijo są
junga septyneriems metams 
sutarti.

Juozas Stempužis yra 
taip pat Tautybių radijo są
jungos pirmininkas. Linki
me darbingų ir našių kaden
cijos metų!

DIRVA -75 
6116 St Clair Avenue
P.O. Box 603206
Cleveland, Ohio 44103

Rita Staškutė

• TRAVEL AGENTS 
INTERNATIONAL sveikina 
Ritą Staškutę sėkmingai bai
gusią kelionių biurų atsto
vams reikalaujamą specialią 
programą ir praneša, kad Ri
ta yra paskirta Travel Coor- 
dinator.

Šiuo metu Rita dirba 
20320 Farmsleigh Blvd., 
Shaker Hts, Ohio įstaigoje. 
Travel Agents International 
turi savo įstaigas 37-niose 
valstijose Amerikoje ir 7-

_______________  H
• DIRVOS 75 METŲ 

SUKAKTIES MINĖJIMO 
CLEVELANDE KOMITE
TĄ sudaro: pirmininkas 
Juozas Stempužis, vicepirmi 
ninkai - dr. Vladas Bložė, 
dr. Vytautas Maurutis ir Kęs 
tutis Šukys, sekr. Nijolė Ma 
želienė, ižd. Algis Matulio
nis, svečių globa - Vytautas 
Staškus, banketo vadovė - 
Ingrida Bublienė, banketo 
rezervacijos - Jadvyga Bud 
rienė, vaišės - Vladas Blins- 
trubas, nariai specialiems rei 
kalams - Jonas Citulis.'Anas 
tazija Mackuvienė ir dr. Vik 
toras Stankus.

Clevelando komitetas pri 
klauso Dirvos Deimantinio 
jubiliejaus komitetui Chica
goje, kurio pirmininkė yra 
Irena Kriaučeliūnienė.

• DIRVOS 75 METŲ su 
kaktis Clevelande bus šven
čiama sekmadienį, spalio 7 
dieną. Sukakties šventė pra 
sidės iškilmingomis mišiom 
Deivo Motinos šventovėje. 
Po mišių bus akademija Die 
vo Motinos auditorijoje.

Deimantinė sukaktis bus 
užbaigta Los Angeles vyrų 
kvarteto koncertu ir banke
tu Lietuvių namų salėje tą 
patį sekmadienį, spalio 7 
dieną.

niose provincijose Kanadoje. 
Kiekviena įstaiga operuoja 
nepriklausomai viena nuo ki
tos, bet tuo pačiu naudojasi 
korporacijos jėga derybomis 
su lėktuvu bei laivų kompa
nijomis, viešbučiais ir auto
mobilių nuomavimo biurais. 
Kiekviena Travel Agents Int- 
emational įstaiga teikia pilną 
patarnavimą. Nesvarbu kur 
keliausite, ar tik Amerikoje 
ar tai po platųjį pasaulį, ar 
tarnybos reikalais, ar atosto
gų- TAI duos jums geriausias 
ir ekonomiškiausias sąlygas. 
Skambinkite (216) 991-3321 
ir Rita Staškutė prižada mie
lai ir sąžiningai patarnauti.

• Dr. VYTAUTAS ir 
ALDONA MAURUČIAI, 
Kirtland, OH., Stasio, Jadvy
gos ir Liudo BAJORINŲ at
minimui, Dirvos 75 metų ju
biliejaus proga atsiuntė auką 
500 dol. Ačiū.

• DARIUS STEPONA
VIČIUS, clevelandiečių 
Gidonės ir Kęstučio Stepona
vičių sūnus, baigė Clevelan
do Westcm Rescrvc univer
sitetą ir š.m. gegužės 20 d. 
gavo mechanikos inžinie
riaus bakalauro diplomą.

Darius baigęs šv. Kazi
miero lituanistinės mokyklos 
12 skyrių, priklauso ateiti
ninkų organizacijai ir šoka 
Grandinėlės taut. šokių gru
pėje.

• "PRISIMENAM AUŠRĄ" 
jau spausdinama. Tai ilgai 
laukta knyga, po daugelio 
pastangų ir atkaklaus darbo, 
atiduota spausdinti ir apie va 
saros vidurį bus pradėta 
siuntinėti prenumeratoriams.



DIRVA
KOPENHAGOJE, 

žmogaus teisių konferencijo
je, kaip praneša LIC, PLB 
atstovauja Gabija Petrauskie
nė ir Gintė Damušytė, o 
VLIKą dr. K. Bobelis su po
nia ir Algirdas Budreckis su 
sūnumi. Latvius atstovauja 
A. Pavlovskis ir G. Meiero- 
vies, estus - Maido Kari, Pa
baltiečių pasaulinės tarybos 
pirmininkė.

Iš Lietuvos yra atvykęs 
užsienių reikalų ministras 
Algirdas Sandargas.

JAUNIMO ŠVENTĖ

Birželio 3 dieną Lietuvių 
Kultūros Židiny Brooklyn, 
N.Y. iškilmingai paminėti 
lituanistinę mokyklą baigę 
mokiniai ir pagerbta tautinių 
šokių grupės vadovė Jadvyga 
Matulaitienė tas pareigas ėju

ALT S-gos Pirmojo skyriaus valdy
bos nariui

A.A.

KAZIMIERUI BAČAUSKUI

mirus, jo giminėms, jų šeimoms, 
Lietuvoje ir Amerikoje, bei artimie
siems reiškiame gilią, užuojautą.

ALT S-gos Pirmasis skyrius 
New Yorke

A. A.

ONAI GRIŠKELIENEI

mirus, jos seseriai GENEI MODES- 
TIENEI ir visiems artimiesiems, 
reiškiame nuoširdžią, užuojautą.

Dana ir Anatolius 
Milunai

Janina ir Vytautas 
Januškiai

A. A

POVILUI NARUŠUI

mirus, reiškiame užuojautą, 
žmonai, broliams, seserims ir 
giminėm,

J. ir A. Kazėnai

si per 40 metų, ir per tą laiką 
praėjo virš tūkstančio moki
nių jaunuolių lavintis ir iš
mokti tautinių šokių ir kal
bos.

Šventėje dalyvavo ir žo
džiu sveikino patys šokėjai, 
jų tėvai ir daug garbingų sve
čių. Sveikinimo žodį tarė 
Vysk. Paulius Baltakis, Lie
tuvos Generalinis Konsulas 
Anicetas Simutis, LB pirm. 
Vytautas Alksninis ir daug 
kitų.

• STASYS SANTVA
RAS, poetas, “Naujosios Vii 
ties” žurnalo redakcinės ko
legijos narys ir Dirvos ben
dradarbis Bostone, yra pa
guldytas į ligoninę. Linki
me jam stiprybės, greitai 
pasveikti ir grįžt vėl prie 
kūrybinio darbo.

Romas Andrius Jarašūnas birželio 1 d. baigė mechanikos 
inžineriją Kalifornijos valstybiniame universitete, Long Beach. 
Nuotraukoje jaunasis inžinierius tarp patenkintų ir laimingų tėvų, 
prof. dr. Emanuelio ir Laimutės Jarašūnų.

Lietuvis JAV diplomatinėje tarnyboje
Ir kur tų lietuvių nėra. 

Va, kad ir praeitais metais 
ročesterietis lietuvis aviacijos 
pik. Itn. John P. Sherkus 
(Jonas P. Šerkus) paskirtas 
JAV karo aviacijos attache 
padėjėju Maskvoje.

Jis gimęs ir užaugęs Ro- 
chestery, čia prieš daugel 
metų įsikūrė jo seneliai, čia 
tebegyvena ir jo tėvai. Jau
nystėje galvojo tapti biologu, 
net ir biologijos bakalauro 
laipsnį tam pačiam Roches- 
teryje įsigijo, bet biologo 
darbo tada niekur negalėjo 
gauti, tai istojo į kariuomenę, 
į aviaciją. Tas žygis pakeitė 
visą jo gyvenimą. Aviacijoje 
būdamas įsigijo aeronautikos 
magistrą, išėjo visą eilę ir 
kitokių aviacijos karininkui 
reikalingu mokslų ir įsigijo 
lėktuvų navigatoriaus specia
lybę. Daug metų navigavo 
lėktuvus, kurie ore papildo 
skrendantiems lėktuvams ku
rą, ilgą laiką buvo navigato
rių instruktorium, ėjo dar ir 
kitokias pareigas, o 1988 me
tais buvo perkeltas į Wash- 
ingtoną ruoštis diplomati
niam darbui.

Kai gale 1988 metų Gor
bačiovas skrido į JAV tartis 
su prezidentu Reaganu so
vietų lėktuvą atlydėti buvo 
pavesta pik. lt. John P. Sher- 
kui. Pavestą darbą Sherkus 
taip gerai atliko, kad už jį bu
vo apdovanotas The Air For-

Bostoniškiai Veitai su rašytoju Algiu Rukšėnu (vidury) de
monstracijose. D. Vodopalienės nuotr.

Plk. Itn. John Sherkus 

ce Achicvcment medaliu. 
Tas medalis jam nebuvo pir
mutinis. Už įvairius darbus 
medaliu jis yra gavęs ir anks
čiau.

Iš Maskvos jam dabar 
patogu palaikyti ryšius su 
Lietuvoje gyvenančiais gimi
naičiais.

St. Ilgūnas

• PRAŠO, KAD KAL
BĖTŲ ANGLIŠKAI

Kadangi dauguma mūsų 
jaunimo neskaito lietuviškos 
spaudos, prašymą perduodu 
per spaudą tėvams, sene
liams ir giminėms: būkit ma
lonūs, praneškit savo studen
tams, kad jų pagalbos labai 
reikia Lietuvoje šią vasarą.

Š. m. liepos 10-31 dieno-

DIRVOS

vajai aukos

Dirvos deimantinio jubi
liejaus vajaus komitetas 
(ižd. O. Daškevičienė, 7254 
S. Troy St. Chicago, III. 
60629, tel. 312-778-7864), 
gavo šias aukas.
Lietuvių Tautiniai Namai 
Chicago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50.00
B. Garliauskas, Cleveland .... 10.00 
V. Tervydis, Collinsville . . . . . . 20.00
G. Kentcr, Danbury . . . . . . . . . . . . . .  40.00
J. Andrašunas, Chicago . . . . . . . . 20.00
A. Kelertas, M.D., Brookfld .. 90.00
K. Januta, Los Angeles . . . . . . . . .  90.00
V. Adomavičius, Brookfld .... 10.00 
S. Bliudnikas, Rochester . . . . . . . . .  5.00
A. V. Marchertas, Downers Gr..20.00
I. Ulpaitė, Dorchester . . . . . . . . . . . .  10.00
V. Barnius, Los Angeles . . . . . . .  20.00
M. Vaisnys, Philadelphia . . . . . . . . 5.00
R. Žilinskas, Daytono Beach ... 5.00
G.V. Čepai. Quiny . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.00
J. Paršeliūnas, Brampton .... 100.00 
Dr. A. Pacevičius, Toronto ... 40.00
J. P. Kazickas, Grccnvvich ... 100.00 
Dr. E. Jansonas, Ostcrville .... 20.00
K. Milkovaitis, Yorba Linda .. 10.00
G. Karsokas, Cleveland. . . . . . . . . . .  5.00
B. A. Karsokas,
Hacienda Hcig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.00
A. Smulkštienė, Chicago . . . . . . . 10.00
J.M. Orentas, Rosevillc . . . . . . . . .  10.00
A. Ruigys, Los Angeles . . . . . . . .  10.00
J. Kiznis, Brooklyn . . . . . . . . . . . . . . . . 10.00
V. Tauras, Chicago . . . . . . . . . . . . . . . .  40.00
E. Stepas, VVilloughby Hills ... 10.00 
V. Lcnkevičius, Chicago . . . . . . 50.00
P. Babickas, Worcestcr . . . . . . .  100.00
P. Prankienė, Chicago . . . . . . . . . . .  10.00
K. A. Keblys, Baton Rooge . . . . . 5.00
B. Aras, Los Angeles . . . . . . . . . . . . . 40.00
L. K.U.S-gos "Ramovė",
Chicago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.00
E. Sisas, Santa Monica .. . . . . . . . . . 25.00
S. Šimoliūno, Detroit . . . . . . . . . . . .  10.00
E. Bulotienė, Detroit . . . . . . . . . . . . .  10.00
P. Kazakevičius, Omaha . . . . . . .  75.00
ALT.S-gos, Omahos skyrius ...50.00 
B. Narbutas, Vista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.00
J. Dacys, Norwood . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.00
LTC V. Kcrsulis, EI Paso . . . . . .  10.00
A. Šenbergas. Cleveland . . . . . . . 10.00
T. Palionis, Middleton . . . . . . . . . . .  50.00
Marąuette National Bank,
Chicago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100.00
Standard Federal Savings,
Chicago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100.00
Frank.Zapolis, Evergreen Pk... 25.00 
Omahos Lietuvių Žuvautojų
klubas "Aras", Omaha . . . . . . . . . . .  50.00
L. Kažėnas, Chicago . . . . . . . . . . . . .  10.00
Tadas Jurcys, Palos Hills, . . . . . 25.00
Dr. K. Aglinskas, Kaneone ... 10.00 

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame.

mis Lietuvoje ruošiama va
saros stovykla skirta Lietu
vos studentams geriau pra
mokti anglų kalbą. Mūsų 
jaunimas kviečiamas atvykti 
į stovyklą tam, kad kalbėtų 
angliškai su Lietuvos studen
tais. Čia puikiai gali prisi
dėti ir lietuviškai silpnai kal
bantis jaunimas, nes jie pasi
tarnaus, kaip tik kalbėdami 
angliškai. Organizatoriai ap
moka pragyvenimą, išvykas, 
bei smulkias išlaidas. Deja, 
šiuo metu Lietuva dar nėra 
pajėgi padengti kelionės iš
laidų.

Apie savo atvykimą pra
šom pranešti skambinant 
Gretai Žigulinskaitci: Kau
nas, 20-67-53, arba rašant: 
Vytauto Didžiojo Universi
tetas, Laisvės alėja 53, 
Kaunas. 233000.

Elona Vaišnienė
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