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Pcreitos savaitės mūsų 
premjerės pasikalbėjimai su 
visos Sovietijos kolega Ryž
kovu, o dar daugiau prezi
dento Gorbačiovo pasimaty 
mas su Pabaltijo valstybių 
galvom, buvo geros žinios. 
Ateitis dar liko neaiški, bet 
blokados galo reikėtų lauk
ti. (Žiūr. Apžvalga). Net 
jei ir pasiliks daugiau ar ma
žiau prieš kovo 11d. buvu
si būklė, ji bus nepalygina
mai geresnė,negu, sakykim, 
prieš metus buvusi.

Pagaliau, realiai kalbant, 
jei Sovictija išliks ir jos ūki
nė būklė pagerės - ji taps 
magnetu apie kurį suksis vi
sos tarybinės ir ne tarybinės 
pakraščių respublikos. Lie
tuvai liks labai svarbi rinka 
ir gaminiams parduoti ir ža
liavoms nusipirkti.

Jei Sovietija toliau silp
nės, atsiskirti bus lengviau 
negu dabar, kol jos kariuo
menė tebėra Centro Euro
poj? ir ji yra atominiai apsi
ginklavusi ...

Tokių pažiūrų vystymąsi 
gali išskaityti ir Lietuvos 
spaudoje. Pvz. Jonas Mike
linskas LITERATŪROJE IR 
MENE, atidavęs priklauso
ma pagarbą nepriklausomy
bės atstatymo aktui, prilei
džia, kad šio akto veikimas 
'gali būti pristabdytas'. Ir 
eina dar toliau, apgailestau
damas Lietuvos deputatų pa
sitraukimą iš visasąjunginio 
Kongreso ir Aukščiausios 
SSSR Tarybos. Mat, šiuo 
metu pačios Sovietijos vir
šūnės dar nesuprato, kad im
perija joms ne tik nereika
linga, bet net ir kenkia:

"Prie tos minties ją reikia 
pamažu pratinti, kol pažan
giausių Rusijos protų mintis 
'tauta engianti tautą negali 
būti laisva' virs materialia jė
ga, sugebančia įvykdyti šią 
istorinę misiją. Suprantama, 
prieš tai turės būti atliktas di
džiulis švietėjiškas darbas, 
kuris jau dabar pažangioje 
spaudoje viešumo sąlygomis 
įsisiūbavo ... Todėl labai 
gaila, kad ir mūsų parlaiųen- 
tarai be kovos užleido taip dė 
kingas švietėjiškas pozicijas 
tame galingame, bet daugeliu 
atžvilgiu reakcingam Centre".

Šioje vietoje pravartu at
siminti, kad Landsbergis nu
vyko į tarybinių respublikų 
Aukščiausių Tarybų pirmi
ninkų susirinkimą Maskvo
je. Nepriklausomos valsty
bės prezidentui ten ne vieta.

ATGIMIME jautriau ra
šo Asta Skaisgirytė:

"... Deja, demonstrantai 
neprileidžiami prie 'didžio
sios politikos' lošimo stalo. 
O vyriausybių vadovai pasi
tenkino pasiūlymais pradėti 
derybas su SSSR. Antraip 
padėti sau galėsim tik mes 
patys ... Tai suvokę atsigrę- 
žėme į Rytus, į savo didįjį kai 
myną, kurį, tiesą sakant, iki 
tol neleistinai ignoravome ... 
Imperija dar pakankamai 
stipri, kad diktuotų sąlygas 
būsimame lošime, kuriame 
Lietuva, deja, nebus svarbiau- 
šia, nei daug ką lemiančia jė
ga ... Kiek sugebėsim būti 
lankstūs, diplomatiški, pasi
naudoti palankiomis situaci
jomis - tiek nepriklausomy
bės išsikovosime".

Žodžiai rašyti dar prieš 
Gorbačiovo viešnagę Wa- 
shingtone. Iš jų jau matosi, 
kad vilties nedaug turėta. 
Užsienio politikos stebėtojui 
nebuvo jokio pagrindo ją 
puoselėti.

GIMTAJAME KRAŠTE 
Algimantas Semaška guo
džiasi St. Šalkauskio teigi
mu, kad Lietuva turi aiškiai 
limitrofinį pobūdį, ji užima 
nedidelę teritoriją, kuri susi
liečia su keliomis didelėmis 
tautomis. Tų kraštų pašauki
mas yra sudaryti dviejų pa
saulių sintezę ir sykiu išlai
kyti pusiausvyroje šitų pa
saulių gaivalus. Kažin ar 
profesorius turėjo galvoje 
Hitlerį su Stalinu? Abu jie 
pergyveno mūsų profe
sorių. Šiandien Semaška 
mano:

"Užuot diskutavus dėl de
rybų su Kremlium tikslingu-

Tauta šaukiasi laisvės, o okupanto atstovai sėdi kaip kaltinamųjų suole, šia nuotrauka iš 
Vilniaus "Žalgirio” ir Minsko “Dynamo” futbolo rungtynių Vilniuje FORBES magazino vokiška laida
pradeda savo "Optical Essay” apie Pabaltijo pavasari.

TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Pabaltijo respublikų prezidentai praeitą savaitę Kremliuje susitiko su Gorbačiovu.Pabaltijo respublikų prezidentai praeitą savaitę Kremliuje susitiko su Gorbačiovu. Nuotraukoje 
Estijos prezidentas Arnold Ruutel, Lietuvos prezidentas Vytautas Landsbergis ir Latvijos prezidentas 
Anatolijs Garbunovs, prie Latvijos misijos namų Maskvoje. Asšociated Press nuotr.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS POZICIJOS 
ĮTVIRTINANT LIETUVOS VALSTYBINGUMĄ

1. Dabartinę Lietuvos si' 
tuaciją pasaulyje, Vyriausy
bės nuomone, charakteri
zuoja keletas veiksnių. Pir-

masis - tai Lietuvos žmonių 
tvirtas apsisprendimas atkur
ti ir įtvirtinti savą nepriklau
somą valstybę. Antrasis - 
tai daugelio Vakarų valsty
bių ir pasaulio opinijos pozi 
cija, skatinanti kuo greičiau 
ir taikiai, derybomis išspręs- 

mo, gal vertėtų konkrečiau 
joms ruoštis".

Po tokios lektūros, prem • ti Lietuvos problemą bei su- 
jerės Prunskienės ir jos kabi - daranti prielaidas tarptauti- 
neto nepriklausomybės 'mo 
ratoriumo' pasiūlymas nebu 
vo staigmena. Parlamentas 
dėl jo turėtų pasisakyti šią 
savaitę. Maskvos TASS jį 
jau pasveikino.

nėms garantijoms šiuo klau
simu atsirasti. Trečiasis - 
tai po paskutiniojo Valsty
bės vadovų vizito į Maskvą 
išryškėjęs TSRS vadovybės 
pasirengimas eiti į kompro

misus su Lietuvos vadovy
be ir aktyvus praktinis ren
gimasis deryboms.

2. Trys mūsų nepriklau
somybės mėnesiai išryškino 
Lietuvos ūkio pertvarkos 
kryptis tiek Rytų, tiek ir Va
karų linkme. Tai leidžia 
pradėti stiprinti Lietuvos 
ūkio ryšius Vakarų rinkoje, 
taip pat patikslinti ekonomi
nių santykių su TSRS pobū
dį. Mūsų ekonominės prog
ramos gali tapti Vakaruose 
svarstomos pagalbos Rytų 
Europos šalims dienotvar
kės dalimi. Lietuvos žmo
nės laukia iš Parlamento ir 
Vyriausybės naujų iniciaty
vų ir praktiškų žingsnių 
įtvirtinant mūsų nepriklau
somybę. Vyriausybės nuo
mone, laikas deryboms su 
TSRS pradėti yra plankus.

3. Lietuvos Vyriausybė, 
reikšdama Lietuvos žmonių 
valią, laiko esant neginčija
mais Lietuvos nepriklauso
mybės teisę ir ją įtvirtinantį 
1990 m. kovo 11 d. Lietu
vos Respublikos Aukščiau
siosios Tarybos aktą "Dėl 
Lietuvos nepriklausomos 
valstybės atstatymo". Siek
dama Lietuvos valstybės 
įtvirtinimo bei jos tarptau
tinio pripažinimo, bei norė
dama normalizuoti santy
kius su Tarybų Sąjungą, Lie
tuvos Vyriausybė aptarė šį 
klausimą birželio 16 d. posė
dyje. Vyriausybė siūlo Lie-

(Nukclta į 2 psl.)
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Blokados galas ar tik nežymus sušvelnėjimas. - Busho politikos 
— triumfas. - Kai kurie blokados duomenys. - Lietuvos lenkai. -

■ Iš kitos pusės

BUSH VINDICATED - 
rašė N.Y. TIMES nuolatinis 
jo politikos kritikas, libera
lus kolumnistas Anthony 
Lewis. Girdi konservatyvai 
kaltino Bushą palankumu 
sovietams, kad Gorbačiovas 
jį apstatė. Iš tikro Busho 
kantrybė pasirodė vaisinga. 
Mūsų prezidentas po ilgų 
ginčų savo administracijoje 
nutaręs, kad nebus naudos 
sumenkinti Gorbačiovą vir
šūnių konferencijos švieso
je, priverčiant jį sutikti su 
imperijos padalinimu. 
WALL STREET JOURNAL 
rašė, kad Gorbačiovas ne
nusileido nei Vokietijos, nei 
Lietuvos klausimais.

Bushas nesusiejo preky
bos su Lietuva, atsiminda
mas, kad Kongresas nepa
tvirtins susitarimo, ir tai duo 
damas suprasti Gorbačio
vui. Grįžęs Gorbačiovas su 
švelnino blokadą ir sutiko, 
kad Vakarų Vokietijos ka
riuomenė ir toliau pasiliks 
NATO, o Rytų Vokietijos 
kariuomenė pasitrauks iš 
Varšuvos pakto. Atseit, 
Gorbačiovas pasiginčijęs 
Washingtone, grįžęs namo 
lyg savo noru nusileido.

Ar tikrai Bushas gali di
džiuotis savo politikos pasi
sekimu, paaiškės tik vėliau. 
Jis pats pereitą ketvirtadienį, 
kalbėdamas su provincijos 
spaudos atstovais, džiugiai 
atsiliepė apie blokados su
švelninimą, pabrėždamas, 
kad tai tik pirmas žingsnis. 
Kaip vėliau paaiškėjo, padi
dintas lik dujų tiekimas Jo
navos įrašų fabrikui AZO
TAS, kuris vis tiek dar ne
galės dirbti visu pajėgumu.

Kai ši DIRVA pasieks sa 
vo skaitytojus, bus jau suėję 
du mėnesiai nuo blokados 
paskelbimo. Apie ją rašyda 
mas LIETUVOS RYTE Ed
mundas Ganušauskas prane
ša, kad iki birželio 4 d. dėl 
jos vienaip ar kitaip nuken
tėjo 435-ios įmonės, kai tuo 
tarpu pereitą mėnesį (balan
džio) tokių buvo tik 93-ios. 
Šiuo metu Lietuvos pramo
nėje nedirba, ar priverstinai 

KREIPIMASIS
l IŠVYKSTANČIUS
Sunkiu istoriniu laikotarpiu, kada galingas kaimynas stengiasi par

blokšti tautą ant kelių ir priversti nepelnytai prašyti atleidimo, mes 
turime būti ypatingai susitelkę, nesiblaškyti po pasaulio platybes.

Broliai ir sesės, nepalikime nelaimės ištiktos savo tautos, nebėkime 
j užsienius. Būkime kartu su tauta, kuri patyrė tiek negandų ir kančių. 
Mūsų susitelkimas šiandien ypač reikalingas.

Tie, kurie nori mūsų tautos išsisklaidymo, ir sudarė sąlygas tau
tiečiams išvykti, o išvažiuoja juk vieni iš gabiausiųjų, organizuo- 
čiausiųjų, tie, kurie taip reikalingi atgimstančiai Lietuvai. Tad dab
artiniu istoriniu laikotarpiu kiekvieną žingsnį reikia labai apgalvoti, 
negalima rūpintis vien tik savo interesais, visiškai užmirštant tautą, 
kurioje gimei ir užaugai.

Brangūs tautiečiai, prieš žengdami šį labai svarbų žingsnį, 
susimąstykime, ar dora palikti tautą nelaimėje vardan tariamo 
praturtėjimo.

Lietuvos tautininkų sąjunga

atostogauja, 35 tūkstančiai 
žmonių. Visiškai neveikia 
4 cukraus fabrikai, Mažei
kių naftos perdirbimo ir 
Kauno dirbtino pluošto ga
myklos. Pastarojoje 2,700 
darbuotojų. Jis rašo:

"Tuo ši sistema (bloka
dos) įdomi, kad nežinomas 
valdininkas gali akimoju su
stabdyti didžiulę įmonę vien 
todėl, jog mėgsta saviveiklą 
arba, tarkime, nejaučia sim
patijų Lietuvai".

Pabaltijo geležinkelio Vil
niaus apygarda neskelbia jo
kios statistikos. Vilniaus 
apygardą pasiekia labai ma
žai vagonų su kroviniais. 
Skirtumas tarp pernykštės 
gegužės ir šiųmetinės — 
4,800 vagonai, arba 61.7% 
Tačiau procentais ncatsispin 
di tikroji padėtis, nes gelžin 
keliečiai savo nuostolius 
kompensuoja vietiniais per
vežimais. Jeigu ne lietuviš
kas smėlis, skaičiai būtų dar 
liūdnesni, nors Lietuvos 
ūkiui šiuo metu reikia, kaip 
lengva suprasti, visai kito
kių krovinių.

Numatyta, kad šiais me
tais į vadinamus centralizuo
tus fondus atiduosime 155 
tūks. tonų mėsos. Mažiau 
negu anksčiau, bet vis dėl 
to gegužės mėn., tvarkingai 
ir pagal planą, patiekta Mas 
kvai apie 10 tūkstančių to
nų mėsos, Lcningradui apie 
4 tūkstančių tonų. Girdi - 
"Iš tiesų būtų visai nei šis nei 
tas, jeigu ant nuosavo stalo 
nieko neliktų".

Žodžiu, su Leningrado 
blokada karo metu mūsų 
blokados nepalyginsi ir, 
kaip Ganušauskas rašo, - 
"ant savojo laisvės aukurio 
padėjome kol kas tiek ne
daug".

RESPUBLIKA praneša, 
kad dar prieš blokados at
šaukimo pradžią buvo jau 
lengviau susitarti su tiekė
jais Sovietijoje, tačiau nepa
sitikėta geležinkelių pristaty 
mu. Kaip vietinės iniciaty
vos pavyzdys minimas Kali
ningrado 37 lietuvių tėvų 
prašymas, nuvežti jų vaikus 
į Klaipėdos vasaros stovyk-

"Atgimimas” 1990.6.6 

lą. Jiems buvo atsakyta, 
kad įmonės ir organizacijos 
neturi benzino dėl Lietuvos 
blokados.

Lenkijos premjerminis- 
tras (taip rašo ATGIMIMAS) 
T. Mazovvieckis Paryžiuje 
vietos lenkams pareiškė, kad 
klausimas, ar turi Lenkija 
pripažinti Lietuvos ncpriklau 
somybę, prilygsta klausimui 
- ar galima nutraukti santy
kius su TSRS ir atšaukti savo 
pasiuntinį iš Maskvos.

RESPUBLIKA praneša, 
kad Lietuvos atgimimas už
krėtė ir Lietuvos lenkus. 
Galima prileisti, kad Lenki
jos interesas, nepaisant jų 
premjero oficialaus tylėjimo, 
pageidautų galimos didesnės 
Lietuvos nepriklausomybės, 
tačiau mūsų krašto lenkai nu
tarė atgimimą išnaudoti savo 
naudai - išgauti pilną auto
nomiją lenkiškai kalbančiom 
sritim.

Paskelbus lietuvių kalbą 
valstybine, Lietuvoje jau 
įkurta per 60 lenkiškų vaikų 
darželių, 20 naujų mokyklų, 
vis didėja lenkiškų klasių 
mokinių skaičius, jie laiko 
egzaminius į Lietuvos aukš
tąsias mokyklas lenkų kalba, 
jau 200 abiturientų studijuoja 
Lenkijos aukštosiose mokyk
lose (ten nepatenka lietuviai) 
Dvigubai pailgintos Lietuvos 
radijo lenkiškos laidos, lei
džiami nauji laikraščiai. Vil
niaus ir Šalčininkų rajonuose 
smarkiai padidėjo lenkų skai
čius vietos Tarybose.

Vilniuje, kur lietuviai su
daro 51% visų gyventojų, o 
lenkai 19% veikia 11 katali
kų bažnyčių, 7-iose yra pa
maldos lenkų kalba. Vil
niaus rajone iš 20 bažnyčių, 
16-oje meldžiamasi vien tik 
lenkų kalba. Tuo tarpu Len
kijos lietuviai tokių privile
gijų neturi. Jas Lietuvos len
kai gauna grąsindami susi
dėti su rusais, nors pačioje 
Sovietijoje jie niekur neturi 
tokių gerų sąlygų puoselėti 
savo kultūrą kaip dabar Lie
tuvoje.

Nobelio literatūros pre
mijos laureatas Czeslaw 
Milosz, kurio šeima šešis 
šimtmečius gyvendama Vil
niuje kalbėjo lenkiškai, labai 
šiltame mums straipsnyje 
THE NEW REPUBLIC bir
želio 18 nr., užvardintam 
FOR VILNIUS tarp kitko 
taip rašo:

"Apie 100 tūkstančių 
lenkų liko Vilniuje. Viso 
labo Lietuvoje yra 300.000 
žmonių, kurie skaito save 
lenkais. Jų skundai dėl dis
kriminacijos, iš dalies tei
singi, neranda atgarsio Len-

Skaitau ir ... netikiu savo akimis. Šį kartą esu ge
roje kompanijoje. Pats jo Šventenybė Popiežius, jei su
žinotų apie Amerikos Lietuvių Tarybos ir Vyriausiojo 
Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto gegužės 29 d. skelbimą 
WASHINGTON TIMES dienraštyje, turėtų būti nuste
bęs. Tame ketvirčio puslapio skelbime į Jį kreipiamasi: 

"The Lithuanian Nation Groans inAffliction...
A Respectful Appeal to His Holiness John Paul II 

HOLY FATHER,
SAY BŪT A WORD AND 
LITHUANIA WILL BE SAVED!"

Girdėjau, kad daug kam jis užkliuvo, net šventva
gišku pavadino. Juk Jei popiežiaus žodis toks galin
gas, anksčiau už amerikiečius jo galėtų paprašyti Lie
tuvos kardinolas, vyskupai, vyriausybė, kurios nariai 
laisvai važinėja po užsienius. Iš popiežiaus iki šiol pra
šėme menkesnių dalykų, kaip leidimo mūsų kardino
lui, kurio neturėjome nepriklausomybės metais, savo 
rezidenciją turėti Vilniuje, o ne Kaune.

Ilgame laiške Šv. Tėvui primenamas Jo kovo 25 d. 
posakis, kad Lietuva atsidūrė Europos ir pasaulio dė
mesio centre, tarytu Jis tai pats būtų jau užmiršęs, ir 
net jo pirmtakūno Pauliaus VI įspėjimas dėl Bažnyčios 
savęs pačios naikinimo.

Girdėjau, kad to skelbimo-laiško nuospaudai buvo 
platinami ir per mūsų šurmulį, surengtą Washingtone. 
Iš to atrodytų, kad gal Jis iš tikro buvo daugiau skiria
mas šurmuliui negu Šv. Tėvui. Prasidėjusi Lietuvos at
gimimo euforija ALTą paliko keblioje padėtyje. Todėl ir 
ji nutarė pasirodyti veikli. Laikydamasi senos patarlės, 
kad visi keliai į Romą veda, ALTa, aplenkdama Bushą 
ir Gorbačiovą, kreipėsi į popiežių.

Neaišku tik, kodėl VLIKo pirmininkas pasirašė ant
ruoju. Kaip vyriausiojo pirmininkui, jam pri
klauso pirmasis parašas. Gal jis jau turėjo abejonių 
dėl laiško teksto?

Neseniai Indrė, rašydama DRAUGE "Eilinio žmo
gaus komentarus", nutarė, kad

"... visi, kurie dirba dėl Lietuvos laisvės, yra la
bai įsitempę ir stengiasi iš paskutlniųj ų". 
Ir man taip atrodo. (vm)

Lietuvos respublikos vyriausybės pozicijos
(Atkelta iš 1 psl.) 

luvos Aukščiausiajai Tary
bai apsvarstyti galimybę pa
skelbti minėtam aktui laiki
ną moratoriumą derybų su 
Tarybų Sąjunga laikotarpiu.

4. Tokio nutarimo teks
tas galėtų būti: Lietuvos Res 
publikos Aukščiausioji Tary
ba derybų su Tarybų Socialis 
tinių Respublikų Sąjunga lai 
kotarpiui skelbia laikiną mo
ratoriumą 1990 m. kovo 11 
dienos Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos ak
tui “Dėl Lietuvos nepriklauso 
mos valstybės atstatymo”.

Moratoriumo sąvoka, 
Vyriausybės nuomone, šio
je situacijoje yra prioriteti
nė, lyginant su tokiais termi 
nais, kaip "sustabdymas", 
"pristabdymas", "suspenda
vimas", "įšaldymas". Pasta-

kijoje. Solidarumas sim
patizuoja Lietuvos nepri
klausomybės sąjūdžiui. 
Stoka apsišvietusių vadų 
Lietuvos lenkų tarpe, juos 
paverčia naudingu Maskvai 
įrankiu. Tiesa trys Lietuvos 
lenkai iš Vilniaus parla
mente balsavo už nepriklau
somybę. Bet vietovių depu
tatai nuo balsavimo susilai
kė..."

Savo str. Milosz baigia 
viltimi, Lietuvai:

"Neretai pasitaiko, kad 
elementarinės teisybės rei
kalavimas yra vaisingiausia 
diplomatinė politika." 

rieji terminai, įvairiai juos 
interpretuojant, gali būti su
prantami ir kaip paties Akto 
galios netekimas. O marato 
riumas nereiškia, kad Aktas 
panaikinamas. Moratoriu
mas reiškia tik tai, kad dery 
bų laikotarpiui atidedamas 
naudojimasis Nepriklauso
mybės akto teikiamomis tei
sėmis, o Lietuvos kaip nepri 
klausomos valstybės statu
sas nesikeičia. Derybų nu
trūkimas reiškia automatiš
ką moratoriumo pabaigą.

Vyriausybė mano, jog 
moratoriumą skelbti reikia 
dabar, tačiau jis įsigalioti tu
ri tik po to, kai bus atšaukta 
TSRS ekonominė blokada 
Lietuvai ir bus susitarta dėl 
derybų.

5. Toks Lietuvos žings
nis bus aktyvus ir pozityvus 
veiksmas, įvertinantis Rytų 
ir Vakarų politinių jėgų kon 
krečiai išreikštą poziciją iš
spręsti Lietuvos problemą 
visiems priimtinu būdu.

Lietuvos Vyriausybės 
informacijos tarnyba

Opportunity for 
REGISTERED NURSES

To work & live in a emali congenial community. 
Black Mountain Center, a 120 bed. mental 
retardation center In Black Mountain, NC, has 
Immediate need for registered nurses on the 3- 
11 & 11-7 shift. Base salary range:$25,788- 
$37,788 depending upon experience. In addltion 
to the base salary, shift dlfferentlal (3-11) 
weekdays 15%, vveekends 25%(11-7) weekdays 
20%, weekends 30%. Every other weokend off. 
No shift rotations. Excellent statė benefits. 
Please contact the Personnel office, (704) 669- 
3158 or write: Black Mountain Center, Okj Hwy 
70. Black Mountain. NC 28711
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Laisvės vertė yra aukščiau 
už viską

Vytauto Abraičio kalba 
pasakyta angliškai birželio 
10 d. Daytona Beach, FL, 
birželio įvykių minėjime, 
rengtame kartu su latviais ir 
estais. Minėjime dalyvavo 
žymus žurnalistas Charlcs 
Reese.

Dabar, po savaitės laiko 
Garbomanijai Amerikoje 
kiek atslūgus, galima kalbė
ti ramesnėje atmosferoje 
apie ankstyvesnius ir pasta
rojo laiko politinius įvykius. 
Rizikuodamas būti savo 
draugų amerikiečių stipriai 
kritikuotas, o gal net ir pa
smerktas, aš drįstu viešai 
pareikšti, kad aš pripažįstu 
ir pritariu Amerikos politi
niams ir ekonominiams in
teresams dėl taikingų per
mainų Rytų-Vidurio Euro
poje ir kitur. Bet ... ne pa
gal Gorbačiovo vizija ir pla
ną.

Tačiau, kaip lietuviško 
kilimo amerikietis, gimęs 
Amerikoje, nerandu galimu 
suderinti savo mintyse dvi
gubą Amerikos mastą, kai iš 
vienos pusės balsiai ir aiš
kiai ilgus metus propaguo
jama Žmogiškų Teisių (Hu- 
man Rights) ir Laisvės prin
cipai virš visa ko ir visur, 
tai iš antros pusės - Ameri
kos vyriausybė praeitam sa
vaitgalyje, savo susilaikymu 
juos ginti prieš ignoruojantį 
Sovietų Sąjungos preziden
tą, tas žmogiškąsias teises ir 
laisvės principus tuo pačiu 
ir paneigė.

Kaip visi žinome, Sovie
tų Sąjunga 1940 metų birže
lio mėnesyje okupavo Lietu 
vą, Latviją ir Estija, prieš tai 
slaptai ir gėdingai susitaru
si su Hitlerio Vokietija. Ne
praėjus nei mėnesio laikui, 
Sovietų Sąjunga pradėjo 
areštus ir deportacijas virš 
600,000 lietuvių į Sibirą.

1940 metų spalio mėne
syje Amerikos prezidentas
F.D. Rooscvclt priėmė Bal
tuose Rūmuose Amerikos 
lietuvių delegaciją, tikslu 
įteikti jam memorandumą 
apie Lietuvos pasikeitusią 
padėtį. Tame memorandu
me tarp kitų dalykų buvo 
parašyta, kad Lietuva nusto 
jo savo nepriklausomybės. 

Vienas iš delegacijos narių 
taip pat išsireiškė, kad Lie
tuva yra labai mažas kraš
tas.

Tolimesniame pasikalbė
jime prezidentas pareiškė, 
kad jis norėtų pirmoje eilėje 
pataisyti du netikslumus: 
vieną memorandume, o an
trą delegacijos nario išsireiš
kime. Prezidentas Roosc- 
velt pareiškė: "Lietuva ne
nustojo savo nepriklausomy
bės, ji yra tik laikinai suspen 
duota. Ateis laikas - ir ji vėl 
bus laisva. Tai gali įvykti ir 
daug anksčiau, nei jūs tiki
tės".

Apgailestautina, kad šie 
pranašingi žodžiai neišsipil
dė. Praėjo 50 metų, bet nei 
Lietuva, nei Latvija, nei Es
tija nėra laisvos. Jos vienin
telės prieš II-jį pasaulinį ka
rą buvusios nepriklausomos 
valstybės, kurios ir šiandien 
dar yra Sovietų Sąjungos 
okupuotos.

Kai dėl pareiškimo, kad 
Lietuva yra labai maža tau
ta, prezidentas Rooseveltas 
atsakė sekančiai: "Nedera 
kalbėti apie tai, kaip maža 
yra lietuvių tauta dėl to, kad 
ir mažiausia tauta turi tokias 
pat teises nepriklausomybei, 
kaip ir pačios didžiausios.

Yra sakoma, kad pasau
lis pastaruoju laiku stipriai 
pasikeitė, ypač paskutiniųjų 
dviejų metų laikotarpyje. Ir 
tai yra neabejotina tiesa. 
Matėme ir matome visą eilę 
Rytų ir Vidurio Europos bei 
Balkanų valstybių atkutimą, 
bandančių nutraukti priklau
somumo nuo Sovietų Sąjun
gos ryšius ir išrenkančius de
mokratišku būdu savo vy
riausybes. Baltijos valsty
bės taip pat, pasinaudoda
mos demokratiškesnių meto
du, išsirinko savo Parlamen
tus, nors ir būdamos tik so
vietinėmis respublikomis So
vietų Sąjungoje.

Kai kurių yra tvirtinama, 
kad Gorbačiovas nemaža da 
limi prisidėjo prie Rytų Eu
ropos ir Balkanų valstybių 
emancipacijos, dėka jo pa
skelbtų 'glasnost' ir 'peres
troikos' principų. Ir tai yra 
tiesa, jei mes turime dėme
syje, kuriomis sąlygomis ir 
intencijomis tą atvirumą ir 

pertvarkymą jis paskelbė. 
Mes galime būti tikri, kad 
gerbiamas Gorbačiovas ne
sitikėjo iš jų tokių rezultatų. 
Gorbačiovo gražiai įvyniota 
viešumo ir persitvarkymo 
'dovana' buvo ir yra skirta 
sudominti Vakarų kapitalis
tines valstybes atstatymu su
bankrutavusios Sovietų Są
jungos ekonomijos, ją kaip 
ir anksčiau tvarkant išsigi
musių komunistų režimui.

Nėra jokios paslapties, 
kad Baltijos laisvinimuisi 
vadovaujantieji elementai 
pilnai išnaudojo viešumos ir 
pertvarkos suteiktą progą, 
rinkimuose nušluoti Mas
kvos skirtas marijonetines 
vyriausybes, kurios tuos 
kraštus valdė su Maskvos su
tikimu nuo 1940-jų metų, 
išskyrus tris metus vokiečių 
okupacijos.

Lietuva žengė vieną 
žingsnį toliau už Estiją ir 
Latviją. Lietuvos naujai iš
rinktas parlamentas vienbal
siai deklaravo nepriklauso
mos Lietuvos atstatymą. Ir 
tai yra labai didelis pasikeiti
mas Lietuvos šių dienų sta
tuse. Lietuvos parlamento 
nepriklausomybės paskelbi
mas tuojau pat iššaukė vie
šumon Gorbačiovo tikrąsias 
intencijas dėl Lietuvos ir ki
tų Baltijos valstybių ateities. 
Tikėdamasis priversti Lietu
vos parlamentą atšaukti ne
priklausomybės paskelbimą 
- taip vadinamas šių dienų 
Rytų Europos valstybių iš
vadavimo vadovas, pradėjo 
ekonominę, socialinę ir susi 
siekimo blokadą prieš Lietu
vą. Blokados tikslas labai 
aiškus: priversti Lietuvos 
gyventojus dėl blokados 
sunkumų parodyti savo ne
pasitenkinimą dabartine Lie
tuvos vyriausybe, kas užtik
rintų neribotam laikui Sovie
tų Sąjungos suverenitetą Lie 
tuvoje.

Nėra jokios abejonės, 
kad absoliuti dauguma lie
tuvių okupuotoje Lietuvoje, 
lietuviai išblaškyti po visą 
pasaulį, ypač Amerikos lie
tuviai ir daugelis amerikie
čių tikėjosi iš Jungtinių 
Amerikos Valstybių kokio 
nors konkretaus žingsnio 
prieš Sovietų Sąjungą, įtai
gojančio ją atšaukti blokadą 
prieš Lietuvą. Jie visi laukė 
lik savo didesniam nusivyli
mui, tikėdamiesi daugiau 
nei metinio paramos pakar
tojimo lietuvių aspiracijoms 
atgauti savo laisvę. Tai gra
žus ir malonus pažadas, bet 
kartojamas per 50-tį metų 
stipriai nubluko ir mūsų juo 
pasitikėjimas. Nenuostabu, 
kad net ir toks reikšmingas 
Amerikos nepripažinimas 
Lietuvos okupacijos nuo 
1940-jų metų iki šiandien, 
pradeda mums patiems kelti 
klausimą - ką jis reiškia iš 
tiesų.

Kaip anksčiau minėjau, 
mes pripažįstame Amerikos 
interesus taikingam pasauli
niam pasikeitimui ir sveiki
name Amerikos pastangas 
sumažinti galimumą gink
luotų susidūrimų. Bet mes

Pabaltijo Laisvės Diena
JAV prezidentas George 

Bush pasirašė proklamaciją, 
skelbiančią 14-tą Pabaltijo 
laisvės diena:

Kova už Pabaltijo žmonių 
laisvę įžengė į naują didelių 
lūkesčių ir vilties etapą. 50- 
šimt metų vykusios Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos žmonių pas 
tangos atgauti laisvę ir demo
kratiją pradėjo duoti vaisių.

Tarptautinė bendruomenė 
jau seniai pasmerkė tamsiuo
sius 1940-tų metų vasaros įvy
kius, kai dėl savanaudiško 
Hitlerio ir Stalino susitarimo 
— Molotovo-Ribbentropo pak
to iš Baltijos šalių buvo atim
tas nepriklausomybės statu
sas. Tą lemtingąją vasarą so
vietų kariuomenė įžengė ir 
okupavo Pabaltijo valstybes. 
Po to surengti surežisuoti rin
kimai padarė galą Pabaltijo 
šalių apsisprendimui.

Minėti įvykiai, tačiau, ne
padarė galo pabaltiečių lais
vės ir nepriklausomybės troš
kimui. Per praeitus metus jie 
žengė svarbius žingsnius apsi 
sprendimo linkme. Buvo su
rengti apskritai laisvi ir teisin 
gi rinkimai, pagrįsti daugia
partine politinę sistemą, kurie 
į valdžią atvedė gyventojų re
miamas vyriausybes. Priim
damos nutarimus, atspindin
čius Pabaltijo žmonių valią, 
Lietuva, Latvija ir Estija pa
skelbė savo norą atstatyti ne
priklausomybę Pabaltijo ša
lių atstovai pasirinko nesmur 
tingą kelią ir pastoviai pasisa 
kė už dialogą ir derybas su 
Maskva.

50-šimt metų Jungtinės 
Valstijos nepripažino prie
vartinio Baltijos šalių inkor
poravimo į Sovietų Sąjungą. 
Kaip jau esu užtikrinęs Lietu
vos ministre pirmininkę jos 
vizito čia metu, Jungtinės 
Valstijos tos politikos laikysis

negalime atleisti Amerikai 
už praeitą savaitę sąmonin
gai praleistą progą nepri
jungti prie prekybinės sutar 
ties su Sovietų Sąjunga sąly 
gos, kad jos įgaliojimas su
rištas su Sovietų Sąjungos 
blokados atšaukimu prieš 
Lietuvą. Tai sąlyga nei 
kiek nemenkesnė už sąlygą, 
kad Sovietų Sąjunga turi pri 
imti įstatymą, praplcčiantį 
gyventojų emigraciją iš So
vietų Sąjungos.

Mes tvirtai tikime ir tiki
mės, kad Amerikos senatas, 
svarstydamas tos sutarties ra 
tifikaciją, atitaisys šią klaidą.

Aš norėčiau užbaigti sa
vo mintis šio minėjimo pro
ga su pastaba, kad šių dienų 
Amerikos politika yra dra
matiškai pasikeitusi nuo to 
laiko, kai vienas iš Ameri
kos konstitucijos autorių ir 
trečiasis Amerikos preziden 
tas Thomas Jefferson vado
vavosi principu, kad laisvės 
vertė yra aukščiau už viską...

Praeitos savaitės įvykiai 
aiškiai rodo, kad šių dienų 
Amerikos politika yra tokia, 
kad prisilaikymas ir patenki 
nimas sau tarnaujančių inte
resų viršija laisvę ir teisingu 
mą.

ir toliau. Mes remiame Pabal • 
tijo žmonių apsisprendimo tei
sę ir raginame Sovietų Sąjun
gą gera valia pradėti dialogą 
su Pabaltijos vyriausybių at
stovais, gavusiais liaudies 
mandatą laisvuose ir teisin
guose rinkimuose. Paskiausi 
žingsniai ta kryptimi teikia 
vilčių, ir mes viliamės, kada 
prasidės pilnas ir produkty
vus dialogas.

Teisė į laisvę, apsisprendi
mą, laisvi ir teisingi rinkimai, 
geresnis gyvenimas sau ir sa
vo vaikams - tai teisėti Esti
jos, Latvijos ir Lietuvos žmo
nių troškimai. Šią, Pabaltijo 
laisvės dieną, mes pakartoja
me savo paramą šioms tei
sėms.

Amerikos Kongresas ben
dra Senato rezoliucija #251 
paskelbė birželio 14-tą PA
BALTIJO LAISVĖS DIENA 
ir įgaliojo ir paprašė preziden 
tą paskelbti proklamaciją 
paminėti šią dieną.

Todėl aš, George Bush, 
Jungtinių Amerikos Valstijų 
prezidentas, šiuo skelbiu 
1990-tų metų birželio 14-tą 
dieną PABALTIJOS LAIS
VĖS DIENA. Aš raginu 
Jungtinių Amerikos Valstijų 
žmones tą dieną tinkamai pri
siminti ir paminėti, atnaujinti 
savo įsipareigojimą visų prieš - 
paudoje gyvenančių žmonių 
laisvės principams.

Tą patvirtindamas, aš po 
šiuo dokumentu padedu savo 
parašą šią birželio mėnesio 
14-tą dieną, 1990-siais mūsų 
Viešpaties metais, ir Jungti
nių Valstijų nepriklausomy
bės 214-tais metais.

Pasirašė:
George Bush

ATTENTION: POSTAL 
JOBS!

Start $11.41 / hour! For 
application info call (1) 602- 
838-8885, Ext. M-1753, 

6am-10pm, 7days.
(22-23)

ATTENTION: EARN MONEY 
READING BOOKSI

$32,000 / year income 
potential. Details. (1) 602- 
838-8885 Ext. BK- 1753, 
6am - 11pm, 7 days.

(22-23)

ATTENTION-HIRING!
Government jobs - your area. 
Many immediate openings 
without vvaiting list or tęst. 
$17,840 - $69,485. Call 1- 
602-838-8885. EXTR1753.

(22-23)

St. Mark's Center, a high quality pro
gram serving over 170 children and 
adults who are substantially men- 
tally retarded located in Charlotte, 
N.C., is seeking innovative student 
focused individuals who are inter
ested in a team approach to ser
vice delivery in the following areas:

Physical Therapist
Occupational Therapist 

Speech/Language 
Pathologist

We offer competitive salary, excel- 
lent benefits - including very liberal 
leave. regular weekday hours and 
an opportunity to grow profession- 
ally. Address resume to. Bobby 
VVofford, Director-Administration, 
St. Marks Center Ine., 1415-D 
South Church St. Charlotte. NC 
28203^ 704/334-9244
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Lietuvos laisves dienos PL Centre Lemonte svečiai etradoje. Iš kairės PL Centro pirm. adv. R. 
Domanskis, JAV senatorius Paul Simon, Statė repr. Pat Thrvvbridge, Lemont sup. Robert Porter, Statė 
repr. S. Panayotovich ir Statė šen. VViIliam Mahar.

■ laiškai Dirvai

Lietuvos laisvės diena Pasaulio Lietuvių Centre
Pasaulio Lietuvių Cent

ras Lemonte, IL. vadovauja
mas jaunesniosios ir viduri
nės kartos, per trumpą gyva
vimo laikotarpį sugebėjo su
organizuoti ir atlikti visą eilę 
svarbiu darbų lietuvybei ir 
Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymui. Jų suorganizuota 
"Lithuanian Hotline" - infor
macijos centras ir "Lithua
nian Mercy Lift" - vaistų tie
kimas užblokuotai Lietuvai 
bei didžiausių demonstracijų 
surengimas Chicagos miesto 
centre buvo paskutinieji di
deli darbai Lietuvos labui. 
Paskutinis didelis darbas, ku
rį seks eilė kitų, buvo Lietu
vos laisvės Dienos surengi
mas Centre š.m. gegužės 20 
d., kuris sutraukė pusantro 
tūkstančio žmonių, parody
tas televizijoje sekmadienio 
vakare ir aprašytas pirmadie
nį abiejuose Chicagos dien
raščiuose.

Lietuvos Laisvės Diena 
buvo pradėta šv. mišiomis 
Lcmonto lietuvių katalikų 
misijos bažnyčioje, atnašau
jant kun. L. Zarembai S.J., 
auką nešant Lietuvos gene

J. Garlos nuotr.Washingtono demonstracijose birželio 1 d. plakatai kalba...
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raliniam konsului Česlovui 
Kleizai su ponia. Bažnyčia 
nesutalpino susirinkusių žmo
nių ir daug kam teko melstis 
koridoriuose bei prieangyje.

PL Centro fasade, prieš 
vėliavas buvo pastatyta spe
ciali tribūna, kurioje dalyva
vo svečiai iš JAV Senato ir 
Kongreso, Illinois valstijos 
atstovai ir visų mūsų veiks
nių atstovai: JAV LB pirm, 
dr. A. Razma, VLIKO Tary
bos pirm. A. Regis ir ALTO 
atstovė D. Meilicnė.

Skautams pakėlus JAV ir 
Lietuvos vėliavas, Dienas 
atidarė PL Centro valdybos 
pirm. adv. R. Domanskis, 
šventą pravesti pakviesda
mas PL Centro valdybos narį 
Modestą Jakaitį. Sugiedojus 
JAV ir Lietuvos himnus, ką 
pravedė L. Burbienė, pir
muoju kalbėtoju buvo pa
kviestas lietuvių kilmės Lie
tuvai daug dirbąs JAV kon- 
gresmanas Richard Durbin. 
Jis smarkiai kritikavo dabar
tiną JAV Prezidento poziciją 
ir nepalankumą nepriklauso
mos Lietuvos Respublikos 
atstatymui. Jis pabrėžė, kad 

Baltieji Rūmai liko akli Pa
baltijo tautų išsilaisvinimo 
pastangoms ir demokratijos 
atstatymui.

Pagrindinis kalbėtojas 
buvo JAV senatorius Paul 
Simon. Jis iškėlė pasaulyje 
egzistuojančią neteisybę ir 
JAV administracijos nehu
manišką elgesį su Lietuva ir 
pareiškė, kad Senate dės pas
tangas gauti dviejų milijonų 
dolerių humanitarinę pagalbą 
blokuojamai Lietuvai.

Sekė dviejų Illinois val
stijos rezoliucijų skaitymas. 
Jos įteiktos Prezidentui Bu
šui reikalaujant, kad būtų su
tvarkyti JAV ir Lietuvos 
Respublikos diplomatiniai 
santykiai, kad būtų Lietuvai 
padėta atstatyti demokratines 
ir ekonomines institucijas, 
kad būtų nutraukta sovietinė 
okupacija ir represijos. Lie
tuvos generolinis konsulas
V. Kleiza padėkojo už šias 
Illinois senato ir atstovų rū
mų rezoliucijas, miniai skan
duojant "Lietuva, Lietuva!"

Lietuvos Respublikos 
nepriklausomybę sveikino 
visa eilė kitų Illinois valstijos

Karikatūros iškalba
Šiuolaikines Sovietų Są

jungos ir Amerikos politikos 
silpnąsias vietas, jų tarpusa
vio santykius ir jų požiūrį į 
laisvės siekiančias tautas la
koniškiausiai ir tiksliausiai 
pavaizduoja politinės karika
tūros, kurios savo giliamin
tiškumu yra tarytum kurio 
nors reiškinio reziume duota
jame laike.

Karikatūra kaip meno ša
ka, turi savus dėsnius. Vie
nas jų - simboliškai ir iš
kreiptai pabrėžti būdingiau
sius asmens, įvykio, situaci
jos ir kt. bruožus, kurie su
keltų šypsnį arba pajuoką. 
Karikatūra yra vaizdu iš
reikšta kritika, kuri dažnai bū 
na iškalbingesnė ir veiksmin
gesnė negu parašytas žodis.

Kelia nuostabą priekaiš
tas "Dirvos" redakcijai (Dir
va, Nr.22, 1990. VI. 7.) dėl 
to, kad ji iš prancūzų dien
raščio "Le Monde” perspaus
dino karikatūrą, kurioje pa
vaizduoti Gorbačiovas, Bu
šas ir Landsbergis (Dirva, 
Nr. 20.). O joje juk aiškiai 
pabrėžtas drąsus Lietuvos 
apsisprendimas būti laisva ir 
jos tvirta laikysena, dabar 
išgyvenant sovietinės ekono
minės blokados smūgius. 
Toje karikatūroje taip pat 
matome Sovietų Sąjungos 

ir Lemonto reprezentantų, 
linkėdami Lietuvai išsilais
vinti iš Maskvos okupacijos. 
Labai šiltą žodį tarė Jcwish - 
American Community Exe- 
eutive Director David Roth, 
kviesdamas pamiršti netoli
mos praeities nuoskaudas, 
net žiaurumus iš vienos ir iš 
kitos pusės, ir siekti gražaus 
lietuvių ir žydų sugyvenimo 
kuris šimtmečiais tęsėsi Lie
tuvoje. Visiems padėkojo 
Centro Tarybos pirm. dr. B. 
Grigaliūnas.

Oficialioji Lietuvos 
Laisvės Dienos programa bu
vo baigta visiems sugiedant 
"Lietuva Brangi".

Esant vėsiam orui vai
šėms visi buvo pakviesti į sa
lę, kur PL Centro virėjos lau
kė su dešromis, kugeliu ir 
kopūstais. Svečiams buvo 
specialus priėmimo kamba
rys.

Vakare televizija šią 
šventę parodė visai Chicagai, 
o pirmadienį abu Chicagos 
dienraščiai įdėjo aprašymus. 
Šia švente buvo dar kartą pa
rodyta kaip svarbų darbą at
lieka Pasaulio Lietuvių Cen
tras Lemonte.

Bronius Juodelis

THREAD ROLL
Fasl growing cold heading compa- 
nv, convenienlly localed off 1-275 
in Plymouth, MI is looking for an 
exoerienced fhread roll sėt up 
person. Excellenl wages with al- 
traclive benefit package offered. 
For informalion call 313-453-3692, 

pasimetimą ir JAV admi
nistracijos abejingumą Lietu
vai. Tiesa, tos trys valstybės 
minėtoje karikatūroje perso
nifikuotos, tačiau karikatūra 
nebūtų karikatūra, jeigu ji 
nevaizduotų žmogiškų figūrų 
disproporcijų, su transfor
muotomis fizionomijomis, 
kas dažnai irgi daug pasako.

Suprantančiam juoką mi
nėtoji karikatūra kelia tiktai 
pagarbą ir užuojautą Lietuvai 
(Landsbergis) ir pasipiktini
mą bei panieką šių dienų pa
saulio didiesiems (Gorbačio
vas, Bušas). Be to, juokas 
pro ašaras taip pat sustiprina 
dvasią.

Vytautas Landsbergis 
yra iš tų, kuris gerai pažįsta 
meną. Jis ne tik muzikas, bet 
ir dailės istorikas. Asmeniš
kai gerai pažindamas V. 
Landsbergį, esu įsitikinęs, 
kad jis, išvydęs minėtą kari
katūrą, tiktai nuoširdžiai pa
sijuoks ir tiktai bus dėkingas 
nežinomam prancūzų karika
tūristui, kuris gerai įsijautęs į 
dabartinę Lietuvos padėtį, 
tuo savo piešiniu išreiškė so
lidarumą Lietuvai ir jai pasi
tarnavo karikatūros iškalba 
skelbdamas pasauliui apie 
dabartinę, ypatingai sunkią 
Lietuvos padėtį.

Vytautas Skuodis

Bereikalingas 
jaudinimasis
Valia kiekvienam skaity

tojui karikatūrą aiškinti savo 
sugebėjimu. Tačiau būna tas 
teisus, kuris tiksliai įspėja 
karikatūrą piešusio tikslą. 
Šiuo atveju ar karikatūristas 
norėjo pašiepti mūsų gerbia
mą, Lietuvos prezidentą, Vy
tautą Landsbergį, ar tuos du 
galiūnus?

"Dirvoje" tilpusį laišką 
pasirašiusieji galvoja, kad 
yra taikoma V. Landsbergiui. 
Gi kiti galvoja, kad pašiepia
mi yra du galiūnai Gorbačio
vas ir Bush. "Dirvos" redak
cija ir daug jos skaitytojų su
pranta, kad yra taikoma be
baigiantiems viešpatavimą 
išminčiams.

Žiūrint į karikatūrą tuoj 
išgirsti: "Žiūrėkit, kokie jie 
dideli ir stiprūs, o aš toks 
nykštukas, bet galiūnams 
špygą rodau ir padarykit man 
ką norit! Už mano nugaros 
ne tik visa tauta, bet beveik 
visas pasaulis ir mes spjau
nam į jūsų didybę!"

Pagarba gerbiamam pre
zidentui V. Landsbergiui. 
Geriausios sėkmės ir ištver
mės kovoje už pergalę. O 
jūs, galiūnai, viešpataukit iki 
rinkimų, kurie jau ne už kal
nų. Po to galėsit du broliukai 
persimetę meškeres per pe
čius ir susikibę žygiuoti ne
kaltų žuvyčių meškerioti.

Stefanija Šukelienė
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KŪRYBA IR MOKSLAS
Su lietuviška knyga rankoseSaulė ir Mėnulis turėjo dukrelę

Kazimieras B arenas

Daugiau kaip prieš 30 
metų Vladas Civinskas pa
prašė, kad išversčiau jo numa - 
tytai išleisti knygai arabų pa
saką iš "Tūkstančio ir vie
nos nakties". Kad nelaksly- 
čiau po knygynus ieškoti, at
siuntė ir tų pasakų knygą ir 
nurodė, kurios vertimą jis no
rėtų turėti. Prisėdau vykdyti 
jo noro, o kai jau buvau be
baigiąs darbą, atskrido laiš
kas, kad iš jo to sumanymo 
niekas neišeis. Tada jau, taip 
knygą po knygos leidusi, jo 
"Terra" pateko į piniginius 
sunkumus, tai viskas maž
daug turės pamažu užsirauk
ti

Dabar 'A. Klb'dkaus Kny
gų leidimo'fondas išleido pa
sakų knygą SIDABRO 
LIETUS, kurią, kaip įžangč- 
lėj rašoma, paruošė Vladas 
Civinskas? Nebėr jau to di
delę knygų leidimo praktiką 
atlikusio Vlado, tai po įžan- 
gėlc knygoje ir jo parašas rė
meliais apjuostas, bet knyga, 
spėju, ta pati, į kurios ruošą 
jis ir mane buvo pusiau įtrau
kęs. Malonu, žinoma, kad ir 
po tiek metų vis dėlto tas jo 
paruoštas darbas buvo išleis
tas, nenuėjo niekais, o pasa
kos įdomios, tai lietuviams 
bus ko paskaityti.

Ne lik įdomios, bet ir 
puošniai išleistos. Pasirodo, 
rinkinį ruošiant, savo talen
tingą galvą ir ranką prie tų 
pasakų yra pridėjęs dailinin
kas Romas Viesulas, kurio 
irgi nebėra. Tai tų dviejų vy
rų palikimas dabar ir surizi
kuotas išleisti, nors ir daugelį 
metų kažkieno stalčiuje bu
vęs saugotas rūpestingai nuo 
dulkių ir nuo sunykimo.

Puikios tos iliustracijos, 
jos džiugins gražią knygą 
mylintį skaitytoją, ir galima 
lik gailėtis, kad nebėr tų 
dviejų vyrų, kurie galėtų pa
sakyti: dirbom, dirbom, o vis 
dėlto ne be reikalo.

Iliustracijos pareikalavo 
parinkti knygai ir nekasdie
nišką formatą - albuminį: 
puslapio aukštis kaip norma
lios knygos, bet į šonus ilgas. 
Tai dailininkas turėjo kur per 
ilgumą išsitiesti kiekvienos 
pasakos pradžioje. Tekstas 
dviskiltinis (įprasto formato 
knygos būtų per 300 pusla
pių).

Knygai vardą yra davusi 
pirmąja išspausdinta lietuviš
ka pasaka "Sidabro lietus". 
Kita lietuviška pasaka, "Išdi
dusis karalius", užsklendžia
mas rinkinys. O šiaip tikras

pasakų internacionalas! Skai
tytojui pasiskonėti net 14 tau 
tų vis po vieną pasaką, vis at
rodo, po tokią būdingą tai 
tautai, jos gyvenamajai ap
linkai, gyvenimo būdui ir 
kultūrai. Parinkta po pasaką 
keleto Europos tautų, bet vis 
tų mažesnių, kurios, spėtu
me, ir tautosakoje gal labiau 
išlaikė savo tautinius bruo
žus, savo aplinką ir mitus. 
Taigi čia turime po pasaką 
airių ir švedų, suomių ir nor
vegų, estų ir danų - tų tautų, 
su kuriomis ir šiandien Lie
tuvą sieja kokie nors ryšiai. 
Visi kita - daugiau egzotiš
ka. Tai tautos, kurių kultūra 
mums turbūt menkiausiai pa
žįstama: havajiečiai ir kinie
čiai, indėnai ir japonai, abo
rigenai ir melaneziečiai, ban- 
tai ir maoriai. Tačiau ir ncpa 
žįstamus smalsu pažinti ir 
pamatyti, kaip veikia jų fan
tazija ir kas tai tautai būdinga 
galėtų būti.

Būdingumas dažnai pra
siveržia tose pasakose. Štai 
norvegų pasakos herojus yra 
Petras Gintas, medžiotojas. 
Bet tasai čia tik pasakos ke
liuose puslapiuose pavaiz
duotas herojus per Ibseno 
dramą ir Griego muziką juk. 
pasidarė visam kultūringam 
pasauliui žinomas. Pasakoje 
jis tik su šiauriečiams žino
mais troliais, vilkais ir meš
komis kovoja ir bendrauja, 
bet pajunti skonį ir to kalnuo
to ir miškingo krašto ir tautos 
fantazijos kūrybingumą.

įdomūs, žinoma, ir danų 
tas nepaprastas tinginys Lar- 
sas, kuriam paleista varlė 
nuostabiai atsidėkojo, ir nuo
tykingai mėnulį stengęsis už
temdyti estiškas velnias, ir 
suomio Lippo nuotykiai su 
tuo paukščiuko čypsėjimu 
"Tii, tiiaincn, vati, puti, var- 
puncn", ir švediškas princas, 
kurį nusigyvenusį stebuklin
gai praturtina tarnas Larsas.

Romo Viesulo iliustracija knygoje "Sidabro lietus”.

Fantazijos netrūksta nė 
vienos tautos pasakoms. Be 
kita ko, gal ne vieną skaity
toją nustebins bantų pasaka 
apie Kimanauco sūnų, kuris

Piliakalny ir bažnyčioje

Lietuva - 
kur tarp lygumų kalvos, 
prie upelių, upių ir ežerų 
iš atminties dar neištrintos, 
bet priešo rankom jau sunaikintos 
senos sodybos, seni kaimai - 
tai mano tėvų ir protėvių žemė. 
Kai rašau šį eilėraštį - 
ten dobilų ir liepų žydėjimo metas. 
Miestelyje, kurį jaunystėje 
dažnai lankiau - 
švento Jono atlaidai, 
nors vyrai išvakarėse, 
kaip ir senais laikais, 
piliakalny kūrė laužą 
pagarbindami protėvius 
ir juos globojusius dievus.

Buvau piliakalny - 
eglės ir kadagio šakom 
padėjau kurstyt laužą.
Buvau ir švento Jono atlaiduos - 
ten nuo altoriaus smilkalai 
taip pat kvepėjo laužo dūmais. 
Pilakalny nesimeldėm - 
senas dainas ilgai dainavom, 
vieni kitiems rankas padavę 
žvaigždžių takais 
iš praeities į ateitį keliavom. 
O švento Jono atlaiduos 
meldėmės už ištvermę, 
už kraujo auką, 
už sugebėjimą savąją tautą 
iš nevilties į šviesą vest.

Tat nesistebėk, šventasis Jonai - 
kai tu kalnuotoje Jordano upėj

Balys Gaidžiūnas

sėmei krikšto vandenį, 
manieji protėviai 
skėlė titnagą į akmenį, 
kad kibirkštis įkurtų laužą 
pagarbint žemės ir dangaus dievybę, 
išmelsti amžiais lauktą -nesulauktą 
taikos ramybę.
Tu gerai žinai, 
žinome ir mes krauju mokėję, 
ką tie neramūs šimtmečiai 
visų mūs atminty paliko- 
ant kardo ašmenų iškeltą 
tikėjimo vilionę ir apgaulę, 
pagalbon šaukiančias laužų ugnis 
ir pergalėm kraujuotus randus. 
Vėliau paliko - 
Mindaugo karališką vainiką, 
o dar vėliau - 
ir šventą krikšto vandenį, 
kad mano giminės vaikams 
kryžiumi kaktas paliestų.

Taigi manoj tėvynėj, 
per švento Jono atlaidus, 
piliakalnyje ir bažnyčioj, 
istorija kasmet susipina iš naujo - 
senovė grįžta dabartin, 
o dabartis ją pasitinka vartuos 
ir bučiuoja kaip brangiausią seserį. 
Abi jos meldžiasi ir prašo, 
viena senovinius dievus, 
kita tik vieną Dievą 
įdegt tokias vilties šviesas, 
kurios kelionėj šviestų 
kai būna tamsios naktys 
ir dar tamsesnės dienos.

***

vedė Saulės ir Mėnulio duk
terį. Stebėtis čia būtų ko var
le Maniu, kuri ėjo piršlio pa
reigas ir atvedė merginą iš 
dangaus. Sumanumas dides
nis negu žmogaus! Tačiau 
labiausiai stebina, kad ir čia, 
kaip ir lietuvių mitologijoje, 
mėnuo yra saulužę vedęs, lik 
čia jie gal daugiau sužmogin
ti, negu anoj trumpoj mūsų 
dainoj.

Žinoma, paklaustas dr. J. 
Balys tikriausiai atsakytų, 
kad tai patenkinamas pavyz
dys, kaip tautosakos motyvai 
keliauja per pasaulio tautas.

Lietuviška pasaka "Si
dabro lietus" yra istorija dvie 
jų brolių medinčių, kurių vie
nas karalaitę vedė, o "Išdidu
sis karalius" buvo smarkiai 
nubaustas dėl savo laikyse
nos.

Ačiū ir leidyklai, kuri 
bent 600 egzempliorių palei
do į žmones tą puikų dviejų 
vyrų palikimą!

NAUJOS KNYGOS
- VYTAUTAS ALAN

TAS. TAUTA ISTORIJOS 
VINGIAIS. Ideologiniai 
mąstymai - knygą išleido 
Algis ir Ginas Alantai. Kny
gai parašyti finansiškai pri
sidėjo Amerikos Lietuvių 
Tautinė Sąjunga. Spaudė M. 
Morkūno spaustuvė Chica
goje. 242 psl. kaina 10 dol. 
Gaunama Drauge ir pas kny
gų platintojus.

• JONAS KUTRA. 
ŽVILGSNIS PRAEITIN. 
Straipsnių, rašytų Naujieno
se, Tėviškės Žiburiuose ir ki
tur straipsnių rinkinys. 118 
psl. kaina 6 dol. spaudė 
Draugo spaustuvė.
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LANDSBERGIS DUODA ATASKAITĄ APIE 
SUSITIKIMĄ SU GORBAČIOVU

Lietuvos Aukščiausios 
Tarybos pirmininkas Vytau
tas Landsbergis birželio 13 
d. Lietuvos parlamente darė 
pranešimą apie jo susitikimą 
su Michailu Gorbačiovu bir
želio 12 d. Lietuvių infor
macijos Centras gavo iš 
juostelės išrašyto jo praneši
mo tekstą. Pateikiame tos 
kalbos ištraukas.

Pranešimo pirmoje da
lyje Prezidentas Landsber
gis atpasakoja kas vyko pir
mam posėdyje, kuriame, ša
lia Gorbačiovo bei trijų Pa
baltijo šalių prezidentų, da
lyvavo ir 12 sovietinių res
publikų aukščiausiųjų tary
bų pirmininkai.

Mūsų, reiškia, ten buvi
mas, tarp kitko, mūsų trijų 
Baltijos valstybių pirminin
kų, buvo toks gana paprastas, 
ne taip, kaip galėtume įsi
vaizduot skaitydami užsienio 
spaudą, kur ypač Lietuva, vi
sokiausių tokių epitetų yra 
susilaukusi, dėl kurių mes 
galėtume ir įsižeisti ir protes
tuoti ir panašiai, bet gal tai 
kokių nors aplinkybių sutel
kti būna tie pasisakymai. 
Ten buvo bendravimas, galiu 
sakyti, paprastas, su kai ku
riais tokiais pasikeitimais ir 
replikomis ar tai priekaištų, 
ar pastabos pobūdžio, kai 
man pasiūlė pasisakyti Mi
chailas Gorbačiovas, aš sa
kiau, kad mes vistick paskui 
kalbėsime, nes atskirai tai gal 
nėra reikalo. Sako, kodėl te
gu žmonės ir kiti išgirsta.

Tai aš taip ir pradėjau 
nuo blokados ir pasidarė to
kia įdomi diskusija dėl tos 
blokados taikomos Lietuvai 
ir gana ilgą laiką niekas ne
ginčijo to termino. Ir tiktai 
girdėjom paramą iš sąjungi
nių respublikų pirmininkų, 
kad tikrai tai yra negerai, rei
kia greičiau baigti. Kad galų 
gale, jeigu ir kas nors pyksta 
ant Respublikos vadovybės, 
sakysim, ar ant parlamento 
už jos sprendimus, tai kuo 
dėti visi žmonės, kuriems, 
reiškia, čia tokia bausmė tai
koma. Tai tarp kitko visai 
atitinka tarptautinės konven
cijos nuostatą, kurią yra pasi
rašiusi Tarybų Sąjunga apie 
tokių kolektyvinių bausmių 
neleistinumą. Ten paprastai 
taip iš sveiko proto, reiškia, 
buvo matoma, kad tokių prie 
monių neturėtų būt taikoma.

Na ir dabar galiu per
skaityti, jeigu norite, tuos 
teiginius, kuriuos aš nuo sa
vęs buvau parašęs, tokius, 
kurie man atrodė šį tą reiškia 
ir mūsų perspektyvoms, kal
bantis su Tarybų Sąjunga dėl 
visokių konkrečių klausimų 
ir siekiant valstybinių dery
bų.

Tai keturi tokie punktai. 
Pirmas būtų, ar dabartinė Ta

rybų Sąjunga apsispręs kaip 
federacija, konfederacija, 
valstybių sandrauga ar ben
drija, ar turės mišrių varian
tų? Lietuva turi pasirinkti 
savo kelią. Galima dalyva
vimą, kaip suverenus tarp
tautinės teisės subjektas. Tas 
buvo suprantama aiškiai, kad 
reiškia valstybė reiškia, kaip 
valstybė ir mes ne iš vidaus, 
kaip sakant, renkamės kelią 
kaip mums ten toliau būti, 
bet būdami šalia, galim svars 
lyti, taip kaip svarstėm savo 
sutartis su Latvija, Estija, tai 
neuždrausta svarstyt bet ko
kius variantus, kaip suvere
niai valstybei.

Antras.. Toks išeities taš
kas leidžia svarstyti, jei būtų 
reikalinga ir Lietuvos Res
publikos referendumo įstaty
mo taikymą. Buvo laikotar
pis, kai labai tą keldavo 
mums klausimą; čia jedinst- 
vininkai, tai kiekvienam la
pely, tai kiekvienam mitinge 
priekaištaudavo. Bet iš tik
rųjų ten dabar centre jis nėra ' 
akcentuojamas. Bet jis Čia aš 
jį irgi pažymėjau, kad valsty
bė gali, žinoma, ką spręsti 
taip pat, jeigu būtų siūlomos 
kokios sutartys, tai ir refe
rendumu spręstų.

Trečias. Dvišalių sutar
čių sistema, mūsų požiūriu, 
leis garantuoti strateginius 
tranzinius ir ekonominius 
TSRS interesus Lietuvoje, 
taip joje gyvenančių TSRS 
piliečių teises.

Ir ketvirtas. Kad šių ir 
kitų klausimų svarstymas nu
kreiptas į derybas ir sutartis 
neturi vykti ekonominės ir 
transporto blokados sąlygo
mis. Kadangi spaudimas ar
ba prievarta darytų abejotiną 
bet kokios sutarties teisėtu
mą. Na ir paskui ir buvo 
kalbų ir apie blokadą, žino
ma, iš dalies bandant pa
neigt, paskui nebandant pa
neigt, tas nesvarbu.

(Antram posėdyje daly
vavo trijų Pabaltijo šalių 
prezidentai, Gorbačiovas 
bei TSRS Ministrų Tarybos 
pirmininkas Ryžkovas - 
LIC.)

Na, o paskui buvo toks 
jau uždaras pokalbis. Tur
būt, nežiūrėjau laikrodžio, 
bet turbūt geros valandos il
gumu, kur mes visi trys galė
jome daug aiškintis ir turbūt 
Lietuvai buvo daugiausia 
skirta laiko...

Tai dabar aš nenorėčiau 
detaliai pasakot to jau uždaro 
tokio pokalbio su Michailu 
Gorbačiovu. Jis irgi buvo 
dalykiškas, konstruktyvus. 
Aš pasakyčiau - net draugiš
kas ir tai yra geras ženklas. 
Aš manau, kad yra aiškus 
noras išspręsti problemą ir 
išspręsti problemą neviena
reikšmiškai, ne taip sakant, 

priverčiant paklusti stipres
niajam, o rasti priimtiną, tam 
tikrą galbūt, net ir formaliai 
priimtiną variantą, nes for
maliai Prezidentą Gorbačio
vą įpareigoja, įpareigoja ir 
Trečiojo deputatų suvažia
vimo nutarimas.

Nors teko atkreipti dė
mesį į jo nelogiškumą ir 
prieštaringumą, kad tokių 
dokumentu remtis gana keis
ta, galima būtų ir nesiremt, 
bet iš esmės jis yra spaudžia
mas to dokumento, ypatingai 
tų deputatų, kurie, kaip jūs 
žinote, vienijasi į "Sojuz" 
grupę, lai yra didžiavalsty
binio mąstymo žmonės su 
sena nomenklatūra susiję ir 
jų yra pakankamai daug visoj 
toj didelėj šaly. Jie sudaro 
politinę, svarbią politinę jė
gą. Ir, žinoma, čia ir mes pa
tyriame ir tiesiogiai ir dar 
Prezidento Gorbačiovo, reiš
kia, ta pozicija yra, kuri iš 
mūsų kai ko reikalauja. Kai 
ko reikalauja dar pamąstyti 
apie tai, ką mes galim patys 
daryti su mūsų pačių priim
tais įstatymais aktais ir nuta
rimais ir lai yra mūsų, kaip 
suverenios valstybės, suve
renios valdžios galia, bet 
koks veiksmas tokio pobū
džio patvirtina tą suverenių 
teisių savininko, pasakyčiau, 
ir jam pripažįstamų suvere
nių teisių galią. Ir čia mes 
turime galimybių be kokios 
nors teisinės ar kitokios žalos 
Lietuvai ir pasirinktam poli
tiniam keliui, atrodo, kad tu
rime galimybių dar vieną ki
tą manevrą padaryti. O tai 
leistų Prezidentui Gorba
čiovui pradėti derybas su 
mumis, kaip su partneriu, su 
kuriuo reikia išspręsti šitą 
tarpvalstybinę problemą, 
kaip jisai sako, skyrybų arba 
išsiskyrimo, kur bus daug vi
sokių konkrečių klausimų ir 
piliečių teisių, nuosavybių, 
investicijų, t.t., tų gyvybinių 
interesų užtikrinimo, kadangi 
jis mato mūsų dokumentuo
se, mes apie tai kalbam, kad 
esam pasiryžę tą svarstyti, ir 
tą užtikrinti, tai čia jau prasi
dėtų konkrečios derybos.

Suprantama, kad baigti 
blokadą, man atrodo, jam ir 
pačiam norisi, ir kuo grei
čiau. Tai galbūt yra toks mo
mentas, kai visa tai yra mato
ma, labai stebime ir reikia, 
kad būtų tuo pačiu metu iš 
abiejų pusių kas nors padary
ta, o ne iš vienos pusės, ne
reikalaujama nei mūsų kapi
tuliacija, bet atseit mes netu
rime reikalauti ir Tarybų Są
jungos kapituliacijos. Čia jie 
daugiau tokio psichologinio 
pobūdžio politiniai dalykai, 
bet jie irgi turi reikšmės.

Tai dabar grįžtu vėl prie 
to, ko aš prašiau, kad būtų at
sižvelgta, kad būtų atsižvelg

ta ir į blokados realiąją pusę, 
jeigu jinai atsiliepia mūsų že
mės ūkio krašto derliaus rei
kalams, tai ji smogia ir per 
mūsų vartotoją Tarybų Są
jungoje, jie patys sau labai 
nelogiškai elgiasi, reiškia, 
naikindami būsimą produk
ciją, kurią gautų iš Lietuvos, 
ir žinoma, veda į tokias įtam
pas, kurios yra nepalankios 
taip pat ir susitarimui, nes 
prievartaujamas gali nebūti
nai būti palaužtas susitari
mams. Jis gali nusiteikt ne
pasiduot nė už ką. Ir geriau 
būtų kokių nors tokių gestų, 
nebūtinai oficialių, bet kad 
mes pasijustumėm šiek tiek į 
tai palankesnį požiūrį, kad 
nekenktų. Ir galbūt apie tai 
šiandien dar kalbės mūsų 
Ministrų Tarybos vadovai 
Maskvoje su Ministru pirmi
ninku Ryžkovu.

Ir kitas dar prašymas ma
no buvo, kurį aš taip išdės
čiau, jis buvo išklausytas, aš 
tikiuosi, kad bus atsižvelgta 
bent kiek į jį, kad prilaikytų 
galbūt tokius stropius karve

A. A.

ONAI GRIŠKELIENEI

mirus, vyrui PETRUI, sūnums ir 
dukrai su šeimomis, seseriai 
GENEI MODESTIENEI su šeima ir 
kitiems artimiesiems, giliausia 
užuojauta- reiškia.

Juozas Maurukas 
Jonas ir Dalia 

Maurukai

A. A.

ONAI GRIŠKELIENEI

mirus, vyrui PETRUI, dukteriai LIU
DAI RUGIENIENEI, sūnums KĘSTU
ČIUI ir RIMANTUI, seseriai GENO
VAITEI MODESTIENEI, broliui VIK
TORUI MARIŪNUI su šeimomis ir 
visiems artimiesiems

giliausia užuojauta reiškia
Tauragiškiai 

Barbara ir Teodoras
Blinstrubai

— ■

Poetui, rašytojui, aktoriui

A.A.

ANTANUI GUSTAIČIUI

iškeliavus Amžinybėn, žmonai, 
sūnui, giminėms ir artimiesiems 
reiškiame giliausią užuojautą.

Marija ir Jonas Adomaičiai

džius, kad jie nepradėtų prie
varta būtent šiom dienom 
grobti Lietuvius jaunuolių, 
kurie atsisako eiti karo tarny
bą. Jums galbūt žinoma, kad 
Armėnija apskritai nei vieno 
neužsiregistravo pagal šauki
mą. Taip kad tas požiūris 
yra toks gana paplitęs, bet 
kad Lietuvoje nebūtų bandy
mų imti prievarta, nes rezul
tatai konkretūs bus turbūt ne
dideli, o politiniai būtų labai 
blogi.... Politiniai vadai bū
tent galėtų galbūt juos šiek 
tiek perspėti, arba bent jau 
neraginti. Maždaug tokia 
buvo to viso pokalbio apim
tis ir, galiu galbūt apiben
drindamas pasakyti, kad man 
atrodo, kad pakankamai nuo
širdi ir tikrai konstruktyvi 
dvasia man jautėsi tą kartą, 
kuri daugiausia teikė vilties. 
Kad nenorime kaip nors ten 
apgaut, ar į kokias pinkles 
įtraukti tokias konstitucines 
juridines, mes gana daug ką 
tokiomis replikomis atrodo 
pasiaiškinom.

(LIC)
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Po dienos darbo 
maloni atgaiva

Gegužės mėn. 12 dienos 
darbai baigėsi. Prisiklausė
me kalbų, kalbelių, sveikini
mų, linkėjimų, pasižadėjimų 
mylėti tėvynę, jai padėti. Pa
jutome Tautinės sąjungos gy
vastingumą, susipažinome su 
atliktais darbais. Pasižadėjo
me iš naujo dirbti šviesesnei 
Lietuvos ateičiai.

Taigi po šios dienos 
įtempto darbo atėjo ir maloni 
atgaiva - Seimo pokylis. Jis 
vyko tame pačiame Holiday 
Inn viešbutyje, posėdžių sa-
Įėję. į pokylį renkasi puoš
niai išsidabinusios mūsų po
nios, daugumoje tamsiomis 
eilutėmis vyrai, renkasi Sei
mo atstovai, svečiai. Svečių 
tarpe mūsų diplomatinės tar
nybos atstovai, Lietuvos ge
neraliniai konsulai A. Simu
tis, V. Čekanauskas, VLIKO 
pirmininkas dr. K. Bobelis su 
poniomis.

Seimo rengimo komiteto 
pirmininkas Juozas Rentclis 
pastebi, kad pokylyje esama 
apie 150 svečių.

Pokylis gerai organizuo
tas. Prieš pradedant valgyti- 
valandėlė kokteiliams. Vei
kia baras, norintieji atsigai
vinti už stiklelį susimoka po 
3 dol. Vakarienė gera. Ska
nūs žuvies ir jautienos patie
kalai, priedu daržovių sriuba, 
salotos, pabaigoje kavutė, 
saldumynai. Išlenkiame ir 
gero vyno taureles. Žodžiu, 
visi patenkinti, sotūs.

Prieš pradedant vakarie
nę, klebonas kun. Albertas 
Kontrimas paprašo Dievo pa
laiminti visus dirbančius tau
tos gerovei ir šio vakaro val
gius.

Pokylyje gera ir meninė 
programa. Jai vadovavo jau
na inžinierė Reda Vcitaitė. 
Pradėdama programą malo
niai pasveikino visus pokylio 
dalyvius ir palinkėjo šven
tiškos nuotaikos.

Solistė, mezosopranas, 
Janina Čekanauskienė su gi
liu išgyvenimu padainavo 
keturias dainas. Svečiai su 
didele atyda išklausė dainų, 
padėkojo aplodisimentais ir 
įteikta gėlių puokštė. Jai 
akomponavo komp. Jeroni
mas Kačinskas.

Po dainų prie mikrofono 
mūsų žymusis humoristas, 
poetas Antanas Gustaitis. 
Eina lėtai, bet balsas skamba 
tvirtai, su reikiama feljetonui 
interpretacija. Paskaitė eilė
raštį iš Lozoriaus lovos ir 
feljetoną "Prie garbės stalo". 
Jo kūrybos feljetone atspin
dėjo mūsų gyvenimo ydos, 
veikėjų veržimasis į neužtar
nautą garbę ir nuotykiai.

Jurgis Janušaitis

Klausantis jo humoro, jauti, 
koks yra didelis talentas. Tai 
gi buvo gardaus juoko, o po
etui Antanui Gustaičiui už tai 
audringai svečiai plojo. Ir ko 
kia gyvenimo ironija. Ncpra 
ėjus nuo ano vakaro nei savai 
tei, nuskardeno skaudi žinia: 
mirė poetas, rašytojas humo
ristas Antanas Gustaitis.

Meninė dalis buvo baigta 
viešniai iš Lietuvos Sigutei 
Trimakaitei padainavus kele
tą gražių lietuvių liaudies 
dainų.

Programos vedėja inž. 
Reda Vcitaitė padėkojo vi
siems programos atlikėjams 
ir po to sekė VLIKO pirmi
ninko dr. Kazio Bobelio pa
gerbimas.

Dr. Leonas Kriaučcliū- 
nas pakvietė inž. Eugenijų 
Bartkų svečius supažindinti 
su dr. K. Bobelio gyvenimu 
ir darbais.

Inž. E. Bartkus smulkiai 
atpasakojo dr. K. Bobelio 
biografiją jo veiklą LB, 
ALTE, VLIKE ir kitose or
ganizacijose. Dr. K. Bobelis 
esąs labai žymus gydytojas, 
vadovavęs ligoninėms, daly
vavęs daktarų egzaminų ko
misijose. Kalbėtojas dr. K. 
Bobelį prilygino prie didelio, 
nuostabiom spalvom į visas 
šalis žėruojančiom varsom 
gintaro gabalo. Tai esąnuos 
tabaus darbštumo, sumanu
mo žmogus. Vadovaudamas 
VLIKUI yra daug atsiekęs 
Lietuvos laisvės byloje, o pas
kutiniame susitikime su prez. 
Bushu įsitikinęs prezidento 
teigiamu nusistatymu Lietu
vos atžvilgiu. Kai kalbėtojas 
tai užakcentavo, salėje pasi
girdo nepritarimas. Atrodo, 
kad lietuviai nepamiršo prez. 
Busho elgesio su Lietuvos 
ministere pirmininke, ir jo

ALT S-gos Seimo bankete pagerbiant Vliko pirm. dr. K. Bobelį. Iš kairės: inž. E. Bartkus, V. 
Jonušienė, dr. K. Bobelis ir ponia, dr. L. Kriaučelinnas. /. Kriaučeliūnienės nuotr.

ALT S-gos Seime kalba “Naujosios Vilties” žurnalo redaktorius V. Abraitis.
I. Kriaučeliūnienės nuotr.

pareiškimų Lietuvos klausi
mu, o taip pat dr. K. Bobelio 
siūlymų dėkoti prezidentui 
(už ką) tad ir tokia kalba iš
šaukė žmonių reakciją.

Po inž. E. Bartkaus kal
bos ALTS-gos valdybos 
vicepirmininkai Vida Jonu
šienė ir Petras Buchas įteikė 
skirtą jam žymenį, už kurį dr. 
K. Bobelis šiltai padėkojo 
Taut. Sąjungos valdybai ir 
kvietė visus vieningam, Lie
tuvai naudingam, darbui.

Šaulių sąjungos pirmi
ninkas Mykolas Abarius pas
veikino Taut. Sąjungos pir
mininką dr. Leoną Kriauče- 
liūną ir jam įteikė Žuvusioms 
už Lietuvos laisvę Kaune, 
Karo muziejuje atstatyto 
paminklo didelę nuotrauką, 
už ką Dr. L. Kriaučeliūnas 
M. Abariui nuoširdžiai padė
kojo.

Po vaišių, programų, lat
vių geram orkestrui grojant, 
pokylio dalyviai smagiai su
kosi šokių sūkuryje, o tinges
ni šnekučiavosi būriais susi
spietę, vis aptardami ir šio 
seimo pirmosios dienos už
baigtus darbus.

Kai priartėjo vėluma, 
svečiai skirstėsi gerai nusi
teikę ir jau ruošėsi ryt dienos 
seimo darbams.

Gegužės tryliktoji - sek
madienis, antroji Seimo die
na. Ją pradėjome iškilmin
gomis pamaldomis Šv. Petro 
lietuvių parapijos bažnyčioje, 
So. Bostone. Iškilmingąsias 
šv. Mišias aukoja J. E. vys
kupas Paulius Baltakis drau
ge su kunigu klebonu Alber
tu Kontautu ir kun. Antanu 
Baltrušiūnu. Vysk. Paulius 
Baltakis pasakė jautrų, die
nos progai pritaikytą pa
mokslą. Prisiminė didįjį lie
tuvių tautos ryžtą, drąsą, ve
damą ncatlaidžią kovą įgy
vendinant pilną Lietuvos ne
priklausomybę. Iškėlė vie
ningo darbo reikalingumą, 
pagalbą sunkiose sąlygose 
esančiai tėvynei. Prasmingai 
vertino ir ALT S-gos įnašą į 
bendrą darbą Lietuvos atei
čiai.

Pamaldų metu solo kele
tą giesmių jautriai pagiedojo 
sol. Janina Čekanauskienė ir 
sol. Benediktas Povilavičius 
ir lietuvių choras. Vargonais 
palydėjo komp. Jeronimas 
Kačinskas.

Pamaldoms pasibaigus 
Taut. Sąjung. pirmininkas dr. 
Leonas Kriaučeliūnas padėjo 
vysk. p. Baltakiui ir abiem 
šv. Mišias aukojusiems dva
siškiams, už pamaldų iškil

mingumą ir praturtinimą sei
mo.

Sugrįžus iš bažnyčios į 
viešbutį, kiek užkandus, 1 
vai. 30 min. prasidėjo trečias 
seimo darbo posėdis.

Vyko skyrių atstovų pra
nešimai. Bostono skyrius 
pranešimą padarė skyr. pir
mininkas Juozas Retelis. 
Pranešimas trumpas. Sky
rius įsisteigė 1949 m. spalio 
L d. Buvo įsigijęs nuosavus 
namus, juos atremontavę, ta
čiau laiko sąvartoje, narių 
skaičiui mažėjant, namai par
duoti. Iš už namą gautų pini
gų palūkanų kasmet lietuviš
kai veiklai skiriama 10.000, 
- dol. Dar vis ruošiami kul
tūriniai renginiai, minėjimai, 
pagerbimai asmenų, pasi- 
kviečiami teatrai. Šiuo metu 
skyrius turi 52 marius, kurie 
aktyviai reiškiasi Alto, Balfo, 
LB ir kitose organizacijose.

Cicero skyriaus prane
šimą padarė Kęstutis Biskis. 
Skyrius veikia, turi savo at
stovą Alto Taryboje, paaugo 
5 naujais nariais, šaukiami 
metiniai susirinkimai, pirmi
ninkas dalyvauja Dirvos ju
biliejiniame komitete.

Clevelando skyr. prane
šimą padarė Jadvyga Budrie
nė. persiorganizuoja, gyvi
nama veiklą, rūpinasi ir lan
ko a.a. prez Smetonos kapą, 
suorganizavęs maldos ratelį, 
drauge su kun. G. Kijausku 
juo rūpinasi. Narių 20. Sei
mui auką įteikė 50 dol.

Apie chicagos skyrių 
kalbėjo Matilda Marcinkie
nė. Skyrius turi 140 narių. 
Praėjusių dviejų metų laiko
tarpyje netekta 15 narių. 
Metuose įvyksta trys susirin
kimai, valdyba posėdžiauja 6 
kartus. Susirinkimuose būna 
kultūrinės valandėlės, ap
žvalgos iš Lietuvos. Suruoš
ta Juozo Tūbelio mirties su
kakties minėjimas ir rengia
mi kili renginiai. Seimui au
ka - 200 dol.

Daytona Beach, Fla. sky
riaus pranešimą padarė atsto
vė Stella Abraitienė. Skyrius

(Nukelta į 8 psl.)
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turi 30 narių, jų tarpe rašyto
jų, aktorių, žurnalistų, dai
laus žodžio interpretatorių. 
Ruošia Tautos šventės minė
jimus su vaišėmis ir progra
momis. Dirvos sukaktis bus 
paminėta rugsėjo mėn. ir ta
da bus pravestas Dirvai pa
remti vajus. Seimui įteikė 
skyriaus auką - 100 dol.

Detroito skyr. -Albertas 
Misūnas. Skyriuje 30 vyr. 
amžiaus narių. Vykdo Dir
vai paremti vajų, nariai talki
na kitoms organizacijoms, 
susirenkama 1 kartą į metinį 
susirinkimą.

Los Angeles -Rūta Ša
kienė. Skyrius vysto kultū
riną veiklą, per metus trys vi
suotini narių susirinkimai, 
juose rodoma filmai iš Lie
tuvos gyvenimo. Ruošia ge
gužines po stogu. Valdyba 
posėdžiauja 6 kartus metuo
se. Vytauto Šeštoko dėka 
skyrius suorganizavo labai 
įdomią ekskursiją Aleskon. 
Ruošiami proginiai minėji
mai. Skyrius veiklus. Sei
mui auka-200 dol.

New Yorko skyr. prane
šimą padarė Aleksandras 
Vakselis. Jis optimistas, 
nors dviejuose skyriuose be
ne po 8 narius, bet manoma 
skyrius sujungti. Talkina 
Dirvos jubiliejiniam komite
tui.

St. Petersburgo -Juozas 
Žvynys priminė, kad prieš 8 
metus skyr. tepriklausė 32 
nariai, gi šiandien jų turima 
68.

Skyrius glaudžiai dirba 
su kitomis organizacijomis, 
prisideda prie politinės akci
jos, laiškų rašymo, skambi
nimų senat. ir kong. nariams. 
Nariai aktyviai dalyvavo 
Washingtonc demonstracijo
se. Veikia Dirvos jubiliejinis 
komitetas, ruošia Dirvos mi
nėjimą ir vykdo vajų. Veikla 
aptariama valdybos posė
džiuose ir susirinkimuose. 
Nariai aukomis paremia lie
tuviškuosius užmojus. Sei
mui auka 100 dol.

Pasirodo, kad didesnė

Svečias iš Lietuvos, Juozas Enčeris kalba ALT S-gos seime Bostone.
/. Kriaučeliūnienės nuotr.

Seimo rengimo komiteto pirm. Juozas Rentelis
/. Kriaučeliūnienės nuotr.

dalis skyrių į seimą nebeat
siuntė savo atstovų ir nepa
rėmė aukomis. Kai kur sky
riuose tėra po porą, trejetą 
narių. Todėl pranešimams 
pasibaigus, diskusijose inž E. 
Bartkus siūlė įsteigti centrinį 
skyrių ir į jį įglaudinti visus 
narius, kur skyriai nebevei
kia. Buvo siūloma naujajai 
valdybai suaktyvinti ryšius 
su skyriais. Iš pranešimų nu
manu, kad kai kur skyriai ne
išvysto reikiamos veiklos, o 
gal dėl mažėjančio narių 
skaičiaus ar kintančių sąlygų. 
Po šių pranešimų sekė kiti 
pranešimai.

Pasibaigus skyrių atstovų 
pranešimams, artėjame į 
ALT S-gos organų rinkimus. 
Mandatų komisijos praneši
mą padarė Petras Buchas, 
pranešdamas, kad Seime da
lyvauja ir turi balsavimo tei
sę 48 asm. Dar kartą pagal 
sąrašą visus patikrina, išdali
na balsavimo korteles.

Nominacijų komisijos 
vardu inž. Antanas Mažeika 
praneša, kad į ALT S-gos 
pirmininko postą yra nomi
nuotas dr. Povilas Švarcas iš 
Los Angeles. Iš salės siūlo

ma buvusio pirmininko dr. 
Leono Kriaučeliūno kandi
datūra. Bet tuojau dr. L. 
Kriaučeliūnas pareiškia, kad 
jis nckandidatuojąs, nes į pir
mininkus yra nominuotas jo 
kolega dr. Povilas Švarcas ir 
jis remiąs jo kandidatūrą, o 
jeigu jis kada pavargsiąs, tai 
dr. L. Kriaučeliūnas sugrįšiąs 
į tas pareigas. Kvietė visus 
vieningai dirbti su išrinktuo
ju pirmininku.

Taigi rinkimai triukšmo 
nesukėlė. Visi pabalsavo už 
dr. P. Švarcą, o šis savo 
ruožtu pristatė ir savo valdy
bą: Rūtą Šakienę, J. Petronį, 
R. Bužėną ir K. Milkovaitį. 
Paplojama, pabalsuojama ir 
turime naują valdybą.

Garbės Teisman per
renkami buvę nariai: T. 
Blinstrubas, A. Budreckis, 
inž. A. Mažeika, kandidatais 
V. Abraitis ir inž. Vaclovas 
Mažeika. Šiam terminui 
Garbės Teismo pirmininko 
pareigas eis Teodoras Blins
trubas.

Kontrolės komisiją sei
mas išrinko iš Bostono. Ją 
sudaro: Rūtenis Veitas, Ignas 
Vileniškis, Giedrė Budrec- 
kienė.

Taip pat seimas perrinko 
TS Tarybą, kurioje, berods, 
pasikeitė tik porą asmenų, 
bet niekas Tarybos sąrašo ne 
patiekė, tad jos ir neminėsiu.

Pasibaigus rinkimams 
naujasis pirmininkas dr. Po
vilas Švarcas išsakė savo bū
simos veiklos Credo. Jo 
tikslas būsiąs sujungti glau
džiam darbui visus tautinės 
minties žmones, padėkojo 
buv. pirmininkui dr. Leonui 
Kriaučeliūnui už aktyvų ir 
našų Sąjungai darbą ir kvietė 
jį dirbti drauge, glaudžiai 
bendradarbiaus su VLIKu ir 
ALTu. Savo žodyje jis pri
siminė visą eilę bendramin
čių, aktyviųjų Sąjungos narių 
su kuriais jam tekę dirbti ir 
kuriuos kvietė talkon ateity
je. I Sąjungos veiklą žvel
giąs viltingai, darbo daug, jų 
laukia ir kovojanti tauta. Ta 
linkme Sąjungos naujasis pir 
mininkas dr. P. Švarcas vai
ruos ir Sąjungą.

Dr. Leonas Kriaučeliū
nas pasveikino naują pirmi
ninką, prisiminė savo išrinki
mus vadovauti Sąjungai, dir
bęs kaip sugebėjo ir kiek są
lygos leido, padėkojo ir savo 
darbščiajai valdybai ir vi
siems jam darbuose padėju
sioms. Dėkojo Garbės sve
čiams Liet. gen. konsulams 
A. Simučiui, V. Čekanaus
kui, VLIKo pirmininkui dr. 
K. Bobeliui, nepamiršo ir sa
vo gerosios žmonos Irenos, 
davusios jam impulso našiai 
dirbti, dukrai Vidai Jonušie
nei, kuri buvusi jo dešinioji 
ranka visuose darbuose, vi
sose trijose kadencijose ėjusi 
vicepirmininkės jaunimo rei
kalams pareigas. Baigdamas 
jautrų atsisveikinimo žodį 
pareiškė, kad liks aktyvus są
jungos narys ir vėl kada nors 
sugrįšiąs prie vairo.

Seimo dalyviai audringai 
plodami sveikina naują pir
mininką ir dėkoja senajam ir 
sudainuoja jiems būdriūnišką 
Valio, valio, valio.

Žodį prideda inž. Jonas 
Jurkūnas: Dr. Povilas Švar
cas kaip ir dr. Leonas Kriau
čeliūnas turi energijos, pini
gų, tai, esą. Dievo dovana vi
siems lietuviams, turint to
kius asmenys. Palinkėjo 
jiems to paties ir ateities dar
buose.

Kas be ko, pagaliau po 
visų darbų reikia ir nutarimų. 
Nutarimų komisiją sudarė 
Teodoras Blinstrubas, Stasys 
Briedis, Albertas Misiūnas. 
Nutarimus ir rezoliucijas per
skaitė Teodoras Blinstrubas, 
padėkojęs dr. L. Kriaučeliū
nui už atliktus darbus, pas
veikinęs dr. P. Švarcą, kaip 
nuo likimo nepabėgusį ir ta
pusį Sąjungos pirmininku.

Perskaitė kelioliką nuta
rimų, sveikinimų, rezoliuci
jų. Jos jau buvo paskelbtos 
Dirvoje.

Šis seimas nutarė, kad 
ALT S-gos 22-tąsis Seimas 
būtų ruošiamas už dviejų 
metų, St. Petersburg, Flori

doje.
Seimą uždarė naujasis 

pirmininkas dr. Povilas Švar
cas, padėkodamas garbės 
svečiams, seimo atstovams, 
seimo rengėjams, visom ko
misijom, pirm. dr. L. Kriau
čeliūnui už 6 metų darbą ir J. 
Romeliui ir Bostono skyriui 
už gerą seimo suruošimą.

Darbai baigti. Salėje nu
aidi galingai Lietuvos Him
nas.

Tad tegul meilė Lietuvos 
dega mūsų širdyse ir Vardan 
tos Lietuvos vienybė težydi. 
ALT S-gos 21-masis seimas 
nuėjo istorijon.

Pirmadienį, gegužės 14 
d. seimo dalyviams porą va
landų autobusu keliaujant 
buvo aprodytas Bostono 
miestas, kuris yra įdomus, 
švarus, gatvių išplanavimu ir 
parkų gražumu. Po to Lie
tuvių namuose paskutinieji 
pietūs. Paskutinį atsisveiki
nimo žodį taria dr. Leonas 
Kriaučeliūnas ir Seimo ren
gimo pirmininkas Juozas 
Rentelis, padėkoję seimo at
stovams už rūpestingą pro
blemų svarstymą, palinkėjo 
laimingos kelionės ir susitikti 
sekančiame seime St. Peters
burge.

Bendrai paėmus seimas 
buvo gerai organizuotas, rū
pestingi šeimininkai seimą 
globojo gerai, kambariai ge
ri, valgė kas ką norėjo resto
rane, brangokai užsimokėda
mi.

Išskyrus mėgstančius 
šnekėti po keletą kartų tuo 
pačiu klausimu, seimo pro
blemos buvo svarstomos su 
atyda. Deja, konkrečių pla
nų, kaip bus padėta Lietuvai 
ir kuo, seimas neaptarė. Nuo 
taikos dalyvių buvo geros, 
sutikta daug mielų draugų. 
Svarbu, kad dar suvažiuoja
ma, kad esame gyva lietuvių 
tautos šaka. Turėkime vil
ties, kad ALT S-ga ir toliau 
reikšis aktyviai visame lietu
viškajame gyvenime.

SEWING MACHINE 
operators for industrial type 
sevving and wage inerease avail. 
vvithin 90 days. $5/hour to start. 
Contact Sandy betvveen 8:30- 
4:30 at 716-884-9474
Lady Mac 90 Chenango St.

BuffalO N Y 14213
(22-24)

OWNER OPERATORS
Need owner operators vvith good FlatBed 
Equipment. Also needs owner operators 
to Pull Company Vans..Needs Drivers For 
Fleet owners in Youngstovvn Ohio. All dri
vers mušt have 2 yrs. or more traceable 
all vveather semi driving experience and 
safe driving record. Drug screen required 
for lease.

Call Bill Ginley at 1-800-331-4307
(22-26)

AUTO GLASS AND SUNROOF 
INSTALLER

Auto 1 Accessories and Glass of 
Southgate, Woodhaven ,Ply- 
mouth is looking for an expe- 
rienced glass and sunroof instal- 
ler. Additional responsibilities 
will include alarm and cellular 
phone installation and have a 
good driving record. Excellent 
advancement opportunities.

313-285-7150
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'DIRVOS' vajus gerame
kelyje...

Irenos Kriaučeliūnienės, Dirvos jubiliejinio vajaus 
vyr. komiteto pirmininkės pranešimas Vilties draugi
jos suvažiavime, š.m. gegužės 13 d.Bostone.

Vilties d-jos, kuri rūpina 
si Dirvos laikraščio leidimu 
ir kuriai vadovauja inž. Vac 
lovas Mažeika, ir Tautinės 
Sąjungos, kuriai vadovavo 
dr. Leonas Kriaučeliūnas, 
posėdyje, įvykusiam 1989 
m. vasario 23 d. Chicagoje, 
nutarta centrinį Dirvos 75- 
mečio paminėjimo ir vajaus 
komitetą sudaryti Chicagoje 
ir kviesti tautinės minties as
menį pirmininko pareigoms 
su teise pačiam susidaryti 
komitetą.

Toms pareigoms aš bu
vau pakviesta ir susidariau 
15 pareigingų asmenų komi 
tetą: 13 gyvena Chicagoje 
ar apylinkėse, ir po vieną 
Toronte, Kanadoje bei Day
tona Beach, Floridoje. Man 
malonu pristatyti asmenis, 
kurie dirba su malonumu, 
sklandžiai, kiekvienas pa
vyzdingai atlikdamas apsi
imtas pareigas: Birutė Ab- 
romaitienė (Torontas), Kęs
tutis Biskis, Petras Buchas, 
Ona Daškevičienė, Jurgis 
Janušaitis (Daytona Beach), 
Vida Jonušienė, Bronė Kre- 
merienė, Oskaras Kremeris, 
Verutė Lcnkevičienė, Milda 
Marcinkienė, Evelyna Ože- 
lienė, Ritonė Rudaitienė, 
Mečys Valiukėnas ir Juozas 
Žygas.

Visiems aišku, jog laik
raštis pats iš savęs neišsilai
ko ir kasmet reikalinga di
desnė ar mažesnė finansinė 
parama. Savo pirmajame 
posėdyje Dirvos deimanti
niam jubiliejui rengti, vyr. 
komitetas nutarė įtraukti 
daugiau žmonių į bendrą 
darbą, nežiūrint ar jie pri
klauso Tautinei sąjungai, ar 
yra Dirvos skaitytojai. Pra- 
matėme, jog darbas nebus 
lengvas: reikės daug pa
stangų ir darbo, kad nepa- 
mesdami entuziazmo garbin
gai atliktume priimtas parei
gas, nes 'kito kelio nėra'. Ži
nome, jog šie metai yra kri

Inž. Romas Veitas, Dirvos vajaus komiteto pirmininkas Bostone, supažindina Ireną KriaučeliOnie 
ną su savo vadovaujamo komiteto planais.

tiški savai spaudai, švieti
mui ar šalpai, nes tūkstančių 
lietuvių širdys ir protai dega 
Lietuvos laisvės idėja, o pi
niginės atdaros Lietuvai ir 
atvažiuojantiems iš ten lietu
viams.

Reikalinga, labai reikalin
ga padėti nuteriotam ir api
plėštam kraštui, bet nereikia 
pamiršti ir savos spaudos. 
Ji skelbia žinias apie Lietu
vos politinę, kultūrinę ir re
liginę padėti, apie suvažiavi
mus, demonstracijas, laisvės 
statulos ir bažnyčių atidary
mus. Per spaudą Lietuva 
atsidūrė pasaulio dėmesio 
centre.

Tos minties vedami, per 
esančių Tautinės sąjungos 
skyrių pirmininkus ar atski
rus asmenis lietuvių gyvena 
muosc miestuose, įsteigėme 
20 pagclbinių komitetų. Ir 
vėl tenka pasidžiaugti, jog 
daugumas komitetų darbą 
pradėjo, kiti sudarė planus 
pradėti veikimą vasaros pra 
džioje, treti dar planuoja.

Lėšas bandome surinkti 
įvairiais būdais: aukomis iš 
pavienių asmenų, organiza
cijų ir korporacijų, apmoka
mų skelbimų sukaktuvinia
me leidinyje ir piniginės lo
terijos knygutėmis. Pasiųsta 
keturi su puse tūkstančių 
laiškų su prašymu, loterijos 
knygute ir atsakymui voke
liu. Aukos plaukia mažo
mis, išskyrus kelioliką auko
tojų, sumomis. Loterijos 
knygutės - naudinga aukų 
rinkimo forma: kaip sako - 
"norint gauti, reikia duoti".

Iki šios dienos, per tris 
mėnesius vajui įplaukė per 
37,000 dol. ir čia, suvažia
vime, gauta iš ALT S-gos 
Bostono skyr. pirm. J. Rcn- 
telio 4,000 dol. ir Rūtos Ša

kienės, Los Angeles, 2,000 
dol.. Tad viso jau peršoko
me 43,000 dol. sumą.

Leidžiamas sukaktuvinis 
leidinys, kurio redaktorius

Vilties draugijos suvažiavime, Dirvos vajaus vyr. komiteto pirm. I. KriaučeliOnienė padarė prane
šimą apie vajų Dirvai paremti.

yra žurnalistas Juozas Žy
gas. Leidinys turi būti išleis
tas rugsėjo mėn. pabaigoje, 
nes jubiliejinių metų didesni 
minėjimai - kaip Toronte, 
Los Angeles, Daytona 
Beach, Detroite, New Yorke 
- įvyks spalio mėnesį. Chi- 
eagoje jubiliejinių melų mi
nėjimas ir vajaus užbaigi
mas rengiamas spalio 21 d. 
Martiniąue pokylių salėje.

Lietuvių išeivija, mūsų 
karta, buvo ir yra dosni įvai 
riems lietuviškiems reika
lams. Karta, kuri sukūrė, iš
laikė ir pratęsė lietuvybės 
gyvybės siūlą, iš kurios ir 
dabar tikimės. Tikime, kad 
iki vajaus pabaigos galėsi
me padėkoti visiems, kurie 
suprato mūsų spaudos svar
bą ir jos išlaikymo sunku
mus. Didelė ir mažiausia 
auka, duodama iš širdies, 
yra vienodai vertinama.

Dėkoju Vilties draugijai 
ir Tautinei sąjungai, patikė
jus man ir centriniam komi
tetui šias pareigas. Nuošir
džiai vertinam pagelbinius 
komitetus, žurnalistus ir ra
šančius - už spaudai pateik
tas žinias, bei laikraščių re
daktorius, kurie tas žinias 
įdeda.

Vertiname visus, kurie 
skaito Dirvą ir per jos langą 
mato pasaulio horizontus, 

vertina asmeninę laisvę ir, 
matydami šviesą ir tiesą, sa
vo gyvenimui randa prasmę 
ir vertę.

VVASHINGTON

PAULIUS T. MICKUS, 
Meilės ir Tado Mickų sūnus 
1990 m. gegužės 24 d. bai
gė University of Maryland, 
College Park, gaudamas 
Bachclor of Science Dcgree 
in Advertising Design. Bu
vo išrinktas į OMIKRON 
DELTA KAPPA - National 
Lcadership Honor Society, 
ir WHO'S WH0 in Ameri
can Colleges and Uni versi - 
ties.

1984 m., dėl tėvelio dar
bo, su šeima persikraustė į 
Vakarų Vokietiją. 1985 m. 
baigė Frankfurt American
H.S. . Priklausė National 
Honor Society ir buvo 
“Yearbook Editor”.

1987 m. University of 
Maryland, Munich Campus, 
gavo Associate of Arts De- 
grcc. Buvo universiteto 
"Yearbook Editor", Studcrt 
Academic Council, Chair- 
man - Extra Curricular Com 
mittcc, Universiteto laikraš
tėlio redaktorius ir žaidė uni 
versiteto tinklinio komando 
jc. Priklausė PHI THETA 
KAPPA - Honor Society ir 
gavo Gurt Ottenbacher Me
morial Award for Outstan- 
ding Achievement in Art 
and Design.

Į Lietuvių Skautų Sąjun

gą Paulius įstojo 1975 m. ir 
iki šiol yra aktyvus jos na
rys, žinomas stovyklų ir su
važiavimų komendantas - 
skautas vytis, baigęs "Ąžuo
lo" Vadovų Mokyklą, apdo 
vanotas Pažangumo ir Vėlia 
vos žymenimis, . Grįžęs iš 
Europos 1987 m. įstojo į 
Akademikų Skautų Sąjun
gą-

Paulius baigė Washingto 
no K. Donelaičio lituanisti
nę mokyklą. Šoko Washin- 
gtono tautinių šokių grupė
je. Atstovavo LSS 600 m. 
Lietuvos Krikšto Jubiliejuje 
Romoje. 1987 m. dalyvavo 
VI PLJ Kongrese Australijo 
je ir buvo išrinktas JAV LJS 
vicepirmininku. Antro ir
III-čio Politinio seminaro 
Washingtone rengimo ko
miteto narys ir 1990 m. Poli 
tinio seminaro rengimo ko
miteto pirmininkas bei Wa- 
shingtone demonstracijų 
rengimo komiteto narys.

Gyvendamas Europoje 
apkeliavo kraštus nuo D. 
Britanijos iki Egipto - Lie
tuvą, Italiją, Graikiją, Afri
ką ir kt.

Planuoja tęsti studijas to
liau. Dabar dirba Depart
ment of Defense, kaipo Vi- 
sual Communications spe
cialistas. Atliekamu laiku 
yra "freelance grahic de
signer".

Geriausios sėkmės Pau
liui verčiant naujus dienų 
lapus ir siekiant vis daugiau 
reikalaujančių laimėjimų!

ATTENTION: 
EASYV/ORKI 

EXCELLENT PAY!
Assemble produets at home. 
Details. (1) 602-838-8885 Ext W- 
1753, 6am -11 pm, 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 with 
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)
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Tarptautinė žemės dienos šventė 

Scrantono apylinkėje
Regina Petrauskienė

Balandžio mėn., šeši bro
liai ir sesės iš Lietuvos atsto
vavo gamtos saugotojų pas
tangas dalintis žiniomis su 
Amerikos ccologų organiza
cijų nariais šiaurės rytinėje 
Pcnsylvanijoje.

Remiantis Tarptautinės 
Žemės Dienos vyr. komiteto 
žiniomis, Scranton, Pa. buvo 
vienintelė vietovė suorgani
zavusi tokį bendradarbiavi
mų. Netoli Scrantono Kcy- 
stonc Jr. Collcgc dėsto prof. 
Randy Kritkousky, kuris taip 
pat yra ir "Ecologia" organi
zacijos veikėjas. Jo pastan
gomis buvo suorganizuota 
konferencija su įtempta prieš 
ir po konferencijos dviejų sa
vaičių dienotvarke ir Wash- 
ingtone atšvęsta "Žemės Die
na", kurioje dalyvavo pen
kiolika ccologų iš Sovietijos. 
(Planai šiai konferencijai bu
vo sudaryti dar prieš Pabal
tijo tautoms paskelbiant ne
priklausomybę, tad ir lietu
viai ir estai skaitėsi repre
zentuoju sovietų respublikas. 
Tai sukėlė didelę įtampų, ku
rių pabalticčiai taktiškai ap
valdė, tikslindami spaudos ir 
televizijos komentatorius, bei 
rusus ecologus.)

Nelengvas buvo kelias ir 
mūsų šešiems lietuviams ir 
visiems šešiems estams. Bet 
gi nepalaužiamai gerame 
ūpe, visi po vieną, po du vis- 
tik atvyko entuziastiškai da
lintis mintimis. Pirmas savo 
šypsniu mus nušvietė kaunie
tis inž. Saulius Vytas Pik
šrys. Neužilgo atvyko liau
dies menininkė Alma Budry
tė, mikrobiologe Ida Stanke
vičiūtė, inž. Arvydas Šlapi
kas, vilnietis inž. Dautartas, 
ir mūsų parlamento narys Jo
nas Tamulis. Kelctai narių 
reikėjo vertėjo pagelbos, tad 
per mokytojų Jovarauską bu
vo pakviesta Regina Petraus
kienė.

Pati konferencija SO
VIET - AMERICAN 
EARTH DAY 1990, LINK- 
ING LOCAL PROBLEMS 
AND GLOBAL SOLU- 
TIONS, vykusi Keystonc 
College globoje, truko tik tris 
dienas (bal. 18-20). Betgi 

Estas Velto Pohla, pagrindinis konferencijos kalbėtojas su J. 
Tamulių, S. Pikšriu ir inž. Dautartu.

jau nuo bal. 12 dienos prasi
dėjo išvykos į fabrikus, są
vartynus, ūkius ir ecologiniai 
saugomas vietas.

Didelį įspūdį paliko nau
ji metodai, gamyklų išmeta
mų į gamtų cheminių me
džiagų mažinimas - apval
dymas ir industrinis medžia
gų pemaudojimas - recyck- 
ling.

Supcrfund (fcd. fondo 
remiamų gamtos apvalymo ir 
atnaujinimo projektų) vieto

Inž. S. Pikšrys, mikrobiologe I. Stankevičiūtė ir Ilona Budrytė.

vė Palmerton, Pa., netoli 
Allentovvn, senai buvo žino
ma savo gamtos užteršimu. 
Čia metalo liejyklos užterštas 
oras bei vanduo numarino 
kalno augmeniją bei mikro
bus. Tad ir puvimo eiga bu
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Vytas Pikšrys, inž. Dautartas ir Jonas Tamulis besilanką JAV žemės dienos proga.

vo sustabdyta ir vietovės gy
ventojai turėjo tenkintis lyg 
nudegusios gamtos suakme
nėjusiu pcisažu. Čia nebuvo 
kalbama apie žalą padarytą 
žmonių sveikatai, bet stebint 
gamtą buvo aiškios ir oro ir 
vandens užteršimo pasėkos 
žmonėms. Tad buvo malonu 
išgirsti kad imtasi pastangų ir 
orą ir vandenį švarinti ir kal
no atgaivinimu rūpintis. Ir 
augmenijos parinkimas, ir 
purškimas medžiagų tai aug
menijai padėti įsikurti, ir 
anaerobinių mikrobų pagelbą 
jungiant į vandens filtravimo 
darbus laikoma tik bandymo 
stadijoj, bet jau matomi re
zultatai daug žada.

Empire Landfill - sąvar
tyno tvarkymo modernūs 
metodai išaiškino daug kilu
sių klausimų. Buvo smarkiai 

pabrėžtos medžiagų pemau- 
dojimo pastangos ir metodai. 
Delegatams teko aplankyti 
keletą tokių rinkimo ir rūšia
vimo centrų. Buvo pabrėžta, 
kad jie pradėti pačių vietovės 
gyventojų entuziasmu ir sa
vanoriškom jėgom.

Aplankyti ūkiai buvo pa
rinkti dėl progresyvių pieno 
našumo rezultatų. Buvo ap
rodomi aparatai ir maitinimo, 
dirbtino apvaisinimo, natū
ralių įrašų rinkimo ir naudo
jimo būdai. Čia ir gardžių 
ledų gauta paragauti, ir gra
žaus ūkio viešnagėje trumpai 
bet gardžiai pasivaišinti.

Anglių kasyklų muziejus 
buvo vertingas žiniomis, bet 
nusileidimas į požemį gero
kai prislėgė visų dvasią. Čia 
muziejaus narių suruoštas 
priėmimas savo jaukumu bu
vo reikalingas lygsvarai at
gauti.

Rūpimi klausimai lietė 
draustinių vietovių priežiūrą, 
žemės slūgimo bei erozijos 
apvaldymą, nuosėdų sulaiky
mo metodus, vandentekių 
teršimo kontrolę, vandens 
Svarinimą, ūkio trąšų kenks
mų vandens kokybei, sąvar
tynų dujų ir "lcachate" kon
trolę bei plastikos ir molio 
pamušalų naudojimą, ekono
mišką kuro naudojimą ir 
energijos taupymą, kenks
mingu medžiagų tvarkymą ir 
t.t. Šie klausymai įtraukė 
daugelio organizacijų narių. 
Mūsų ecologai susidūrė su 
profesionalais iš industrijos 
administracijos, ūkių savi
ninkais bei kontrolės agen
tais. Teko pabendrauti su 
EPĄ (Environmental Pro- 
teetion Agcncy), DER (Dept. 
of Environ. Resources), ir 
OSHA (Occupation Safety & 
Health administration) agen
tais. Šių organizacijų taisyk
lių bei nurodymų įgyvendi
nimas buvo diskutuojamas.

Per visas šias dienas kon 
takias buvo palaikomas su 
Sierra Club, CARE, RES- 
CUE, ir ECOLOGIA organi
zacijų nariais, kurie savo šil
tu priėmimu dalinosi idėjo
mis, vaišėmis ir priėmimais. 
Vienas iš tų buvo Marywood 
College patalpose, kur Pa. 
valstijos gubernatoriaus žmo 

na Mrs. Eilėn Cascy parūpi
no visiems penkiolikai sve
čių po Pcnnsylvanios vėlia
vą.

Pačios konferencijos pa
grindinis kalbėtojas buvo iš 
Estijos atvykęs Vello Pohla, 
narys Sovietų Parlamento, 
Estijos Parlamento ir Žaliųjų 
organizacijos. Jis gabiai su
pynė išsilaisvinimo reikalin
gumą su gamtos atnaujinimo 
būtinumu. Daug jo minčių 
išreiškė viso Pabaltijo viltis 
ir pasiryžimus. Jo artimumas 
ir draugiškumas su Lietuvos 
ccologais ir ypatingai su mū
sų parlamento nariu Jonu Ta
mulių buvo visų įvertintas.

Po visų susirinkimų, ke
lionę į Washingtoną sureng
tos Žemės Dienos šventę ap
karūnavo šios konferencijos 
pastangas, viltis ir pasiryži
mas. Liko visi vietiniai ren
gėjai pilni energijos koope
ruoti su savo naujais kolego
mis iš rytų.

NURSE

ANESTHETIST
CRNA

Full-time position available in 7 
M.D., 9 CRNA group supplying an- 
esthesia services at Undervrood- 
Memorial Hospital. VVoodburv, NJ. 
Aneslhesia services Include all ser
vices excepl open beari surgery. 
Competitive salarv. Fringe benefits 
include pension. health care, life in
surance, & disabilitv insurance.
Persons interested in this position 
please send C. V. to:

ARG Anesthesla Assoc, P A. 
P.O. Box 745. VVoodbury NJ 08096 
or call Anlhony R. Giorgio, M.D. 

1-609-845-0100 exl 2357

ASST. DIRECTOR OF 
NURSING 
(day shift) 

Excellent Salary and Benefits. 
Apply in person or call Mon-Fri.

9-5: Director of Nursing 
Suburban Pavilion 
20265 Emery Road 

N. Randall, Oh 44128 
216-475-8880

CENTRAL SUPPLIES 
SUPERVISOR

Mušt be familiar vvith medical 
supplies and have an under
standing of minimum and maxi- 
mum purchasing levels, and 
have good organizational skills 
and typing ability. High school 
diplomą or higher. Apply in 
person or call Mon-Fri 9-5:

Suburban Pavilion 
20265 Emery Road 

N. Randall, OH 44128 
216-475-8880
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Detroite sudalytas komitetas Dirvos 
sukakčiai paminėti

Tėvynėje Basanavičiaus 
AUŠRAI brėkštant, Mairo
nio dainai aidint ir Kudirkos 
VARPUI skambant vyko 
tautinis atgimimas. Tuo pa
čiu metu lietuviškoje išeivi
joje, o ypač JAV-sc, lietuviai 
svetimoje aplinkoje atsidūrę 
ilgėjosi spausdinto lietuviško 
žodžio, kuris gaivintų jų tau
tinį sąmoningumą.

Kaip Aušra ir Varpas at
liko didelę užduotį tautinia
me lietuvių tautos atgimime, 
taip lietuvių išeivių spauda 
atliko didelį darbą lietuvybės 
išlaikymo pastangose. Jų 
tarpe buvo ir lietuviškas laik
raštis DIRVA.

Šįmet, tautinės minties 
savaitraštis, DIRVA mini 75- 
kių metų gyvavimo sukaktį. 
Tai deimantinė sukaktis verta 
platesnio atžymėjimo. Tad 
visiškai suprantamas ALTS- 
gos ir VILTIES draugijos 
nutarimas iškilmingai pami
nėti šią progą, sudarant tam 
tikslui atskirą komitetą, ku
riam vadovauti pakviesta ta
lentinga visuomeninkė Irena 
Kriaučeliūniene. Pirmininkė, 
savo ruožtu, ėmė organizuoti 
jubiliejinius komitetus Są
jungos skyriuose. Neapsirik
ta, pakviečiant veiklią visuo- 
meninkę, mūsų skyriaus vi
cepirmininkę Eugeniją Bu
lotienę sudaryti Detroite 
DIRVOS deimantiniam jubi
liejui paminėti komitetą, į 
kurį sutiko įeiti rašytojas Ba
lys Gražulis iš Flint'o, Mich. 
Antanas Grinius, Ona Šadei
kienė, Ona Pusdešrienė, Li
dija Mingėlienė, Mykolas 
Abarius, Albertas Misiūnas, 
Eduardas Milkus, Algirdas 
Vaitiekaitis ir Vladas Staš
kus. Tai veiklių Detroito lie
tuviško telkinio visuomenin- 
kų būrys. Darbas pradėtas, 
pirmininkės iniciatyva, rinkti 

Arlingtono kapinėse birželio 2 d. pagerbiant žuvusius lietuvių kilmės karius J. Garlos nuotr.

aukas bei sveikinimus DIR
VOS jubiliejiniui leidiniui. 
Pradžia graži, tad tikimasi ir 
toliau detroiliečių nuoširdu
mu ir duosnumu.

Šalia prenumeratos rei
kalingos ir aukos, nes šių 
dienų komerciniame pasau
lyje reikalingas piniginis pa
grindas DIRVOS tęstinumui 
užtikrinti. Šiandien, tam 
mus įpareigoja ankstyvesnio- 
sios išeivijos, garbingos at
minties, tautinės minties vei
kėjų pasiaukojimas ir ištver
mė, nuo 1915 metų iki mums 
atvykstant, išlaikyti DIRVĄ. 
Tiesa, naujai ateivių bangai 
atvykus, lietuviškos išeivijos 
kultūrinis gyvenimas pagy
vėjo ir tuo pačiu lietuviška 
spauda sustiprėjo. Vienok, 
praslinkus keliems dešimt
mečiams lietuviškoji spauda 
vėl pateko nedateklius, ku
riuos išlyginti, tai jau mūsų, 
naujųjų ateivių, tautinė parei
ga. Rugsėjo mėnesio pra
džioje planuojama DIRVOS 
deimantiniam jubiliejui atžy
mėti kultūrinė popietė. Po
pietėje dalyvauti kviečiami 
visi detroitiečiai, kuriems lie
tuviškas spausdintas žodis 
yra mielas ir brangus.

A. Misiūnas

BAISIOJO BIRŽELIO 
MINĖJIMAS

Baltų Komiteto suruoštas 
birželio 14 d. išvežtųjų pami
nėjimas įvyko birželio 10 d. 
Dievo Apvaizdos Kultūros 
centre. Minėjimą pravedė 
estai. Vyko pagal anksčiau 
nusistovėjusią tvarką. Tik tų 
kalbų ilgis daug kam nepati
ko. Ir kam jų tiek daug? 
Kalbėjo programos pravedė- 
jas Loit Maripuu, du kalbė
tojai - senatorius Donald 
Riegle ir estų Olaf Tammark,

DIRVOS deimantiniam jubiliejui paminėti komitetas Detroite. Sėdi iš kairės: Ona šadeikienė, pirm. 
Eugenija Bulotienė, Ona Pusdešrienė. Stovi: Mykolas Abarius, Algirdas Vaitiekaitis, Albertas Misiū
nas, Irena Kriaučeliūniene, Eduardas Milkus, Lidija Mingėlienė ir Vladas Staškus. Nuotraukoje 
trūksta rašytojo Balio Gražulio ir žurn. Antano Griniaus. I. Kriaučeliūnienės nuotr.

du jų pristatytojai, Kęstutis 
Miškinis ir Raimond Tralla, 
kurių kalbos mažai trumpes
nės už kalbėtojų. Senato
riaus Donald Riegle buvo 
gerai paruošta, nuoširdi ir 
daug plojimų nuo svečių su
silaukė.

Minėjimas pradėtas vė
liavų įnešimu. Invokaciją 
sukalbėjo kun. Arturs Liep- 
kalns. Amerikos himną gie
dojo Raimond Tralla. Buvo 
pristatyti svečiai ir perskaity
tos paruoštos rezoliucijos, - 
plojimais buvo patvirtintos.

Meninė dalis buvo labai 
trumpa. A. Sinka paskambi
no pianu. Sugiedoti himnai: 
Estijos. Latvijos ir Lietuvos, 
pasakyta minėjimo užbaigi
mo kalba ir po jos vaišės. 
Dalyvių skaičius galėjo būti 
didesnis.

JONINIŲ ŠVENTĖ

"Švyturio" Jūrų Šaulių 
kuopa Pilėnų stovykloje bir

želio 24 d. ruošia gegužinę ir 
Jonų ir Jonių pagerbimą. 
Onutės Sclcnicnės vadovau
jami šauliai ir šaulės paruoš 
skanių lietuviškų valgių ir 
gėrimų. Atvykusieji galės iš
bandyti laimę ir laimėti ver
tingų daiktų. Vartai bus ati
daryti nuo pat ryto. Vykda
mi į gegužinę atvežkite ką 
nors ir loterijai. Rengėjai vi
sus kviečia ir laukia.

A. Grinius

Stambi humanitarinė 
dovana Lietuvai
Tarptautinė sveikatos or

ganizacija - MAP Intematio- 
nal - paskyrė $84,000 JAV 
dol. vertės vaistų Lietuvių 
Katalikų Religinei Šalpai.

Ši organizacija suteikia 
medicininę pagalbą 95 besi
vysiantiems kraštams, su
rinkdama paaukotus medika
mentus bei medicininius 
reikmenis iš 250 bendrovių.

Minėta dovana buvo pas
kirta Religinei Šalpai kaip 
pripažintai nepelno krikščio
niškos labdaros organizaci
jai, turinčiai ilgametę patirtį 
šalpos darbuose.

Pagal sutartį su MAP, 
Religinė Šalpa sutinka pa
dengti persiuntimo ir admi
nistracines išlaidas, tokiu bū
du prisidėdama kelių tūks
tančių dolerių įnašu.

Kita organizacija, Ame
rikos afganistanų grupė, taip 
pat paaukojo 700 svarų vais
tų ir medikamentų Lietuvai. 
Šis krovinys pasieks Religinę 
Šalpą šią savaitę.

Paaukoti vaistai ir medi
cininiai reikmenys yra sandė
liuojami didžiausios katalikų 
šalpos organizacijos Ameri
koje - Catholic Rclicf Servi
ces patalpose - iki kol bus 
sukaupta keliasdešimt tonų 
siunta, kuri bus tuoj persiun
čiama į Lietuvą.

Tame tarpe, Religinės 

Šalpos "Gyvybė Lietuvai" 
komiteto darbas nesustoja 
vietoj - jis reguliariai siunčia 
vaistų krovinius į Lietuvą ki
tais kanalais.

Caritas centro valdybos 
pirmininkė Albina Pajarskai
tė padėkojo už naujai gautus 
vaistus, pranešdama, kad 
"vaikams penicilinas paskir
tas Klaipėdos miesto vaikų 
ligoninei ir Panevėžio miesto 
ligoninės vaikų skyriui. Chi
rurginiai siūlai ir insulinas 
perduotas Sveikatos ministe
rijos sudarytai vaistų skirsty
mo komisijai... Dėkojame 
Jums už visokį rūpinimąsi 
Lietuvos vargais ir prašome 
padėkoti visiems, kurie rūpi
nasi vaistų išsiuntimu, skiria 
lėšas jų įsigijimui ar kitokiais 
būdais prisideda prie pagal
bos Lietuvai blokados me
tu... Jūsų ir visų užsienio lie
tuvių nuoširdus atjautimas 
mūsų vargų ir reikalų duoda 
jėgų ir įkvepia tolimesnei ko
vai už laisvę."

Religinės Šalpos "Gyvy
bė Lietuvai" komitetas per 
pastarąjį mėnesį į Lietuvą 
perdavė vaikams peniciliną, 
insuliną, anesteziną, švirkštų 
adatų, chirurginių pirštinių, 
maskių, intraveninių lašeli
nių vamzdelių ir eilę kilų 
medicininių bei chirurginių 
reikmenų.

Norintys paremti "Gyvy
bė Lietuvai" komiteto veiklą, 
siunčia aukas: Lithuanian 
Catholic Religious Aid-Life 
for Lithuania, 351 Highland 
Blvd., Brooklyn Ny 11207.

(LIC)

CHILD CARD / 
HOUSEKEEPING LIVE-IN 

Professional couple seeks warm 
responsible English speaking 
non-smoker to care for 7 year 
old giri. Lite housekeeping. 
Mušt drive. Room, bath, TV, 
phone, car. VVilling to sponsor. 
15 minutes from NYC and 
Colleges. Call 201-569-2104, 
leave message.
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Kalavijas, šaka ar vanta? VMas v'ieikis
Spauda didelė galybė ir 

spaudos laisvė būtina. Bet 
jeigu lą laisvę ima naudotis 
tokie, kuriems nei uošvė nei 
žmona neleistų išsižioti, tai 
pradedu abejoti spaudos lais
ve. Redaktoriai turėtų būti 
labai budrūs, kad jų veda
muose laikraščiuose nepasi
rodytų tokie straipsniai, kurie 
geriau tiktų nuo balkių nušo
kusių ligoninės biuletenyje. 
Tokios biaurios mintys ėmė 
šmaigščioti po mano galvą 
jau kelintą kartą matant Lie
tuvos spaudoje Eriko Varno 
pasiūlymus pakeisti Lietuvos 
herbą. Esą dabartinis labai 
karingas ir netinka taikos iš- 
troškusiems žmonėms. Prie 
tokios kategorijos priskaito 
save irErik Varnas.

Lietuvos Rytas pateikė 
jo paskutinį projektą. Vytis 
neša ąžuolo šaką. Tai turėtų 
simbolizuoti taiką. Jeigu 
Erikas būtų įsigilinęs į Lietu
vos istoriją, tai žinotų, kad 
žemaičiai labai sėkmingai

Lietuviai koncertuoja Paryžiuje
Pianistės Birutės Vainiū- 

naitės ir violončelisto Imino 
Kučinsko koncertas Paryžiu
je buvo St. Merry bažnyčioje 
gegužės 6 d. Abu muzikai iš 
Vilniaus buvo iškviesti St. 
Merry muzikos mėgėjų drau
gijos.

Birutė Vainiūnaitė 1965 
m. buvo Čiurlionio pianistų 
konkurso laureatė. Ji dėsto 
Vilniaus konservatorijoje 
fortepijono katedroje. Daug 
koncertuoja Lietuvoje ir So
vietų Sąjungoje. Yra koncer
tavus JAV (1973), ir įrašiusi 
daug plokšelių. Ji labai gerai 
reiškiasi šiuolaikinėje muzi
koje, ypatingai mėgsta pran
cūzų konpozitorius kaip 
Claude Debussy ir Olivicr 
Messian. Daug dėmesio ji 
skiria lietuvių kompozito
riams ir dažnai buvo pirmoji 
jų atlikėja. Birutė Vainiūnai
tė ne pirmą kartą koncertuoja 
Prancūzijoje. Ji stažavo Pa
ryžiuje ir čia koncertavo ke
letą kartų.

įminąs Kučinskas yra 
pasižymėjęs solistas-violon- 
čelistas, koncertuoja Sovietų 
Sąjungoje, Lenkijoje, Čekos
lovakijoje, Vengrijoje ir Ry
tų Vokietijoje ir yra įregistra
vęs 13 plokštelių. Dėsto Vil
niaus konservatorijoje kame
rinio ansamblio katedroje, va 
dovauja kameriniam (4 ins
trumentų ir dainininko) an
sambliui. Kučinskas yra 
"Ars Muzica" - kamerinio 18 
instrumentų orkestro, kuris 
įsikūrė prieš 3 metus - diri
gentas. Groja bažnytinę, ba
rokinę bei šiuolaikinę muzi
ką. Iš barokinių kompozito
rių mėgsta Bachą, Corellį, 
Albinoni, o iš moderniųjų - 
Hindcmilhą, Honcggerį bei

'Patobulinta' Vytis...

pliekė kryžiuočius su ąžuoli
nėm kuokom. Tokia taikos 
kryptimi su Eriku Varnu žy
giuodami greit turėtumėm 
pamatyti Vilniaus gatvėse 
sovietinius tankus su baltais 
karveliais iš jų skrendančius.

Šiek tiek pažindamas 
dailininkus, žinau, kad jie 
emocingi žmonės. Ne visa
dos pasako, ką jie mano ir 
nevisados sugeba išreikšti tai 
apie ką jie svajoja. Daug 
dailininkų yra pareiškę, kad 
jiems nevyksta pavaizduoti

Dclapiccolą. Kučinskas yra 
didelis lietuvių kompozitorių 
propaguotojas.

Nuo pat pirmosios kon
certo dalies, I. Kučinskas ir 
B. Vainiūnaitė sugebėjo su
dominti publiką savo nepa
prastu jautrumu, atlikdami J. 
B. Locillct, Suite en sol 
mineur. Labai patraukliai B. 
Vainiūnaitė paskambino Mo- 
zarto Fantasic cn do mineur 
K. 396. Pirmos dalies apote
ozė buvo Albinoni koncertas 
vargonams ir styginiam or
kestrui, Kučinsko pritaikytas 
fortepijonui ir violončelei. 
Šis veikalas yra labai mėgia
mas ir gerai pažystamas 
prancūzų klausytojams.

Antroje koncerto dalyje 
atlikti S. Vainiūno "Prisimi
nimas" (pritaikė I. Kučins
kas) ir 6 Čiurlionio preliudai. 
Šie romantiški, jausmingi 
kūriniai ar ne pirmą kartą 
buvo interpretuojami Pary
žiuje. Koncertas baigėsi 6 
Debussy preliudais ir sonata 
violončelei ir fortepijonui.

Visos sėdimos vietos 
XVI šimtmečio bažnyčioje 
buvo užimtos, o jų buvo apie 
300. Publika ypatingai šiltai 
priėmė koncertą. Po koncer
to daug žmonių spietėsi prie 
solistų, juos sveikindami, 
klausdami, kada bus jų se
kantis koncertas bei kur gali
ma įsigyti jų plokštelių. 
Daug kas jų prašė pasirašyti 
programas, kiti vėliau sakė, 
kad gailėjosi ncišdrysę pri
eiti prie jų. Publika labai 
džiaugėsi ir reiškė dėkingu
mą solistams kaip retai ma
toma koncertų salėse Pary
žiuje. Tikimės, kad šie pui
kūs muzikai kitais metais vėl 
sugrįš koncertuoti Paryžiuje.

Žib. 

tai, ko jie norėtų ir dėl to per
gyvena kančias.

įtariu, kad Erikas Varnas 
ne viską sugebėjo pavaizduo
ti, ką jo taikinga širdis trokš
ta. Tad reikia ateiti jam į pa- 
gelbą. Jeigu jau laika, tad 
kam tie šarvai, kam kalavijas 
prie šono? Ir kam ta ąžuolo 
šaka iš kurios gali kuoką pa
sidaryti? Tad manau, kad at- 
spėsiu Eriko mintis. Raitelis 
turi būti visai nuogas, kad 
nesukeltų jokių karingų min
čių. Rankoje turi nešti beržo 
šakų šluotą, kurią Lietuvoje 
vadinome vanta. Taigi, jis jo 
ja iš pirties, kur gerai išsi
prausė ir išsivanojo. Kitoje 
rankoje, kad dar patvirtintų 
taikos siekimus, laiko kubi
liuką, kuriuo vandeniu pirty
je laistėsi. Čia jau tikras tai
kos įrodymas.

įsitikinę nudistai pakels 
triukšmą, kodėl raitelis prisi-

Skelbimai...
Visokiom biauriom ži

niom sklindant iš Lietuvos vi 
sai nesitikėjau pamatyti savo 
draugą Florijoną ne visai blo
goje nuotaikoje. Jis skaitė 
lietuvišką laikraštį ir gerokai 
šypsojosi. Jo žmonelės įleis
tas, pamačiau jį tokioje pozo
je. Skaitė ir buvo labai gerai 
nusiteikęs.

- Florijonai, matau, kad 
šypsena kutena tavo veidą. 
Tas mane džiugina, bet pra
linksmink ir mane savo šyp
senomis.

- Ar tu skaitai laikraš
čius?

- Žinoma, kad skaitau. 
Tam gi mokyklą lankiau ir 
abėcėlę išmokau. Ir dėl lie
tuviškos spaudos tiek buvo 
kentėta ir kovota...

Dar norėjau jam gerą 
paskaitą išdrožti, bet jis ma
ne sulaikė.

- Ar tu skaitai skelbimų 
skyrių?

- Na kartais žvilgteriu, 
gal manęs kas ieško.

- Tai čia ir noriu atkreip
ti tavo nevalyvą žvilgsnį. 
Tavęs niekas neieško, o mir
tis ateis ir neieškodama. Bet 
kai kurie individai ieško. 
Štai skelbimas: "Ieškau savo 
senelio. Gyveno rodos Chi- 
eagoje." O kur jis biesas bu
vo ankščiau? Ar jis pasiuntė 
bent atviruką kalėdoms?
O kodėl jis ieško senelio? 
Kodėl nepaklausia savo tėvo. 
Tas turėtų žinoti apie senelį.

- Na kas čia keisto? 
Žmogus panorėjo sužinoti 
savo giminės šaknis.

- Na gal ir taip. Bet štai 
čia skelbimėlis. Parduoda
mas namas Klaipėdoje, mūri
nis su visais įrengimais. Pi
nigus pervesti į Amerikos 
banką. Puiku. Perki ir neži
nai ką perki. O gal tas na
mas Gorbačiovo. Kai aš pir
kau savo namelį tai nemažai 
kainavo kol ištyrinėjo ar lik-

herbą ateityje regi Erikai Var-Lietuvos Respublikos

dengęs rankšluosčiu per tam 
tikrą vietą. Dėl to būtų gali
ma ginčytis. Bet ar visiems 
įtiksi?

ras savininkas parduoda. O 
paskui dienų dienas pralei
dau apžiūrinėdamas, ar jis 
negriūva, ar stogas dar lai
kosi. Ar langai neišpuvę. O 
čia. Pirk ir mokėk nematęs.

- Nieko ypatingo. Dabar 
prasideda laisva prekyba. Ką 
turi tą parduodi.

- Ar girdėjai apie dai
nuojančius sveikinimus?

— Na, kaip negirdėsi. 
Amerikoje labai populiarus 
dalykas. Ateina tavęs pas
veikinti ir telegramą išdai
nuoja.
- O štai skelbimas,kad 

pasveikins tavo giminę Lie
tuvoje tik nesako ar dainuos 
ar šiaip tik ranką pakralys.

- Aš dėlto ncsismulkin- 
čiau. Tegul dainuoja ar ran
ką krato. Jeigu giminėlė 
Amerikoje nežino ką su do
leriais daryti, tai čia puikiau
sia išeitis.

- Matau, kad kaip buvai 
taip ir likai palankus viso
kiem kvailiems entuziaz
mams. O ką tu pasakysi apie 
tokį selbimą? "Maisto defi
citas Lietuvoje. Mes prista
tysime lietuviškus skilan
džius, suvalkietiškas dešras, 
Sodžiaus dešras."

- Florijonai, tu čia nu- 
žėgliojai. Žmonės nori pa
gelbėti, papenėti alkstančius 
tautiečius.

- Ir vėl tavo makaulė ne
veikia. Kaip gi tos prekės 
deficitinės jeigu jos visos lie
tuviškos. Mane labai sudo
mino skilandis. To labai no
rėčiau. Va tegul atveža į 
Ameriką. Būčiau uolus pir
kėjas. O čia sako, kad defi
citinė prekė, o Lietuvoje kiek 
nori tas Chicagos biznierius 
turi. Matau tavo smegeninė 
nesuprato, ką reiškia deficiti
nė prekė. Sovietišku žargo
nu tariant lai prekė, kurios 
trūksta. O čia tau Chicagoje 
gyvenantis biznierius lengvai 

I :•

parūpins. Čia tai mįslė. O 
jau skelbimų apie automobi
lius, video, foto, komputerius 
ir kitokius aparatus aibės. 
Sovietijoje automobilio lau
kia dešimt, dvidėšimt metų, 
žinoma, išskyrus Gorbačio
vą, o čia viens du ir turi auto
mobilį. '

- Florijonai, dabar matau 
tave kiaurai. ' Pavydi tiems 
biznieriams, kurie skiland
žius sugeba iš žemės iškasti 
ir sveikinimus perduoti.

- Nieko pasauly aš jiems 
nepavydžiu, bet skilandžio 
labai norėčiau. Tik bėda, 
kad turi užsakyti Chicagoje 
važiuoti į Lietuvą, ir tada gau 
ni. Kaip manai? Ar tikrai 
gauni? Bet tu nesiskerečiok. 
Yra skelbimų visai priklau
sančių šiai žemei ir mūsų 
laikams. Vienas skelbia: "Jei 
norite pasilaikykite mano pa
ltą paimtą iš seklyčios. Tik 
grąžinkite raktus." Vargšas 
žmogelis turbūt negali į savo 
namą įeiti. Jau kelis kart 
skelbia. Turbūt prisidėjo 
prie benamių Chicagoje. Aš 
laukiu skelbimo: "ieškau gy
venimo draugo", gal pavyktų 
pakeisti mano moterėlę. 
Skaičiau, kad našlių klubas 
kviečia atsilankyti į subuvi
mą. Gal reikės susidomėti.

- Florijonai, tu nepatai
somas cinikas. Tu geriau 
skaityk vidurinius laikraščio 
puslapius. Ten ieškok savo 
dvasiai peno. O kas liečia 
skilandį tai bekalbant seilė 
tysta. Teks užsisakyti Chica- 
goje ir važiuoti į Lietuvą to 
skilandžio paragauti.

NEPAMIRŠKITE
ATNAUJINTI 

DIRVOS 
PRENUMERATĄ

PRESS WORKERS/WebOtt5ft 
Oufsfandtng ooplv *or aualified 
oress ooeralors wiih a mm of 3 vrs. 
exo of oualilv printing. vve offer;
• Excellenipav&t?nffs. v
• Fuliv re-enuipoed pfanl wiih 12

Goss communilv unifs. 2 SSC 
lolders. in-line trimming.

• Low-living cost area in semi-ru- 
rai we$fern Pa near Pillsburgn.

We need exoerience in:
• Communilv presses. 2 vrs mm.
• Full color oubiicaf ions printing
• Shorler runs, lot s of make readv
• In-line glumg Irimming

Wriie fo Galewav Press. Ine.
610 Bealfv Rd. Monroefrilfe, Pa 

15146 or call 412 856-7400
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Laisvėjimo vingiuose... Juozas Žygas

'Į tėviškę sugrįšime pavidale salietros miltų...’
Dar Vokietijoje taip rašė 

mūsų garsusis humoristas, 
daugelio vadinamas pckli- 
ninku, Antanas Gustaitis. Jis 
jau išėjo į amžinuosius sodus 
ir į tėviškų gal nesugrįš - nei 
pavidale salietros miltų. Kai 
jis taip rašė, tai daugelis pir
kosi lagaminus, grįžimui į 
tėvynę. Neužbaigtus ginčus 
žadėdavo išspręsti..., "kai 
mes susitiksime Kybartuo
se"! Prasidėjus emigracijai ir 
atsidūrus svetimuose kraš
tuose... save ir kitus įtikinė
jome, kad grįšime pirmu lai
vu. Deja, tie laivai seniai jau 
surūdiję ir toli mūsų nuvežti 
nebegalėtų!

Kadangi nebuvome pa
laida bala, bet organizuota 
visuomenė, tad turėjome 
įvairius komitetus. Kai yra 
komitetai, tai savaime aišku, 
kad atsiranda ir vyriausi". 
"Vyriausias" tokiu nebūtų - 
jeigu nesugalvotų sau spe
cialių teisių. Tad vos karui 
pasibaigus, buvo paskelbti 
garsieji Wuerzburgo nutari
mai: "Būsimoji atsistatan- 
čios Lietuvos vyriausybė... 
turės būti patvirtinta 'vyriau
siojo'." Visus reikalus įstatų 
į tvarkingas vėžes, sau ramiai 
gyvenome - kaip viščiukai 
po vištos sparnu. Kadangi 
gyvenimas buvo sotus ir ra
mus, o politinė veikla ir va
davimas "veiksnių" rankose, 
tad tik tautiniais šokiais rū
pintis teliko.

Metai greitai bėgo, ne
baigti "mortgyčiai" ir pana
šūs rūpesčiai kankino, tad 
Tėvynę brangią, tik Vasario 
16-tos proga teprisimindavo
me. O ir ta proga vyko gin
čai... į kurią kepurę aukos tu
rėtų kristi. Tad mūsų ramy
bę tos "kepurės" ir tedrums- 
lė. Pasaulis irgi sau ramiai 
gyveno. Vakaruose retkar
čiais - kapų puošimo dienos 
proga prisimindavo tuos... 
kurie žuvo už tautų laisvę! 
Tad buvo beveik net nepato
gu, apie kokią tai priespaudą 
ar vergiją, net kalbėti. Tad 
įvairios mūsų delegacijos, 
kurias retkarčiais priimdavo, 
"pagal gerą toną" nusišypso
davo, nusifotografuodavo ir 
"thank you" pasakydavo. 
Tad ar nuostabu, kad pasau
lis net nežinojo - kur ta Lie
tuva yra?!

Kai staiga pasaulio "me- 
dia" pradėjo Vilniumi domė
tis, iš pradžių net teisingai 
parašyti nemokėjo, bet paga
liau išmoko! Nors, kur tas 
Vilnius yra, tai ilgokai truko 
susiorientuoti. Vienas kon
gresmanas kalbėdamas lietu
vių susirinkime-minėjime 
(Lemonte), per keletą sykių 
pakartojo: "Lietuva ir visi 
Balkanai laisvės siekia... Lie
tuva ir visi Balkanai...". Jau 
po minėjimo jam buvo man
dagiai paaiškinta, kur randasi 

Lietuva ir "Baltic Statės". 
Atrodytų, kad jis "Eltos" 
nematęs ir apie ją net negir
dėjęs. O kiekvienais metais 
apyskailiniame pranešime, 
jai skirtos sumos piimoje ei
lėje figūruoja. Galima saky
ti, kad net į aukų rinkimo pa
grindinį akmenį tai iškalta: 
"Kiekvienas centas eina Lie
tuvos... Kiekvienas centas...!

Daug centų ir dolerių jau 
tam reikalui nuėjo..., o reika
lai iš vietos net nepajudėjo. 
"Veiksnių" nuopelnų pagrin
de buvo "Nepripažinimo 
principas". Tuo jie didžiavo
si ir net skardentis labai ne
reikėjo, kadangi Washingto- 
nas tą pačią dūdelę pūtė. Tą 
pačią frazę beveik penkias
dešimt metų automatiškai 
kartojo, o mūsų "vadukai" 
dėkojo ir sau per pečius plo
jo. Visi tuo patenkinti bu
vo..." ir avis sveika, ir vilkas 

Guess which bank offers 
home loans with low downpayment 

and elosing costs?

At Ameritrust, we’re 
committed to meeting the 
need of affordable housing 
foreveryone. That’s why we 

created a special home loan 
program for buyers who 

meet certain income guide- 
lines. Our Community

Home Buyers Loan features 
low downpayment, low 
elosing costs andeducational 
homebuyerclasses. For 
more information, ask at 
the Ameritrust officein 
yourneighborhood.

EOUAL HOUS'NG
LE N D E R Ameritrust Company National Association Member FDIC

/Imeritrust
Service you can bank on.

sotus"!
Iš Vilniaus laisvės šū

kiams, o kiek vėliau ir Nepri
klausomybės atstatymo de
klaracijai pasklidus, Wash- 
ingtono ir "veiksnių" kortos 
susimaišė, bet neilgam. Pa
sirodo, kad Bushas abiem 
burnos pusėmis kalbėti mo
ka. Viena puse jis mums 
"nepripažinimo" pasenusią 
giesmelę gieda, o antrąja Gor 
bačiovui sako, kad Amerika 
nesimaišys į jo vidaus reika
lus. Nežinia, ar Bushas pats 
savo politiką supranta? Jo 
paties žodžiais, lai reikėtų 
vadinti "voodoo polities". 
Pagal žodyną tai išeitų: "to 
be a soccerer... evil spirit". 
Gal prie to "evil spirits" ir 
palikime, nes kitaip jo ėjimus 
yra sunku suprasti ir patei
sinti. Nebent supranta tie, 
kurie jam padėkos laiškus 
siuntinėti nori. Kaip jau bu

vo minėta ir "veiksnių" kor
tos susimaišė. Iš pradžių ne
žinojo, ką su Sąjūdžiu daryti. 
Viena aišku, kad sau lygiu 
pripažinti nenorėjo. Gal čia 
ir slypi, kodėl pernai Ameri
koje su Landsbergiu nebuvo 
susitikta. O ne tame, kad bu
vo skirtingi maršrutai. Kai 
kepurę slegia tokia našta, 
kaip "Supreme" - tai svar
biausiai yra tą kepurę saugo
ti. O tą kepurę saugant, gali
ma net į traukinį neįlipti. Gy ■ 
venimo traukinys ekspresu 
eina. Vieni "vadovauja", o 
kiti tautą į laisvę veda!

Į Skaitykit ir platinkit
DIRVĄ

WOOD & METAL 
PATTERN MAKERS 

Manufacturing facility is looking for 
wood and metai pattern makers. 
Experience required. Excellent be
nefit, packages, including pension 
plan. Salary commensurate vvith ex- 
perience. Ėqual opportunity emplo
yer. Send resume or application to: 

Covert Manufacturing Ine.
303 E. Parson St.
Galion, OH. 44833

į PARAMA DIRVAI Į

Atnaujindami prenumeratą ir 
kitomis progomis Dirvai aukojo: 
J. Stapulionis, Waterbury . . . . . . 25.00
Br. Dūda, Valencia . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.00
Dr. D. Norgele, Arlington . . . . . 10.00
G. Balanda, Warrcn . . . . . . . . . . . . . .  15.00
A. Draugelis, Toronto . . . . . . . . . . . . . . 5.00
T. Bukaveckas, Chicago . . . . . . .  25.00
J. Kapčius, Daytona B. . . . . . . . . . . .  10.00
A. Augūnas, Jupiter . . . . . . . . . . . . . . . 20.00
I. Kaunelis, Westland . . . . . . . . . . . .  50.00
J. Andrašūnas, Chicago . . . . . . . .  25.00
V. Jomantas, Detroit . . . . . . . . . . . . . . . . 5.00
S. Abraitis, Mt. Plcasant . . . . . . . 15.00
J. Palšis, Palos Hills . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.00
V. Mackus, Chicago . . . . . . . . . . . . .  10.00
VI. Šniolis, Pasadena . . . . . . . . . . . .  40.00
L. Sagys, Lyndhurst . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.00
P. Alšėnas, Brecksville . . . . . . . . . . .  5.00
G. Taoras, Euclid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.00
V. Abraitis, Palm Coast . . . . . . . .  25.00
A. Česonis, Linwood . . . . . . . . . . . . . . . 5.00
A. Šeduikis, Brockton . . . . . . . . . . .  10.00
J. Tallat Kelpšienė, Cleveland .. 5.00 
Dr. E. Armanienė, Baltimore .. 50.00 
A. Karsokas, Ponte Vedra . . . . . 10.00
E. Milkus, Detroit . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.00
V. Fledžinskas, Camarillo . . . . . .  5.00
A. Gruzdys, St. Petersb. . . . . . . . . . . . .  5.00
J. Pečkaitis, Merrillville . . . . . . . . 15.00

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame.
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Peritą savaitgalį Clevelande posėdžiaujant Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybai, skautinin
kai Amanda ir Algis Mulioliai PLB pirm. dr. V. Bieliauskui įteikė 1000 dol., skirtą Lithuanian Aid (Pagal
ba Lietuvai) fondui. Nuotraukoje iš kairės: LB Ohio apygardos vicepirm. S. Butrimas ir J. Malskis, au
kotojai Amanda ir Algis Mulioliai, PLB pirm. dr. V. Bieliauskas ir LB Ohio apygardos pirm. K. Ziedonis.

V. Bacevičiaus nuotr.

PADĖKA

Mūsų Mamai, Senelei ir Prosenelei

JUSTINAI
GUDĖNIENEI-PETKEVIČIENEI

Baisiojo birželio minėjimas
Birželio 10 d., Clevelan

do lietuviai, drauge su lat
viais ir estais paminėjo Pa
baltijo Valstybių okupacijos 
ir sovietų vykdytų masinių 
trėmimų sukaktis bei jų tero
ro aukas. Minėjimą-pamal- 
das jau vienuoliktą kartą ren
gė Clevelando Pabaltiečių 
Komitetas.

Ryte, Clevelando mero 
Michael White nurodymu, 
rotacine tvarka buvo iškelta 
Estijos vėliava virš Clevelan
do miesto rotušės.

12 vai. vidudienyje vyko 
ekumeninės pamaldos Šv. 
Jurgio liet, parapijos bažny
čioje. Minėjimo dalyviai be
veik užpildė gana talpią baž
nyčią. įnešus JAV ir Pabal
tijo Valstybių vėliavas bei 
spalvas, su kuriomis drauge 
įžygiavo visi kunigai, pamal
dos pradėjo ir gerai pritaiky
tą pamokslą pasakė Šv. Jur
gio parapijos klebonas kun. 
Juozas Bacevičius. Pamal
das taip pat drauge atlaikė 
prelatas Aleksandras Goldi- 
kovskis, latvių klebonai 
Laimdots Grcndze ir Amolds 
Usis ir estų kunige Kcrsti 
Kimmcl iš Kanados.

Pamaldų metu gražiai 
giedojo Jungtinis Clevelando 
Pabaltiečių Choras, suside
dąs iš Dievo Motinos parapi
jos choro ir latvių parapijų ir 
estų choristų, kuriam vado
vauja muz. Rita Kliorienė ir 
muz. Andris Udris. Choras 
sugiedojo "Malda už Tėvy
nę" ir latvių bei estų giesmes. 
Vargonais palydėjo LTM 
Čiurlionio Ansamblio meno 
vadovas prof. muz. Gedimi
nas Purlys. "Tėve Mūsų" su
giedojo solistas Maris Lacis 
Vargonais palydėjo Liga 
Zemesarajs.

Po giesmių, Komiteto 
pirm. Toomas Tubalkain per
skaitė Clevelando mero 
Michael White Proklamaciją, 
skelbiant birželio 10 d. Pa
baltiečių Laisvės Diena Cle
velando mieste. Po trumpų 

palaiminimų lietuvių, latvių, 
estų ir anglų kalbomis, pa
maldos buvo užbaigtos Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos 
himnais, po kurių vėliavų ir 
kunigų procesija išžygiavo iš 
bažnyčios. Vėliavas tvarkė 
Komiteto vicepirm. A. Pau- 
tienis.

Prieš minėjimą- pamal
das ir taip pat po to, daugelis 
dalyvių susirinko parapijos 
salėje, kur visi buvo skaniai 
pavaišinti Clevelando lietu
vių skautininkių draugovės 
gražiai suorganizuotu bufetu. 
Clevelando Pabaltiečių Ko
mitetas dėkoja visiems kuni
gams, chorams, jų vado
vams, solistui, vargoninin
kams, Skautininkių Draugo
vei ir Šv. Jurgio Parapijos 
Tarybai.

A. Pautienis

BOSTON
• "LEGENDA APIE 

GELEŽINĮ VILKĄ", filmas 
susuktas Antano Kulbio, bus 
rodomas Bostono Lietuvių 
Piliečių klube birželio 23 d. 
7 v.v. ir birželio 24 d.Iv.p.p.. 
Visi kviečiami atsilankyti.

MIRTIS RETINA MŪSŲ 
EILES

Hyannis ligoninėje mirė 
ilgametė Cape Codo lietuvių 
kolonijos narė Olga Pelany- 
tė-Šlepavičienė, sulaukusi 
93-jų metų. Palaidota St. 
Francis Xavier kapinėse, lai
dotuvės įvyko birželio 4 d. 
Vietoje gėlių lankytojai šer
menyse jos intencija suau
kojo 660 dolerių vaikams ir 
ligoniams Lietuvoje sušelpti. 
Velionė buvo gimusi Biržuo
se, Lietuvoje.

PRASMINGAS 
PAMINKLAS

Mirusio rašytojo Antano 
Gustaičio įamžinimui Lietu
vių Fonde sudaryta ir įnešta 
2,500 dol. Tai prasmingas 

paminklas mirusiajam, (neš
ta suma padidintas Lietuvių 
Fondo pagrindinis kapitalas, 
kuris skiriamas Lietuvai, kai 
ji atgaus pilną laisvę, o jos 
nuošimčiais remiami įvairūs 
lietuviški reikalai. Tuo būdu 
įamžintasis toliau tebedaly
vauja lietuvių visuomeninia
me ir kultūriniame gyveni
me, nors yra išsiskyręs iš gy
vųjų tarpo.

sergant ir mirus, patyrėme visokeriopu 
paslaugų, užuojautos ir nuoširdaus drau
giškumo. Už tai visuomet liksime dėkingi 
visoms ir visiems, o ypatingai dėkojame 
kun. klebonui Gediminui Kijauskui už mal
das ir apeigas šermeninėje, bažnyčioje ir 
kapuose, ponioms Izabelei Jonaitienei ir 
Rimutei Nasvytienei ir ponui Antanui Styrai 
už Jos lankymą, ligoje, rūpinimąsi ir pagelbą 
laidotuvėse. Birutietėms už įspūdingą atsi
sveikinimą, poniai Jadvygai Budrienei ir 
ponams Jurgiui Malskiui ir Vytautui Briz- 
giui už atsisveikinimo kalbas šermenyse, 
visoms ir visiems už Jos lankymą ligoje, už 
gėles prie karsto ir aukas šv. Mišioms ir 
Sąjūdžiui paremti, už dalyvavimą šerme
nyse ir pamaldose ir už palydėjimą t kapus.

Sūnūs Kazys ir Jonas 
Gudėnai su šeimomis

POSITION available In 
May 1990 for

OCCUPATIONAL 
THERAPIST 

to loln a team worklng 
wlth developmentallv 
disabled and mentally Iii 
individuals In a day pro- 
pram settlnp. Responsl- 
bllltles Include assess- 
menti, team meetlnps, 
treatment plannlng and 
documentatlon. B.S. In 
O.T. and A.O.T.A. cer- 
tlflcatlon reąulred. Com- 
petitlve salary and ex- 
cellent frlnoe benefits. 
Contractural arrange- 
ments wlll be consldered. 
Call or send resume to: 
Scott Rlchards D.D. Su- 
pervlsor, Huron County 
Communty Mantai 
Health, 1108 S. Van Dyka, 
Bad Axe MI 48413. (517) 
269-9293. EOE.

A A

GENEI KAVALIAUSKIENEI

Lietuvoje mirus, jos seserį BAR
BARĄ ir VACĮ PETKUS nuoširdžiai 
užjaučiame,

Antanina ir Pranas 
Petraičiai

Sofija Žiūraitienė

DIE MAKER
Journeyman status or 8 years 
exp. with documentatlon. 
Non day shift Įob, top hourly 
rate is JI5.42 with some OT 
Apply or send resume,

Mylimam broliui

A A

VYTAUTUI RAZIŪNUI

iškeliavus į amžinybę, sesę ALDONĄ 
MIŠKINIENĘ ir visus artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame.

Clevelando Vyr. Sk. 
"Židinys"

Dovis Tool & Engineering 
19250 Plymouth Rd., 
Detroit, MI, 48228

Attn: Joe Bontomasi.

Clevelandietė Vincė Daugirdienė neseniai atšventė 95 metų amžiaus sukakti. Bičiuliai aplankė ją 
>asveikinti gimtadienio proga. Iš kairės: S. Keženienė, N. Gečienė, V. Gečys, sėdi sukaktuvininkė 
(incė Daugirdienė, E. Balandienė, J. Keženius ir A. Karsokas. V. Balando nuotr.
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veną Floridoje, vykdami į 
savo vasaros rezidenciją 
Cape Cod, Mass., sustojo 
Clevelande pasimatyti su sū
naus šeima ir draugais. Dr. 
D. Dcgesys, buv. Vilties 
draugijos pirmininkas, neuž
miršta ir Dirvos. Aplankė 
Dirvą, palikdamas mediciniš
kais klausimais straipsnį ir 
pasižadėjo daugiau parašyti 
iš Cape Cod.

PLB VALDYBOS 
POSĖDIS CLEVELANDE

Birželio 16-17 dienomis 
Clevelando Lietuvių Na
muose įvyko PLB Valdybos 
plenumo posėdis, kuriame 
dalyvavo pirm. dr. Vytautas 
Bieliauskas, vicepirmininkai
- E. Čuplinskas, A. Gurec- 
kas, R. Kudukis, M. Len
kauskienė, I. Lukoševičie
nė, G. Petrauskienė, ižd. H. 
Žibąs, PLJ S-gos pirm. Al
vydas Saplys ir PLB Fondo 
pirm. Vytautas Kamantas.

Sekmadienį, birželio 17, 
PLB valdybos vicepirminin- 
Raimundas ir Gražina Kudu 
kiai, pabendravimui su posė
džiaujančiais PLB Valdybos 
nariais, pakvietė visą eilę ak 
tyvių clcvelandiečių bei ra- 
dio ir spaudos atstovus prieš 
piečiams Hillbrook Country 
klube .

Posėdžio popietinės sesi
jos metu PLB Valdybos na
rius, aplankė buvę sąžinės 
laisvės bei politiniai kaliniai
- Nijolė Sadūnaitė ir kun. 
Sigitas Tamkcvičius, - lydi
mi kun. G. Kijausko, SJ,

(js)

• DR. DANIELIUS ir 
ROMA DEGĖSIAI, buvę 
clevelandiečiai, o dabar gy-
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JUDITA BEDERYTĖ, 
Elenos ir Ilia Bedcrių duk
ra, birželio 9 dieną baigė 
Euclid High School.

Amerikoje besilankąs kun. Sigitas Tamkevičius, Lietuvos Skautijos dvasios vadovas, buvęs Si
biro tremtinys ir politinis kalinys, buvo nuoširdžiai sutiktas Clevelande. Šeštadienį įvyko jo susitiki
mas su Clevelando visuomene Dievo Motinos parapijos svetainėje, o sekmadienį jis pasakė gilų, pa
triotinį pamokslą. Clevelando Skautija, jį taip pat gražiai pagerbė. Nuotraukoje vyriausia Skautinin
ke S. Gedgaudienė, svečias kun. S. Tamkevičius, skautė Gaja Bublytė ir Seserijos Vadijos narė s. 
OnaŠilėnienė. U. Bacevičiaus nuotr.

Gimusi Lietuvoje 1972 
m. birželio 20 dieną, Judita 
kartu su tėveliais atvyko į 
JAV 1976 metais ir apsigy
veno Clevelande. Čia veik 
prieš dešimtį metų įstojo į 
skaučių Neringos Tuntą, aš
tuonetą metų šoka "Grandi
nėlėje".

Judita toliau studijas tęs 
Cleveland Stato University. 
Geriausios sėkmės!

BASANAVIČIAUS 
BIUSTAS

Lietuvių kultūrinio dar
želio valdyba praneša, kad 
liepos 22 dieną darželyje 
bus atidengtas naujas Lietu
vos atgimimo patriarcho dr.

VISI MALONIAI KVIEČIAMI!

ALT SĄJUNGOS CLEVELANDO SKYRIUS IR 
DIRVOS 75 METŲ SUKAKTIES KOMITETAS 

RENGIA DIDELĘ IR LINKSMĄ 
JONINIŲ GEGUŽINĘ 

SUKAKTUVININKEI
DIRVAI

PAREMTI

Gegužinė įvyks sekmadienį, birželio 24,
DR. VYTAUTO IR ALDONOS MAURUČIŲ SODYBOJE 

8450 Bridlehurst Trail, Kirtland, Ohio

Nuo Lietuvių Namų #6 keliu važiuoti į rytus 
iki #306 kelio ir sukti į dešinę - į pietus. 
Važiuoti #306 keliu iki Bridlehurst Trail - 

(pirmas keliukas kairėje pusėj) 
Dešimtas namas nuo #306 kelio ir bus 

gegužinės sodyba

Gegužinės pradžia 1 vai. po piet. 
Bus skanių užkandžių ir įvairių gėrimų 

trumpa Joninių programa, 
skambės dainos.

Visi maloniai kviečiami dalyvauti šioje gegužinėje ir paremti 
Dirvą, švenčiančią septyniasdešimt penkerių metų sukaktį.

RENGĖJAI

Jono Basanavičiaus biustas, 
kurį išliejo skulptorius Ra
mojus Mazoliauskas. Tasai 
biustas stovėsiąs pagrindinė
je darželio aikštėje, prie Ge
dimino stulpų. (Bronzinis 
originalas, padovanotas 
Lietuvos vyriausybės, yra 
surastas ir dabar saugomas 
miesto sandėlyje.)

Visi kviečiami dalyvauti 
naujojo biusto atidengimo 
iškilmėse. (js)

• J. STAPULIONIS, Wa- 
terbury, Ct., atnaujindamas 
Dirvos prenumeratą, pridėjo 
auką 25 dol. Ačiū.

• TADAS BUKAVEC- 
KAS, Chicago, III., atnaujin
damas Dirvos prenumeratą, 
pridėjo auką 25 dol. Ačiū.

• JUOZAS ANDRAŠŪ- 
NAS, Chicago, III., atnaujin
damas Dirvos prenumeratą, 
pridėjo auką 25 dol. Ačiū.

• ALGIS AUGŪNAS, 
Jupiter, Fl., atnaujindamas
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POBŪVIS
GWINN SODYBOJE
Išvakarėse dr. Jono Basa- Dirvos prenumeratą, pridėjo 

navičiaus biusto atidengimo 
šventės, liepos 21 Lietuvių 
kultūrinio darželio valdyba 
rengia pobūvį gražioje 
Gwinn sodyboje, Bratenahl- 
yje. Bus įdomi muzikinė 
programa ir vaišės. Pobū
vio pradžia 6 vai. vakaro.

Visi kviečiami pobūvyje 
dalyvauti ir paremti Lietu
vių darželio jau antrąjį ver
tingą projektą. Bilietus - 
asmeniui $25.00 - galima 
gauti Taupoje pas Gražiną 
Vamclicnę. (js)

• Dr. ELENA ARMA- 
NIENĖ, Ballimorėje, Md., 
Vliko valdybos vicepirmi
ninkė, atnaujindama Dirvos 
prenumeratą, pridėjo auką 50 
dol. Ačiū.

auką 20 dol. Ačiū.

I-JI PREMIJA DAIL. 
RIMGAILEI 

ZOTOVIENEI

Dailininkės Rimgailės Zo 
tovienės akvarelė "Gėlių lau
kas" laimėjo I-ją premiją 
"1990 Cclcbration of the 
Arts" parodoje - The Light- 
house Gallery, Teųuesta, Fl. 
kurioje dalyvavo 150 daili
ninkų, Dailininkė jau 35- 
rius metus labai sėkmingai 
dirba su akvarele.

Praėjusią žiemą, "Art in 
Public Places" serijoje, dail. 
R. Zotovicnės darbų paroda 
"Winter Wondcrland" įvyko 
Chamber of Commercc of 
Northem Palm Beachcs.

HUTE* »OMOERIA*

nu m muc
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Dail. s. fil. Ringailė Zotovienė savo kūrybos parodoje. Vieną 
savo akvarelių ji padovanojo Dirvai, 75 metų sukakties proga, o 
kitą kūrinj Skaučių Seserijai. Padėka ir geriausios sėkmės!



DIRVA
ALT SĄJUNGOS 

NEW YORKO SKYRIUS

Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos narių New 
Yorke susirinkimas įvyko 
birželio 10 dieną Baltijos 
restorane. Sumažėjus na
rių skaičiui, iš buvusių dvie 
jų skyrių buvo persiorgani 
zuota į vieną New Yorko 
skyrių. Naują valdybą su
daro pirm. Aleksandras 
Vakselis, vicepirmininkai - 

PADĖKA
Mūsų mylimas vyras, tėvas ir senelis 

A. A.
ALBINAS SUBAČIUS, 

miręs 1990 m. gegužės 25 dieną, buvo 
palaidotas 1990 metų gegužės 29 dieną 
Cedar Hill mauzolėjuje, Daytona Beach, 
Floridoje.

Reiškiame nuoširdžią padėka visiems, 
kurie šioje mums skaudžioje valandoje mus 
užjautė žodžiu, laiškais, spaudoje ir paau
kojusius Šv. Mišias už jo sielą. Dėkojame 
visiems mūsų draugams už jų paramą ir 
rūpesti mums sunkioje valandoje ir papuo- 
šusiems jo karstą koplyčioje gėlėmis. Mūsų 
ypatinga padėka priklauso Kun. Richard 
Grasso už atsisveikinime tartą užuojautos 
žodi, aukotas Šv. Mišias Taikos Kunigaikš
čio bažnyčioje ir maldas koplyčioje bei 
kapinėse.

Dėkojame p. V. Abraičiui už jo tartą 
Jautrų žodi, atsisveikinant su ALTS sky
riaus nariu ir asmeniškai jo žmonos Stellos 
ir savo vardu, o taip pat ir už to atsisveiki
nimo pravedimą. Dėkojame Daytona Beach 
Klubo pirmininkui p. J. Daugėlai už Jo atsi
sveikinimą Klubo vardu.

Gili padėka muzikui p. A. Skriduliui už 
Jo vadovaujamo "Sietynas" ansamblio giedo
jimą Šv. Mišių metu. Tokia pat gili padėka 
solistei p. Juzei Daugėlienei už giesmę 
Shuberto "Avė Maria" bažnyčioje.

Padėka visiems, kurie šia proga taip 
gausiai aukojo a.a. Albino vardui įamžinti 
Lietuvos atstatymo fondui, Tautos fondui ir 
Lietuvių fondui. Tokia pat nuoširdi padėka 
visiems, a.a. Albiną, palydėjusiems ljo am
žiną poilsio vietą mauzolėjuje ir dalyvavu
siems polaidotuviniuose pietuose mūsų 
namuose.

Liūdinti našlė Natalija, 
sūnus Romas, marti Helen 
anūkai Povilas ir Morkus 

Subačiai

Brangiam vyrui, tėvui, seneliui

ALBINUI SUBAČIUI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame 
žmoną NATALIJĄ, sūnų ROMĄ su 
šeima, sesutę TERESĘ, kitus 
gimines bei artimuosius gyv. 
Lietuvoje ir Amerikoj ir kartu 
liūdime.

Dr. Marija ir Aleksas 
Žemaičiai

Irena ir Julius Veblaičiai 
Emma Ditrich 
Bruno Šilas

Valerija Janavičienė
Bronė Lukienė

Veronika ir Vincas Misiūnai

dail. Juozas Bagdonas ir 
Apolinaras Vebeliūnas, sek 
retorius Algis Sperauskas 
ir iždininkė Magdalena Ulė 
nienė.

• BALZEKO lietuvių 
kultūros muziejuje Chicagoje 
birželio 22 d. atidaryta meno 
renginių plakatų paroda, ku
rioje atsispindi virš 60 metų 
Amerikos lietuvių kultūrinis 
įnašas.

Neolituanų sueigoje Chicagoje birželio 9 d. pagerbtas Juozas Enčeris, apdovanojant jj Korp! 
žiedu. Nuotraukoje žiedus turintieji korporantai. Iš kairės: A. Juodvalkis, J. Jurkūnas, J. Enčeris, V. 
Mažeika, M. Valiukėnas ir dr. L. Kriaučeliūnas. Plačiau apie sueigą bus kitame Dirvos numeryje.

V.A. Račkausko nuotr.

LIETUVOS FILMAI 
KULTŪROS ŽIDINYJE

Jono Meko rūpesčiu, iš 
Lietuvos yra pakviesta gru
pė filmų režisūros studentų 
specialiam kursui, kurių tar
pe yra Lietuvos prezidento 
sūnus Vytautas V. Landsber 
gis. Jaunieji meninkai su sa 
vo filmais pasirodys Kultū
ros Židinyje,New Yorke, 
birželio 22, penktadienį, 
7:30 v.v. Visi kviečiami.

MUZIKOS SAVAITĖ...

Bendromis JAV Lietuvių 
Bendruomenės krašto valdy
bos ir Margučio pastango
mis, liepos 1-7 d.d. Chica
goje rengiama "Giesmių dai
nų žodžio ir muzikos" savai
tė. Programą atliks Vilniaus 
universiteto merginų choras 
"Virgo" ir Vilniaus Jaunimo 
teatras.

"Virgo" choras liepos 1 
d. sekmadienį, 10.30 vai. ry
to giedos Šv. Mergelės Mari

Motina ir dvi dukros. Iš kairės: Irena Kriauzaitė - DOMICĖ
LĖ, Vanda Marčinskaitė - KYVERIENĖ, Kristina Kazlauskaitė - 
PETRONĖLE. Nuotrauka iš Vilniaus Jaunimo teatro Žemaitės 
komedijos ‘Trys mylimos” pastatymo, kurią Jaunimo teatro akto
riai suvaidins liepos 3-4 d.d. Jaunimo centre, Chicagoje.

Stanislovo Kairio nuotr.

jos gimimo parapijos bažny
čioje ir tą pačią dieną 3 vai. 
p.p. atliks koncertą Jaunimo 
centre. Vilniaus Jaunimo 
teatras liepos 3 d. 7.30 vai. 
vak. ir liepos 4 d. 3 vai. p.p. 
Jaunimo centre suvaidins 
Žemaitės 2-jų dalių komediją 
"Trys mylimos". Bilietai iš 
anksto gaunami Vaznclių 
parduotuvėje ir Margučio 
raštinėje.

EGZAMINAI 
DIPLOMATINEI 

TARNYBAI

Valstybės Departamento 
egzaminai diplomatinei tar
nybai vyks spalio 27 d. Vals 
tybės Departamentas kas met 
ieško naujų darbininkų papil
dyti JAV Diplomatinės Tar
nybos eiles.

Egzaminus galima bus 
laikyti pačiame Departamen
te, bei 200 vietovių JAV-ose.

JAV Lietuvių Bendruo
menė skatina lietuvių jauni

mą domėtis Diplomatine 
Tarnyba. Šie egzaminai tei
kia gerą progą arčiau susipa
žinti su Tarnybos reikalavi
mais.

Daugiau žinių apie De
partamento egzaminus gali
ma gauti paskambinus šiuo 
numeriu: Office of Recruit- 
ment Examination and 
Employment (PER /EEE) 
Rm. 7314,(703) 875-7250, 
arba skambinti Dariui 
Sužiedėliui (703)524-0698.

• ANELĖ NELSIENĖ, 
JAV LB tarybos prezidiumo 
ir Baltų Laisvės lygos pirmi
ninkė, Washingtone lanko 
JAV Kongreso ir vyriausy
bės įstaigas bei palaiko ryšį 
su Baltaisiais rūmais, organi
zuodama paramą sovietų blo
kados dusinamai Lietuvai. 
Birželio 6d. ji turėjo pokalbį 
su New Yorko senatoriumi 
Daniel Patrick Moynihan ir 
įkalbino jį imtis iniciatyvos 
per JAV Kongresą teikti Lie
tuvai skubią pagalbą vaistais 
ir medikamentais. Kiek 
anksčiau tuo pačiu reikalu 
įtaigojo senatorių William L. 
Ąrmstrong (R-Col.). Birže
lio 7 Nelsienė iš abiejų se
natorių gavo pranešimą, jog 
jie yra paruošę įstatymų pro
jektus, kad vyriausybė pas
kirtų 10 milijonų sumą sku
biai pagalbai Lietuvai su
teikti. Šiuo metu ji daro pas
tangas, kad abu senatoriai sa
vo projektus suderintų ir Se
natui pateiktų vieną projektą 
abiejų vardu.

Senatorius Moynihan pa
prašė Angelę Nelsienę gauti 
iš Lietuvos vyriausybės for
malų raštą apie padėtį Lietu
voje ir apie skubiai reikalin
gą pagalbą. Nelsienė tuoj 
susisiekė su prezidentu 
Landsbergiu, kuris pažadėjo 
tokį raštą faxu pasiųsti.

• VLADAS ŠNIOLIS, 
Pasadena, FL., siųsdamas 
Dirvai paremti auką 40 dol., 
linki geriausios sėkmės spau
dos darbe. Ačiū už auką ir 
linkėjimus.
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