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LIAUDIES BALSAS
Jį aiškinkis kaip nori

Vytautas Meškauskas
Kai sėdau rašyti šias 

eilutes Sovietijoje vykusio 
plebiscito ar referendumo ar 
lietuviškai apklausos - rezul
tatai buvo žinomi tik iš Vla
divostoko. Visa kita plati ša
lis dar balsavo. Pirmosios, 
toli gražu negalutinos žinios, 
iš tolimųjų Rytų skelbė, kad 
ten Gorbačiovo atsiklausi- 
mas susilaukė kiek daugiau 
kaip pusės atsakymų.

Kaip pasikeitė laikai, pas 
kutinį kartą kai aš balsavau 
sovietų rinkimuose, rezultatų 
nereikėjo laukti - jie buvo iš 
anksto žinomi. Už tat ir šį 
kartą negali būti visai tikras 
praėjusių rinkimų teisėtumu. 
Pagaliau net patiektas klausi
mas buvo toks, kad balsuoto
jams nedavė didelio pasirin
kimo. Kas gi gali pasisakyti 
prieš uniją iš principo ir ly
gias žmonių teises visur? 
Tik tie, kurie bet kokioje uni
joje įžiūri vergijos pratęsimą, 
o tokie iš viso nebalsavo, 
kaip Lietuva, L atvija. Estija, 
Moldavija, Gruzija ir Armė
nija.

Įdomu, kiek iš tų respub
likų dalyvavo rinkimuose? 
Kas liečia pirmąsias tris res
publikas, jų teisėta valdžia 
skaito, kad jos niekados tei
sėtai nepriklausė tai unijai. 
Jos galėtų tik prašyti priima
mos į uniją. Toks klausimas 
galėtų būti svarstomas, jei 
Gorbačiovas ar kas bus jo vie 
toje, paskelbtų likviduojąs se 
nąją Sovietiją, atnešusią tiek 
vargo ir nelaimių. Ir jos vie
toje pasiūlytų naują konfede
raciją ar valstybių bendriją, 
panašią į Vakarų Europos, 
kokių, nors visai kitu pavadi

nimu - Šiaurės Rytų Euro
pos, Šiaurės Eurazijos ar ko
kių panašių.

Būkite tačiau realistai - 
iki to dar labai toli. Pereito 
sekmadienio This week with 
D. Brinkley TV programoje 
panelistas George Will pa
klausė Valstybės Sekreto
riaus J. Bakelio, kodėl JAV 
kaž kur nusidangino gelbėti 
Kuveitą nuo agresijos, bet 
pusę šimtmečio nepastebėjo 
sovietų agresijos prieš Pabal
tų. Atsakymas buvo labai pa 
prastas, 5 did. valstybės turi 
veto teisę Jungtinių Tautų 
Saugumo Taryboje, kurios 
pavedimu buvo atkariautas 
Kuveito suverenumas. Tai 
nepaprastas supuolimas, ku
rio negali tikėtis, sprendžiant 
kitus, o ypač Europos klausi
mus. Kol kas visas triukš
mas, Pabaltijo valstybių gra
žinimas į kai kuriuos žemė
lapius, išlietas kraujas ir pa
aukotos gyvybės atnešė tik 
tnkj laimėjimą, kad Vaisty-, 
bes Sekretorius visai aiškiai 
konstatavo, jog JAV nuo pat 
santykių su Sovietų Sąjungą 
užmezgimo 1933 m. nepripa
žino Pabaltės valstybių So- 
vietų Sąjungai ir jas kitaip 
traktuoja negu kitas tarybi
nes respublikas. Jų atstovai 
Maskvoje buvo priimti atski
rai nuo sovietinių tautų opo
zicijos atstovų.

. Palyginti su 1985 m. tai 
didelis laimėjimas, nors ir 
mažai apčiuopiamas. Jau 
trys mėnesiai negaunama iš 
Lietuvos laikraščių ir net laiš 
kų. Negirdėtas atsitikimas 
civilizuotam pasaulyje, bet 

(Nukelta j 2 psl.)

Aukščiausios Tarybos pirmininkas Vytautas Landsbergis, per visus metus - nuo 1990 metų 
kovo 11 d. iki 1991 metų kovo 11 d. Lietuvą rūpestingai vedęs į pilną nepriklausomybę, ir dabar, 
sovietams darant visokius neteisėtumus, ryžtingai stovi visiškos laisvės sargyboje.

Algimanto Žižiūno nuotr.

ŠVENTŲ VELYKŲ PROGA SVEIKINU VISUS 
IŠEIVIJOJE IR TĖVYNĖJE
Vyskupas Paulius A. Baltakis, O.F.M.

DUBVA KEUASH NAUJĄ 
VIETĄ

Dirvos redakcija ilgoką laiką buvo St. Clair gatvėje, kur 
nėra lietuvių ir kur Vilties namas reikalingas labai brangaus 
remonto.

Tas Vilties namas dabar atiduotas pardavimui ir DIRVA 
keliasi į naują vietą. Naujas adresas toks:
19807 Cherokee Avė, Cleveland, OH 44119-0191. 
Telefonas (216) 531-8150. Greitesniam gavimui naudokite 
pašto dėžutę - P.O. Box 19191, Cleveland OH 44119-0191. 
Fax numeris - (216) 531-8428.

Viltis kol kas tą namą, esantį prie E. 200 judrios pre
kybinės gatvės nepirko, bet išnuomavo. Ateity gal tą namą 
pirks ar susiras geresnį.

Į naują vietą jau pradėta kraustytis. Norima, kad viskas 
būtų perkraustyta iki balandžio mėn. 1 dienos.

Vilties Draugijai ar Dirvai skirtus laiškus jau dabar 
prašome siųsti nauju adresu. Siųstus senuoju adresu mes 
taip pat gausime ir dėl to neturekit rūpesčio.

Mieli Broliai ir Sesės 
Kristuje!

Džiaugsmo, santūraus 
pasididžiavimo, nuogąstavi
mo ir viltingo tikėjimo į švie
sesnę tautos ateitį nuotaikoje 
švenčiame šių metų Velykas.

Džiaugiamės, kad tauta 
ir okupacinėse sąlygose tiek 
daug atsiekė politinėje, kul
tūrinėje, socialinėje ir religi
nėje srityse.

Džiaugiamės, kad tauta 
nesusvyravo ir nepasimetė 
grąsinimų bei blokadų aki
vaizdoje. Su daina ji sausio 
13 sutiko automatus ir tan
kus, o vasario 9 plebiscitu 
visam pasauliui pareiškė: 
mes norime būti laisva, de
mokratinė nepriklausoma 
respublika.

Mes nuogastaujame dėl 

Kremliaus užsispyrimo viso
mis priemonėmis išlaikyti 
Lietuvą sovietiniame lagery
je, tačiau, su visa tauta, pasi
tikėdami Dievo Apvaizda ir 
tiesos pergale, viltingai žvel
giame į ateitį. "Ar gali būti 
kitaip, jei mus gina didžio
sios pasaulio galybės - Tikė
jimas, Meilė, Viltis ir Tie
sa?" - rašo kruvinojo sekma
dienio liudininkė Marytė 
Kontrimaitė sausio mėnesio 
"Dienovidyje".

Šioje nuotaikoje šven
čiamos Velykos mus dar la
biau suartina su Kristumi, ku 
rio gyvenimo kelyje, nuo gi
mimo iki prisikėlimo, įžvel
gime Asmeninio gyvenimo 
ir/autos istorijos raidą.
i Protu ir tikėjimu žinome, 

kad/kaip ir Kristus, kiekvie

nas esame Dievo pašaukti at
likti mums skirtą misiją šia
me pasaulyje. "Dievas mane 
sutvėrė, kad atlikčiau jam 
specifinį patarnavimą," sakė 
kardinolas Neuman. "Jis 
man padavė darbą, kurio nie
kam kitam nepatikėjo... jei 
aš sergu, jei aš esu nuliūdi
me, mano liga, mano sielvar
tas tarnauja Jam. Jis nieko 
nedaro veltui."

Skirtinguose luomuose ir 
profesijose atliekame savo 
gyvenimo misiją, bet mūsų 
gyvenimas, kaip ir Kristaus, 
nors atžymėtas kančia, skaus 
mu, apsivylimais ir mirtimi, 
bet bus apvainikuotas gar
bingu prisikėlimu.

"Gyvenimo vargai, kan
čios ir neišvengiama mirtis 

(Nukelta į 8 pusi.)



2 psl. DIRVA • 1991 m. kovo 21 d.

snvoiTinĖ PoiiTiugs^^

BAKERIS MASKVOJE • KEISTAS KELIONĖS PLANAS •
Sumanymai Vid. Rytų pertvarkymai • Neramumai Jugoslavijoje

Žiūrint į žemėlapį atro
do, kad JAV Valstybės Se
kretoriui J. Bakeriui pereitą 
savaitę viešėjusiam Vid. Ry
tuose, būtų patogiau, skren
dant iš Sirijos į Maskvą, dar 
sustoti Turkijos sostinėje An
karoje, o ne grįžti į ją, pabu
vojus porą dienų Maskvoje. 
Mįslę, kodėl taip padaryta, 
galime įspėti, pažiūrėję į ka
lendorių. Bakeris norėjo at
skristi į Maskvą dar prieš sek 
madicnio plebiscitą. Tuo bū
du jis gali šiek tiek pakelti 
prieš balsavimą Gorbačiovo 
prestižą, pademonstruoda
mas, jog JAV nedarys nieko 
drastiško Vid. Rytuose, ne
pasitarusios su Sovietija. 
Kartu jis apsisaugo nuo pate
kimo į keblią padėtį, jei ple
biscitas parodytų, kad Gor
bačiovas visai neteko pasiti
kėjimo namuose.

Bakeris, atrodo, nori so
vietus painformuoti apie ga
limus pasikeitimus Vid. Ry
tuose ir tam gauti jų sutiki
mą, kol jie dar nepajėgūs 
prieštarauti.

* * * *
Nors JAV įspūdingai lai

mėjo karo veiksmus prieš 
Iraką, jos dar nesulaukė se
niai jau Libane laikomų įkai
tų paleidimo. Nors juos lai
ko tariamai 'nepriklausomos' 
teroristų organizacijos Li
bane, sunku prileisti, kad tos 
organizacijos neišpildytų Si
rijos, kuri kontroliuoja Liba
ną, ir jos sąjungininko prieš 
Iraką, Irano 'prašymo' ar įtai- 
gojimo įkaitus paleisti. Tie
sa, Iranas neturi su JAV di
plomatinių santykių, tačiau 
Sirija priklauso valstybių ko
alicijai prieš Iraką, kurios 
vardu JAV sutriuškino Iraką. 
Atrodo, kad dabar jau tikrai 
nebūtų prasmės kam nors 
laikyti tuos įkaitus, tačiau 
Rytuose visi keleliai į 'turgų 
veda'. Bakeris su Sirijos pre
zidentu Assadu derėjosi net 6 
valandas - dvi iš jų tik vertė
jams dalyvaujant

* * * *
N.Y. TIMES praneša iš 

Jeruzalės, kad iš ten, su pa
lengvėjimo jausmu buvo iš
lydėtas Bakeris, nes jis nepa
laiko jokių ultimatumų. Tik 
įspūdį, kad 'galimybių lan
gas' susitarimams praplatėjo. 
Izraelio min. pirm. Shamir, 
net jei asmeniškai norėtų, ne
gali padaryti mažiausių nuo
laidų palestiniečiams, nes jo 
vyriausybės egzistencija pri
klauso nuo kraštutiniųjų, ku
rie siekią visų palestiniečių 
ištrėmimo iš Izraelio valdo
mų teritorijų. Dėl to jis at
sisakė savo ankstyvesnio pla
no pravesti savivaldybių rin

kimus palestiniečių gyvena
mose teritorijose ir paskui 
derėtis su išrinktais reprezen
tantais dėl tolimesnės atei
ties.

TIME magazine pasiro
dė planas labai paprastai iš- 
sprcndžiąs tą problemą. Jor
dano karalius Husseinas, su 
kuriuo nenori kalbėtis kai
myninių arabų valstybių val
dovai dėl to, kad karo metu 
jis palaikė Irako Saddamą, 
turėtų savo krašte paskelbti ir 
pravesti visai laisvus demo
kratiškus rinkimus. Kadangi 
palestiniečiai sudaro 60% jo 
krašto gyventojų ir valdo 
75% jo turto, laisvi rinkimai 
paverstų Jordaną palestinie
čių valstybe, kuriai faktinai 
anksčiau priklausė dabar Iz
raelio kontroliuojamas vaka
rinis Jordano upės pakraštis 
ir Gazos juosta.

Čia gyveną palestiniečiai 
dar turi ar galėtų naujai įsi
gyti Jordano pilietybę. Jor
danas, kaip palestiniečių pa
dėties, teisių, tam tikrų teri
torijų gražinimo, ir even
tualiai, ūkinės bendruomenės 
sudarymo. Karalius Hussei
nas galėtų likti konstituciniu 
monarchu, kuris karaliauja, 
bet ne valdo. Tokiu būdu 
vienu užmoju būtų išspręsti 
daug problemų. Triukšmas, 
aišku, būtų labai didelis.

* * * *
Kaip sunku skirtingas 

tautybes įkišti į vieną valsty
binį maišą, liudija Jugosla
vijos įvykiai. Jos vakarinės 
valstijos Kroatija ir Slovėnija 
siekia galimai didesnės ne-

LIAUDIES
niekas jo neiškelia. Kur visi 
veiksniai? Ar jie galėtų pra
nešti kada tą reikalą iškėlė 
Valstybės d-te ar kur kitur?

Kaip būtų šiuo atveju - 
galima ramintis, kad visko 
pradžioje buvo žodis. Juo la
biau, kad šiuo momentu 
USA-SSSR santykiai nėra la
bai geri, bet JAV palanku
mas daugiau reikalingas so
vietams negu atvirkščiai.

Kol balsai skaičiuojami, 
grįžkime prie balsavimo. Ste 
bint iš užsienio tas procesas 
atrodo, kaip varžybos tarp 
dviejų titanų. Jelcinas į Ru
sijos respublikos gyventojų 
balsavimo formularus įrašė 
klausimą, ar nereiktų tos res
publikos prezidentą rinkti vi
suotinu balsavimu. Tokiu 
balsavimu išrinktas vienos 
respublikos prezidentas galė
tų būti populiaresnis už Gor
bačiovą.

Buvo ir kitų klausimų. 
Ukrainiečiai turėtų pasisaky- 

priklausomybės. Serbija, ku
ri didžiausia, nori dominuo
jančios pozicijos Jugoslaviją 
sudarančių valstijų tarpe. To 
kią poziciją ji faktinai iki šiol 
ir turėjo. Serbai sudarė dau
gumą Jugoslavijos karininkų 
korpe.

Situacija pablogėjo pe
reitų metų gruodyje, rinki
mus Serbijoje laimėjus buvu
siems komunistams, pasiva
dinusiems socialistais. Jų 
vadas Slobodan Milovic bu
vo išrinktas prezidentu ir 
griebėsi griežtų priemonių 
tvarkai atstatyti. Tos prie
monės iššaukė šviesuomenės 
ir studentų protestą, privedu- 
sį prie riaušių, muštynių gat
vėse, masinių demonstracijų, 
kurių išvaikyti buvusi komu
nistų vyriausybė nedrįso.

Pagal naują konstituciją 
Jugoslavija turi kolektyvinę 
prezidentūrą, kurią sudaro 
visos 6 valstijos ir dvi auto
nominės provincijos. Prezi
dentūra svarsto karo stovio 
įvedimą. Kovo 13 d. prezi
dentūros posėdis neišnešė 
sprendimo. Vieni sako, kad 
toks pasiūlymas buvo atmes
tas 5 prieš 2 balsus. Kiti, kad 
balsai pasidalino pusiau 4 
prieš 4. Kariuomenė laiko
ma ištikima Serbijos prezi
dentui Miloševičiui, tačiau- 
jos vadovybė pasisakė lauk
sianti kolektyvios prezi
dentūros nutarimo. Kroatiją 
ir Slovėniją atsiskirti skatina 
Serbijos vyriausybės nenoras 
skubai pravesti ūkines refor
mas. * * *

BALSAS
ti, ar jų tėvynei užtenka suve 
renumo pripažinimo, kad au
tomatiškai priklausytų naujai 
suverenių valstybių unijai. 
Trijų Ukrainos vakarinių ra
jonų gyventojai buvo klau
siami, ar jie nenori nepri
klausomos valstybės.

Azerbaižiano gyventojai 
buvo paklausti, ar Azerbai- 
džianui naudinga dalyvauti 
Unijoje. Uzbekistano pilie
čiai klausiami, ar jie nori da
lyvauti naujoje unijoje. Ka- 
zakstano piliečiai turėjo atsa
kyti į klausimą, ar jie nori, 
kad jų tėvynė priklausytų 
naujai unijai.

Tų visų klausimų analizė 
pareikalaus nemažai laiko, į 
ką Gorbačiovas nenorės įsi
leisti. Jam svarbu būtų gauti 
daugumą pasisakusių už Uni
jos išlaikymą, praplečiant at
skirų respublikų teises. Ar 
neatrodo, kad to jis galėjo ti
kėtis?

Kaip pareiškė per NBC

■ Iš kitos pusės
Skaitant apie VVashingtono administracijos pastangas 

rasti kokį palestiniečių problemos sprendimą, man pasivai
deno mūsų reikalai. Net asmeniškai kalbėdamiesi su Val
stybės Sekretorium J. Bakeriu palestiniečiai laikėsi principo, 
kad galutinį žodį jų reikalu gali tarti PLO - Palestinos išlais
vinimo organizacija, egzistuojanti užsienyje.

Atgimimo laikotarpyje niekam neatėjo į galvą tokias pat 
teises duoti mūsų emigrantų organizacijom. Tiesa, jėgos, 
taip sakant, nebuvo lygios. PLO rėmė visos arabų valstybės, 
ji išsikovojo 'stebėtojo statusą' Jungtinių tautų organizacijoje, 
nors ji suskilusi į daugelį frakcijų, kurios dažnai kovoja vie
na prieš kitą net pasikėsinimais ir žudymais, tačiau pavir
šutiniai išlaiko vienybę. Galima įsivaizduoti kokį triukšmą 
pakeltų Eendruomenės veikėjai, jei, prileiskim, VLIKas pa
sišautų kalbėti Lietuvos vardu, ir norėtų derėtis su Maskva! 
Vilniaus valdžia tam irgi prieštarautų. Žodžiu, vienu rūpes
čiu mažiau.

Tautybių sugyvenimas tačiau vienoje teritorijoje kelia 
naujų problemų. Skaidosi ne tik Sovietų Sąjunga, bet ir 
Jugoslavija. Žydai iš helikopterio įrodinėjo Bakeriui, kad 
pravesti sienas tarp žydų ir arabų gyvenamų plotų neįma
noma. Iš to prašytųsi logiška išvada, kad reiktų didelio 
masto gyventojų perkilnojimo, kuris pareikalautų ir nepa
prastai daug lėšų. Bet šiame krašte juk irgi gyvena daug 
tautybių, nors pasitaiko lokalinių didelių nesusipratimų, kol 
kas skirstytis į atskiras valstybes niekas negalvoja. Tai pra
verstų, rasit, tik atskirų tautybių vadams.

Izraeliui skubiai reikia padidinti žydų skaičių, kad ara
bai nevirstų dauguma. Tam labai praverstų imigracija iš So
vietuos. JAV net nenori normalių santykių su Sovietija, jei ji 
neleis savo žydams išvažiuoti. Jei sovietai leistų laisvą emi
graciją, iš jos norėtų išvažiuotų milijonai. Ir lietuviai nebūtų 
išimtis.

Daugumas žydų Izraelį pasirenka tik todėl, kad neturi 
kitos išeities. Laisvu noru jie pasirinktų JAV. Izraelis taip 
pat neturi kur jų įkurdinti, išskyrus arabų apgyventuose 
plotuose. Ir tam jiems trūksta pinigų. Nuo 1989 m. kovo m. 
iš Sovietijos ten atvyko 220.000 žydų. Pradžioje buvo paža
dėta duoti po $11.000 trijų asmenų šeimai. Dabar ta pašalpa 
sumažinta iki $4.500 t.y. mažiau kaip vieno miegamojo buto 
metinė nuoma, kuri siekia 5.400. Galima gauti tik išvietintų 
arabų darbą, kuris labai mažai apmokamas. Pagaliau karas 
išgąsdino daug norinčių išvažiuoti į Izraelį. Gruodžio m. 
įvažiavo 32.298, vasario tik 7.200. Kai kurie svajoja apie 
grįžimą Sovietijon...

Žodžiu, žmonija susiranda naujų problemų, tarytum ji 
dar mažai jų būtų paveldėjusi iš seniau. (vm)

TV tinklą Algimantas Če- 
kuolis, balsavusiems buvo 
sunku atsakyti 'ne', bet lygiai 
taip pat jiems neaišku, ką 
reiškia 'taip'.

Pirmadienio rytą iš įvai
rių pranešimų atrodė, jog re
ferendume dalyvavo pakan
kamas balsuotojų skaičius, 
kad jį galima laikyti teisėtu 
(50%) ir dauguma jų pasisa
kė už unijos išlaikymą. An
tra vertus Rusijoje daugumas 
pasisakė ir už savo preziden
to tiesioginį rinkimą, atseit

Marųuette Funerai Home 
2533 VVest 71st Street 
Chicago, lllinois 60629 

l-(312)-476-2345

Hills Funerai Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Hills, lllinois 60465 

708-430-4455

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

ANTHONY B. PETKUS DONALD M. PETKUS
DONALD A. PETKUS LAVVRENCE C. GASUNAS

už Jelciną.
Žodžiu, Gorbačiovas ir 

toliau turi pasirinkimą, kurį 
turėjo prieš referendumą. 
Smogti respublikom ir įvesti 
savo tvarką ar toliau delsti. 
Atrodo, kad kai kurios gru
puotės laukė pirmojo pasirin
kimo.

Reuteris pranešė iš Vil
niaus, kad ten 'juodųjų bere
čių' suimtas Lietuvos krašto 
apsaugos ministras, bet po 12 
valandų paleistas.

♦ ♦ ♦

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE 
FUNERAL HOME

Petkus Funerai Home 
1410 South 50th Avenue 

Cicero, lllinois 60650 
708-863-2108

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

Cicero, lllinois 60650 
708-652-1003
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IEŠKANT NAUJŲ 
GERŲ 

BENDRADARBIŲ
Po eilės metų vėl atėjus į 

redakciją gerai pasižiūrėjau į 
ankščiau leistus Dirvos pus
lapius. Ir susirūpinau. Nebė 
ra visos eilės gerų bendradar
bių - prof. dr. Juozo Jakšto, 
rašytojo ir publicisto Vytauto 
Alanto, kandaus humoro 
meistro Antano Gustaičio, ne 
bėra ir dailiai sukirptų poeto 
Stasio Santvarų rašinių. Ne
bėra ir daug kitų.

Pirmuosius tris negrįžta
mai išsivedė mirties ranka, o 
Stasį Santvarą prie lovos pri
rakino sunki liga.

Kas juos pavaduos? Kas 
Dirvą turtins tokiais rašiniais, 
kurie buvo parašyti ne vien 
šiai dienai? Kurie parašyti 
geru pasiimtos temos žinoji
mu, parašyti šmaikščia plun
ksna ir jautriu širdies plaki
mu.

Atsakymas sunkus. Gal 
nereikėtų kartoti, kaip tokiais 
atvejais būna, kad jau niekas 
negalės užpildyti jų rašymo 
barą. Taip, lygiai taip, tai tik 
rai negalės. Bet gi auga ir 
nauji talentai. Auga kitokie, 
bet savyje nešamieji ir naujas 
prošvaistes, naują ir patrauk
lų mąstymo būdą, naują priė
jimą prie paprastų ir sunkių 
klausimų. Jų reikia ieškoti ir 
reikia juos suradus į rašymą 
įtraukti.

Geram laikraštyje turi bū 
ti įvairovė. Ypač gyvenant 
emigracijoje. Bet patį laikraš 
čio stuburą reikia iš anksto 
organizuoti. Pripuolamai 
gaunamais rašiniais neišsiver 
si, nes jie redakcijos siekia
mą tikslą greit išmuš iš nori
mo kelio.

Geras laikraštis turi in
formuoti, bet ir plėsti skaity
tojo akiratį. Geras laikraštis 
tada, kai skaitantis jame ran
da bent vieną, o labai gerai 
kai randa daugiau rašinių, ku 
rie jį patenkina. Jis tada sa
ko, kad laikraštis geras ir 
prie jo prisiriša.

Redakcijos pareiga tokį 
laikraštį duoti. Bet jam rei
kia ir talkos. Ypač dabar, ka

P.O. BOX 603206
CLEVELAND, OHIO 44103
Tel. (216) 431 - 6344

Fax 216-431 - 1614

da iš mūsų eilių pasitraukia 
vyresniosios kartos talentai. 
Tat reikia surasti naujų ir 
juos prisijaukinti. Ir dar tal
kos reikia todėl, kad lietuviš
kose šio krašto laikraščių re
dakcijose dirba labai mažai 
žmonių. Mažai todėl, kad 
viskam brangstant neturi lėšų 
daugiau samdyti.

Kiek žinau, Lietuvoje pa 
našiam laikraštyje kaip Dir
va, dirba penki, šeši ir net 
daugiau redaktorių. Mes 
apie tokią prabangą negalim 
nė galvoti.

Tariausi su Vilties Drau
gijos valdybos nariais. Ir 
jiems pasiūliau, kad reikia su 
organizuoti gerų bendradar 
bių ieškojimo fondą. Tegu 
pradžioj ir nedidelį, bet pa
veikių. Iš jo, nors ir simbo
liniai, rašančius paremti. 
Ypač gyvenančius Lietuvoj. 
Valdyba siūlymui pritarė.

Du valdybos nariai - Dr. 
V. Maurutis ir Vladas Blins- 
trubas praėjusią savaitę va
žiavo į Chicagą padėkoti Ire

nai Kriaučeliūnienei už Dir
vos deimantinės sukakties 
sėkmingai pravestą šimto 
tūkstančių dolerių vajų (Apie 
tai kitame Dirvos numeryje). 
Ir paprašiau, kad apie tai pri
simintų ten susirinkusiems.

Išklausę, kad toks fondas 
reikalingas, Dr. Leonas 
Kriaučeliūnas padavė šimtą 
dolerių ir pasakė, jog duosiąs 
ir daugiau, kad tik nauji geri 
bendradarbiai pradėtų reikš
tis.

Jo prašymą mes jau vyk
dom. Skaitytojai pastebės šį 
tą naują jau ir šiame Dirvos 
numeryje.

Istorikas Vincas Trum
pa, taip pat besisielojąs ge
rais bendradarbiais, prieš ke
lias dienas rašė: "Sveikinu ir 
kartu reiškiu užuojautą su re- 
daktoryste. Žinau, koks sun
kus tai darbas, ypač vis ma
žėjant bendrabarbių. Jei bū
tume bagotesni, galėtume jų 
prisitraukti iš Lietuvos. Ge
rai, kad dar V. Meškauskas

PO TRIJŲ MĖNESIŲ GRĮŽUS IŠ LIETUVOS
Kalbamės su Dr. Antanu Butkum

Dar prieš tris mėnesius, 
keliaudamas į Lietuvą, be 
kitų reikalų, turėjai ir kvie
timą susitikti su Žemės ūkio 
ministerijos atsakingais pa
reigūnais ir patyrinėti Sody
bos, Ine. galimybes talkinti 
naujiems ūkininkams jų ne
lengvose kūrimosi sąlygose. 
Ką esi patyręs?

- Tuoj nuvykęs į Vilnių 
susitikau su Vyriausybės pa
tarėju gerb. Bočeliu, kuris 
man labai daug padėjo už- 
megsti ryšius su Ž.Ū. minis
terijos pareigūnais: Ministc- 
rio pavaduotojais - Šleževi
čium ir Svidersku, departa
mentų direktoriais - Varku- 
levičium, Lankausku ir ki
tais. Jie visi buvo labai paten 
kinti, kad mūsų korporacija 
rengiasi konkrečiai talkinin
kauti Lietuvos ūkiui. Minis
terijos projektai (pasiūlyti) 
buvo labai dideli, mes vieni 
jų negalėtume finansuoti, o 
susidėti su kitais, kurie eitų 
per Maskvą, mums nebūtų 
pakeliui, juoba, kad per savo 
pažįstamus susirišau su Vid
mantų Valstybiniu ūkiu Pa
langoje, ir su Ž.Ū. Akademi
ja. Abejose institucijose, ma 
nau, mūsų korporacija galės 
pasirinkti kelis projektus,
k.a. sėklų parūpinime ar mė
sos bei daržovių apdirbime. 
Parvežiau konkrečius pasiū- 

toks stiprus ir veržlus".
Vilties Draugijos buhal

terijoj, tam reikalui atsiųstas 
aukos, bus dedamos į atskirą 
sąskaitą. Ir metų gale prane
šama kam tie suaukoti pini
gai išleisti.

Be didelių raginimų, kas 
išgalit ir kas norit Dirvą pra
turtinti gerais rašiniais, atsi
liepkit. Doleris, penkinė ar 
dešimtinė, o gal ir daugiau, 
tikrai pajudins mūsų bendrus 
norus - turėti daug įdomesnį 
laikraštį. B.G.

THE NEV YORKER

'Mr. Bush, čia kalba Vytautas Landsbergis, iš Vilniaus. Netikėsit kas atsitiko."

lymus apsvarstyti.
Mane labai sudomino 

Ž.Ū. Akademijos rektoriaus 
prof. Urbono prašymas padė
ti jiems suorganizuoti ž.ū. 
padargų parodą Akademijo
je. Tuo reikalu drauge su 
Sodybos pirm. V. Staškum 
jau susirišome su Wisconsin 
universitetu ir jau gavom pa
žadą padėti. Vyksime abu 
ten susitarti dėl detalių.

- Kuriose Lietuvos vie
tose, tyrinėjant sąlygas, teko 
lankytis? Ką ten matei ir 
kokį įspūdį susidarei?

- Kaip jau minėjau, lan
kiausi Vidmantų ūkyje prie 
Palangos. Tai labai didelis, 
pažangus ir gerai tvarkomas 
valstybinis ūkis, su daugeliu 
ž.ū. šakų. Konkrečiau susi
pažinau su daržininkyste, gy
vulininkyste ir pieno ūkiu. 
Vidmantai per metus gauna
1.7 mil pelno. Ten įvedus 
mėsos ar daržovių perdirbi
mą, tas jų pelnas lengvai pa
dvigubėtų... Bet apie tai di
rektorių posėdyje.

Su J. Čiulevičių, Ūkinin
kų s-gos pirm., aplankiau 
naujakūrių šeimą prie Kaišia
dorių miesto. Jie gavo apie 
35 ha žemės. Pradėjo sėk
mingai ūkininkauti, nes pats 

gerai nusimano padargų tvar
kyme ir juos gauna iš čia 
esančio kolūkio... Visa šei
ma labai energingi ir išsila
vinę. Esu tikras, kad jie bus 
geri ūkininkai.

Šiuo metu jau 3.500 ūki
ninkauja. Dar yra virš 
10,000 pareiškimų žemei 
gauti... Šiuo metu vid. ūkio 
dydis - 18,7 ha. Jie svyruoja 
tarp 10 ir 30 ha. Ateityje ž.ū. 
dydis nebus ribojamas 30 
ha... Toks ūkis neduos pa
kankamai pelno valstybei.

Sąjungos pirmininko pa
klaustas, kokios paramos 
jiems labai reiktų - neabejo
damas atsakė, kad labai 
trūksta literatūros. Manau, 
kad Amerikos lietuviai tą 
spragą galėtų lengvai užpil
dyti.

Asmeniškai buvau pra
šęs aplankyti mano žmonos 
a.a. Nastutės Eidukevičiūtės 
gimtinę Obelupiuose, kur 
nepriklausomos Lietuvos 
metais ten buvo vienas iš 
pavyzdingiausių ūkių. Ką 
ten radai?

Prof. V. Kučinsko lydi
mas nuvykau į Obclupius. 
Profesorius gerai pažįsta apy 
linkę, tad tuoj susiradom Ei
dukevičių ūkyje dirbusį žmo
gų, kuris mus nuvežė į tą vie
tovę, kur buvo Nastutės tėvų 
ūkis. Deja, ten radome tik 
suartus laukus (nuotrauką 
pridedu.) Ūkis prijungtas 
prie kitų ir padarytas valsty
biniu. Viduje nebuvau, bet iš 
lauko atrodė, kad trobesiai 
gerai prižiūrimi.

- Tas ūkis rubežiavosi 
su Kumečių buvusiu val
stybiniu ūkiu, turinčiu virš 
200 ha. Ar prie to ūkio, ka
dangi jis yra nuo Vilka
viškio miesto už 5 km., abu 
sujungus susidarytų apie 
300 ha., ir turbūt, gerai 
ūkininkaujant šis aprūpintų 

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

Bandoma išjudinti Vilnijos 
lietuvius

Vilniaus krašto lietuvių suvažiavimas, kurį rengia Lie
tuvių Kultūros Fondas ir Vilniaus Draugija, įvyks Vilniuje, 
buvusioje Vytauto Didžiojo gimnazijoje š.m.birželio 1-3 die
nomis.

Tuo suvažiavimu norima vilniečius išjudinti patrioti
niams darbams ir atsverti priešiškas pastangas, kurios siekia 
dar labiau nutautinti to krašto žmones.

Visi Vilniaus krašto lietuviai pripažįsta, kad jei tuo rei
kalu, tariamoji Lietuvos valdžia, kuri siekė tik komunistinės 
pergalės, būtų rūpinėsi ir lietuvybės reikalais, tokių bėdų 
/linijoje dabar neturėtume.

Dar ir dabar Vilniaus krašte, kai kas teigia, kad lenkiškų 
mokyklų yra daugiau, negu jų buvo Lenkijos okupacijos 
metais.

• LIETUVOS UŽSIENIO REIKALŲ ministeris Algirdas 
Saudargas, Lietuvoje vėl padidėjus sovietinės kariuomenės 
sauvaliavimui ir visokiems gąsdinimo veiksmams, į Lietuvą 
dar negrįžta. Kaip žinia, jei kas blogo atsitiktų su Lietuvos 
vyriausybe ir parlamentu, jam pavesta sudaryti egzilinę Lie
tuvos vyriausybę užsienyje. Šiuo metu jis lankosi Europos 
Siaurės valstybėse.

• PRAĖJUSIAIS METAIS iš Sovietų sąjungos komunis
tų partijos išstojo arba tik nebemoka nario mokesčio 4 mili
jonai narių. Tai sudaro, kad partiją paliko ar palieka virš 
21% narių. Jų pačių žiniomis partijoje buvo 19 milijonų na
rių, o dabar likę tik 15 milijonų.

• UŽDARAM PARLAMENTO posėdyje jau antrą kartą 
svarstoma Algirdo Šimėno, trumpą laiką buvusio min. 
pirm., taip pat ir trumpą laiką dingusio, bylą. Ir šį kartą 
sprendimas dar nepadarytas.

Kada jis buvo dingęs, Lietuvoje buvo nuogastaujama, 
kad gali būti pagrobtas ar dėl saugumo iš darbo pasitraukęs 
ir pasislėpęs. Tada Lietuvoje buvo puolamas TV bokštas, 
parlamento rūmai ir kiti svarbūs pastatai.

• AUKŠČIAUSIOS TARYBOS pirmininkui Vytautui 
Landsbergiui, Norvegijos žmonių taikos premija buvo įteik
ta Vilniuje, Parlamento rūmuose kovo 11d. Ją įteikė Oslo 
universiteto rektorius. Premijos dydis 475.000 JAV dolerių.

I įteikimo iškilmes iš daugelio kraštų buvo susirinkę reti 
svečiai ir premijos gavėją pasveikino. Premijos pinigai, kaip 
pranešama, bus skirti invalidumu sergantiems vaikams gy
dyti ir šelpti.

• VILNIAUS TV BOKŠTĄ kuris dabar užterštas nuo
dingom medžiagom ir sunkiai apgadintas, iš kitų kraštų bu
vo atvykusi specialistų komisija, kuri norėjo nustatyti tikrą 
esamą būklę. Deja, komisija į TV bokštą nebuvo įleista. TV 
bokštą saugoja karinis dalinys.

• I LIETUVĄ iš Sovietų Sąjungos jau atvyko 4 atstovai, 
kurie seks kovo 17 d. vykstantį referendumą. Jų pirmi pa
reiškimai lyg rodytų, kad jie nori būti teisingais stebėtojais. 
Vykdami į Lietuvą jie buvo Maskvoje susitikę su mūsų at
stovu Egidijum Bičkausku ir rinkosi bendrinių žinių.

• REFERENDUMAS Lietuvoje bus kelias dienas. Iš visų 
surinktų žinių atrodo, kad norintieji Garbočiovui padėti, ga
lės kelis kartus balsuoti. O pagaliau, sakoma, kad nesvarbu 
kiek kartų bus balsuojama, nes duomenys bus paskelbti 
tokie, kokių reikėsią.

• PAGAL BRONIAUS KUZMICKO teigimą, Lietuvoje 
vėl bus bandoma nuversti teisėtą Lietuvos vyriausybę. Tik,

esą nebus vykdomi šaudymai ir žudymai. Pateisinimui bus 
naudojami pranešimai, kad Lietuvoje tarp gyventojų esąs 
didelis susiskaldymas, vieni kovoja prieš kitus, o komunistų 
partija populerėja ir labai tinka "tautą suvienyti". Kiek ji po
puliari, pažiūrėkit į šiandien skelbiamus procentus.

• POPULIARUMO tyrinėjimo institutas praneša, kad 
pirmoje vietoje pagal populiarumą eina Sąjūdis (28%), an
troje vietoje Darbo partija (19,3%), trečioje vietoje Socialde
mokratų partija (13%). Toliau eina Žalieji (7%), Nepriklau
somieji (6,19%) komunistai tik (1,4%) o jadinstvininkai dar 
mažiau (1/2%).

• ŠIAURĖS VALSTYBES, jas vertinant kiek gero daro, 
kad Lietuva išeitų į pilną nepriklausomybę, stovi tokioje 
eilėje: Islandija, Danija, Norvegija, Švedija ir Suomija.

• SUOMIJA, iš nepriklausomų valstybių yra arčiausia 
prie Lietuvos, ir normaliose sąlygose ji būtų stipriausia mū
sų gynėja. Bet po nepriklausomybės kovų ir Korelijos atplė- 
šimo, ji su Sovietija turi labai atsargiai politinius ir ūkinius 
reikalus tvarkyti. O paip pat atsargiai santykiauti su tomis 
respublikomis, kurios jau yra paskelbusios nepriklausomy- 
bę^r ruošiasi ją paskelbti.

• NERAMUMUS KELIANT, kelių dienų bėgyje, vėl 
sprogdinta nauja bomba Vilniaus miesto centre.

Vidaus kariuomenės keli sargybiniai, namo važiuojantį 
Parlamento atstovą Virgilijų Pikturną, išmetė iš automobilio,

Amerikos Lietuvių Bendruomenės ir Lietuvių Fondo 
vadovai džiaugiasi perkopę 5.000.000 dol. pagr. kapitalą. Iš k.: 
Lietuvių Fondo steigėjas ir JAV Krašto valdybos pirm. dr. Anta
nas Razma, LB Kultūros tarybos pirm. Dalia Kučėnienė, LF 
valdybos ir pelno sk. k-jos narė Marija Remienė, LF tarybos 
pirm. Povilas Kilius ir LB Krašto vald. vicepirm. ir soc. reikalų 
tarybos pirm. Birutė Jasaitienė. J. Tamulaičio nuotr.

LIETUVIU FONDO SUVAŽIAVIMUI 
ARTĖJANT

Lietuvybei išlaikyti paskirta 275.000 dol.
Antanas Juodvalkis

Lietuvių Fondo taryba, 
pirmininkaujama Povilo Ki
baus, visuotinį metinį narių 
suvažiavimą šaukia 1991 m. 
kovo 23 d. Jaunimo centre, 
Chicagoje. Pakvietimai LF 
nariams išsiuntinėti prieš mė
nesį laiko, kaip to reikalauja 
įstatų 16 straipsnis. Laiške 
nariai ras suvažiavimo dar
botvarkę, 1990 metų pajamų 
-išlaidų apyskaitą, įgaliojimo 
formą, įstatų pakeitimo pro
jektą ir kt. Visus narius pra
šome asmeniškai dalyvauti, o 
negalint atvykti, prašomi pa
sinaudoti įdėta įgaliojimo 
forma ir įgalioti suvažiavime 
dalyvaujantį kaimyną, drau
gą bei kitą LF narį arba tary
bos, valdybos bei kontrolės 
komisijos bet kurį narį. Jų 
sąrašas yra laiške. įgaliojimą 
perleisti trečiam asmeniui 
(per įgalioti) negalima.

Kai kurie L. Fondo na
riai gauna po kelis laiškus su 
ta pačia ingformacija ir prašo 
siųsti tik vieną laišką, kad su
mažintus darbą ir išlaidas. 
Tenka painformuoti, kad 
kompiuterinėje sistemoje, ku 
rią naudoja ir Lietuvių Fon
das, lengviau, greičiau ir pi
giau siųsti atskirus laiškus, 
nes paštas "bulkrate" mokestį 
apskaičiuoja pagal svorį, pa
tikrinęs keletą ar kelioliką 
laiškų. Jeigu tikrinant pasi
taikytų nevienodo svorio laiš 
kai, tai būtų sunku išsiaiškin
ti ir tektų mokėti už visą siun 
tą pagal daugiausia sveriantį 
laišką, o gal ir išviso neleistų 
naudotis taip vadinamu 

ieškojo nesamo ginklo ir apstumdė. Visiškai nekreipė dė
mesio, kad jis esąs parlamento narys.

Apie neramumus pranešama iš Tauragės ir kitų vieto
vių.

• IŠ MASKVOS I VILNIŲ yra atvykęs atominės energi
jos vadovas Vitalijus Karmelovas. Jis, dėl sustabdytos tre
čiojo bloko statybos, lankėsi pas min. pirm. Gediminą Vag
norių. Yra ženklų, kad Maskvai rūpi tą treti jį bloką arti
miausiu laiku statyti. Jis tyrinėja lietuvių reakciją.

• VILNIUJE, prie spaudos rūmų, kurie tebėra sovietinės 
kariuomenės užimti, esančioji aikštė pavadinta Andrejaus 
Sacharovo vardu. į aikštės atidarymą yra pakviesta Sacha
rovo našlė ir kiti Rusijos valdžios žmonės, kurie remia Lie
tuvos teisėtus nepriklausomybės reikalavimus.

"Bulk rate" lengvata. Gau
nantieji po du ar daugiau laiš 
kų, kurie atstovauja kitus 
šeimos narius ar įamžintuo
sius, prašomi nesirūpinti.

Lietuvių Fondo taryba, 
iš šių 1991 metų numatomo 
pelno, pavedė pelno skirsty
mo komisijai 275.000 dol. 
paremti išeivijos ir Lietuvos 
švietimo ir kultūrinę veiklą, 
o taip pat ir skirti stipendijas 
studijuojantiems lietuviams.

I pelno skirstymo komi
siją po tris narius skiria Lie
tuvių Fondo taryba ir JAV 
LB Krašto valdyba. Šiuo 
metu pelno skirstymo komi
siją sudaro - LF skirti nariai: 
Marija Remienė, Vytautas 
Kamantas, Daina Kojelytė ir 
antrininkė Ofelija Barškėty- 
tė, o JAV LB deleguoti: Pet
ras Kisielius, Arvydas Barz- 
dukas, Ramunė Lukienė ir 
antrininkė Aušrelė Liulevi- 
čienė. Komisijos nariai antri 
ninkai pavaduoja negalintį 
posėdyje dalyvauti narį. 
Svarstant paramai gauti pra
šymus, posėdžiuose ex-offi- 
cio dalyvauja tarybos ir val
dybos pirmininkai be balsa
vimo teisės.

Studentų stipendijoms 
rekomenduoti sudaroma pa
komisė iš jaunesniųjų tary
bos narių, dar prisimenančių 
studijų dienas ir geriau pažįs
tančių studentų gyvenimo są
lygas. Šiai pakomisei papras 
tai pirmininkauja pelno skirs
tymo komisijos pirmininkas- 
ė. Pakomisė turi tik pataria
mųjų galią, o galutinį spren

dimą daro pelno skirstymo 
komisija. Stipendijas ski
riant atsižvelgiama į studento 
pažangumą moksle, tėvų fi
nansinį pajėgumą bei studen
to aktyvumą lietuviškoje 
veikloje.

Kartais pasigirsta balsų, 
kodėl tam ar anam studentui 
nepaskirta stipendija, nors jis 
dalyvauja lietuviškoje veik
loje ir žinomas visuomenėje. 
Priekaištus darantieji nepasi
teirauja kodėl taip įvyko, o 
kaltina Lietuvių Fondą (net 
ne pelno skirstymo komisiją, 
susidedančią iš LF ir LB at
stovų). Pasiteiravus LF būs
tinėje, galima sužinoti gal tas 
ar anas studentas negavo sti
pendijos dėl to, kas neatitiko 
minėtiems trims reikalavi
mams: arba nedarė pažangos 
moksle, arba tėvų finansinis 
pajėgumas buvo didesnis, ar
ba kitos aplinkybės lėmė.

Pelno skirstymo komisi
jos darbas yra nedėkingas, 
reikalauja platesnio kultūri
nio požiūrio, gilesnio reikalų 
supratimo. Paramai ir sti
pendijoms prašymų gaunama 
net tris kartus didesnei su
mai, kaip tarybos leistoji su
ma. Tad būk žmogau išmin
tingas ir patenkink visus pra
šančiuosius! Reikia pasi
džiaugti, kad iki šiol netrūko 
kandidatų į pelno skirstymo 
komisiją, o už atliktą darbą iš 
vienų susilaukia padėkos, o 
iš kitų... Prašytojai turėtų bū 
ti atlaidūs, jei negauna prašo
mos paramos ir negalvotų, 
kad tik jo projektas yra pats 
vertingiausias ir svarbiausias. 
Komisija, turėdama visus 
prašymus, geriau mato, kurie 
projektai tuojau turėtų būti 
paremti, o kiti dar gali pa
laukti kitų metų paskirstymo, 
arba nerealūs ir atmestini.

Atskirai tenka sustoti 
prie 1990 metais Lietuvių 
Fondo narių suvažiavimo nu
tarimo: nejudomo kapitalo 
vieną milijoną dol. skirti ne
priklausomos Lietuvos kultū
riniams, švietimo ir jaunimo 
reikalams. Įstatuose toks at
vejis nebuvo numatytas, to
dėl tenka pakeisti įstatų 40 
paragrafą ir pritaikyti šių die
nų sąlygoms, nepažeidžiant 
LF steigėjų ir aukotojų va
lios. Po ilgesnio svarstymo, 
diskusijų ir pasiaiškinimų, 
taryba apsprendė, kad šiuo 
metu LF visą ar dalį pagrin
dinio kapitalo dar negalima 
Lietuvai perduoti, bet reikia 
būti pasiruošusiems. Reika
las yra labai jautrus ir apgal
votai turi būti vykdomas. Ne 
gali būti pamiršti išeivijos 
lietuvių švietimo, kultūros ir 
jaunimo riekalai, o taip pat 
reikia paremti ir atgimstan
čios Lietuvos veiklą. Šiuo 
metu abiem atvejais parama 
teikiama iš gaunamo pelno, 
paliekant pagrindinį kapitalą 
nepaliestą.

Dalyvaukime LF narių 
metiniame suvažiavime, sto
kime į Lietuvių Fondą.
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OSKARO V. MILAŠIAUS
PRANAŠYSTĖS

Vacys Kavaliūnas

Milašius, jo paties žo
džiais, - prančūžiškai rašan
tis lietuvių poetas. "Je suis 
un poete lithuanien de langue 
francaise", sako jis, 1919 me 
tais aplankęs savo gimtąjį 
kraštą.

Ir gyveno jis dviejose tė
vynėse - Prancūzijoje ir Lie
tuvoje, kurios jis niekad ne
užmiršo, kurios jis visą laiką 
ilgėjosi ir kurion savo dvasia 
dažnai sugrįždavo pagyventi 
"Praeities namuose" ir laimin 
game vaikystės pasaulyje.

Tačiau Milašius ne tiktai 
poetas. Jis ir filosofas meta
fizikas. Jis netilpo išorinio 
pasaulio erdvėje ir savo min
timi ir dvasia veržėsi už že
mės kelio ribų - į metafizi
nius plotus ir jo gelmes, ku
riose ieškojo tikrosios realy
bės - Dievo, kuriame jis 
"troško miegoti ir ilsėtis".

Jis ir aiškiaregis, savo vi 
zijose išvydęs ir pajutęs kito 
- ir kitokio - pasaulio plotus. 
Tai jis sako "Pažinimo gies
mėje" - (Cantique de la Con- 
naissance): "Tas, kuris matė, 
nustoja jausti ir mąstyti. Jis 
tegali tiktai aprašyti tai, ką 
yra matęs".

Pagaliau jis ir pranašas, 
turėjęs mistinį gamtos pasau
lio ir jo dvasios pajutimą. Ir, 
norint jį pažinti, sako Pierre 
Gamier, reikia pasiimti poeto 
lempą ir su ja nusileisti į gi
lią galeriją, vedančią prie Pa
slapties durų.

Ir tai, kas yra už tų Pas
lapties durų, Milašius stengia 
si atskleisti ir išaiškinti. Jis 
kasdien skaito Bibliją, kuri 
jam - Dievo telegrama žmo
gui. O ypač jį traukia Apo
kalipsė - paskutinioji Naujo
jo Testamento knyga, parašy 
ta šv. Jono evangelisto Pat
ino saloje, esančioje Graiki
jos Sporadų salyne.

Apokalipsė liečia giliai 
dramatiškus žmogaus žemės 
kelio ir jo likimo įvykius. Ir 
Milašius, juos aiškindamas ir 
"sprogus dviem pirmiesiem 
Apokalipsės anspaudam", 
skaudžiai pergyvena - suser
ga ir sėrga daugiau negu še
šias savaites.

Pagaliau po daugelio me 
tų įtempto darbo 1933 m. iš
eina "Dešifruotoji šv. Jono 
Apokalipsė" (L'Apocalypse 
de saint Jean dechiffree). Jos 
išvados baisios. Ir liečia jos 
daugiau negu dramatiškus 
mūsų laikus, kurių dvasia - 
egzistencinis žmogaus neri
mas, metafizinė vienatvė ir 

neišmatuojamas moralinis jo 
nugrimzdimas į purvo gel
mes - atsispindi ir literatūro
je, ir tapyboje, ir ypač realia
me gyvenime.

Po ilgų ir komplikuotų 
hebraiškų Biblijos kriptogra
mų (slaptų rašmenų) pakei
timų Milašius prieina išvadą, 
kad apokalipsinis karas sar
tojo žirgo, apie kurį kalba šv. 
Jono apreiškimas ir kuriam 
bus "duota galia atimti iš že
mės ramybę, kad žmonės vie 
ni kitus žudytų", bus lenkų 
-vokiečių karas (bent pra
džioje) ir prasidės 1933 m. 
arba ir kiek vėliau. O apla
mai apokalipsinių jėgų siau
timas prasidės 1933-1944 m. 
laikotarpyje.

"Dešifravimas hebraiškų 
Biblijos kriptogramų, - sako 
Milašius, - mums leido nu
statyti galutinį šešerių metų 
perijodą, kuris baigiasi 1944 
m. sausio mėn. ir kurio patys 
svarbiausieji įvykiai turi būti 
šie: visuotinis pasaulio gais
ras. Ameriką sunaikins ug
nis, Angliją - ugnis ir van
duo, Rusiją - nukritusi dalis 
mėnulio".

Apie apokalipsinių jėgų 
siautimą Milašius gana daž
nai kalba ir savo laiškuose, o 
ypač susirašinėdamas su Ar
gentinos poetu Lysandro Z. 
D. Galtier, vertusių jo raštus 
į ispanų kalbą.

"Mano brangus poete ir 
Bičiuli! - rašo Milašius 1934
m. birželio mėn. laiške: - "Sa 
vo dešifruotoje Apokalipsėje 
aš negalėjau pasakyti nei vie
nos tūkstantosios dalies to, 
kas man buvo atskleista. Vi
sa Biblija (aš ją skaitau heb- 
raiškai, atsiskleidė mano ran
kose. (...) Visa, ką aš prane
šiau, įvyks paraidžiui. Bet 
Jūsų kilnusis kraštas ir visa 
pietinė Amerika nenukentės, 
nežiūrint šiaurinės Amerikos 
katalizmo artumo. Taip pat 
ir Prancūzija mažai tenuken- 
tės nuo didžiosios katastro
fos, kuri ištiks Angliją. Gi 
Rusijai tikrai teks ketvirtada
lis mėnulio".

Po dvejerių metų Mila
šius ir vėl rašo tam pačiam 
poetui: "Aš neturiu jokio pa
grindo slėpti tiesą - ar bent 
tai, kas man atrodo tiesa - 
nuo pietinės Amerikos ir Is
panijos draugų. Visiškai prie 
šingai. Ir šiaurės amerikie
čiai, ir anglai, ir rusai tema
nys, ką jie norės: aš niekieno 
nesu priešas, aš nieko neišra- 
dau, aš nepranašauju. Aš te-

Lietuvos Valstybinės Operos solistai - Virgilijus Noreika ir 
Irena Milkevičiūtė "Traviata" operoje.

aiškinu naujuoju metodu se
nas daugelio tūkstančių metų 
pranašystes.

O 1939 m„ prieš praside 
dant karui, Milašius kalbėjo 
savo draugam: "Aš jums neat 
skleisiu, kas netrukus įvyks, 
nes jums tai būtų per daug 
skaudu."

Atrodo tačiau, kad ne vi
si tikėjo tai įvyksiant, ką Mi
lašius savo "Dešifruotoje 
Apokalipsėje" atskleidė.

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
OPEROS SOLISTUS 

PASITINKANT
Juozas Žygas

Su drebančiomis širdi
mis laukiame jų atvykstant iš 
Vilniaus. Tikimės, kad para
šiutininkų siautėjimas jų iš
vykimo gal nesutrukdys. Jie 
atvyksta dalyvauti Muzikos 
šventėje ir tuo pačiu Chica
gos Lietuvių operos pastaty
muose. Kadangi šiemet ope
ra įeina į Muzikos šventės 
apimtį. Numatytoji Muzikos 
šventė buvo rengiama 
džiaugsmo ženkle, bet po 
Vilniuje įvykdytų skerdynių 
ir "žudomųjų dalinių" siautė
jimo, ji vyks tautinio susi
kaupimo ženkle.

Kadangi solistai turi da
lyvauti operos repeticijose, 
tad jie atvyksta į Chicagą žy
miai anksčiau. Tad ta proga 
Lietuvių fondas nori sudaryti 
sąlygas ir tai visuomenės da
liai, kuri negalės operos pa
statymuose dalyvauti, ir juos 
išgirsti. Jų koncertai yra nu
matomi šia tvarka... Bostone 

"Mes žinome, - sako jis, - 
kad šis mūsų šauksmas ne
bus išgirstas".

O jis gūdus, kaip sukre
čiančiai gūdus ir Apokalipsės 
žmogaus šauksmas, kurį jos 
autorius išgirdo antgamtinėse 
mistinėse savo vizijose: 
"Kaip ilgai, Viešpatie tikrasis 
ir šventasis, neteisi ir neker
šysi už mūsų kraują tiem, ku
rie žemėje gyvena?

- balandžio 7 d.: Baltimorėje
- balandžio 14 d.; St. Peters
burge - balandžio 17d.; Los 
Angeles - balandžio 21 d.; 
Chicagoje - balandžio 27 d.; 
Detroite - balandžio 28 d.; 
Clevelande - gegužės 5 d.

Beje, o kas tuose koncer
tuose programą atliks, tai iki 
šiol nė nepaminėjau. Neno
rėjau iš karto paslapties ati
dengti. Tokią paslaptį sunku 
išlaikyti, kadangi dalyvauja 
Lietuvos operos ir muzikinės 
žvaigždės. Programoje daly
vauja: sol. Virgilijus Noreika
- tenoras, Irena Milkevičiūtė
- sopranas ir pianistė Graži
na Ručyte-Landsbergienė. 
Programoje bus: solo ir due
tai akompanuojami Gražinos 
Landsbergienės, taip pat for
tepijonu jį atliks M. K. Čiur
lionio preliudą.

Visi yra labai aukšto ly
gio menininkai, beveik nebe
reikėtų apie juos nė rašyti. 

Bet, kadangi Marija Reinie
nė, šių koncertų rengėja, pra
šė parašyti, tad jaučiu parei
gą. Nebūdamas muzikos kri
tiku nesiremsiu savais pojū
čiais ir sentimentais, bet tik 
perduosiu tai, ką spaudoje ra
šė muzikos kritikai. "V. No
reikos pagrindinis herojus - 
giliai tragiškas, skleidžiantis 
neviltį ir rūstį... reikia pasa
kyti, kad tokio lygio tenorus 
Lenkijos scenose sutinkame 
labai retai (ZYCIE WAR- 
SZAWY - WARSZAWA)".

"...Vis dėlto dar tebėra 
tenorų! Virgilijus Noreika 
dainavo hercogą Verdi ope
roje "Rigoletto" VDR Val
stybinėje operoje ir buvo ap
dovanotas audringomis ova
cijomis. Nuostabiai gražus 
balsas - grynas ir taurus plie
nas, be to, lankstus ir puikiai 
moduliuotas, žėrintis ir di
delis. Dar to negana: - Jis 
labai gabus aktorius". "DER 
MORGEN". BERLIN.

Irena Milkevičiūtė, so
pranas. Jau mums yra žino
ma, teko su ja susipažinti ir 
girdėti, kuomet 1989 m. ji da 
lyvavo Chicagos Lietuvių 
operos "Trubadūro" pastaty
me, kur ji dainavo Leonoros 
rolę. Ji yra gimusi 1947 m. 
Kaune. 1967 m. Kaune bai
gė J. Gruodžio aukštesnio
sios muzikos mokyklos kank 
lių klasę. Vėliau ji pasuko 
kita linkme ir 1976 m. baigė 
konservatorijoje dainavimo 
klasę. Turėdama didelį ta
lentą ji ėmė sparčiai skleistis. 
1977 m. laimėjo I-mąją vietą 
Čaikovskio tarptautiniame 
konkurse Maskvoje. 1978- 
79 m. ji jau Milano La Scala 
teatre, kur paruošė Madama 
Butterfly, Mimi partiją ir Vio 
lėtos Verdi Traviatoje.

Lietuvos operoje ji atlie
ka pagrindines soprano par
tijas visoje eilėje operų. Pa
minėsime tik keletą iš jų: "Pi 
lėnus", "Traviatą", "Don Car- 
lo", "Otelio", "Carmen", "Ma 
dama Butterfly" ir visoje ei
lėje kitų. Sunku būtų visas 
išvardinti. Išskirtinai tenka 
paminėti "Normą", kurioje ji 
triumfuoja. Tai yra viena iš 
sunkiausių partijų operos li
teratūroje. Ji nėra naujokė 
didžiosiose pasaulio scenose.

Neušmirštamus įspū
džius yra palikusi ne tik Ry
tų, bet ir Vakarų operiniuose 
pastatymuose ir susilaukusi 
šiltų kritikos įvertinimų. 
Apie ją yra taip rašoma: "Ire
na Milkevičiūtė yra labai 
aukšto vokalinio meistrišku
mo dainininkė; didelės apim
ties ir galingas jos balsas vie
nodai gerai skamba visuose 
registruose". Po Chicagos 
Lietuvių operos pastatyto 

(Nukelta į 6 pusi.)
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KAUNU ODl
Stasė Maurukienė

Šią vasarą sueina pusė šimto metų nuo 1941 metų bai
siojo birželio dienų, kai bolševikai pradėjo masiniai vykdyti 
lietuvių tautos genocidą, trėmimus t Sibirą. Tiesa, Sibiras 
mūsų tautai pažįstamas ir iš devyniolikto amžiaus - ten Juk 
kalėjo ir daugelis galvas paguldė po 1831, 1863 metų su 
kilimų, o spaudos draudimo metu - už lietuviškas knygas.

Šiame numeiyje DIRVA pradeda spausdinti marijampo- 
lietės Stasės Maurukienės atsiminimus iš Sibiro tremties. 
Aurtorė su vaikais tremtyje praleido 15 metu. 1941 metais 
trėmimo t Sibirą metu jos vyras, buvęs marijampolės miesto 
burmistras. Jau beveik metus kalėjo Marijampolės kalėjime. 
Antrosios okupacijos metu jis tremties taip pat neišvengė.

Šiuo metu autorė yra 84 metų amžiaus, nežiūrint var
gų, kančių ir metų amžiaus naštos, autorė išliko tvirto būdo, 
yra raštinga, inteligentė moteris. Jos rankraščio redakcija 
netaisė.

Atsiminimus iliustruojame R. Urbakavičiaus 1989 m. 
nuotraukomis, darytomis lietuvių ekspedicijos l Sibirą metu, 
kai buvo ieškomi ir t Lietuvą grąžinami tremtinių palaikai.

Redakcija

Sušilti, tik sušilti...
Dar neatgavus prarasto žado... 
Viešpatie! Kokia sunki dalia 
Yra atmintis!

Galgi šiandien mūsų širdys ne tokios - 
Nemokame skausmu pasidalyti.
Išsekinti buvome lig paskutinio 
Kraujo lašo,
Nukryžiuoti, vainikuoti erškėčiais.
Ir nežinome - už ką?

Joana Saukevičiūtė - Butkevičienė

1940-ieji... Mačiau, kaip pravažiavo nuo Kauno 
Vilkaviškio link keli juodi automobiliai. Žmonės su
prato - traukiasi l Vakarus prezidentas A. Smetona ir 
visa valdžia. Darėsi baisu. Kas bus su mumis - liku
sia tauta?..

Kitą rytą ta pačia kryptimi prašyglavo ir 9-tas pės
tininkų pulkas. Mano vyras, Juozas Maurukas, Mari
jampolės miesto burmistras, buvo išvykęs l pabaltijo 
miestų burmistrų suvažiavimą Estijoje. Už poros die
nų sugrįžo ir buvo atleistas iš pareigu. Liepos mėn. 
12 d. atėjo trys saugumo pareigūnai, milicininkas ir 
jaunas žydukas. Darė kratą, kažko ieškojo. Žydukas 
vis stengėsi koki brangesni daiktą nugriebti, bet aš 
nedaviau.

Vyrui nedelsiant liepė rengtis. Pasiimti nieko ne
davė ir išvedė. Verkdama palydėjau iki vartelių, o ma
no tėvelis savo žentą dar tolokai lydėjo. Sugrįžęs pa-

Jieško kapo likučių 1989 m. Sibire, Tit - Ary apylinkėje.
R. Urbakavičiaus nuotr.

Surasti kapo likučiai 1989 m. Sibire, Tit-Ary apylinkėje.
R. Urbakavičiaus nuotr.

sakė, kad nuvedė kalėjimo pusėn. Nuo to laiko praėjo 
ištisi 14 metų kai aš ji vėl pamačiau 1954 metais. Kol 
buvo patalpintas Marijampolės kalėjime nei karto ne
prileido pasimatyti. Net ką nors perduoti. Ypač žiau
rus ir negailestingas buvo tuometinis saugumo virši
ninkas Petrikas. Netrukus JI rado negyvą, matyt pa
springo nekaltų žmonių krauju ir ašaromis. O vyrą be 
teismo nuosprendžio išlaikė iki pat 1941 m. birželio 
mėn. 22 d.

Suėmus vyrą prasidėjo mano vargai ir bėdos. Li
kau su trimis mažamečiais vaikais. Tuoj po vyro suė
mimo atėjo keli milicininkai, liepė palikti visus daiktus 
ir su valkais išsinešdinti iš savo namų. Kur? Kur no
ri...nes namas reikalingas saugumo pareigūnui, rusui 
Učitelevul apsigyventi. Dar "nuramino" - vyras nebe
grįš, jokių daiktų neprireiks. Čia norisi pacituoti Si
gito Gedos minti; "Mes atimsime iš tavęs tavo stogą 
viršum galvos, mes atimsime iš tavęs tavo žemę ir tavo 
moterį, tavo vaikus... Mes išsidalysime tavo daiktus, 
kas tau, tavo tėvams ir tavo protėviams priklausė, bet 
už tai tu būsi "laimingas". Taip veikė griaunanti maši
na, varoma absurdiškos ideologijos.

Išvaryta iš savo namų prisiglaudžiau pas tėvus 
Krosnoje. Rudeni pradėjau mokytojauti. Mano laimei 
atsirado laisva mokytojos vieta pradžios mokykloje. 
Atsidarius suaugusiųjų kursams mane paskyrė jiems 
vadovauti, nes mokėjau rusų kalbą.

Ir štai - 1941 m. birželio mėn. 14 d. Tą baisią nak 
tl l tėvų namą Krosnoje įsiveržė du ginkluoti kareiviai 
ir vienas civilis - mano mokinys. Kratė, vertė daiktus, 
kažko ieškojo, pažadino ir išgąsdino vaikus, tėveli (ma
ma tuo metu svečiavosi Vilniuje). Nieko neradę liepė 
per pusę valandos susiruošti ir mane su trimis vaikais 
(12, 9 ir 5 metų amžiaus) patalpinę l sunkvežimi išvežė 
Kalvarijos geležinkelio stotin. Ten jau kraupiai džerk- 
šėjo gyvuliniai vagonai, nekantriai laukiantys "kelei
vių". Tuomet dar nežinojome, kad tai žmonių naikini
mo pradžia, kurios apogėjus bus Sibire.

Iš Šeštokų pradžios mokyklos atvežė mokytoją 
Šmulkštį su žmona, dviem 13 ir 9 metų amžiaus duk
rom bei internuotų lenkų karininkų būrį.

Sesuo ir tėvelis, sužinoję kur esame, atvežė l Kal
variją šiek tiek patalynės, vaikams drabužėlių ir mais
to. Tuomet naktį aš nespėjau susivokti ką paimti... 
Tėvelis vos išsiprašė sargybos perduoti mums atvežtus 
daiktus. Jis, senas mokytojas, pensininkas, norėjo 
prieiti arčiau pažiūrėti t savo anūkus, bet kareivių bu
vo negailestingai apstumdytas. Iš Susijaudinimo net 
pamiršo perduoti pinigų, kuriuos įdavė sesuo, Lazdijų 
pradžios mokyklos mokytoja. Tada aš juos mačiau 
paskutini kartą. Tėvelis mirė 1948 m., o sesuo, bijo
dama susilaukti mūsų likimo, emigravo l Ameriką.

Per kratą iš namų saugumo pareigūnai buvo pa
ėmę visus šeimos albumus su nuotraukom. Tai mato
mai turėjo būti kaltinamoji medžiaga, nes buvo daug 
karininkų nuotraukų, tarp Jų "Dariaus ir Girėno" al
bumas. Matyt neradę nieko kompromituojančio, atne
šė l vagoną ir liepė pasiimti. Taip mūsų tautos didvy
riai, jos pasididžiavimas, buvo kartu su visais ištremti 
l Sibirą ir išbuvo ten su mumis visus 15 metų. Su
prantama, tenai būtume "pravalgę" ir Juos, bet Jie ne
turėjo paklausos. Todėl išliko ir dabar eksponuojami 
V. Burinsko "Dariaus ir Girėno" muziejuje. Kas žino, 
gal būt čia, iš visų pusių apsuptoj ir trypto) Lietuvėlėje 
jie būtų pražuvę, sunaikinti kaip "liaudies priešai".

Būnant Kalvarijoje pro spygliuotom vielom užpintą 
langą pamačiau, kaip atvykus keleiviniam traukiniui 
žmonės skirstėsi laisvai ir nepriklausomai. O man tuo 
tarpu atrodė, kad iš skausmo širdis pllš. Tai buvo 
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OPEROS 
SOLISTUS 

PASITINKANT 
"Trubadūro" spektaklio buvo 
taip rašoma. "Atrodė, lyg 
nuostabioji viešnia iš Vil
niaus, šalia didžiulio savo pa 
čios įnašo į spektaklio trium
fą, būtų įkvėpusi ir visas ki
tas kolektyvo pajėgas atiduo
ti maksimumą to, ką kiekvie
na turėjo. Sakoma - pavyz
dys uždega. Taip, tiesa: tą 
vakarą visa mūsų operininkų 
trupė degė, kaip retai kada, 
karštu mūzos kvapu "Drau
gas 1989 m. gegužės mėn. 
6d.)".

Įvairių, labai teigamų 
pasisakymų, turiu visą pluoš
tą, bet ar apsimoka "sviestą 
sviestuoti". Kurie koncer
tuose dalyvaus, tai patys ga
lės tuo įsitikinti. Gaila, kad 
neturiu informacinės medžia
gos liečiančios Gražinos 
Landsbergienės muzikinius 
atsiekimus. Kuomet lankėsi 
Amerikoje, tai privačiai teko 
juos abu išgirsti. Kultūrinin
kai, kurie lankosi iš Lietu
vos, ją labai teigiamai įverti
na. Koncertai žada būti labai 
aukšto lygio, tad niekas netu
rėtų praleisti šios progos, bet 
dalyvauti ir jais pasidžiaugti. 
Dabar telieka tik nykščius 
suspaudus laikyti ir laukti, 
kad jie laimingai atvyktų!

-KARAS BRAUKIA 
KRUVINĄ AŠ ARĄ-

Tai Algirdo Gustaičio 
dienoraštis apie pabėgimą iš 
Lietuvos per Vokietiją iki 
D.P. stovyklos Hanau.

Aprašo lagerio gyveni
mą, čiurlioniečius, įvairius 
koncertus, vaidinimus, spor
to rungtynes.

Suriša svarbius pasaulio 
įvykius su pabėgėlių kasdie
niniu gyvenimu.

Gausiai iliustruotas, 941 
psl. Kaina $30.00 & pašto iš
laidos.
Devenių Kultūrinis Fondas 

P.O. Box 10782
St. Petersburg, Fl. 33733
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PO TRIJŲ MĖNESIŲ...
Vilkaviškio miestą reikalin
giausiais maisto produktais 
ir gerai verstųsi?

- Be abejonės. Ten labai 
geros žemės ir pažangūs žmo 
nės... Priedo, jų geografinė 
padėtis labai tiktų daržovių ir 
pieno ūkiui. Tačiau dabarti
nis įstatymas leis tokius 
ūkius valdyti tik tiems, kurie 
gyvens Lietuvoje ir išimtinai 
versisi žemės ūkiu.

- Tuo metu, kai buvai 
Lietuvoje, įvyko ir tos so
vietų kariuomenės, sausio 
11 -13 Vilniuje vykusios 
skerdynės. Kaip žmonės 
reagavo ne tik Vilniuje, bet 
ir tolimesnėse Lietuvos 
vietose?

- Apie sausio kruvinąjį 
sekmadienį žino ne tik užsie
nio lietuviai, bet taip pat ir 
Vakarų pasaulis. Aš trumpai 
papasakosiu tai, ką aš paty
riau... Sausio 12 desantinin
kai užėmė Krašto apsaugos 
departamentą ir jo vadovybės 
būstinę bei Spaudos rūmus. 
Mes su kolega Mišeikių vy
kome prie Spaudos rūmų, bet 
privažiuoti nebegalėjome, 
nes kelius užplūdo minia 
žmonių.

Sausio 13-tąją 2:20 vai. 
ryto, po valandą trūkusio 
pasi priešinimo buvo užimtas 
TV bokštas ir Respublikos 
TV pastatas, užblokuotas 
ELTOS telefaksas... "NA
CIONALINIS GYNIMO K- 
TAS paskelbė komendanto 
valandą nuo 22 iki 6 vai. 
ryto, draudžiamos demons
tracijos, spausdinimo ir ko
pijavimo priemonės. A.T. 
deputatams iki 16 vai. įsaky
ta apleisti Aukščiausiosios 
Tarybos rūmus.

Spaudos rūmų užėmi
mas, tai noras padaryti galą 
laisvai ir nepriklausomai 
spaudai. Tačiau Lietuvos 
žurnalistai taip lengvai ne
manė pasiduoti ir 13 laikraš
čių sutartinai išleido "Laisvą 
Lietuvą" lietuvių, rusų ir len
kų kalbomis...

Spaudos Rūmai buvo 
užimti visai netikėtai. Juos 
saugojo tik apie 60 žmonių. 
Bandymas sustabdyti šarvuo
tus kareivius vandens čiurkš
lėmis baigėsi tuo, kad vieną 
rūmų gynėją su šautine žaiz
da galvoje išvežė Antakalnio 
klinikon. Sausio 13-toji - 
Kruvinasis Sekmadienis. Pa
sinaudodami šaunamais gink 
lais ir sprogmenimis, tašky
dami kraują, sužvėrėję desan 
tininkai užėmė TV Respubli
kos k-tą ir Lietuvos telecen- 
trą Vilniuje. Buvo daug žu
vusių ir sužeistų. Buvo mu
šami, spardomi, šaudomi, ma 
šinų ratais, ir tankų vikšrais 
traiškomi jauni ir seni, vaikai 
ir suaugę, moterys ir vyrai.

Tą naktį buvau prie pat 
TV rūmų Konarskio gatvės 
antroje pusėje, skersai prieš 
rūmus. Mano dukterėčios 

butas buvo kiemo pusėje, to
dėl langai išliko sveiki. Tuo
se neužmirštamos nakties 
įvykiuose aktyviai dalyvavo 
abi mano dukterėčios - glo
bojo reporterius, slėpė jų vi
deo kameras ir juostavaizdes.

- Ką galėtum pasakyti 
ir apie Lietuvos vadovybę - 
parlamento ir vyriausybės 
darbą po K Prunskienės iš 
vyriausybės iškritimo? Juk 
visą laiką sukinėjais Vil
niuje ir iš arti tuos darbus 
galėjai sekti?

- Sausio įvykiai Vilniuje 
nepaprastai konsolidavo, su
vienijo tautą. Abejingų bru
taliems sovietų kariuomenės 
veiksmams nebuvo ne tik lie
tuvių tarpe, bet ir tarp kita
taučių. Visa Lietuva pakilo 
ginti savo nepriklausomybės, 
ginti be ginklo, ginti savo kū 
nais. Visi Lietuvos kraštai ir 
rajonai siuntė savo pasiunti
nius budėti ištisomis paromis 
prie AT nlmų. Sovietai, ko
munistai nesitikėjo tokio pa
sipriešinimo, kuris neleido 
jiems iki galo įvykdyti savo 
plano - nuversti teisėtai iš
rinktą Lietuvos Aukščiausią
ją Tarybą.

Sausio įvykiai pažadino 
iki tol buvusį pasyvų jauni
mą, studentiją. Ši visuome
nės dalis buvo labai neaktyvi 
rinkimų į AT metu, dalyvavo 
tik 20% studentijos. Dabar 
visai kitoks vaizdas - apklau 
soje vasario 9-tą dalyvavo 
beveik 100% studentų.

Pasitvirtino liaudies iš
mintis, kad nėra to blogo, ku
ris neišeitų į gerą. Lietuvos 
žmonės balsavo vieningai ir 
vienareikšmiai - už nepri
klausomą, demokratinę Lie
tuvos valstybę.

Naujoji Lietuvos vyriau
sybė dar yra formavimosi sta 
dijaj. Ilgokai užsitęsė ši sta
dija. Gal dėl to pastebimas 
jos nepakankamas veiklu
mas. Blogiausia, kad K. 
Prunskienės ir dabartinė vy
riausybė neišsprendė vieno iš 
svarbiausių šiuo metu užda
vinio - neišsiaiškino sąjungi
nės priklausomybės įmonių 
statuso ir santykio su Lietu
vos Respublika. Šios įmonės 
gamina didelį kiekį Lietuvai 
beveik nereikalingos produk
cijos, naudodamos mūsų 
energetinius, žaliavinius iš
teklius, perkraudamos ir 
šiaip dūstančią miestų infra
struktūrą. Šiose įmonėse dir
ba didžiausias kitataučių pro
centas, jose veikia jedinstvi- 
ninkų, komunistų židiniai, jo 
se kurstoma neapykanta ne
priklausomai Lietuvai.

Antroji vyriausybės ne
išspręsta problema - nėra 
ekonomiškai pagrįstos kainų 
bei mokesčių politikos. Jei 
šios problemos vyriausybė 
neišspręs artimiausių 2-3 
mėn laikotarpyje, ji bus pri
versta atsistatydinti. Dabar

tinė mokesčių sistema nes
katina gamybos, reiškia žlug
do ekonomiką. Bendras vy
riausybės ir parlamento dar
bo trūkumas - naujų valdy
mo struktūrų "gimdymas". 
Valdininkų Lietuvoje spar
čiai daugėja ir jų apetitai, o 
kompetencijos labai dar 
trūksta.

Parlamentas paskutiniu 
metu labiau orientuojasi į 
darbą komisijose. Gal tai 
teisinga politika - į plenata- 
ririį posėdį atsinešti gerai pa
ruoštus, išdiskutuotus klausi
mus. Deja, to plenariniuose 
posėdžiuose dar nesijaučia. 
Dar daug tuščiažodžiavimo, 
beprasmių ginčų. Dėl to ir 
parlamento darbas nėra toks 
efektyvus, kaip norėtųsi. Vis 
dar nesudaroma pirmenybės 
programa, todėl į dienotvar
kę prasminga antraeiliai, ne
skubūs klausimai. Tačiau 
parlamentas palaipsniui įgyja 
profesionalumo bruožų, bet 
iki tikro profesionalumo dar 
tolokai.

Išskirtinai norėčiau pa
brėžti AT pirmininko V. 
Landsbergio veiklą po sausio 
11-tosios. Ji nepaprastai 
puiki. Linkėtina, kad ji tokia 
ir išliktų iki visiškos Lietu
vos nepriklausomybės atga
vimo.

- Ačiū už įdomų pokal
bi. Jaučiu, kad skaitytojai 
dar paklaustų: kelinta kelio
nė dabar buvo į Lietuvą ir 
kiek iš viso jose praleidai 
laiko?

- - Šioji kelionė buvo sep
tinta. Per tas keliones Lietu
voje buvau beveik dvejus 
metus. B.G.

PIRKDAMI 
AR PARDUODAMI 

NAMUS FLORIDOJE 
Ft. Lauderdale ir kitose 

Atlanto apylinkėse, kreipki
tės pas EDMUNDĄ CAPĄ, 
Century 21 - Choice Realty. 
Tol. (305) 943-0946 arba 
1-800-462-3028.

(Bus daugiau)
Sfaitylijt ir pfatinfcįt

2? IĄ

Tundros smėlio apnešti mūsų brolių kapai 1989 m. Tit-Ary aplylinkėje, Sibire. 
R. Urbakavičiaus nuotr.

KALNU ODSIEM
dvasinė krizė. Tačiau mintis, kad reikia saugoti vai
kus neleido man išprotėti.

Vieną rytą traukinys pajudėjo ir netrukus atsira
dome Marijampolės geležinkelio stotyje. Pamačiau il
giausią ešeloną, pilną prigrūstą žmonių, apstatytą ka
reivių su žaliom kepurėm. Perone grūdosi, spraudėsi 
minia žmonių, norėdami šį tą perduoti nelaimingie
siems. Tačiau kareiviai stumdė šalin, neprilelsdami 
prie vagonų. Girdėjosi verksmas, dejonės, vaikų klyks 
mas... Lyg per pasaulio pabaigą. O vos per keliasde
šimt žingsnių, tik per aikštę matėsi mano namas, ku
riame dar taip neseniai patyriau šeimyninio gyvenimo 
pilnatvę. O dabar, tukdamas svetimo triūsu, sutrypęs 
žmogaus orumą, viešpatavo Stalino statytinis Učltele- 
vas ir panašūs į j t Žmogus rauda tyliai. Pajudėjus 
ešelonui, suskambo Marijampolės bažnyčios varpai...

Naujoji Vilnia... Pradėjo skirti šeimas, kurios dar 
buvo išlikę. Vyrus vedė iš vagonų. Išvedė mokytoją J. 
Šmulkštį, tą būrį internuotų lenkų karininkų. Atsira
dus erdvei vagone, patalpino buvusio Apygardos teis
mo pirmininko žmoną J. Skrinskienę, Igliškėlių moky
toją Tūrūtienę su 5-ių metų dukra, mokytoją Šlekį J. 
su trimis vaikais ir pačia, belaukiančia ketvirto kū
dikio.

Pervažiavus Baltarusijos sieną, Oršoj, leido pasi
vaikščioti perone. Pamačiau daug pažįstamų mokyto
jų - tų "liaudies priešų", kurie ankštose mokyklose 
kvėpavo "liaudies oru". Už ką? Gal, kad 10 tūkstan
čių mokytojų suvažiavime Kaune sporto halėje sugie
dojo Lietuvos Himną? O gal, kad daugelis buvo Šaulių 
organizacijos nariai? Tarp pažįstamų pamačiau moky
toją iš Kauno Kviklienę - švietimo ministerijos depar
tamento direktoriaus žmoną. Stotyse, lydimos karei
vių, eidavome atsinešti maisto davinio - sriubos su 
"priedais" ir duonos.

Moterys, vyrai, vaikai čia pat, vagone, atsitvėrę 
kampą skudurais, atlikinėjome gamtinius reikalus. 
Paskui per padarytą skylę viską pylėme lauk. Pradėjo 
rastis utėlės. Nuo Jų įkandimų vaikai nusidraskydavo 
iki kraujo. Apie prausimąsi, skalbimą nebuvo net kal
bos.

Kartą staigiai stabdant traukinį mažoji nukrito 
nuo viršutinių narų ir stipriai susižeidė. Kelionė pa
sidarė dar sunkesnė, tiek fiziškai, tiek moraliai.

Taip kelionė link Sibiro tęsėsi kokią porą savaičių. 
Galų gale privažiavome Bijsko miestą Altajaus krašte. 
Sutiko saugumiečiai su šunimis. Visiems liepė išlipti 
iš vagonų. "Zdes budėt vaša novaja Rodina" -(Čia bus 
nauja jūsų tėvynė) -pranešė. Prasidėjo "vergų" dalyba. 
Mokėti uš mus nereikėjo. Mūsų vagono keleivius pa
skyrė į Altajaus krašto, Solonešno rajono, Karpovo ta
rybinį ūkį, kuris buvo sunkiai prieinamas ir priva
žiuojamas dėl stačių kalnų ir sraunių upių. Tiltų ne
buvo.

Kylant sunkvežimiui į kalną jis sugedo. Taip išbu- 
vom, išlaukėm kelias paras. Laimė dar šiek tiek turė
jome maisto, pasiimto iš namų. Valgydinome vaikus, 
kurių mūsų ekipaže buvo devyni. Jau pradėjome gal
voti, kad easame užmiršti (gal specialiai) ir palikti pra
žūčiai. Vienintelis vyras mūsų ekipaže - mokytojas 
Šlekys. Jis išėjo ieškoti maisto. Eiti jam teko labai 
toli. Šiaip taip suradęs kaimelį gavo truputį duonos.
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ALFREDO NOBELIO
dinamito ir bedūmio parako išradėjo

GYVENIMO DRAMA
Dar praėjusių metų, gruo

džio pradžioje, rašytojas Juozas 
Marcinkevičius, savaitraštyje 
"Siaurės Atėnai, leidžiamam 
Vilniuje, atspaudė įdomų rašinį 
apie Alfredą Nobelį, pavadintą " 
Mirties domestikacija".

Mes tą straipsnį pavadino
me kiek kitaip, ir manome, kad 
autorius mums už tai atleis.

Nobelio taikos premija, pa
skirta Gorbačiovui, beveik dina- 
mitininiai įaudrino ne tik lietu
vius, bet ir kitas tautas, su ku
riomis jis elgiasi priešingai, ne
gu taikos premija jį įpareigotų. 
Taigi skaitymas apie Alfredą 
Nobelį dar labiau padirgytas.

Red.

Alfredas Nobelis mokėjo 
pagrindines Europos kalbas, 
puikiai kalbėjo ir rašė angliš
kai, vokiškai, prancūziškai, 
rusiškai... Originalo kalba 
skaitė ir vertė Byroną, Vol- 

Nobelio fondo pastatas Stokholme

taire'ą, Dostojevskį, Goethę, 
Ibseną...

Tačiau, kai A. Nobelį iš
tiko insultas, jis užmiršo visų 
kalbų žodžius, išskyrus gim
tosios švedų. Bet jos aplin
kiniai nesuprato, nes tai įvy
ko viloje netoli San Rėmo 
miesto Italijoje. Nesuprato 
prancūzai tarnai, nesuprato 
italas gydytojas... Kai iš Šve 
dijos atvyko artimieji - sūnė
nas Emanuelis, pusbrolis Ro
bertas - jokių žodžių jau ne
reikėjo.

A. Nobelis mirė 1896 
metais gruodžio 10 dieną. 
Mirė vienas garsiausių ir 
turtingiausių to meto žmo
nių, dinamito ir balistito iš
radėjas, daugelio gamyklų, 
koncernų savininkas ir dali
ninkas. Vienas garsiausių, 
vienas turtingiausių... Ir tur
būt - vienas vienišiausių. 
Gal net pats vienišiausias.

Kasmet jo mirties dieną 
paskelbiami garsiausios pa
saulio premijos - Nobelio - 
laureatai. Manau, kad moks
lininkas arba rašytojas, gavęs 
šią premiją, jaučiasi kaip al
pinistas, įkopęs į Everestą. 
Bent gali jaustis...

...Šachmatininkas vieną 
po kito įveike visus varžovus 
pasaulyje. Pasaulyje, kuria
me gyvena. Galų gale jis 
kviečia Dievą sužaisti partiją. 
Veiksmas vyksta jau beprot

namio palatoje. Tai gana lais 
vos S. Zweigo "Šachmatų no 
velės" ekranizacijos baigia
masis epizodas.

...Filosaofuoti - reiškia 
po truputį apsiprasti su min
timi apie mirtį. Taip teigė se 
novės graikai. Kitaip sakant, 
filosofija - tai mirties prijau
kinimas.

"Filosofija - ne mokslas, 
o gyvenimo būdas" - L. Witt 
gensteinas, vienas garsiausių 
mūsų amžiaus filosofų.

"Aš turiu apmąstyti di
džiąsias problemas, bent vie
ną iš jų - perėjimą iš šviesos 
į tamsą, iš gyvenimo į amži
nąją nebūtį. Jūs, be abejo
nės, žinote eilutę iš Camp- 
bello: "Ateitis meta šešėlį į 
dabartį".

Tai sakiniai iš A. Nobe
lio užrašų.

Tie, kas girdėjo paskuti
nius jo žodžius, jų nesuprato. 
Bet gruodžio 11 dieną į lai
dotuves susirinkę artimieji 
gavo telegramą. "Po mirties 
mano venos turi būti per
pjautos; ir kai kvalifikuočiau 
si gydytojai konstatuos, kad 
aš tikrai miriau, mano kūnas 
turi būti sudegintas. Tokia 
mano valia ir nurodymas." 
A. Nobelis visą gyvenimą bi
jojo būti gyvas palaidotas. 
Kaip ir E. A. Poe (apsakymas 
"Gyvas palaidotas"). Tele
gramą siuntė bankas, kurio 
seife buvo laikomi A. Nobe
lio dokumentai. Tarp jų - ir 
paskutinė valia.

"Dievas sukūrė žmones, 
o S. Coltas padarė juos ly

gius." Tai užrašas ant ameri
kiečio Samuelio Colto, gar
siojo kolto tipo revolverio 
kūrėjo ir gamintojo, antka
pio.

Kai A. Nobeliui pasiūlė 
įsitraukti į taikos šalininkų 
judėjimą, jis atsakė: "Mano 
dinamito gamyklos pribaigs 
karus greičiau negu visi jūsų 
kongresai. Tada, kai dvi ar
mijos galės susinaikinti per 
kelias akimirkas, visos civi
lizuotos tautos pasibaisėju
sios paleis tas armijas".

Senovės romėnai sakė: si 
vis pacem, para beitum -nori 
taikos, ruoškis karui.

"Ši formulė tokia graži ir 
prasminga, kad verta atomi
nės bombos" (gaila, kad kaž
kada pasižymėję šią citatą, 
neužsirašiau autoriaus, fiziko 
teoretiko, pavardės). A. No
belis dar 1882-aisiais rašė: 
"Tai, ką mes dabar darome, 
yra iš tikrųjų siaubinga, bet 
taip įdomu teoriškai, taip to
bula technikai, kad tampa la
bai patrauklu, dvigubai pa
trauklu".

...Bet visa tai buvo iki 
1888 metų balandžio 13 die-

Kun. Gediminas Kijauskas, filmų rodymo metu kalbasi su 
Rita Zubavičienė. V. Bacevičiaus nuotr.

nos. Tą rytą A. Nobelis per
skaitė nekrologą apie save, 
kur jį vadino dinamito kara
liumi, prekiautoju mirtimi, 
kruvinų turtų savininku: Ne
krologas pritrenkė Alfredą, 
išmušė iš vėžių. Vis dėlto, 
manau, tai buvo tik preteks
tas, o ne priežastis. Ligos - 
iki gyvenimo galo nepaleidu- 
sios - depresijos pretekstas. 
Tačiau apie tai vėliau.

Po to nelemtojo nekrolo
go A. Nobelis labai pasikei
tė. Atrodė, visam laikui din
go jo energija, aštrus protas, 
išbluko vaizdinga, aforizmais 
perpinta kalba. (Beje, nekro
logas buvo skirtas jo broliui 
Liudvigui - tiesiog nevykėlis 
reporteris supainiojo brolių 
vardus). Atrodo, kad tik tul- 
žiongos mizantropijos prie
puoliai pažadindavo ankstes
nį - kandų, energingą - Al
fredą Nobelį. "Jūs kalbate 
apie draugus? Puiku. Bet - 
kur jie? Jie greitai dingsta 
paprastų iliuzijų baloje arba 
praturtėjimo liūne. Garan
tuoju, kad daugiau ir geres
nių draugų jūs rasite tarp šu
nų, kuriuos šeriame kitų gy
vūnų kūnais, ir tarp kapų kir
minų, kuriuos mes šeriame 
savo kūnais. Dėkingas skran 
dis ir dėkinga širdis - dvy
niai". Tačiau žymiai dažniau 
skamba kitokia gaida. "Kaip 
sudužusio laivo nuolauža esu 
blaškomas gyvenimo jūro
je... Nėra prisiminimų, kurie 
mane sušildytų, nebeliko 
iliuzijų, kurios mane paguos
tų... Neturiu šeimos, kuria 
reikėtų rūpintis. Tas rūpes
tis - vienintelė naudinga ir 
net būtina atgyvena žmogui.

(Bus daugiau)

TRAVEL AGENTS INTERNATIONAL
Van Aken Center, 20320 Famsleigh Road 

Shaker Heights, OHIO 44122
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ŠVENTU 
VELYKŲ... 

krikščionio nesužlugdo, bet 
padaro daug kilnesniu ir vil
tingai ruošia jam amžiną gar
bę," (plg. Rom. 4, 16-17), 
nes jis žino, kad "jei kenčia
me su Kristumi, su juo ir ka
raliausime” (2Tim. 2,12) ir 
"kaip Adome visi mirštame, 
taip Kristuje visi būsime at
gaivinti" (1 Kor. 15, 20).

Verkusio dėl savo tautos 
Kristaus kančia ir prisikėli
mas yra ir mūsų tautai sti
prybės, paguodos ir tikėjimo 
į tiesos pergalę šaltinis. Rū
pintojėliai, koplystulpiai ir 
pakelės kryžiai lietuviui vi
sada priminė, kad Kristaus 
gyvenimo kelias yra ir jo ke
lias. Sovietinio siautėjimo 
metais nugriauti kryžiai šian
dien vėl atstatomi ir vėl tau
tai teikia stiprybę jos doro
vinio atsinaujinimo ir laisvės 
siekime.

Kai kruvinąjį sekmadie
nį kun. A. Kleiną, apgultuose 
parlamento rūmuose pabai
gęs maldas, pasiėmė kryžių 
su palmės šakele ir ruošėsi 
išeiti, apsaugos vyrai prašė: 
"Kunige, palik mums kryžių 
- su juo mes būsime stipres
ni" (Katalikų Pasaulis, sausio 
mėn.).

Šventų Velykų proga 
sveikinu visus - išeivijoje ir 
tėvynėje, linkėdamas kry
žiaus ženkle likti stipriais ir 
ištvermingais. Su prasminga 
viltimi linkiu visiems atšvęsti 
Kristaus istorinį ir mūsų as
meninį bei tautos busimąjį 
prisikėlimą.



RAMŪNUI BUŽĖNUI 
ŠEŠIASDEŠIMT 

METŲ
1990 metų lapkričio 30 

d. Los Angeles apylinkės lie
tuviškos veiklos nepailstantis 
darbuotojas Ramūnas Bužė- 
nas atšventė savo Lietuvos ir 
lietuvių gerovei pašvęsto gy
venimo šešiasdešimtąją su
kaktį.

Prieš daugelį metų, su 
jauna šeima atsikėlęs iš Cle
velando, Ramūnas tuoj įsi
jungė į čia esančias lietuviš
kas organizacijas. Los An
geles tautininkui neįsivaiz
duoja ir veik neprisimena 
skyriaus valdybos be Ramū
no Bužėno - visad kniopš- 
taus, tvarkingo ir atsakingo 
iždininko. Net ir dabar, kai 
Ramūnas buvo pereitą gegu
žį pakviestas ir sutiko eiti iš- 
dininko pareigas į Los Ange
les atsikėlusioje Sąjungos 
valdyboje, jis skyriaus valdy
bos neapleido ir prašomas 
sutiko pasilikti senose parei
gose, tuo užsidėdamas dvi
gubą darbą ir atsakomybę. 
Bet tai šio nepaprasto žmo
gaus - tylaus, darbštaus ir at- 
sidavusio, tik vienas iš pasi
šventimų.

Jis daugelį metų vienas 
iš Lietuvių Kredito Koopera
tyvo direktorių, paskutiniu 
metu užimantis pirmininko 
kėdę. Valdyboms ir pirmi
ninkams keičiantis, be per
traukos eina iždininko parei
gas Amerikos Lietuvių Tary

Sūnus Jonas, žmona Irena, solenizantas Ramūnas Bužėnas, duktė Audronė su dukrele 
Kristina, jos vyras Jim Tarleton.

Žentas Jeff Valaika, duktė Ilona, jų vaikučiai Kristofas, Matas ir naujagimė Briana.

bos L.A. skyriaus valdyboje. 
Tautiniai Namai, kuriuose la
bai sėkmingai pirmininkauja 
Jonas Petronis, taip pat turi 
būti dėkingi ne mažiau metų 
valdyboje esančiam Ramū
nui Bužėnui.

Iš pat jaunystės abu su 
žmona Irena aktyvūs skautai. 
Ramūnas Los Angeles Kal
niškių tunto ir taip pat Lietu
vių Skautų Brolijos vadijoj. 
Praeityje dvi kadencijas 
Bendruomenės apylinkės pir
mininkas. Tai nemažas ir ne 
lengvas "portfelis" nešioti 
vienam žmogui. Kiti, net 
pensijon išėję nesuranda no
ro, laiko nei jėgų Lietuvos 
reikalams paskirti dalį laisva
laikio. O Ramūnas dar ne 
pensijoj. Jis vienas iš labiau
siai vertinamų (pagal jo virši 
ninko teigimą) Califomia In- 
dustrial Products, Ine. tar
nautojų, dažnai siunčiamas į 
kitas vietoves atidaryti nau
jus skyrius, mokyti tarnauto
jus. Visuomet kuklus, pas
laugus, nepersisunkęs "savo 
svarba ir didybe" - ne tik pat 
sai nepalaužiamai geroj nuo
taikoj, bet sugebantis ir kitus, 
įsikarščiavusius ar susirūpi
nusius, grąžinti į lygsvarą. 
Ramūnas Bužėnas yra ben
draminčių mėgiamas ir ger
biamas.

Pagerbimo puotą suruo
šė Ramūno šeima: žmona Irę
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Aldona Svarcienė, g. garbės konsulas Vytautas Čekanauskas, Janina Čekanauskienė, Jonas 
ir Julija Petroniai.

na, sūnus Jonas, dukros Ilona 
su vyru Jeff Valaika, Audro
nė ir jos vyras Jim Tarleton. 
Į šventiškai išpuoštą Tautinių 
Namų salę prisirinko Bužėnų 
genties, artimų draugų, ben
dradarbių ir bendraminčių bū 
rys. Šventę pravedė ir karių 
-veteranų vardu sveikino 
Vincas Juodvalkis. Jautrų 
sveikinimo žodį tarė duktė 
Ilona, o vaikaičiai Kristofas 
ir Matas seneliui gražiai pa
deklamavo. Kiti sveikinto
jai: gen. garbės konsulas Vy
tautas Čekanauskas, ALTo
L.A. sk. pirm. inž. Antanas 
Mažeika, Ramūno "vyriau
sias bosas" - korp. vicepir
mininkas Richard Kilbane, 
ALT S-gos pirmininkas dr. 
Povilas Švarcas, Angelė Nel- 
sienė Bendruomenės vardu, 
skautų vardu Rimtautas Dab- 
šys, Tautinių Namų pirmi
ninkas Jonas Petronis, Ro
mas Nclsas, Rūta Šakienė, 
Pranas Dovydaitis, Karolis 

Milkovaitis, Valė Baltušienė 
ir Ona Mekišienė.

Pagal rengėjų pageidavi
mą, vietoj dovanų (nors kai 
kurie svečiai vistiek nešė gra 
žiai suvyniotas dėžutes) au
kota DIRVAI ir naujai įsikū
rusiam Lietuvių Tautiniam 
Kultūros Fondui.

VALIO Ramūnui Bužė
nui, ištikimam ir nepailstan
čiam tautinės minties veikė-

VASARIO 16 KITAIP
Kaž kam atėjo gera idėja 

Vasario 16 d. paminėti kiek 
kitaip. Kalbėtojais iki šiol 
būdavo kviečiami kokie nors 
amerikiečių politikieriai, daž 
nai sumokant jiems didoką 
honorarą, arba iškilūs mūsų 
visuomenės veikėjai. Tiesa, 
buvo kiti laikai. Apie Lietu
vą galėjo žinoti tik priviligi- 
juoti. Nūdien ją visi pažįsta
me geriau ir galime kalbėti, 
nebijodami kam nors pakenk 
ti ar išduoti kokią paslaptį. 
Už tat sveikintina maža Pom 
pano Beach, Fl. bendruome
nė, šių metų iškilmėm pakvic 
tusi čia viešėjusią Mildą Mi- 
kėnienę, nuolatinę Califomi- 
jos gyventoją, atstovaujančią 
platesnę mūsų visuomenę ir 
iš jos išplaukiantį naują va
dovaujantį sluoksnį. Ji gimė 
dar Lietuvoje, bet išaugo 
Amerikoje.

Mikėnienė dalyvavo 
1985 m. kelionėje po Baltijos 
jūrą, pramintoje Baltų laisvės 
žygiu, kuries pagrindinis tiks 
las buvo parodyti paverg
tiems broliams ir sesėm, kad 
mes laisvame pasaulyje jų 
neužmiršom. Jos metu ją la
bai sujaudino rusų disidento 
Vladimir Bukovsky paskaita 
Stockholmo universitete, ku
rioje jis sustojo prie su juo 
kalėjusių lietuvių partizanų. 
Už tat ji ir pasirinko savo 
kalbai temą laisvės kovotojų 
įnašas atgimstančiai Lietu
vai.

Atidavusi duoklę įpras
tiems veiksmams dėl pasau
lio ir Amerikos abejingumo 
mūsų laisvės kovai, ji ilgė
liau sustojo prie susitikimų, 
lankantis Lietuvoje, su nauja 
karta, kuri stiprybės sėmė iš 

jui, vienam iš Los Angeles 
kolonijos patvariausių rams
čių.

AČIŪ Ramūnui Bužė
nui, nuoširdžiam, tikram ir 
visad padėti pasiruošusiam 
bičiuliui.

Ilgiausių metų Tau ir Ta
vo geriausiai pagelbininkei - 
Dešinąjai rankai, mielai Tavo 
gyvenimo draugei Irenai.

Rūta Šakienė

partizanų veiklos, nors patys 
būdami 20-40 m. amžiaus 
anksčiau joje nedalyvavo. 
Jie subūrė ir buvusius tų ko
vų dalyvius bei liudininkus į 
Tremtinių klubą Kaune, ku
ris greitai turėjo 127.000 na
rių. Jie važiavo į Sibirą par
vežti tremtinių palaikus, rin
ko to laikotarpio istorinę me
džiagą, statė aukom pamink
lus.

Savo viešnagėje Lietu
voje ji turėjo progos susitikti 
su pergyvenusiais persekioji
mą asmenims, kaip N. Sadū- 
naite, Baliu Gajausku, Vikto
ru Petkum ir kt Savo kalbą 
Mikėnienė baigė partizanų 
vado Vanago - A. Ramanaus 
ko žodžiais įvade į atsimini
mus, skirtame nežinia kur 
esančiai dukrelei Auksutei. 
1952 m. vasario 16 d. jis vy
lėsi, kad Lietuva gyvens ne
priklausoma.

Pompano Beach minėji
me dalyvavo 130 žmonių, 
Lietuvos reikalams suauko
jusių per 3.000 dol. Buvo 
pietūs. Sol. Algirdas Brazys 
sugiedojo Amerikos himną. 
Minėjimas buvo baigtas visų 
giedamu Lietuvos himnu. 
Minėjimą pravedė bendr. 
apyl. pirm Jonas Paškus.

UiL.
NATK>NWlDe 

K ■ INSURANCE

APDRAUDOS rei
kalais geriausius patarna
vimus gausite kreipdamie
si j OBELENIO apdraudos 
įstaigą — 6028 Mayfield 
Road, Suite 10. Mayfield 
Hts.. Ohio 44124. Skambinti 
(216) 142-6810.
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DAR APIE 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

MINĖJIMUS
PHILADELPHIA

Iškilmingas minėjimas 
prasidėjo vėliavų piešimu bei 
JAV ir Lietuvos himnais. 
Maldą sukalbėjo kunigas J. 
Andrelonis. Philadelfijos 
apylinkės lietuvių bendruo
menės pirmininkas Linas Ku 
čas pristatė į minėjimą atvy
kusius svečius: miesto merą 
W. Wilson Goode, Pennsyl- 
vanijos Parlamento Rūmų at
stovą Gerard A Kosinski, 
Pennsylvanijos valdžios at
stovą O. Knobler, kuris per
skaitė vicegubernatoriaus 
Mark S. Singel kalbą, skirtą 
šiam minėjimui. Šventėje 
dalyvavo estų, latvių, ukrai
niečių, lenkų bendruomenių 
atstovai.

Pagrindinis kalbėjas - 
Dr. Vytautas Bieliauskas, Pa
saulio Lietuvių bendruome
nės pirmininkas, savo kalbo
je apžvelgė Lietuvos nueitą 
kelią. Jis pabrėžė, jog 1990 
metais Lietuvoje išrinkta de
mokratinė valdžia paskelbė 
Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymą 1990 kovo 11 die
ną. Kremlius laisvės troški
mą bandė užgniaužti ekono
mine blokada ir nekaltų žmo
nių žudymu.

"Baltijos respublikoms 
dabar ypač reikia Vakarų pa
ramos, sakė kalbėtojas, -" 
nes TSRS, tas mirštantis di
nozauras, mirdamas dar daug 
aukų gali pareikalauti. Todėl 
neužtenka vien stebėti, ką da 
rys Kremlius, laikas reika
lauti, kad būtų sustabdytas 
žmogaus teisių pažeidinėji
mas. Pirmasis žingsnis Lie
tuvos valstybės pripažinimo 
keliu jau žengtas - Islandija 
ir Čekoslovakija paskelbė at
naujinanti diplomatinius ry
šius su Lietuva."

Toliau Dr. Bieliauskas 
kiek plačiau sustojo prie vie
nybės temos. "Vienybė, - sa 
kė jis, - kaip ta vaivorykštė - 
juo arčiau prie jos eini, tuo 
toliau ji bėga. Nesutarimai 
kyla tiek Lietuvoje, tiek čia, 
išeivijoje. O juk išeivija tu
rėtų būti vieninga, siekti vie
no tikslo - padėti Lietuvai, o 
čia, išeivijoje, išlaikyti ir puo 
selėti savo tautos kultūrą.

Yra nesutarimų ir tarp 
išeivijos bei Lietuvos lietu
vių. Dėl to nereikėtų stebėtis 
- mus išaugino skirtingos są
lygos ir sistemos. Vienybės 
pasieksime, kai susijungs dvi 
dešimtyje pasaulio šalių gy
venantys lietuviai su tais, ku
rie gyvena Lietuvoje. Mes 
visi esame lietuviai ir siekia
me nepriklausomybes savo 
tėvynei, - taip baigė savo kai 
bą pirmininkas Dr. Vytautas 
Bieliauskas.

Po sveikinimo kalbų su

sirinkusiems koncertavo lie
tuvių liaudies dainų kvarte
tas, vadovaujamas Broniaus 
Krokio. Visi mielai klausėsi 
Rasos Krokytės, Broniaus 
Krokio, Brigitos Kasinskie- 
nės ir Juozo Kasinsko atlie
kamų lietuvių liaudies dainų.

Ramunė Dainorienė

LEMONTAS
Lemontas, jeigu ir nėra 

didžiausia lietuvių kolonija 
Chicagos priemiestyje, tai 
labai sparčiai auganti ir sti
prėjanti.

I minėjimą susirinko 
apie 500 dalyvių. Jį atidarė 
skyriaus piemininkas, jaunas, 
energingas ir darbštus Kęs
tutis Sušinskas, priminda
mas, kad Lietuva ką tik nu
balsavo 90% už nepriklau
somybę.

Dalyvavo daugiau pa
kviestų svečių. Kongreso at
stovas Fawell, pažadėjo dau
giau negu keliais žodžiais 
kelti Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymą. Illinois 
valstijos gubernatoriaus Jim 
Edgar atstovė, perskaitė svei
kinimus ir pasisiūlė visada 
dalyvauti ir padėti lietuviams 
spaudoje, demonstracijose ir 
visuose mūsų laisvės darbuo
se. County Board reprezen- 
tatė Patricia Throwbridge, 
perskaitė stiprų pasisakymą 
prieš dabartinę Lietuvos prie
spaudą ir kovą dėl laisvės.

P.L.B. pirmininkas dr. 
Razma kalbėjo apie kruviną 
Lietuvos kovą dėl laisvės, šių 
dienų sunkiausius Lietuvai 
momentus ir tamsiausias va
landas. bei mūsų pareigas ak
tyviai visur ginti Lietuvos 
reikalus.

Rimas Gulbinas, jauno
sios kartos veikėjas, nedaug 
kalbąs, bet daug darąs, prane 
Šė, kad šiuo laiku vėl siunčia
ma 35 tonos mediciniškų 
reikmenų ir vaistų į Lietuvą 
per Hot Line ir Mercy Lift.

Pagrindinis kalbėtojas 
šįmet buvo pakviestas Lietu
vių Informacijos biuro vedė
jas. Viktoras Nakas. Jis kal
bėjo ką galima atlikti diplo
matiniu keliu dabar ir vėliau.

Po oficialaus minėjimo 
ir prakalbų, "Rasa Posto- 

Čimienė, mūsų nepailstanti 
muzikos ir šokių mokytoja, 
labai gražiai pravedė skam
bių dainų pynę, su mažais ir 
mažiausiais lituanistinės mo
kyklos mokiniais.

Romualdas Povilaitis

, ROCHESTERIS
Vasario 24 d. Rocheste- 

ryje įvyko iškilmingas Lie
tuvos nepriklausomybės mi
nėjimas.

Iš ryto per lietuvių radijo 
pusvalandį, lietuvių ir anglų 
kalbomis buvo paminėta Lie
tuvos nepriklausomybės 73- 
jų metų sukaktis. Ją pravedė 
Nijolė Draugelienė.

11 vai. buvo atnašauja
mos ekumeninės pamaldos 
šv. Jurgio lietuvių parapijos 
bažnyčioje už kenčiančią Lie 
tuvą žuvusius ir gyvus lais
vės kovotojus. Pamaldose 
dalyvavo lietuviai, latviai, es 
tai ir ukrainiečiai su savo vė
liavomis. Šv. mišias atnaša
vo ir patriotinį pamokslą pa
sakė Tėvas Augustinas Si
manavičius, atvykęs iš Toron 
to, susirgus klebonui Tėvui 
Justinui Vaškiui, OFM.

Pamaldų metu giedojo 
vietos lietuvių B-nės choras 
su soliste B. Čypiene V. 
Chorui vadovavo muz. R. 
Obalis. Bažnyčia buvo pil
na. Šv. mišių skaitymus 
atliko prof. Ant. Klimas. Pa
maldose taip pat dalyvavo 
skautai su savo vėliava. Ši 
diena sutapo su estų nepri
klausomybės diena.

Po pamaldų ir po svečių 
pavaišinimo, parapijos salėje 
įvyko iškilmingas minėjimas. 
Legionieriams V. Vaitoniui 
ir A. Baronui įnešus Ameri
kos ir Lietuvos vėliavas, kar
tu su latvių, estų ir skautų vė
liavomis, ir sugiedojus Ame
rikos ir Lietuvos himnus, lat
vių, estų ir ukrainiečių atsto
vai palinkėjo Lietuvai atgauti 
nepriklausomybę. Po to bu
vo perskaityti New Yorko se 
natoriaus Alf. D'Amato ir 
kongresmano Frank Horton'o 
linkėjimai Lietuvai.

Prieš savaitę grįžusią iš 
Lietuvos Amerikos kongreso 
atstovę Louis Slaughter, atsi
lankiusią į minėjimą, publika 
pagerbė ilgais aplodismen
tais. Ją aerodrome pasitiko 
gražus lietuvių būrys. Ji pa
pasakojo savo įspūdžius: 
"Lietuviai nieko kito nepra
šo, tik laisvės, kalbėjo ji. 
Jai labai patiko Pabaltijo val
stybės ir jų žmonės. Jie yra 
pasiryžę iškęsti viską, kad tik 
atgautų laisvę. Rygos viešbu 

t RITA MATAS - Broker - G.R.I. - C.R.A.

Matas realtors NC'RMLS

2412 CEDARWOOD ROAD 
PEPPER PIKE, OH 44124 

(216) 473-2530

18021 MARCELLAROAD
CLEVELAND, OH 44119 

(216) 486-2530

ADV. VYTAS MATAS - teisinis patarėjas

tyje, kur ji nakvojo, ji matė 
šovinių skyles sienose.

Pagrindinę kalbą lietuvių 
ir anglų kalbomis pasakė Ra
sa Razgaitienė, jaunosios 
kartos žinoma veikėja, vieš
nia iš New Yorko.

Prelegentė pasidžiaugė 
lietuvių kovos už laisvę drą
sa. Į žiaurų bolševikų elgesį, 
kurie šaudė beginklius mūsų 
brolius ir seseris, lietuviai at
sakė 90-čia procentų balsų 
už Lietuvos nepriklausomy
bę.

Mes turime budėti ir siek 
ti nepriklausomybės. Mūsų 
uždavinys išeivijoje padėti 
Lietuvai. Mes turime veikti 
vieningai. Lietuvai yra rei
kalinga skubi humanitarinė 
pagalba. Reikalinga šalpa. 
Ji pasidžiaugė, kad Amerikos 
lietuviai pasiuntė 100 tonų 
knygų, vaistų už 5 milijonus 
dol. ir pusę milijono dolerių 
skiepams.

Amerikos sveikatos or
ganizacija planuoja surinkti 
dar 10 milijonų dolerių Lie

Iš gerai pavykusio minėjimo Rochesteryje.

Romas Pūkštys vėl važiuoja j Lietuvą
balandžio pradžioje.

Pervedami doleriai, palikimai.
Priima laiškus, dokumentus, vaistus.
Perka automobilius. Atsiskaitymas iki 

balandžio

TRANSPAK,
2638 W. 69 th St. Chicago IL. 60629

312-436-7772

tuvos medicinos reikalams.
Lietuvoje, kur prelegentė 

neseniai lankėsi, vienas lietu
vis jai pasakė: "Aš kovojau 
Afganistane, bet niekad ne
mačiau tokio žiaurumo rusų 
kareivių, kurie šaudė begink
lius lietuvius.

Toliau tęsė ji: tauta pa
krikštyta karauju - tikrai gy
vens.

Jos pranešimas buvo pa
kartotas ir anglų kalba. Visą 
minėjimą lietuvių ir anglų 
kalbomis pravedė mokytoja 
Birutė Litvinienė.

Minėjimą organizavo ir 
jam vadovavo Alto valdyba: 
pirmininkas Raimundas Liut
kus, Tėvas Justinas Vaškys, 
OFM, Jadvyga Reginienė ir 
Paulius Klimas kartu su Va
sario 16-tos minėjimo komi
tetu: Eugenijum Vidmantu, 
Birute Litviniene ir Nijole 
Draugeliene.

Lietuvos laisvinimo rei
kalams surinkta virš 5000 
dol. Aukos renkamos ir to
liau. Juozas Jurkus



OĖVElANPE b
K

Prof. dr. Algirdas Avižienis 
Vytauto Didžiojo universiteto 
rektorius. V. Bacevičiaus nuotr.

• CLEVELANDO aka- 
demikių skaučių Šatrijos Ra
ganos Draugovės pakviestas

VISI SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
siunčiami su PRISTATYMU l NAMUS 

papigintomis kainomis. 
Rūbai, maistas, vaistai - 

KIEKIAI NERIBOJAMI, 
MUITO NĖRA.

Savo daiktus siųskite mums paštu arba UPS.
TRANSPAK,

2638 W. 69 th St. Chicago IL. 60629 
312-436-7772 
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?■★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★★★!

Pavasaris jau čia pat! Ateikite ir pabandykite 
atgyvėjusią Gintaro valgyklą. Rasite kopūstų 
sriubos, koldūnų, cepelinų, blynų ir naliesnikų bei 
amerikietiško maisto, prieinama kaina!

Valandos:
Pirm. 11:30 - 2:00
Antr. 11:30-2:00; 5:00-8:00
Treč. "
Ket. "
Penkt. 11:30-9:00
Šešt. 5:00-9:00
Sekmad. 11:00 -2:00

Tuo pačiu neužmirškite įsigyti metines nario 
korteles.

Lietuvių Klubo Patikėtinių Taryba

TRAVEL AGENTS INTERNAtToNAlT
Van Aken Center, 20320 Famsleigh Road 

Shaker Heights, OHIO 44122

Atliekama visus pavienių bei grupinių kelionių patarnavimus 
LĖKTUVAIS • LAIVAIS • TRAUKINIAIS

Padedam planuoti atostogų keliones

LIETUVA: ParOpinam geriausiomis sąlygomis 
lėktuvo bilietus ir padedam sutvarkyti visus 

kitus kelionės reikalavimus
Greitas ir profesinis patarnavimas 

Skambinkite Ritai Staškutei -991-3321

į Clevelandą atvyko Vytauto 
Didžiojo Universiteto rek
torius, skautų korporacijos 
"Vytis" filisteris Dr. Algirdas 
Avižienis. Kovo mėn. 10 d., 
sek madienį, 4 vai. popiet, 
Lietuvių Namų salėje, drau
govės pirmininkė fil. Dan
guolė Vadopalienė savo sve
čią pristatė clevelandiečiams, 
kurių buvo apie 130.

Prof. dr. Avižienis, kom
piuterių specialistas, 1990 m. 
buvo pakviestas Vytauto Di
džiojo universiteto profeso
rium. Jis buvo išrinktas ir to 
universiteto rektoriumi. Jis 
vaizdžiai papasakojo apie 
1989 m. balandžio mėn. 28 
d. atkurtą V.D. Universitetą, 
parodė vaizdajuostę, pasi
džiaugė jo rūmais, parodė 
studentus, profesūrą ir univer

DIRVA • 1991 m. kovo 21 d.
siteto senato posėdžius.

Universiteto atstatymu 
rūpinasi Lietuvos ir išeivijos 
profesūra lygiomis, o finan
savimu rūpinasi užsienyje gy 
venantieji profesoriai. Sten
giamasi įtraukti visus lietu
vius, nes darbas esamose są
lygose yra sunkus. Daug rei
kia veikiantiems ir naujai or
ganizuojamiems fakultetams, 
reikia knygų, laboratorijų, 
bibliotekų, kompiuterių, įvai
rių konceliarinių priemonių, 
patalpų studentų bendrabu- 
čiams, butų profesūrai, įvai
rių vitaminų išblyškusių stu
dentų sveikatai sustiprinti. O 
taip pat ir universiteto rūmai 
reikalingi patvarkymų.

Labai svarbu sustiprinti 
humanitarinių mokslų fakul
tetą, į pirmą vietą iškelti lie
tuvių kalbą ir į antrą vietą 
anglų. Turi būti stipriai mo
komos ir kitos kalbos, kad 
studentams išvykti mokytis į 
užsienį nebūtų kliūčių. Nu
matoma ir būtina įsteigti vi
suomeninių ir politinių moks 
lų fakultetą.

Visiems suminėtiems 
tikslam atsiekti reikalinga 
daug lėšų, todėl rektorius ne 
atsisako pakeliauti ir pas iš
eivijos lietuvius prašant pa
ramos.

Šiuo metu Vytauto Di
džiojo universitetas turi 420 
studentų, visi gabūs ir nori 
mokytis. Mokslas nemoka
mas. Universiteto akademi
nis lygis jau dabar prilygsta 
pirmaeiliams Amerikos uni
versitetams.

Vienas iš dalyvių paklau 
sė kas jį paskatino vykti į 
sunkias ir netikras šio meto 
sąlygas. Rektorius atsakė: - 
Būtinybė Lietuvai padėti. 
Būdamas 17 metų amžiaus 
daviau skauto vyčio įžodį - 
priesaiką vykdyti.

Pasibaigus klausimams į 
kuriuos svečias mielai atsa
kinėjo, Draugovės pirminin
kė visų vardu padėkojo rek
toriui už atvykimą, platų pra
nešimą ir visus pakvietė pa
sivaišinti kava ir sesių aka- 
demikių paruoštais pyragais.

J.B.

• "EKRANO” KON
CERTAS CLEVELANDE

Dainų ir šokių liaudies 
ansamblis "EKRANAS" kon 
certuos Clevelande balandžio 
6 d. (šeštadienį) Clevelando 
Statė universiteto salėje. 
Rengia Amerikos Lietuvių 
Bendruomenės kultūros ta
ryba.

Penktadienį, balandžio 5 
d. bus bendras "Ekrano" ir 
Čiurlionio ansamblio vaišės 
ir pabendravimas Lietuvių 
namuose.

Clevelando visuomenė 
kviečiama šiuose reginiuose 
dalyvauti. Smulkesnė infor
macija bus skelbiama kitame 
Dirvos numeryje

Skaitykit ir pfatinkįt 
<D I K V A

11 psl.

Siunčiame siuntinius į Ukrainą, Lietuvą, Latviją, 
Estiją, Gudiją, Moldaviją, Krymą, Leningradą, Maskvą 
Tikra naujiena - niekad nebuvo taip daroma

AMERICAN EXPORT-IMPORT INC.
__________Chicago, III. 60441, U.S.A.__________  

Canadian European Export-lmport Co. 
404 Roncesvalles Avė.,Toronto. Canada M6R 2M9 

Tel. (416) 534-3860, Fax (416) 533-4910

* Garantuotai žemiausios kainos, 
siuntinius pristatome (namus - patikimas, 
patikrintas patarnavimas.

* Visos kainos Apkaitomos ( persiuntimą, 
gavėjas nieko nemoka.

* Siunčiame naujų ar senų drabužių 
siuntinius, nemažesnius 5 kg. ar 12 svarų.

* Siunčiame maisto siuntinius - reguliariai 
ar skubiai, pristatoma per 2-3 savaites.

* Persiunčiame pinigus - tiesiog iš rankų l 
rankas jūsų norimam asmeniui.

* Paslunčiame gėles
* Parduodame automobilius visoje Rusijoje 

pristatome mamo
Mūsų Centrinis Biuras JAV

R & R INTERPOSTMIR CO.
1055 Broadway, 

Buffalo NY 14212 
Tel. (716) 894-9880

i {Taupa
Lithuanian Credit ‘Union 

Lietuvių Kredito Kooperatyvas 

767 Lašt 185th Street

Cievetand, Ohio 44119

(216) 481-6677

įsikūręs Nuosavuose Namuose

Taupykite ir Skolinkitės vieninteliame lietuvių kredito 
kooperatyve Ohio valstijoje.

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

Visi Bankiniai Patarnavimai

Mokame Aukštesnius Nuošimčius Už:
Taupymo Sąskaitas, Certifikatus, IRA, Čekių Sąskaita, ir t-L

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

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

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

Mūsų Tikslas: Ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas.

JAKUBS AND SON
Tr

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

William J. Jakubs Jr. ir

Barbara Jakubs Schmidt
Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

936 East 185th Street. Mari. Ohio 441’9
Tel. |216] 531-7770

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

liams pastatyti.
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BALTIJOS VALSTYBIŲ 
KONSULAI 

AMERIKIEČIŲ KLUBO 
SVEČIAI

Kultūra ir taiptautine po
litika besidomintis amerikie
čių klubas New Yorke, The 
Dutch Treat Club, šių metų 
kovo 5-tos dienos susirinki
mą paskyrė Baltijos valsty
bėms.

Svečiais kalbėtojais bu
vo pakviesti Lietuvos ir Esti
jos generaliniai konsulai, Ani 
cetas Simutis ir Erst Jaakson 
ir Latvijos Pasiuntinybės 
Washingtone pareigūnas 
Ojars Kalninš. Kiekvienas jų 
papasakojo apie Stalino- Hit 
lerio suokalbio pasėkoje 
prieš jo valstybę įvykdytą 
agresiją ir okupaciją primin
dami, kad jos niekada nebu
vo ir nėra sovietinės respub
likos.

Pažymėtina, kad klubo 
nariais yra tokios įžymybės, 
kaip televizijos komentato
rius Walter Cronkite, Hugh 
Dovvns, Mike Wallace, Harry 
Rcasoner ir eilė kitų. Prieš 
eilė metų klube yra kalbėjęs 
ir dabartinis prezidentas 
George Bush. Lgk.

*****
PRANCŪZIJOS LIE

TUVIAI, kaip ir kiekvienais 
metais Paryžiuje, minėjo Lie- 

- tuvos nepriklausomybės at
statymą. Minėjimas įvyko 
kovo 9 d. Pamaldas už Lie
tuvos laisvę laikė prelatas 
Bcmard Dupire, Prancūzijos 
rytų apeigų katalikų ordina- 
riato atstovas.

Minėjime kalbėjo Jean 
Foyer, Michel Pel ir Ričardas 
Bačkis. Meninėje programo
je dayvavo Rolandas Mulei- 
ka ir Carmen Laanemagi - 
grodami ir dainuodami liau
dies dainas. Karolina Paliu
lienė ir Jean Christophe skai
tė lietuvių poeziją, o Vytis 
Šibonis deklamavo vieną ei
lėraštį.

*****
LAIMA MILIAUSKIE

NĖ, Vilniaus universiteto 
dėstytoja, buvo atvykusi aš- 
tuonių dienų vizitui į Kento 
valstybinį universitetą. Jos 
kelionės tikslas: suderinti pla 
nūs dėl Vilniaus Universiteto 
profesorių pasitobulinimo 
Kento valstybiniame univer
sitete 1991 metų vasarą.

Profesorių pasikeitimo 
programoje Kento valstybi
nio universiteto profesorius 
dėstė ekonomiką Vilniaus 
universitete rudens semestre. 
Dėl sausio mėnesio įvykių 
Lietuvoje pavasario semestro 
dėstytojo kelionė buvo atidė
ta.

Laima Miliauskienė iš

Studentų Atsargos Karininkų
RAMOVĖ korporantui

KAZIMIERUI JANKŪNUI

atsiskyrus su šiuo pasauliu, nuliū
dime likusiam sūnui Kastyčiui ir 
artimiesiems gilią, užuojautą reiškia 
kolegos korporantai:

Jonas Karka
Dr. Juozas Kazickas 
Anicetas Simutis 
Dr. Julius Šimaitis 
Liudas Tamošaitis

A. A.

ALEKSUI KAZIUI

mirus, žmonai LILEI ir šeimai nuo
širdžią užuojautą reiškia, dainos 
vienetų ir sunkių praeities pergyveni
mų draugai ir pažįstami

J. ir A Kazėnai
A. Kavaliūnas
L. ir A. Sagiai
J. Citulis
S. Pabrinkus
A. ir M. Liutkai
M. ir G. Aukštuoliai
K. ir M. Marcinkevičiai
A. ir G. Karsokai

vyko į Vilnių 1991 kovo 12 
d. Visas jos kelionės išlaidas 
padengė Kento valstybinis 
universitetas.

*****
PASAULIO LIETUVIŲ 

JAUNIMO KONGRESAS 
Kam jis skirtas? Lietuvių 

išeivių jaunimui, Lietuvos 
jaunimui ir lietuviams daly
viams bei turistams iš viso 
pasaulio kraštų.

Kada ir kur įvyks? Nuo 
gruodžio 18 d. iki 1992 m. 
sausio 8 d. Argentinoje, Ura- 
gvajuje ir Brazilijoje.

Kas jį organizuoja? Pa
saulio lietuvių jaunimo są
junga, Argentinos lietuvių 
jaunimo sąjunga, Uragvajaus 
lietuvių jaunimo sąjunga, 
Brazilijos lietuvių jaunimo 
sąjunga, Kongreso ir Kon
greso talkos komitetai.

Kokia bus kongreso 
programa? Studijų dienos 
Buenos Aires, kultūros die
nos Uragvajuje, stovykla Sao 
Paulo.

Kur galima gauti plates
nę informaciją? Pas jūsų 
krašto ar miesto Lietuvių jau 
rūmo sąjungos valdybos na
rius arba Buenos Aires, Ar
gentinoje, šaukiant telefonu 
54-1-786-8321.

*****
MŪSŲ AKTYVI ben

dradarbė Rūta Šakienė, tele
fonu šaukė iš Los Angeles ir 
prašė, kad Dirva pataisytų 
jos per skubėjimą praleistą 
istoriko Vinco Trumpos pa
vardę, sveikinusį prof. dr. M. 
Gimbutienę jos gimtadienio 
minėjime.

*****
PASAULIO LIETU

VIAMS, KILUSIEMS IŠ 
PANEVĖŽIO KRAŠTO

1991 m. liepos mėn. 27 
d. - rugpiūčio mėn. 4 d. Pa
nevėžio miesto Savivaldybė 
rengia konferenciją "Lietu
vos grįžimas į laisvąjį pasau
lį" ir kviečia Jus, brangūs 
tautiečiai, joje dalyvauti.

Viešnagės programa: 
liepos 27 d. atvykimas 
liepos 28 d. Šv. mišios, susi
tikimai, 
liepos 29-30 d. konferencijos 
posėdžiai, 
liepos 31 d. - rugpjūčio 1 d. 
išvyks į Vilnių, Kauną, Tra
kus, 
rugpjūčio 2-4 d. poilsis prie 
jūros 
rugpjūčio 5-6 d. išvykimas.

Panevėžyje numatoma 
Jus pagyvendinti pas priva
čius asmenis, pabuvoti IV 
Pasaulio Lietuvių žaidynių 
varžybose.

Viešnagę Lietuvoje ap
moka Panevėžio miesto Sa
vivaldybė, išskyrus privačias 
pramogas.

Bilietus iki Vilniaus ar 
iki Rygos ir atgal įsigykite 
individualiai iš anksto. Pra
neškite tikslią atvykimo datą, 
lėktuvo ar traukinio numerį, 
kad mes galėtume Jus sutikti 
Vilniuje arba Rygoje. Jei ne
galite atvykti liepos 27 d.,

Clevelando miesto Tarybos posėdyje, kuriame buvo 
paminėta Lietuvos vienerių metų atkurta nepriklausomybė, 
miesto merui Mike White Gražina Kudokienė sega ženkleli.

V. Bacevičiaus nuotr.

atvykite anksčiau, pasitiksi
me. Organizacinis komitetas 
laukia Jūsų pranešimo dėl 
dalyvavimo.
tel. 6 55 51 9-13,14-18p.p. 

tel. 2 67 06 
šeštadieniais, sekmadieniais

Lietuvos laiku arba mū
sų įgaliotam asmeniui JAV 
Feliksui Andriūnui:

155 Greebwood Avė. 
Wyncate, Pa. 19095. 

telefonas (215)- 884-5143
Jei nuspręsite atvykti, 

skubiai praneškite: Pavardę, 

A. A.

LIUDVIKUI ČEPULIUI

Lietuvoje mirus, sūnų Dr. ALGį 
ČEPULĮ su šeima ir visus gimines 
nuoširdžiai užjaučiame

Ohio Lietuvių Gydytojų Draugija

A. A

MAGDALENAI BARNIŠKAITEI

mirus, jos seseriai IZABELEI 
JONAITIENEI ir jos artimiesiems, 
reiškiame gilią užuojautą ir kartu 
liūdime.

Janina Ūsienė
Gražina Pauliukonienė

A. A.

VYTAUTUI NEVERAUSKUI

Australijoj mirus, jo broliui JUOZUI ir 
šeimai, broliui ir seserims Lietuvoje 
gilią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

ALTS-gos East Chicago skyriaus 
Valdyba ir Nariai

vardą, tėvo vardą, gimimo 
vietą ir datą, pilietybę. Tiks
lų adresą ir telefoną. Indetifi- 
kacijos numerį. Savo profesi
ją ir savo kalbos temą, jei 
ruošiatės pasisakyti.

APARTMENT FOR RENT
LAKE SHORE -185 St. Area 
Large, modern, 1 bedroom 
apt. Appliances, air cond., 
Garage incl., Quiet bldg. No 
pets Lease. $325 Per Month.

Telf. 338-3205
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