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LIETUVOS REIKALAI 
VIRŠŪNĖSE IR APAČIOJE

Antanas Dundzila

Yra daiktų, kurie statomi 
nuo apačios į viršų, pvz., na 
mai. Yra tačiau veiksmų, 
kuriuos reikia vykdyti "iš 
viršaus į apačią", pvz., ke
liones, karo žygius ir t.t. 
Kartais, ką nors pradėjus iš 
vieno galo, tenka savojo tik
slo siekti kitaip, pvz., iš "ki
to galo". Aišku, yra situaci
jų, kuriose galima darbuotis 
iš "abiejų galų" arba kur 
nors tarp tų galų, "vidury
je".

Lietuvos reikalai JAV 
Baltuose Rūmuose, be abe
jo, eina į tą "iš viršaus" rei
kalų kategoriją. Deja, pas 
Prezidentą Bush'ą Lietuvos 
reikaluose galva sienos ne- 
pramušėme. Nuo Nepriklau 
somybės atstatymo paskel
bimo, du kartus jau pas jį 
lankėsi Prezidentas Lands
bergis, vieną sykį Ministerė 
Pirmininkė Prunskienė ir ke 
lis kartus visokios Ameri
kos lietuvių delegacijos.

Iki šiol galvojome, kad 
JAV moralinio pobūdžio 
šaunūs šūkiai apie laisves, 
demokratijas, žmogaus tei
ses ir t.t. ir t.t. turi kokios 
nors praktiškos reikšmės. 
Kadangi tuos pareiškimus 
darė valdžios viršūnės, buvo 
logiška, remiantis tų viršū
nių žodžiais, į viršūnes 
kreiptis.

Darosi dabar sunku su
skaičiuoti, kiek kartų pasku
tinių metų bėgyje JAV Pre
zidentas yra mus apvylęs. 
Taigi pastangos pačioje 
JAV valdžios viršūnėje Lie
tuvai vaisių neneša. Tenka 
ieškoti norimų rezultatų ėji
mais kitur. Pats aiškiausias 
"kitas galas" būtų viešosios 
opinijos Amerikoje ugdy
mas.

Lietuvos gen. konsulas Chicagoje Vaclovas Kleiza sveikina j Chicagos Mi way a illinois
Lietuvos prezidentą Vytautą Landsbergį. Dešinėje matomas JAV senatorius minėtieii aukšti
valstijos gubernatorius Edgar. Pasitikime dalyvavo apie 2000 žmonių. Kalbėjo gu|aje-I0 nuOfr

pareigūnai ir pats Vytautas Landsbergis.

Čia didelės reikšmės turi 
Amerikos spaudos komen
tatoriai, kai jie palankiai 
apie Lietuvos reikalus atsi
liepia. Su pasitenkinimu ga 
Įima pripažinti, kad jų dau
guma yra mūsų interesams 
palankūs. Tik gaila, kad jie 
apie Lietuvą rašo, palygi
nus, retokai. Rašo, kai kas 
nepaprasto ar tragiško atsi
tinka. Tragiški įvykiai - lie 
tuvių tautai yra labai brangi 
kaina.

JAV Kongrese turime 
draugų, nors JAV užsienio 
politikos verpetuose jie nėra 
labai efektingi. Jie yra aukš 
čiausiai iškilę, viešai remian 
tieji Lietuvos reikalus, JAV 
valdžios pareigūnai. Gaila, 
kad jie taip pat pabrėžia sa
vo pritarimą "išmintingai" 
JAV Prezidento politikai ir 
tai laiko pozityviu savo pas
tangų bruožu - apie tai daž
nai skaitome jų laiškuose.

Pavasarį Lietuvos Pa
siuntinybėje įvyko priėmi
mas juodosios rasės žy
miam vadovui, Jessie Jack- 
son. Jis yra Lietuvai palan
kiai nusiteikęs, Pasiuntiny
bėje ėjo kalba apie jo kelio
nę į Lietuvą. Tai būtų 
mums labai naudingas žes- 
tas (kurio nedrįstų ignoruoti 
Baltieji Rūmai). Šioje kate
gorijoje yra pažymėtinas ir 
Prezidento Landsbergio pra 
nešimas apie kvietimą Dalai 
Lamai Lietuvą aplankyti.

Garbės daktaratas Prezi
dentui Landsbergiui Chica
goje ir, beveik tuo pat metu, 
Lietuvos Atstovui Stasiui 
Lozoraičiui Pensilvanijoje 
yra du neeiliniai įvykiai, 
reikšmingi Lietuvos reikalų 
garsinij»er~Duok, Dieve,
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Ši pavasarį Čiurlionio ansamblis koncertavo New Yorke (balandžio 20 d.) ir Philadelfijoje (gegužės 
4 d.). O gegužės 26 d. dainavo Dainų šventėje, Chicagoje. Po šių pasirodymų iki rudens atostogaus, o 
rudeniui atėjus spręs tolimesnį Čiurlionio ansamblio likimą.

Nuotraukoje dalis Čiurlionio ansamblio moterų dainininkių ir kanklininkių. Aukštai, iš kairės: Teresė 
Urbaitienė, Giedrė Kijauskienė, Violeta Žilionytė-Leger ir Elena Nainienė. Žemai kanklininkė Rama 
Bublytė v. Maželio nuotr.

VYTAUTAS LANDSBERGIS CHICAGOJE
Lietuvos prezidentas V y 

tautas Landsbergis gegužės 
11d. buvo atvykęs 5 dienų 
vizitui į Chicagą. Prieš tai 
viešėjęs Washingtone ir Ca- 
lifomijoje. Jis čia lankėsi

Edvardas Šulaitis
jau ne pirmą kartą, tačiau tai 
buvo jo pirmasis vizitas, po 
to, kada buvo išrinktas Lie
tuvos Aukščiausios Tarybos 
pirmininku, o Amerikoje po 
puliariai prezidentu vadina
mu.

įspūdingas buvo Lands
bergio sutikimas Midway 
areodrome gegužės 11 d. po 
pietėje. Čia susirinko apie 
pora tūkstančių mūsų tau
tiečių, kurių tarpe gausiai 
matėsi daug jaunimo, ypatin 
gai vaikų iš lituanistinių 
mokyklų, čia atvykusių tie
siai iš tų mokyklų tautiniais 
rūbais pasipuošę. Tie vai
kai prieš prezidento atvyki
mą ir jam atvykus dainavo 
lietuviškas dainas.

Retą svečią areodrome 
pasitiko žymūs pareigūnai: 
Illinois gubernatorius Jim 
Edgar ir JAV senatorius iš 
Illinois - Allen Dixon. Jie 
čia pasakė sveikinimo kal

bas. Gubernatorius pabrė
žė, jog jis sveikina daugiau 
negu 11 milijonų Illinois 
valstijos gyventojų vardu. 
Ugningai kalbėjo senatorius 
Alan Dixon, kuris suminėjo 
jo ir kitų senatorių pastan
gas Lietuvos nepriklauso
mybės įtvirtinime. Jis pa
brėžė, jog Amerika nepa
mirš Lietuvos, nepamirš kru 
vinojo sekmadienio. Daž
nai jo kalba buvo pertraukta 
plojimais^

Prieš tai kalbėjo JAV LB 
pirm. dr. A. Razma ir Lietu
vos gen. garbės konsulas V. 
Kleiza. Šis iškėlė faktą, kad 
lygiai prieš 50 metų chica- 
giečiai pasitiko paskutinį 
nepriklausomos Lietuvos 
prezidentą Antaną Smetoną. 
V. Kleiza kreipdamasis į V. 
Landsbergį pažymėjo, kad 
"Jūsų atvykimas stiprina mū 
sų kovą dėl Lietuvos lais
vės". (Nukelta į 3 psl.)
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Girdėta iš Vilniaus
Balys Gaidžiūnas

• LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJE TARYBOJE IR 
VYRIAUSYBĖJE daug naujų rūpesčių, kad Lietuvos pasie
niuose, ypač prie Gudijos, nuolat kartojasi išpuoliai naikinti 
Lietuvos muitinių ir sienų apsaugos punktus. Tie punktai ne 
tik pažymi Lietuvos rubežius, bet ir sulaiko daug nelegalių 
keleivių, ypatingai spekuliantų keliones, neteisėtai išvežant 
iš Lietuvos neapmuitintas prekes.

Užpuolimus, vis drąsiau ir akiplėšiškiau, vykdo Sovie
tijos Vidaus reikalų ministerijos kareiviai - juodosios baretės. 
Dėl maskavimosi kartais jie kiek pakeičia rūbus, o kartais 
būna ir pilnoj uniformoj.

Tokių puolimų metu grobiamas punktuose esantis inven
torius, dokumentai, išrengiami tarnautojai, iš jų tyčiojamasi, 
šaudoma j laikinus pastatus ir net padegama.

Normaliose sąlygose, jei nebūtų vengiama provokacinių 
ir didesnių ginkluotų susirėmimų, mūsų sargybiniai ir 
tarnautojai žinotų kaip elgtis. O dabar, be smūgių atgal, turi 
nuryti paniekinimą, nes neturi nei reikalingų ginklų, nei 
įsakymo juos panaudoti. I siunčiamus protestus, j prašymus 
savo karius suvaldyti, niekas neatsako.

Tuo skaudžiu reikalu užklaustas Audrius Butkevičius, 
Krašto apsaugos departamento vadovas, "Atgimimo" 
laikraštyje, gegužės mėn. pradžioje, taip atsakė: "Kariškiai 
siekia mus išprovokuoti. Kilus neramumams, panašiems 
kaip Užkaukazėje ir kituose SSSR regijonuose, jie galėtų 
griebtis vienokių ar kitokių represijų. Manau, kad mes turime 
pasisemti kantrybės ir laukti. Kol vyksta kova, kurioje mes 
nesigriebsime ginklų, kiekviena diena - tai mūsų pergalė."

• KITAS DIDELIS ROPESTIS, tai Maskvos komunistų 
partijos užmaišytos pastangos ir intrigos nuo Lietuvos at
plėšti Vilnijos dalj ir ten įteisinti visiškai savarankią lenkišką - 
rušišką sritį, su savu parlamentu, konstitucija, himnu, vėliava 
ir kitomis valstybinėmis apreiškomis.

Kaip aiškėja, Lenkijos centrinė vyriausybė ir lenkų 
emigracija JAV tokioms intrigoms nepritaria. Net pasigirsta 
balsų, jei taip įvyks, tai Lenkijos-Lietuvos santykiams vėl 
bus dešimtmečiais pakenkta.

• AUKŠČIAUSIOS TARYBOS PIRMININKAS Vytautas 
Landsbergis, kalbėdamas apie ilgą viešnagę JAV pasakė, 
kad lietuvių emigracija padarė viską, kad kelionė pasisektų, 
kad Lietuva ir Lietuvos reikalai būtų plačiausiai išgarsinti. Už 
tas dideles pastangas visiema padėkojo.

• BELGIJOS, OLANDIJOS IR LUXENBURGO valstybių 
jungtinis komitetas, kaip anksčiau yra skelbęs, į savo 
posėdžius, pakvietė Vytautą Landsbergį atvykti ir padaryti 
pranešimą. V. Landsbergis kvietimą priėmė.

• LIETUVOS PARLAMENTE trečią kartą atidėtas 
nuosavybės gražinimo įstatymo svarstymas. Esą, dar reikia 
naujų ir būtinų pataisų, kurios tą komplikuotą reikalą aiškiau 
ir teisingiau spręstų.

• ESAME RASĘ, kad Valstybės Departamento du parei
gūnai, dar Vyt. Landsbergiui būnant JAV, lankėsi Baltijos 
valstybėse, rinkdami žinias apie tų valstybių pasiruošimą ne
priklausomam gyvenimui. Lietuvoje jie atskirai apklausinėjo 
visus tris pirmininko Vyt. Landsbergio pavaduotojus: Česlo
vą Stankevičių, Bronių Kuzmicką ir Kazimierą Motieką. Jie 
visi trys, kaip pavaduotojai, apima visos respublikos reikalus, 
nes yra pasiskirstę darbo sritimis.

• PER VILNIAUS RADIJĄ IR LIETUVOS LAIKRAŠČIUS 
nuolatos kalbama ir rašoma apie naujai organizuojamą 
Ateities Forumą. Tai plačiu mastu organizuojama opozicija 
dabartinei Aukščiausiai Tarybai ir vyriausybei. Pagal K. 
Prunskienės duotą pranešimą jos pasirinktiems laikraš
tininkams, tokia opozicija labai reikalinga, nes vyriausybėje 
vedama kieta nacionalistinė politika, joje darbą diriguoja 
nekvalifikuoti asmenys, vyriausybė neturinti darbo progra
mos. Taigi labai dideli kaltinimai.

Ateities Forume aktyviai reiškiasi pati K. Prunskienė, 
rašytojas V. Petkevičius, A. Brazauskas, G. Kirkilas ir 
Virginija Končiuvienė - Ateities Forumo sekretorė. Ji prane
ša, kad Lietuvoje jau veikia 23 to forumo skyriai. Kiek tuose 
skyriuose yra narių nepranešė. Tik paminėjo, kad organi
zuojama ir daugiau skyrių ir kad tai bosianti labai svari 
organizacija.

Apie Ateities Forumą nuomonės labai įvairuoja, net 
primenant, kad dėl vienų ar kitų priežasčių iš valdžios iškritę 
arba prie jos nepritapusių asmenų ambicijos. Bet iš kitos 
pusės ir primenama, jei toji opozicija bus konstruktyvi, vado 
vausis demokratišmais principais, ieškos Lietuvai geresnio 
kelio, nesiderės su Sovietiją kaip provincija su centru, o kaip 
valstybė su valstybe, gal ką ir gero padarys. Bet jei versis 
tik kaltinimais, pati tik kaltinimų ir susilauks.

• DAUG NEMALONUMU padarė devynių Lietuvos 
policijos pareigūnų išdavystė. Mums atsiųstas pranešimas 
taip skamba: "Naktį į gegužės 24 d. Vilniuje, trijų mieste 
patruliavusių policijos tarnybų darbuotojai - 9 žmonės perėjo 
pas OMON-ininkus. Palikę postus, jie atvyko j budinčią dalį 
ir grasindami ginklu, pagrobė 40 automatų ir 10 tūkstančių

Vyskupui Juozui 2emaičiui atvykus į JAV, vienas iš pirmųjų susitikimų buvo Lietuvių Katalikų 
Religinėj šalpoj. Iš kairės: vyskupą lydintis kun. Vytautas Gustaitis, prelatas Vytautas Balčiūnas, 
Vyskupas Juozas Žemaitis, Religinės šalpos vadovas kun. Kazimieras Pugevičius ir vyskupas Paulius 
A. Baltakis    

LIETUVOS REIKALAI
kad tokių atžymėjimų pra
pliuptų kuo daugiau. Vis 
dar eina kalba apie Nobelio 
taikos premiją Vytautui 
Landsbergiui. Toks pasau
linio mąsto pripažinimas 
Lietuvos Prezidento prestižą 
ir Lietuvos reikalus labai iš
keltų.

Pasitaiko ir kitokių pro
gų, kurias reikia savomis 
rankomis išnaudoti. Pvz., 
stovi prieš akis pereito ru
dens JAV-ės LB IR ALT-os 
epizodas su tais nelemtais 
skridimais į Lietuvą (DIR
VA, Nr. 20-1991). Šiedu 
veiksniai praleido puikią ga

limybę Lietuvos valdžią ir 
Lietuvos interesus iškišti į 
visai naują sritį. LB-ė ir 
ALT-a juk galėjo reikalauti 
(savo pritarimo sąskaiton, 
gi tas pritarimas svetimie
siems buvo svarbus!), kad 
oro susiekimo linijos jau da 
bar išgautų ir i savo siūly
mus įtrauktu Lietuvos val
džios sutikimą ar bent nuo
monę.

Veiktina, kad susidarytų 
įspūdis, jog plačioji Ameri
kos visuomenė Lietuvos ne
priklausomybės interesus 
remia ar bent jais domisi. 
Efektingai tokios progra

šovinių. Operacijai vadovavo karininkas Roščinas".
• PASIGIRDO kiek geresnė žinia apie Sovietijos - 

Lietuvios derybų darbo grupių naują susitikimą. Jis įvyksiąs 
jau ateinančią savaitę, o birželio pirmoje pusėje galės 
posėdžiauti Sovietijos - Lietuvos derybų delegacijos.

Toji žinia buvo paskelbta po min. pirm. G. Vagnoriaus ir 
min. Abišalos sisitikimo Maskvoje su min. pirm, pavaduotoju 
Dagužijevu ir Vidaus reikalų ministeriu Pugo, kuris valdo 
juodąsias baretes.

įvykių eiga parodys, ar tai rimtas atsinešimas į derybas, 
ar tik naujas manevras, kada Amerikoje, prieš svarstant 1 
1/2 bilijono grūdų paskolą senate, reikia gero gando, kad 
derybos jau vyksta. Ir to gando smilkalai apsvaigins dalį 
senatorių.

Dvidešimt devintasis 
Dirvos novelės Konkursas 

PREMIJA 700 DOLERIU 
skiriama iš

a.a. SIMO KAŠELIONIO

Paruošimas: Konkursui siunčiami rankraščiai būtinai 
privalo būti parašyti rašomąja mašinėle ir pasirašomi 
slapyvardžiu. Tas pats slapyvardis užrašomas ant pridedamo 
uždaro vokelio, kuriame įdėta autoriaus tikroji pavardė, 
adresas ir telefono numeris. Tiktai laimėjusio vokelis bus 
atidarytas

palikimo, kurj tvarko 
Korp! Neo-Lithuania

Tema: Autoriams suteikiama neribojama teisė nove
lės temą, turinį ir pobūdį patiems pasirinkti.

Ilgis: Novelė turi būti ne trumpesnė kaip 15 psl. 
mašinėle rašytų, su dvigubu tarpu.

Laikas: Paskutinė rankraščiui įteikti data 1991 metų 
rugsėjo 15 d. (pašto antspaudas).

Adresas rankraščiams siųsti:

Dirva, Novelės konkursas, 
P.O. Box 19191
Cleveland, Ohio 44119-0191

Nepremijuoti rankraščiai grąžinami tiktai autoriams prašant, 
jų nurodytu adresu.

Jury komisija iš trijų narių sprendžia kas premijuotina 
paprasta balsų dauguma.

mos išvystymui reikia pro
fesionalinių pastangų. Aiš
ku, tokios pastangos kai
nuoja stambius pinigus 
(-čia ne naujiena)...

1990 balandžio 25 d. Pre 
zidentas Bush'as, korespon
dentų spaudžiamas apie Lie 
tuvą, jiems piktokai atšovė: 
"Aš tarnauju Amerikos vi
suomenei!" Lietuvos reika
lais nesusikalbant su Ponu 
Bush'u tiesioginiai, tenka 
galvoti apie kitokius būdus.

* * *

Pasaulinės spaudos dė
mesys vėl atsisuko į Gorba
čiovą. Jis vėl lyg tai palin
ko švelnesnės politikos pu
sėn ir, tuo pačiu atsikvėpi
mu, veržiasi į laisvojo pašau 
lio ekonominius pasitarimus 
bei prašo paskolų- kreditų 
savajai imperijai. Geguės 
viduryje Gorbačiovas ištiesė 
ranką palyginus, kukliai: 
jam tada reikėjo apie $1.5 
bilijono žemės ūkio produk
tams (ir kad išsilaikytų val
džioje). Tačiau gegužės vi
duryje jau pradėta kalbėti 
apie 100 bilijonų ekonomi
nės paramos sumą! Tuo pa
čiu metu Maskvoje formu
luojami nauji įstatymai dar 
labiau smaugti nepriklauso
mybės siekiančius kraštus.

JAV Bushas, truputį pa- 
niumėjęs, aiškiai linksta sa
vo bičiulio Gorbačiovo pu
sėn. Apie kokią nors sovie
tų imperijos laisvėjimo gali- 
myę iš JAV aparato nesigir
di nė pypt. Tai vėl, tos iš 
"viršūnių politikos" plau
kiantis pavyzdys ir kartuvių 
kilpa Pabaltijui.

Retkarčiais mus užstoja 
spaudos komentatoriai. Da- 
vid Broder (Washington 
Post, 1991-V-26), ryšium su 
žemės ūkio produktų kredi
tais, kėlė ir Pabaltijo klausi
mą. Taip pat minėjo, kad 
turtinga sovietiją prašo tik 
paskolų, bet nesiūlo užstato 
- pvz., turimo aukso, dei
mantų ar kad ir savo bran
giai kainuojančių karinių 
pajėgų sumažinimo. A.M. 
Rosenthal (New York Ti
mes 1991-V-21), nors ir ne
minėdamas Pabaltijo kraštų, 
taikliai pastebėjo, kad jei ei
na kalba apie humanitarinę 
pagalbą badaujančiai sovie
tijai, tai daug baisiau badau
ja Etijopija, Sudanas, Ben- 
gladešas...
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neatsako.

ATVIRAS LAIŠKAS
APIE LIETUVIU TAUTINĖS SĄJUNGOS 

ĮSIKŪRIMĄ IR IŠAUGIMĄ

Nenorėčiau aš ir, spėju, 
Jurgis Janušaitis, kad Dir
vos skaitytojai susidarytų 
klaidingą įspūdį apie ALTS 
-gos įsteigimą ir išaugimą iš
J. Janušaičio Dirvoje, tilpu- 
sio 1991 metų gegužės 9 d. 
Nr. 19 straipsnio: "Vy
tautas Abraitis atšventė sa
vo amžiaus deimantinę su
kaktį", kuriame tarp kita ko 
jis rašė, kad 1943 metais įs
teigto Tautininkų Centro pir 
mininku išrenkamas Vytau
tas Abraitis " iš kurio išaugo 
(1949) Tautinė sąjunga". 
Nors ir yra tiesa, kad 1943 
metais įkurtas Tautininkų 
centras turėjo svarios įtakos 
ir reikšmės tautininkų srovę 
Amerikoje konsoliduojant, 
bet faktiškai jis buvo tik vie 
nas iš tų trijų tautinių orga
nizacijų: Lietuvai vaduoti 
sąjunga, Amerikos lietuvių 
misija ir Tautininkų centras, 
sutariusių jungtis į vieną or
ganizaciją.

Veiksniai, anuo metu lė
mę tautininkų įsijungimą į 
Amerikos lietuvių tarybą 
(Europoje esančių tautinin
kų raginimas ir įtaigojimas 
ir didelės dalies Amerikos 
lietuvių noras, kad Lietuvos 
nepriklausomybės atstaty
mo pastangos turi būti vie
ningos), vertė paskubinti vi
sų trijų tautinių organizacijų 
susijungimą. Tuo reikalu 
1948 m. gegužės 15-16 d.d. 
buvo sušauktas Amerikos 
lietuvių tautinių organiza
cijų ir veikėjų pasitarimas J. 
Bačiūno vasarvietėje, Tabor 
Farm, Mich. Jame, po dvie
jų dienų pasitarimų, buvo 
priimti nutarimai:

1. Sudaryti vieną bendrą 
šios srovės organizaciją, api 
mančią visus srovės intere
sus, išdėstytus veiklos pro
gramoje ir apimančią visas 
Amerikos lietuvių kolo
nijas, drauge ir su jau vei
kiančiu Amerikos lietuvių 
tautininkų centru,

2. Iš Lietuvai vaduoti są
jungos ir Amerikos lietuvių 
misijos, nuosekliai prisilai
kant tų organizacijų vidaus 
tvarkos, padaryti laiko sąly
goms pritaikomą bendrosios 

organizacijos šaką,
3. Bendrąją organizaciją 

padaryti šios srovės organi
zaciniu kamienu ir jos būsi
mą vadovybe-VYRIAUSIA 
ŠIOS SROVĖS REPRE
ZENTANTE,

4. Šiems nutarimam vyk 
dyti uždavinys bus: įtraukti 
į šį darbą visas aktyviausias 
srovės pajėgas; su jomis 
bendradarbiaujant, paruošti 
bendrosios organizacijos 
programos ir statuto projek
tus ir privesti darbą iki stei
giamojo bendrosios organi
zacijos seimo.

Komisija sudaroma iš 
šių asmenų: J. Bačiūno, P. 
Žiūrio, A. Olio, V. Abrai- 
čio, A. Trečioko, J. Gin- 
kaus, A. Nasvyčio, P. Lin- 
kaus ir V. Rastenio.

Šios reorganizacinės Ko
misijos, kuri oficialiai pava
dinta Amerikos lietuvių tau
tininkų srovės organizacijų 
bendrąja Komisija, primi- 
ninku išrenkamas adv. A.A. 
Olis, o reikalų vedėju pa
kviestas V. Rastenis.

Ši Komisija, nutarusi, 
kad visos trys veikiančios 
organizacijos turi sušaukti 
savo nepaprastus seimus, ku 
rie nutartų tas organizacijas 
likviduoti, įsiliejant į naujai 
steigiamąją. Tai atlikti bu
vo nutarta bendrajame tauti
nės srovės organizacijų sei
me, numatytame šaukti 
New Yorke 1949 m. gegu
žės 21-22 dienomis, dalį jo 
laiko skiriant uždaromųjų 
organizacijų posėdžiams,

1991 KELIONĖS | LIETUVĄ
Nuo 7 iki 14 dienų Lietuvoje
19 įvairių maršrutų

Dauguma kelionių aplenkia Maskvą. Maršrutai įdomūs - 
Šiluvos Atlaidai, kelionė laivu Baltijos jūroj, Lietuva, 

Kopenhaga, Varšuva, Helsinkis

Smulkesnėms informacijoms ir lankstinukams, kreipkitės j

BALTIC TOURS
77 Oak St., Suite 4 Nevvton, MA 02164

Tel. 617-965-8080 Fax 617-332-7781
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VYTAUTAS LANDSBERGIS 
CHICAGOJE

(Atkelta iš 1 psl.)
Trumpai kalbėjo ir pats 

V. Landsbergis, kuris prisi
minė susitikimą su JAV pre 
zidentu. Dėkojo visiems 
susirinkusiems, pažymėda
mas, kad toks gausus būrys 
jį sujaudino. Taip pat žodį 
tarė šio susitikimo vadovė 
Regina Norušienė ir kiti 
talkininkai - Linas Norušis 
ir Jonas Lendraitis.

Iš areodromo savo limu
zinu, kurį lydėjo Chicagos 
policija (beje, ji visą laiką 
V. Landsbergį lydėjo), pre
zidentas ir kiti palydovai 
važiavo į viešbutį, o tada į 
Loyolos universiteto konvo- 
kaciją, kur jam buvo suteik
tas teisių garbės daktoro 
laipsnis.

Sekančios dienos ryte 
garbingas svečias dalyvavo 
iškilmingose mišiose šv. 
Mergelės Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje, po 
kurių bažnyčios šventoriuje 
padėjo vainiką žuvusiems 
kruvinąjį sekmadienį atmin- 

kitą - naujai, bendrinei or
ganizacijai. 1949 m. gegu
žės 21 dieną Lietuvai vaduo 
ti sąjunga, Amerikos lietu
vių misija ir Amerikos lie
tuvių tautininkų centras atli
ko sutartus suvažiavimus ir 
nutarimus: esamas organiza 
cijas likviduoti ir įsijungti į 
sekančią dieną steigiamą - 
AMERIKOS LIETUVIŲ 
TAUTINĘ SĄJUNGĄ.

Tokiu būdu matome, kad 
Tautininkų centrui ir man J. 
Janušaičio priskirti nuopel
nai dėl ALT s-gos išaugimo 
yra nei kiek didesni, grei
čiau mažesni, už kitų tauti
nių organizacijų ir pavienių 
steigėjų nuopelnus. Savo 
75 metų sukakties proga gal 
galėčiau "pasididžiuoti tik 
abejotinos vertės nuopelnu”, 
kad šiuo metu esu likęs vie
nintelis gyvas, tos buvusios 
bendrines tautininkų reorga
nizacinės komisijos narys, 
privedusios prie ALT s-gos 
įsteigimo.

Su tikra pagarba ir padė
ka mane sveikinusiems 75 
metų sukakties proga

Vytautas Abraitis 

ti prie ten esančio paminklo. 
Jis čia tarė ir žodį, ir atsaki
nėjo į televizijos darbuotojų 
klausimus. Po to apsilankė 
vietos evangelikų "Tėviš
kės" parapijoje, o tada sekė 
pietūs Balzeko lietuvių kul
tūros muziejuje su lietuviš
kųjų organizacijų atstovais.

Lietuvos prez. Vytautas Landsbergis sveikina pora tūkstan
čių minią Chicagos Midway areodrome gegužės 11 d., kada jis 
atvyo penkių dienų vizitui j pasaulio lietuvių sostine. Dešinėje 
jam ploja Illinois gubernatorius Jim Edgar. Ed. Sulaičio nuotr

Sekmadienio buvo susi
tikimas su Chicagos lietu
viais Marijos aukšt. mokyk
los salėje, kur atsilankė apie 
1500 žmonių kurie išgirdo 
apie valandą užtrukusią V. 
Landsbergio kalbą - gana 
išsamų pranešimą ir Lietu
vos gyventojų kasdienybę, 
įvairių problemų paryški
nimą. Prezidentas kiek il
giau sustojo ties nuosavybės 
gražinimo bei Lietuvos pi
lietybės klausimais, kurie, 
kalbėtojo nuomone, labai 
sudėtingi ir nelengvai iš
sprendžiami. Čia irgi kalbė 
jo Lietuvos gen. garbės kon 
sulas V. Kleiza, dr. A. Raz
ma, o programai vadovavo 
dr. T. Remeikis. Buvo įneš
tos įvairių organizacijų vė
liavos, sugiedoti himnai, 
paskaityta invokacija ir kt.

Trečiosios viešnagės die
nos ryte prezidentas su pa
lyda pusryčiavo Chicagos 
arkivyskupijos valdytojo 
kardinolo J. Bemardin na
muose, o tada turėjo spau
dos konferenciją spaudos, 
radijo ir televizijos atsto
vams. Sekančiomis dieno
mis garbingasis svečias tu
rėjo pokalbius su Chicagos 
pagrindinių dienraščių "Sun 
-Times" ir "Tribūne" redak
cijų darbuotojais, Chicagos 
miesto burmistru Daley ir 
kai kurių etninių grupių va
dovais.

Antradienį vakare buvo 
iškilminga puota Field Mu- 
seum of Natūrai History, ku 
rį rengė Lietuvių Bendruo
menė su keliomis amerikie
čių organizacijomis. Ši puo

d. • 3 psl.
ta sutraukė apie 800 žmo
nių, nežiūrint, kad bilietas 
kainavo 100 dol. Beje, šios 
puotos, o taip pat ir daugu
mos kitų sutikimo renginių 
pelnas buvo skiriamas JAV 
Lietuvos Bendruomenės 
"Dovana Lietuvai" fondui.

Paskutinę viešnagės die
ną - trečiadienį prez. Lands 
bergis turėjo nemaža pasi
matymų su įtakingais ame
rikiečių pareigūnais, versli

ninkais bei kitais. Tos die
nos vakare jis atidarė Lietu
vių Muzikos šventę Religi
nės muzikos koncerto metu 
Mergelės Marijos Nekalto 
Prasidėjimo bažnyčioje 
Brighton Parke. Po šio kon 
certo dalyvavo susitikime ir 
atsisveikinime su Chicagos 
lietuviais tos parapijos sa
lėje.

Prieš V. Landsbergio at
vykimą, ši viešnagė buvo 
garsinama vietinėje spaudo
je, per televiziją bei radijo. 
Toks pats didelis dėmesys 
buvo rodomas ir vizito me
tu, kasdien vis duodant ži
nių bei reportažų iš Lands
bergio viešnagės momentų. 
Buvo duota platesnių pasi
kalbėjimų su svečiu per te
leviziją bei radijo (abi "Na
tional Public" stotys).

Lietuvos vardas vėl 
plačiai nuskambėjo Chica
goje, kaip kad retai anks
čiau. Tai buvo gera propo- 
ganda Lietuvai.

Žinoma, visokių pasima
tymų prezidentas Lands
bergis turėjo daugiau negu 
čia suminėjome. Visus juos 
net išvardinti reikėtų daug 
vietos.

* * *

VISI SIUNTINIAI į LIETUVĄ 
siunčiami su pristatymu į 

namus papigintomis 
kainomis.

Rūbai, maistas, vaistai -
KIEKIAI NERIBOJAMI, 

MUITO NĖRA.
Savo daiktus siųskite mums 

paštu arba UPS.
TRANSPAK,

2638 W 69th St. Chicago IL. 60629 
312436-7772
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VEIKLA APIE KURIĄ NESKELBIAMA
Viešai gaunamus dokumentus sklaidant

Antanas Dundzila
BEfORI THE

DEPARTMENT OP TRAN3PORTATIOR 
MASHINOTOM, D.C.

u.t.-u.a.a.*.
NORTH ATLANTIC COK1IKATION

SERVICE CARE

I Dockot MO.
i 4714P

LITHUANIAN AMERICAN COUNCIL, INC. 
MOTION TO NITHDRAM TESTIMONT 
AND TO OBJECT TO PROCMD1MO1

Tho Llthuonion Aaorlcan Councll, Ine. (tho "LAC") aovo* 
for loavo to vlthdrav lto dlroct oxhlbit aubalttod to tha Dopart- 
■ant of Tranaportatlon (tha "Dapartaant") on Octobor ii, 1110 and 
oapraoaor ita objoctlon to that aapoct of tha procoadingo uhleh 
aaaka to grant tha alrcraft of a Unitod ftataa eorporatlon tha 
right to croaa Into tha aovaralgn airapaca of any ona of tha 
Baltic ropublica of latonla, Lithuania or Latvia on tha baala of 
tha Civll Avlation Agraaoant concludad bataaan tha Oovamaonta of 
tha Unltad Itatoa and tha U.B.B.B, in May, 1110.

I. Motion to Nithdrav Taatlaonv

In aupport of thia aotion, tha Lithuanian Aiaarlcan Councll, 
Ino. atataa aa follovai

1. Tha taatiaony containad in tha Octobar 23, 1990 dlroct 
aahiblt of tha LAC, upėn inforaatlon and ballof, vas not In fact 
arlttan by Dr. Thoaao Ronolkla, tha Diractor of Publio Affaira of 
tha Llthuanlan-Aaorlcan Cooaunlty, Ine. aa lndicatad on tha 
aahiblt aubaittad to tha Dapartaant, nor approvad or raviaaad in 
advanco of ita aubaiaaion by tha officara or diraetora of tha 
LAC. Tha LAC tlnda tha atatananta and concluoiona includod in 
tha aahiblt to ba unaccaptablo and find that auch atataaanta do 
not raflact to tha officlal poaition of tha LAC.

T. Remeikio, pareiškimą. 
Kai pirmadienį, spalio 22, 
ALT-os pareigūnai skambi
no advokatams į Washing- 
toną prašydami tam tikrų 
pataisų tekste, ALT-ai buvo 
atsakyta, kad dokumento 
taisyti nebegalima, nes 
sekančią dieną, spalio 23, 
jis bus įteiktas JAV TM-ai.

Toliau ALT-os atsimeti
mo rašte adv. W. Hough sa
vo įprastu kruopštumu išdės 
to politinius ir tarptautinės 
teisės, Lietuvos Respubliką 
liečiančius, reikalus. Jie yra 
įdomūs ir reikšmingi, bet tai 
visai atskira tema.

Rašto išvadose ALT-a 
pareiškia: (1) atsisakanti to, 
neva tai "savo" pareiškimo, 
dokumentuoto 1990-X-23 
d. bendrame rašte su LB-e; 
(2) prašanti sustabdyti oru 
kelionių į Lietuvą, Latviją ir 
Estiją planus iki tokio meto, 
kai JAV-ės galės pasirašinė
ti sutartis su nepriklausomo
mis Pabaltijo valstybėmis.

Ar čia ne stulbinanti me
džiaga dramos veikalui?

1991 balandžio 11 d. 
TM-je pasiteiravęs (telef. 
(202) 366-9322) sužinojau, 
kad tos nelemtos sutarties 
įgyvendinimo byla (Docket 
No. 47149) šiuo metu jau 
yra pruošta sprendimui, bet 
sprendimas dar nepadary-
tas...

(Pabaiga sekančiame numeryje)

Paskutiniuose DIRVOS 
numeriuose skaitėme apie 
1990 rudeni JAV Lietuvių 
Bendruomenės (LB-ės) ir 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
(ALT-os) JAV Transporto 
Ministerijai (TM-ai) įteiktą 
pareiškimą, kuriame šios dvi 
organizacijos rėmė tiesioginį 
oru susiekimo atidarymą tarp 
Amerikos ir Rigos aerouostų. 
Vėliau ALT -a savo pritarimą 
šiam projektui atšaukė, o po 
to LB-ė jį patvirtino. Siame 
numeryje daugumoje žvelgs- 
mime i ALT-os pritarimą 
atšaukiančio rašto duomenis.

* * *
ALT-os atsisakymo pro

jektą remti raštas yra stebi
nantis, nes iš jo matyti, kaip 
sėkmingai bet grubiai, be
veik ciniškai, svetimi inte
resai manipuliavo šias mūsų 
dvi organizacijas. Trumpai 
- drūtai viską suvedus ir čia 
nesileidžiant į politinės kon
troversijos klausimus, vaiz
das yra toks:

- LB-ės ir ALT-o vardu 
paruoštą raštą (žiūrėti pe
reitos savaitės DIRVĄ), iš 
tikrųjų suredagavo, atspaus
dino ir TM-ai įteikė Ameri- 
can Trans Air firmos pasam 
dyti amerikiečiai advokatai. 
Prieš raštą įteikiant, ALT-os 
vadovybė negavo galimy
bės tekstą patvirtinti, o prak 
tiškai žiūrint - net su savo 
vardu paruoštu tekstu susi
pažinti!

- Iš dokumentų neaišku, 
kokius ryšius su advokatais 
ir su ALT-a palaikė LB-ė. 
Savo 1990-XII-7 d. rašte 
TM-jai LB-ė visgi teigia, 
kad ji advokatų paruoštą 
tekstą peržiūrėjo ir patvirti
no. Tiesa, teigime nesismul 
kinama pasakyti, kada tai 
buvo padaryta: ALT-ai pa
reiškimo galutinė redakcija 
buvo atsiųsta tik tą lemtingą 
penktadienio naktį, o sekan
tį pirmadienį jau buvo atsi
sakyta bet kokius pataisy
mus dėti.

- American Trans Air 
firmos pasamdyta Washing-

tono advokatų bendrovė 
(Galland, Kharasch, Morse 
& Garfinkle, P.C.) savo at
sakyme JAV TM-ai nekėlė 
ALT-os atsisakymo, o tik 
toliau gynė savo klijento in
teresus skraidyti į Rigą.

- ALT-ai atsimetus, LB- 
ės 1990-XII-7 d. rašte TM- 
ai yra sužymėti keli paaiški
nimai ir patvirtintas toliau 
nepasikeitęs LB-ės nusista
tymas skridimus į Rigą ir to 
liau remti. Charakteringa, 
kad šis laiškas jau parašytas 
ant LB-ės laiškų popierio ir 
paties T. Remeikio pasira
šytas. Ypač charakteringa 
yra laiško data, XII-7: raštas 
parašytas dvi dienas prieš 
Prezidentui V. Landsbergiui 
atvykstant į Washingtoną.
- Reikia daleisti, kad ALT- 
os atsimetimas tapo akstinu 
dar vienam, papildomam 
latvių pareiškimui.

ĄLT-os atsimetimo laiš
ką parašė ir pasirašė lietu
viams ir Lietuvai gerai žino
mas, daug teigiamai pasi
darbavęs advokatas William 
J. H. Hough. Jame teigia
ma, kad 1990-X-23 d. LB- 
ės ir ALT-os bendro rašto 
autorium nebuvo T. Remei- 
kis ir kad kai kurie rašto pa
reiškimai bei išvados yra 
ALT-ai nepriimtini ir neati
tinka ALT-os nusistatymo.

Toliau rašoma, kad apie 
svarstomą Amerikos - Ri
gos oru ruožą ALT-a suži
nojo tik 1990 spalio mėn. 
pradžioje, nors pati sutarties 
įgyvendinimo byla TM-je 
buvo užvesta 1990 liepos 
mėnesį. Spalio pradžioje 
American Trans Air advo
katai paprašė ALT-os prita
rimo Rigos projektui ir (ge
raširdiškai...) pasisiūlė 
ALT-ai padėti su pareiški
mais, liečiančiais ALT-ą, 
lietuvius Amerikoje, bei ke
liones į Lietuvą.

1990 spalio 19 penkta
dienio naktį 11 vai. fakso 
būdu į ALT-os būstinę ad
vokatai atsiuntė tą, neva tai

m. ęgnęuuga
Tho LAC roopoctfully aovoi to vlthdrav tootlaony 

eontainod ln tha dlroct oahlblt, purportodly tllod on lto bohalf 
on Octobor 23, 1990, and roguooto tho Dopartaont to aovor that 
portlon of thaoo procoadingo vhlch aay roault ln tho grantlng of 
air tranolt rlghto ovor tho torrltorloa of any of tho throo 
Baltic atataa of Eotonia, Latvia and Lithuania untll auch tino aa 
tho Unitod Btatoa Oovomaont ontora Into and concludoa dlroct, 
bllatoral civll avlation agroonanta vlth tho lndopondont 
govomaonta of 
Batonia, Latvia and Lithuania.

Tho Lithuanian Aaorlcan Councll, Ine

on bobai f of tha 
Lithuanian Aaorlcan Councll, Ine.

T

Clevelande, pas L. ir A. 
Sagius, iš Lietuvos lankosi 1990 
m. rengtos Tautinių dainų ir šokių 
šventės vyriausia šokių režisorė ir 
choreografė E. Morkūnienė. Ji, 
čia būdama, patalkins ir Gran
dinėlei. Viešnia stovi tarp L ir A 
Sagių. VI. Bacevičiaus nuotr.

BIRŽELIO 13 - LIEPOS 7

An cvent <»l

THI
NfflYSRK 
JNtEflMATlO^L 
^E4IVAL

JUIIE8-23 
1991
1RADTTI0N AND INNOVATION IN 
MUSIC. DANCE AND THEATER

The Joyce Theater ir Lincoln Center Theater pristato du scenos veikalus iš Vilniaus 
^ie.jvyo^ V&tfybiHis Jso/ni^o TeJt+vgs.

47/6*

“NUOSTABU! n
♦ — Los Angeles Times

Spektakliai lietuviy kalboje; vertimas į angly kalbą vyksta tuo pačiu metu. Ausinės— veltui. 

Dėdė Vania- Birželio 13-16 ir 25-30 Kvadratas- Birželio 19-23, Liepos 2-7
Tvarkaraštis: antrd.-penktd. 8 v.v. šeštd. 2 v.p.p. ir 8 v.v. sekmd. 2 v.p.p. ir 7:30 v.v. 

Bilietai: $30 20 ar daugiau asmeny grupės gauna 20% nuolaidą, $24 

JOYCECHARGE 212 242 0800
J • J < h
THE JOYCE THEATER 175 E1GHTH AVĖ. AT 19TH STREET, NEW YORK, NY 10011

T C
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Hkuryba ir mokslask
Amžiną atilsi Stasiui Santvarui

Taip pavadintą straipsnį, 
tik mirus Stasiui Santvarui, pa 
rašė ir "Lietuvos Aide" atspau 
dė poetas Jonas Juškaitis gi
męs 1933 metais, tame pačia
me panemunių ruože, kaip ir 
S. Santvaras, Jis, nuo vaikys
tės žinojo Stasį Santvarą, bet 
tik žymiai vėliau, kaip am
žiumi tolimi vienas nuo kito, ■ 
susidraugavo laiškais.

Jonas Juškaitis yra parašęs ’ 
visą eilę poezijos knygų suau- : 
gusiems ir vaikams, vertęs ge 
rųjų vokiečių ir austrų poetų 
kūrybą į lietuvių kalbą. Jo ra
šinys įdomus, todėl manome, 
kad bus įdomus ir Dirvos 
skaitytojams. Redakcija

Iškrito dar viena "Antrų
jų vainikų" gėlė - balandžio 
12 d. Bostone mirė S. Sant
varas. Pernai po tuo pačiu 
stogu užgęso poetas A. Gus 
taitis, kurio satyrose paslėp
tos skausmo marios...

K. Binkis, J. Tysliava, S. 
Santvaras, V. Montvila, J. 
Žlabys - Žengė buvo nepri
klausomybės kovų savano
riai. Kokie likimai! Tačiau 
niekad neužmiršiu pastarojo 
žodžių, man pasakytų apie 
V. Montvilą, gal visų dra
matiškiausią, kurio ir mirtis 
neaiški: jį gerbdavau vien 
dėl to, kad buvo savanoris. 
Šimtmečio pabaigoje vertė
tų prisiminti pradžią - kad 
ir A. Baltuškos seną knygą, 
kaip kunigas A. Burba ir 
bedievis J. Šliūpas, už vieno 
stalo pečius suglaudę, dirbo 
savo tautai...

Jurbarke ką tik po karo 
iš "Antrųjų vainikų" ir "Že
maičių" skaitydamas S. 
Santvara autobiografijose - 
"turėjau ne tik garbanotą, 
bet ir visokių sumanymų 
pilną galvą", "nei į vieną 
mūsų literatūros srovę nepa
tekau", "kai kada su labai 
geliančia širdimi turėjau eiti 
vienas", - net nepasvajoda
vau, jog kada nors su juo 
bus lemta ilgiems metams 
susibičiuliauti per laiškus ir 
net nekrologą rašyti. O sa
vo visą kūryvbą jis pats ge
riausiai apibūdino minėtais 
žodžiais. S. Santvara poezi
ja talentingesnių ir moder
nesnių kartų kritikuota. Bet 
krintant iš "Antrųjų vaini
kų" į šaltą kapą, iš poezijos 
neiškrintama. Kiekvienas 
su kiekvienu randame savo 
kalbą, todėl ir mudviejų, 
kaip to paties kampelio žmo 
nių, kalba buvo ypatinga.

Jis buvo dvasios idealis
tas. Kai padejavau dėl to, 
kas dedasi šėtono supjudy
toje mūsų tautoje, su širdgė
la atsakė: "Man tai priminė 
laikus, kai aš pats sutelktu 
žvilgsniu ėjau paskui Puti
ną, Binkį, Krėvę, Sruogą, 
Kiršą, Vaičiūną... "Ne gar-

senybių piešti jo portretai 
išeivijoje čia tiktų, o šis por
tretėlis iš 1928 m. antologi
jos "Pirmas dešimtmetis". 
Gal nedaugelis ir žino, kad 
jį 1925-27 m. piešė Palan
goje Vytautas Bacevičius, J. 
Šliūpo žmonos, poetės Eg
lės, sesers sūnus, tada studi
javęs dailę Paryžiuje. Ne
daugelis žino, kad į gimtąjį 
Seredžių iš Vilniaus per Pir
mąjį pasaulinį karą pėsčias 
parėjęs keturiolikos metų 
mokinys dar buvo S. Zales
kis. Kaip ir aš nežinojau, 
kad Antrajam prasidėjus S. 
Santvaras 1941 m. vasarojo 
Rotulių kaime, už kelių 
sodybų nuo mano tėviškės, 
ir mudu, nelygūs amžiumi, 
vienas kito nepažindami, 
matėme, kaip "tuo metu spe 
ciali SŠ komanda naikino 
Jurbarko žydus.

Kažkoks feldfebelis skau 
džiai sumušė dr. Sabataitį, 
norėjusį gelbėti skulptorių 
Grybą ir savo kolegas žydus 
gydytojus". Jurbarkiete, jo 
žodžiais, save laikė solistė 
M. Rakauskaitė, o "F. Kirša 
su jos paveikslu ir akis už
merkė". Nors ji gimė Ame
rikoje, bet parvyko į Žindai
čius, nes buvo teta iš to kai
mo kilusio solisto V. Baltru 
šaičio, kuris Santvarui kaip 
"jaunesnysis brolis".

S. Santvaras iš Motiškių, 
iš ten ir S. Šimkus. Dabar 
Rūstekoniai... Lankė dra
mos studiją Kaune, Milane 
studijavo dainavimą, italų 
kalbą ir literatūrą, buvo ope 
ros solistas, teatralas, peda
gogas, redaktorius, visuo
menės veikėjas. Lietuvoje 
išleido tris poezijos knygas 
ir dvi pjeses. Po karo Vo
kietijoje vadovavo Lietuvių 
rašytojų draugijai, Ameri
koje rėmė Lietuvių enciklo
pediją, rašė jai apie teatrą, 
muziką, poetiką, italų litera

tūrą. Pakeltas Rašytojų 
Draugijos garbės narių. Vi
są gyvenimą iš originalo 
kalbų vertė operų libretus, 

į . Bendradarbiavo su kompo- 
* zitoriais S. Šimkumi, J. Pa- 
’ kalniu, J. Gaideliu. Išeivi- 
į joje išleido dar šešis poe- 
f zijos rinkinius, rašė apie 
■ kitus, rengėjų kūrybą.

Su juo susipažinau per 
P knygas. Jau nebe jaunas 

Amerikoje, kur lietuviai po 
karo atvyko "be anglų kal
bos, su mažais vaikais ir di
dele vargų našta", stebino 
savo energija ir darbštumu. 
Jis buvo kviečiamas į Lietu
vą apsilankyti, visiems pas 
jį apsilankiusiems džiaugs
mingai šypsojosi... "Aš 
kaip senas šėmas jautis dar 
vis savo jungą velku". Nors 
laiškuose retai suvaitota "tu
rėjau pasimatymą su chirur
gu", "peilis yra peilis", nors 
garsiai skambėdavo "verčiu 
Ž. Bize operą "Perlų žve
jai", "B. Smetanos "Par
duotąją nuotaką", "pusmetį 
turėjau nelengvo darbo re
daguodamas P. Gaučio vers 
tą poezijos antologiją "Itali
jos balsai", "kaip žinai, St. 
Šimkus ne vienu požiūriu 
man yra didžiai brangi as
menybė", tad "važiuoju į 
Čikagą pasakyti "pamoks
lo", nors šildė mielos šypse
nos dėl kokio suvėlinto at
sakymo - "Jaučiuosi lyg bū
čiau Paties lauko ežią nu
aręs", "pats sau turėčiau 
skelti į ausį", bet buvau iš 
tų, supratusių, kad į Lietuvą 
net laisvės metais tegali grįž

ti vien jo raštai ar pelenai... 
Kai pernai "Vagos" leidyk
los prašomas parašiau, ką 
pats pageidautų vienu stam
biu tomu iš savo kūrybos 
išleisti, po ilgos tylos gavau 
kelis sakinius visai ne apie 
literatūrą, o "berašant nusvi
ro ranka".

Per vėlai prašyta... Nebe 
jauną, tiek visko mačiusį, 
pačiam stebintis - garbės ar 
nusivylimų, rašantį "kny
gos, aišku, gundo, bet dabar 
mano bėda jau ne ta, - ne 
kaip knygų prisigaudyti, o 
ką daryti su tom, kurios len
tynas apgulė? Sako, kad bi
blioteka, kaip vaisių sodą, 
žmogus tegali užsiauginti 
tik vieną kartą. Aš mėginau 
tą daryti du kartus savo gy
venime, o kokie to vaisiai? 
Tik išsimėtymas ir nelemta 
baigtis", arba "Mano stichi
ja buvo teatras, dramaturgi
ja, bet kai netekau teatro, tai 
ir dramų statymą audros nu
pūtė", arba "Trumpai ta
riant, kai į apmąstymus nu
grimztu, man rorosi, kad aš 
gyvenau griuvėsiuose. Bu
vo svajota, buvo siekta, gal 
šiek tiek ir padirbėta, bet vie 
nalyčio pastato nėra, tėra tik 
pakelėse išmėtyti atskiri ga
balai, iš tikro - tik krūva 
griuvėsių!.." Taip rašantį 
vis tiek skaudino, kad "Eg
zodo literatūros atšvaitai" 
pradėti recenzija apie jo 
silpniausią knygą "Laivai 
palaužtom burėm", kuri bu
vo išleista tik dėl baimės, 
jog visi 1944 m. pasitraukę 
į Vokietiją gali patekti ru
sams, todėl bent eilėraščius, 
kad ir tokius, norėta Vaka-

offers its

CONTINUING EDUCATION SEMINAR 
IN LITHUANIA FOR PHARMACISTS

KAUNAS MEDICAL ACADEMY & 
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ruošė palikti. Jaučiau, kad 
brangiausia knyga jam "Au
kos taurė" - jei kas ją būtų 
badę, būtų tiesiai į širdį dū- 
rę. Tiek išgyvenusį ragin
davau nors patikslinti, kur 
tik suras klaidų, kaip ragi
nau ne vien ir Lietuvoje. 
Nusinešus į kapą, nesibaig
tų jaunesniųjų kartų kivirčai 
iš nežinojimo. Parašydavo 
kultūros žmonėms.

Pavyzdžiui, tokių viete
lių vertas ne aš vienas:

"...tik jūs Lietuvos 
P.E.N. centro per greit 
neužmigdykit, nepraraskit 
entuziazmo, tą organizaciją 
truputį pažįstu, tai tikrai sti
pri mūsų žemės rašytojų są
junga".

"Dainose ir sapnuose" 
mėginau sukurti savaimingą 
lietuvišką dainą ir roman
są".

"Miesčionėjimas ir ma
terializmas emigrantus ėda 
turbūt daug žiauriau negu 
jus Lietuvoje. Mūsų čia tik 
keli lašai, o ir tie patys ne
pajėgiame sulipti į darnią 
gretą", "jeigu ne savas, tai 
beveik ir ne žmogus".

"Pagirėnų" operą St. Šim 
kus kūrė sunkiai". "Tiesą 
kad minėtiems laikraščiams 
("TarybųLietuvai" ir "Tie
sai" - J.J.) jis buvo vieną ar 
kitą str. parašęs, bet jo teks
tai buvo taip iškreipti ir per
redaguoti, į juos įterpta 

minčių, kurių jis nepasakė, 
tai ir vėl St. Šimkus jaudi
nosi, bėgiojo į redakciją, 
protestavo... Tokia yra tie
sa, kurią aš čia liudiju". 
"Kaimas prie dvaro" štai 
kaip atsirado... po veikėjų 
sąrašu aš buvau parašęs: 
"Veiksmas vyksta Lietuvo
je, kaime prie dvaro". Tas 
"Kai-mas prie dvaro" patiko 
anuo met galingam vyrui P. 
Cvirkai - tai tie žodžiai ir ta 
po antruoju operos vardu".

"Lyrikai” buvo parinkti 
penki religiniai eilėraščiai 
(tiesa, labai "nekalti"), aš 
pridėjau šeštą- "Audėją"., 
kurio mintis jau nesunkiai 
atmezgama. Iš tikro kiek
vienas to ciklo eilėraštis - 
tai Krikstaus įvaizdis, tai su 
Juo ten kalbama. Bet kadan 
gi to įvaizdžio minties iki 
šiol niekas net nebandė at
megzti, tai ciklas jau ir bai
gia nuvysti".

O mudviem su žmona 
rašydamas, kad užgriūna - 
Lietuvos ilgesys ir nejaukus 
dvasios nerimas, prašydavo 
- "kai lankysite Veliuoną ir 
Seredžių, pabraukite delnais 
per pievų žolę ir mano var
du pasakykite - "sveika".

Jonas Juškaitis
BALTIC TOURS
77 Oak St., Suite 4
Newton, MA 02164

Skaitykit ir pCatinkįt 
<D I ‘RJV Ą
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Antanas Paulavičius

(Ketvirtas tęsinys)

Dvi merginos tuoj pribėgo prie manęs. Viena atnešė 
šalto vandens atsigerti, kita sudrėkintu rankšluosčiu nu
šluostė veidą, kuris buvo ne tik purvinas, bet ir kruvinas. 
„Oi, vyrai vyrai,— sako viena,— retėja ir retėja jūsų eilės. 
Kaip ąžuolėlius kerta...’ Mane drebulys krečia. Blauzda iš
sipūtė, nebetelpa aule. Tada nesupratau, kad kraujas iš 
perkirstos arterijos veržiasi į raumenis, o ne j lauką, todėl 
blauzda vis storėja ir storėja. Perpjovė peiliu aulą iki pė
dos, užkėlė mane ant pečiaus. „Apšilsi, kol arklį suieško- 
sim. Paskui nugabensim į saugią vietą",— kalbėjo man 
vyrai.

Surado arklį, užkėlė mane, ir prasidėjo naktinis žygis. 
Reiks nueiti apie 20 kilometrų. Vienas prašo, kad savo pa
rabelį atiduočiau, kitas dešimtšūvės geidžia, trečias grana
tą nori iš manęs paimti. „Kai grįši į rikiuotę, grąžinsim",— 
sako man. „Ne, vyručiai,— šneku nuolankiai,— prisiekiau: 
kol gyvas ir kol Lietuvoj bolševikai, ginklo neišleisiu iš 
rankų. Kas žino,— gal jūs išsilakstysite ir mane vieną pa
liksite." Žygiuojame. Pirma žirgo eina pora vyrų, iš paskos 
seka kiti. Išvargęs esu, prieš tai kelias naktis nemiegojau. 
Kai tik užkėlė ant arklio, nuleidau rankas, apsikabinau 
gyvulio kaklą, padėjau galvą ant karčių — siūbuoja siūbuo
ja... ir užmigau. Lyg ir skausmas sumažėjo. Pramerkiu 
akis — su manim likęs tik Naras. Jis žino, kur mane galės 
palikti. Kiti vyrai kažkur nuėjo. Vėl pradėjo koją spausti, 
tvinksėti pakinklyje: tvinks tvinks blauzda storėja, velnio
niškai spaudžia, baisus skausmas. Išmušė karštis, sušlapau 
visas. O naktis šaltoka, ir sniegelis drėbti pradėjo. Akyse 
raibuliuoja. Balsu sudejavau. „Na, šitoks vyras, kaip ąžuo
las",— atsisuko į mane Naras ir mėgino nuraminti. „Gy
venime man dar taip neskaudėjo",— vaitoju. „Laikykis, bro
lau, laikykis." Atslūgo diegliai, tvinksėjimas lyg praėjo, 
skausmas atlėgo...

Nuvedė mane pas žmogų, kur buvo slėptuvė įtaisyta. 
Kelias dienas prabuvau. O koja vis blogėjo ir blogėjo, net 
pajudinti nebegalėjau. O kai reikia eiti „savo reikalu" — 
tikra tragedija.

Po kelių dienų perkėlė mane į saugesnę vietą. Čia buvo 
ir kitas sužeistas vyras — Genys iš Kapsų. Jam granata 
ranką sudraskė. Įsitaisėm ant tvarto šiauduose. Tris savai
tes čia išgyvenau. Pakvietė medicinos seserį. Ji perrišinėjo 
man koją, masažavo, b»t reikalai blogėja ir blogėja, krau
jas pulsuoja į raumenis. Nebegaliu kojos pajudinti per kelį, 
net pirštų nepajėgiu pakrutinti. Kas bus?! Kaip gydytoją 
prisišaukti? Ir mūsų partizanai suveikė, nepamiršo manęs. 
Užlipo draugai ant aukšto ir sako: „Turim tau dokumen
tus: pasą ir karinį bilietą". Padavė. Skaitau: Albinas Mi-. 
singevičius. Papasakojo, kaip tie dokumentai pakliuvo į jų 
rankas.

Kudirkos Naumiesty buvo zootechnikas, dirbęs saugu
mui, nes nešiojosi ginklą. Jis visokių šunybių pridarė, daug 
kas nuo jo nukentėjo. Partizanai seniai norėjo su juo at
siskaityti, ir tik ieškojo progos. Ir štai jie sužinojo, kad 
Misingevičius su mokytoju Žibu nuėjo pas panas. Partiza
nai ten juos ir užklupo. Misingevičius dar ginčijasi: „Ką 
jūs, vyrai, darote? Mes — savi žmonės". „Koks tu savas, 
mums seniai aišku." Mokytoją Žibą paleido, o Misingevičių 
pasivedėjo į mišką, įdavė kastuvą ir įsakė: „Kaskis sau 
duobę, jude". Atbėgo to namo šeimininkas, kur merginos 
gyveno, ir pradėjo prašyti, maldauti: „Užtrauksite nelaimę 
ant mūsų namų. Mokytoją paleidote, jis papasakos, pas ką 
ir kur buvo jo draugas. Mums visiems baigta — Sibiras. 
Palikite, vyrai, dėl manęs". Palikom gyvą, tik išrengę pus
nuogį paleidome. Misingevičius nubėgo pagalbos ieškoti į 
Naumiesčio saugumą.

„Vešim tave, Juozai, į Kauną",— pasakė ir nuėjo į apy
linkės medpunktą, gavo gydytojo siuntimą į Kauno Raudo
nojo kryžiaus ligoninę.

— Bet dokumentuose kito žmogaus nuotrauka,— įsiter
piau aš į Armonaičio pasakojimą.

— Mano laimei, aš labai panašus į Misingevičių: abu 
tamsūs, juodai^ plaukais.

— Juk paliktas gyvas Misingevičius galėjo per visas 
Įstaigas ieškoti savo dokumentų,— vėl įsiterpiau.

Armonaitis: „Taip ir buvo, visko atsitiko, į akistatą su 
juo stojau... Bet apie tai dar papasakosiu. Tada man buvo 
tas pat, kur mane bevežtų, su kieno dokumentais. Nepa
keliamas skausmas, koja sukietėjusi. Kai tik nuvežė į ligo
ninę, seselė pirmiausia davė morfijaus. Aš pradėjau suvok
ti, kur esu. Trise palatoje. Sužinojau, kas jie: iš vienos pu
sės gulėjo partizanų sužeistas Babtų apylinkės vykdomojo 
komiteto pirmininkas, iš kitos — iš Rusijos grįžęs žydas. 
Kai praeina morfijaus veikimas, vėl skausmai, aš vėl šau
kiuosi sesutės. Prašviesėjus protui, mane ima klausinėti, kur 
aš koją taip susižalojau. Sukūriau versiją, kad Prūsijos pa
sienyje ant minos užėjau. Daktarai ruošėsi daryti man 
operaciją. Buvau prisigėręs tiek daug morfijaus, kad nebe
veikė jokia narkozė. Pagaliau po didžiulės porcijos užmi
gau. Operacijos metu sapnuoju sapną, kad iš aukštybių, iš 
debesų lopšyje mane leidžia žemyn skambant varpui: 
„din-din. Rodos, pažvelgiu pro lopšio kraštą žemyn — bega
linė jūra banguoja, putoja tokia juoda. Didžiausios bangos. 
O varpas vis — din-din. O su paskutiniu dūžiu — dinnn! —

Dail. Rimtas Tarabilda iš Lietuvos kalba Čiurlionio galerijoje gegužės 10 d. atidarant Lietuvos 
grafikų parodą. Jo dešinėje - dabartinis galerijos direktorius Algis Janušas ir būvąs direktorius Vincas 
Lukas. Ed. šulaičio nuotr

LOS ANGELES
1940 ir 1941 metų birže

lio mėnesio įvykiai skau
džiai pažeidė mūsų tautą ir 
nepriklausomybę. Prarado
me laisvę, tūkstančiai ne
kaltų buvo ištremti Sibiran. 
Šiandieną persekiojimai ir 
žudymai vėl kartojasi. Šiuos 
skaudžius įvykius Los An
geles mieste, pagal tradiciją, 
mini estai, latviai ir lietu
viai drauge (Baltic- Ameri
can Joint Committee).

Šiais metais Tragiškųjų 
Birželio Įvykių - Trėmimų 
minėjimą išpuola rengti - 
vadovauti lietuviams. Mi
nėjimas įvyks birželio mėn. 
16 d. sekmadienį 12:30 vai. 
p.p. šv. Kazimiero parapijos 
salėje.

Po oficialiosios dalies ir 
sveikinimų pagrindinę kal
bą pasakys jaunosios kartos 
visuomenininkas TADAS 
DABŠYS.

Meninę dalį atliks estai,

latviai ir lietuviai, tragiškųjų 
įvykių nuotaikai pritaikintą 
programą. Lietuvių progra
mai vadovaus muz. Vikto
ras Ralys.

Po minėjimo parapijos 
apatinėje salėje kavutė.

Maloniai kviečiame vi
sus Tragiškųjų Birželio Įvy
kių - Trėmimų minėjime 
dalyvauti.

CHICAGO
"LIETUVOS AIDŲ" 

RADIJO PROGRAMOS 15 
METŲ SUKAKTIS 
Bus paminėta birželio 9 

d. Šaulių salėje 2417 W. 43 
gatvė, Chicagoje. Pradžia 
12 vai. Gros linksmus Ra
manausko orkestras, šeimi
ninkės gamina skanų lietu
višką maistą, bus šulinio iš
dalinimas ir kiti įvairumai.

Bus trumpa programa. 
Pagerbti radijo programos 
rėmėjai. Visi maloniai kvie 
čiami dalyvauti ir praleisti

nugarmėjau į vandenį. Plaukiu (aš buvau geras plaukikas), 
iriuosi ir vis negaliu išplaukti. Dar pasistengiau, dar smar
kiau užkabinau, ir mane išmetė į paviršių,— nubudau ope
racijos vidury. Pamačiau perpjautą koją. Plyšys ligi kaulo. 
Jie jau rankioja gyslas, o skausmas baisus, nes visiškai 
atgavau sąmonę. Pradėjau ant daktarų šaukti, kad gailį 
narkozės. Gal ir daugiau kvailysčių prikalbėjau per tą 
skausmą. Vėl migdo mane. Skaičiuoju iki šimto, neužmie
gu, iš naujo skaičiuoju — visvien akys stulpu stovi. Paga
liau užmigau. Operavo labai ilgai. Pradėjo 11 valandą ryto, 
baigė visai sutemus. Atsibudau jau palatoje. Apčiupinėju 
koją — į metalinį rėmą įdėta, subintuota.

Dažnai pas mane ateidavo gydytojas. Labai geras buvo 
chirurgas Chlebanovas, kariškių gydytojas, profesorius. Vie
ną kartą jis atsivedė į palatą studentus. Girdžiu, aiškina 
studentams: „Dar neteko gydyti tokio ligonio, kad būtų 
taip sugedusi, tiesiog supuvusi koja. Reikalingas ilgas gy
dymas". „Ar pasveiksiu, daktare?" — paklausiau. „Ilgai teks 
gulėti",— atsakė.

Po trijų savaičių koja tarsi pagerėjo. Nuvežė peršviesti. 
Matau pjūvį. Pūliai išvalyti, jaučiu, kaip pulsuoja. Chleba
novas pasakė: „Pasveiks". Ir vėl grąžino į palatą. Vis dar 
karščiuoju, apetitą visai praradau. Nuo ilgo gulėjimo nu
gara prakiuro, nes nejudu. Mane lankydavo partizanų pa
siųstas studentas, iš kitos palatos labai dažnai ateidavo 
seselė, kuri žinojo, kas esu.

Kartą mūsų palatai pranešė, kad ateis Įgulos bažnyčios 
klebonas Trakinskas ir kas norėš, galės prieiti išpažinties. 
Pirmas pareiškė norą išpažinti savo nuodėmes Babtų apy
linkės pirmininkas. Ir aš pasisakiau, kad eisiu išpažintiės, 
kadangi jau keli metai nebuvęs, dabar pasitaikė gera proga. 
Šeimoje mes buvome religingai auklėjami. Per išpažintį aš 
klebonui daug ką pasakiau. Jis klausė klausė, o paskui sa
ko: „O kas tave atvežė į ligoninę?" Keistas man pasirodė 
jo klausimas. Atsakiau, kad kaimynas atvežė. Aš jam no
rėjau atiduoti pinigus, kurių nemažai turėjau. Jis neima, 
jam nereikia. Nebent mišioms. Ir įsidėjo į kišenę 50 rub
lių. „O kokiai intencijai mišias paaukoti?“ — paklausė. 
Tyliu. Tada jis pasakė: „Žinau žinau tavo intenciją". Išėjo 
pasakęs, kad ryt prieš pusryčius atneš komuniją. „Neval
gykite, pakentėkite."

(Bus daugiau)

birž. 9 d. su "Lietuvos Ai
dų" klausytojais ir svečiais.

♦ ♦ ♦

Atnaujindami 

prenumeratą ir kitomis 
progomis Dirvai aukojo:
Sčiuka D. Dorchester . . . . . . . . .  25.00
Kiliulis C. Lexington . . . . . . . . .  20.00
Žitkevičius L. Brooklyn . . . . . .  5.00
Damijonaitis E. Riviera B... 15.00 
Smelstorius A. Euclid . . . . . . . . . .  5.00
Dulieba T. Cleveland . . . . . . . . .  10.00
Zatkus A. San Bernardino . 100.00 
Yurkus J. Webster . . . . . . . . . . .  10.00
Taoras G. Euclid . . . . . . ./. . . . . .  10.00
Balanda G. Warren ..Į. . . . . . . . .  15.00
Abromaitis M.B. Canada ... 10.00 
Puidokas P. Canada . . . . . . . . . . . . 10.00
Zavadskas V. Canada . . . . . . . . . . . 5.00
Švedienė A. Clev, Hts. . . . . . . . .  30.00
Stuopis J. Sharon . . . . . . . . . . . . . . . .  25.00
Neverauskas J. Munster . . . . . . .  5.00
Bostono LietuviųBend. . . . . . .  25.00
Valukas S. New Haven . . . . . . 10.00
Venclauskaitė D. Wolcott .. 25.00 
Kašuba A. St. Pete. . . . . . . . . . . . . . . . 10.00
Rukšėnas A. Wlby Hills .... 25.00 
Petrauskis A. Rocky River . 10.00 
Matas G. Independence . . . . . 10.00
Gruzdys V. Cleveland . . . . . . .  10.00
Švoba J. Madison Hts . . . . . . . .  10.00
Dzikas S. (Berželio taut. šokių 
ansamblis) Hartford . . . . . . . . . . . . 25.00
Užemis Br. Hot Springs .... 10.00 
Mulokas J. Santa Monica .. 10.00 
Konce A. San francisco .... 25.00
Chaves V. Marstons Mills ... 10.00
Baltiukėnas A. Dania . . . . . . . .  25.00
Stungevičius L. Canada . . . . . 10.00
Cook Wm. H. Stone Rdg. . . . . . .  5.00
Petkus V. St Pete. . . . . . . . . . . . . . . . . 15.00
Sakalas A. Omaha . . . . . . . . . . . . . . 50.00
Šeduikis A. Brockton . . . . . . . . . .  5.00
FlynnB. Madeira . . . . . . . . . . . . . . . . 10.00
Barauskas V. Glendale . . . . . . . .  5.00
Stašaitis J. Brockton. . . . . . . . . . .  15.00
Jonaitienė I. Cleveland . . . . . . 50.00
Bogusas T. So. Boston . . . . . . 10.00
Dovydaitis R. Dalton . . . . . . . . .  50.00
Alšėnas P. Brecksville . . . . . . . . .  5.00
Kaunelis I. Westland . . . . . . . . . .  5.00
Dabrila K. Chicago . . . . . . . . . . . . . . . 5.00

. Andrašiūnas J. Chicago . . . . . 20.00
Suvaizdis H. Cicero . . . . . . . . . . .  15.00
Paršeliūnas J. Canada . . . . . . . .  25.00
Januška V. Canada . . . . . . . . . . . . . . . 5.00

Visiems aukotojams 
nuoSirdžiai dėkojame

• ATKREIPKITE DĖ
MESĮ į skelbimą, kuris jau 
trečią savaitę garsina Lietu
vos Valstybinio Jaunimo 
Teatro du pastatymus: Dė
dė Vania ir Kvadratas. Vai
dinimai vyks lietuvių kalba, 
bet jie verčiami į anglų kal
bą, ir ausinių pagalba, ne
mokantieji lietuvių kalbos, 
vaidintojus gerai supras.

Bilietų kainos po 30.00 
dol., bet grupėms po 20 
žmonių, duodama 20 % nuo 
laida.



KNYGOS ATGIMSTANČIAI 
LIETUVOS MOKYKLAI

Sovietinio režimo laiko
tarpyje Lietuvos mokykla 
buvo priversta tarnauti so
vietinei ideologijai. Tai bu
vo pagrindinė kliūtis švieti
mo ir pedagodikos vysty
muisi. 1988 metais, kartu 
su augančiu atgimimu, Lie
tuvoje prasidėjo mokyklos 
reforma. Daug specialistų 
ėmė darbuotis šioje srityje. 
Yra siekiama, kad naujoji 
mokykla suteiktų sąlygas 
jaunajai kartai augti ir mo
kytis tautinėje dvasioje. 
Reikalinga parengti naujas 
mokymo programas, paruoš 
ti naujus vadovėlius, padėti 
mokytojams susipažinti su 
modernia mokymo literatū
ra. Vykdant švietimo refor
mą didelis stabdis yra moky 
mo metodikos stoka įvairio
se pedagogikos šakose.

A.P.P.L.E. bendrija 
(American Professional 
Partnership for Lithuanian 
Education) gavo prašymą iš 
Lietuvos Respublikos Kul
tūros ir Švietimo ministeri
jos padėti aprūpinti Lietu
vos specialistus pedagogine 
literatūra. Pateikiame trum
pą citatą iš Lietuvos Respub 
likos Kultūros ir Švietimo 
Ministro pavaduotojo Auri
mo Juozaičio laiško, rašyto 
03. 15, 1991. A.P.P.L.E. 
bendrijai... "Labai reikalin
ga Jūsų pagalba aprūpinant 
mūsų specialistus specialią
ją pedagogine literatūra..." 
"Labai stokojame pedagogi
nės literatūros žmonių, dir- 
bsančių su atsilikusiais vai
kais paruošimui, taip pat 
apie tokių vaikų diagnoza
vimo problemas. Kol kas 
beveik neprieiname prie pa
sirodančios šios srities in
formacinės literatūros, spau 
dos. Turėdami galimybę su 
sipažinti su vakaruose lei
džiama šios srities litera
tūra, galėtume sparčiau ruoš 
ti mūsų sąlygoms pritaiky
tas programas".

Ypatingas vadovėlių ir 
mokymo metodikos trūku
mas yra atsilikusių vaikų 
srityje. Itin reikalingi aklų
jų bei kurčiųjų vaikų vado
vėliai, kalbėjimo, tarties mo 
kymo metodika. Be atsili
kusių vaikų mokymo litera
tūros yra reikalinga ir kita 
metodinė literatūra. Pedago 
gikos psichologija ir filoso
fija, apglų ir kitų užsienio 
kalbų vadovėliai ir mokymo 

metodika, visuomeninių 
mokslų literatūra.

Mieli tautiečiai, be jūsų 
pagalbos būtų neįmanoma 
aprūpinti Lietuvos specialis 
tus modernia mokymo me
todika. Lietuvos pedagogai 
deda visas pastangas įgy
vendinti švietimo reformą ir 
sukurti naują, modemišką 
Lietuvos mokyklą.

Švietimo darbuotojai tė
vynėje susiduria su be galo 
daug sunkumų ir problemų 
vykdant šią reformą. Todėl 
mūsų pareiga dabar yra iš
tiesti jiems pagalbos ranką 
ir atverti Lietuvos mokyto
jams priėjimą prie šiolaiki- 
nės pedagoginės literatūros.

Mieli lietuviai, A.P.P.L. 
E. bendrija kreipiasi į jus, 
kviesdama prisijungti prie 
Lietuvos švietimo reformos 
vykdymo. Prašome jūsų sa
vo finansine parama prisi
dėti prie vajaus "Knygos 
Atgimstančiai Lietuvos Mo
kyklai". Už šias surinktas 
finansines aukas bus perka
mos specifinės mokslinės 
profesinės knygos, kurios 
yra be galo reikalingos Lie
tuvos mokytojams.

Per religinę Šalpą New 
Yorke šios knygos bus siun
čiamos į Lietuvą. Kultūros 
ir Švietimo Ministerija iš
skirstys gautas knygas po 
Lietuvos mokyklas. Peda
goginius Institutus bei kitas 
mokymo įstaigas. Dalis 
knygų bus laikoma įsteigto
je Kultūros ir Švietimo Mi
nisterijos bibliotekoje, kuria 
kviečiami naudotis visi Lie
tuvos mokytojai bei vaikų 
specialistai.

Norime paminėti, kad 
aukoti galima ir knygomis. 
Gal būt Jūs turite galimybę 
pirkti knygas su nuolaida 
arba gauti panaudotus vado
vėlius iš mokyklų. Reika
linga sekanti literatūra:

1. Atsilikusių vaikų mo
kymo literatūra (Special 
Education)

2. Pedagoginės psicholo
gijos ir filosofijos literatūra 
(Psychology and Phyloso- 
phy of Education)

3. Sveikatingumo moks
lų literatūra (Health Educa
tion)

4. Visuomeninių mokslų 
literatūra (Sočiai Studies)

5. Anglų bei kitų užsie
nio kalbų mokymo literatū
ra
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Hartford Berželio Tautinių Šokių Grupės metiniam koncerte, balandžio 20, mergaitės sveikina 
svečius pašokdamos Kepurine. M. Banevičiaus nuotr.

Bet kokiais klausimais ar 
pasiūlymais dėl vajaus 
"Knygos Atgimstančiai Lie
tuvos Mokyklai" prašome 
skambinti Vaivai Vėbraitei 
- Gust, tel. (203) 347-7095 
arba Jūratei Krokytei - Stir- 
bienei, tel. (215) 969-6738. 
Čekius prašome rašyti 
Amer. Prof. Partnership for 
Lith. Education vardu. 
Aukos skirtos A.P.P.L.E. 
bendrijai yra nurašomas nuo 
federalinių mokesčių. Če
kius prašome siųsti adresu: 
A.P.P.L.E
P.O. BOX 1370
West Hartford, CT 06107

LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOJI TARYBA

VYTAUTAS LANDSBERGIS 

PIRMININKAS

JAV Lietuvių Bendruomenės pirmininkui 
Dr, Antanui Razinai

Lietuvos Respublikos Aukščiausios Tarybos Prezidiumo 
vardu reiškiu nuoširdžią padėką už Jūsų kilnią, 
humanišką ir pilną meilės Tėvynei veiklą, taip pat už 
materialinę paramą tragiškų sausio mėnesio įvykių metu 
žuvusiųjų šeimoms.
Informuoju, kad Lietuvos Respublikos Aukščiausioje 
Taryboje yra gauta JAV Lietuvių Bendruomenės persiųsti 
20,000 JAV dolerių (8,000, 7,000 ir 5,000).

Gerbiamas Dr. Razma,

Knygas siųskite adresu: 
Bronius Krokys 
1124 Hedgerow Lane 
Philadelphia, PA 19115

Vajus tęsiasi iki šių metų 
mokslo metų pabaigos. Lai 
kas bėga ir pagalbos reika
lingi Lietuvos vaikučiai au
ga be jiems tinkamų moky
mo knygų. Pabūkime tais 
knygnešiais, kurie neštų Lie 
tuvon naują žodį apie vaikų 
ugdymą ir mokymą. Suteik 
darni reikalingą Pedagoginę 
literatūrą mes padėsime Lie 
tuvos mokytojams išauginti 
jaunąją kartą naujo tipo tau

tinėje Lietuvos mokykloje.
Lauksime jūsų paramos!

A.P.P.L.E Korespondentė
Raimonda Rukšienė

* * ♦

ROMAS PŪKŠTYS VĖL
VYKSTA Į LIETUVĄ 

gegužės gale. PERVEDA
MI DOLERIAI, PALIKI
MAI jūsų giminėms ir drau
gams. Perveža dokumentus 
ir vaistus mažais kiekiais. 
Atsiskaityti iki gegužės 21d 
TRANSPAK, 
2638 W. 69lh St., 
Chicago, IL 60629, 
tel. 312-436-7772.

iHiiiimiilHiiiiiiiiiiiiimiHiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiitiiiiiiHiliitiiiiiiiHiiiu

KVIEČIAME KELIAUTI
Atliekame visus pavienių bei grupinių kelionių patarnavimus 

Greitas ir pro’esinis patarnavimas 
Vykstantiems j Lietuvą pagal asmeniškus iškvieti

mus: sutvarkom visus išvykimo dokumentus ir parūpinant 
geriausiomis sąlygomis lėktuvo bilietus.

Kreiptis pas: Ritą I. Staškutė (216) 991-3321 
TRAVEL AGENTS INTERNATIONAL 

20320 Farnsleigh Rd. Shaker Heights, Ohio 44122
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PATARIMAI SVEIKATOS 
REIKALAIS 

Ar mokame valgyti?
Dr. Vytautas Apynys

Reikia atsiminti, kad ke
penys gamina cholesterolį ir 
nereikalingą cholesterolio 
dalį įgrūda į tulžį. Bet čia, 
Amerikoje, daktarai kas me 
tai išpjauna virš 75,000 tul
žių. O tulžis perkelia turinį 
į riebalus ir žmonės gąsdi
nami nevalgyti riebalų. Tai 
gi ar klausysi ar neklausysi, 
visvien pralaimėsi. Laiky
kis tulžio su grietinėle ir 
sviestu. Ir būsi laimėtojas.

Cholesterolis yra esminė 
kūno dalis, o ne koks nors 
svetimybės įsiveržimo rakš
tis. Mokslininkas Enstei- 
nas, sakė, kad religija nesu
siduria su mokslu. Taigi, 
nežiūrint ar esi įsitikinęs į 
sutvėrimą ar į įsivystymą, 
cholesterolis nebuvo įdėtas į 
kūną žmogaus nugalabini- 
mui.

1989 metais nuo kovo 
pirmos dienos iki gegužės 
31 dienos panaudojau aukš
tą cholesterolio dietą. Pus
ryčiams: trys kiaušiniai ir 
ketvirtis svaro sviesto. Pie
tums valgiau riebiausią mė
są, bet, žinoma, aš gėriau 24 
puodukus ramunėlių arba
tos. Kartais gėriau net dau
giau. Iš ryto gėriau keturiuš 
puodukus kavos su grietinė
le. O po penkių kilometrų 
bėgimo sugrįžęs, du stiklus 
alaus. Alus visuomet yra 
sveika po prakaitavimo, nes 
atidaro inkstus. Mano cho
lesterolis pakilo nuo 190 iki 
205 mg.

Sudžiovinto cholestero
lio kristalai, žiūrint per mi
kroskopą, atrodo aštrios, 
kaip C0RN1NG WARE in
do sudaužyto šukės. Žino
ma, organizme, kraujuje, 
cholesterolis nesudžiovin
tas.

Mano manymu, choles
terolis užsikabino ant meške 
rėš kabliuko, įrodymui, kad 
medicina rūpinasi piliečiais. 
Tikrumoje, didieji medici
nos politikieriai kovoja be 
nustojimo už status quo, ap
saugojimui privatinę medi
ciną; nežiūrint to, kad jie 
jau seniai prarado ją, dėl 
HMO, PRO, ir visokias ki
tas OOS,; skaitant, žinoma 
"KAISER PERMANEN- 
TE", kurie susiorganizavo, 

J^kDOOR TO DOOR^

% UKRAINE - LITHUANIA - LATVIA - ESTONIA 
BYELORUSS1A-MOLDAVIA-CRIMEA

• Money LENINGRAD, MOSCOW
. rar c.i.c *We send pakeis wlth u sėd and now ctothlng 

minimum 5kg or 12tos. NO MAXIMUM LIMIT
• Flower delivery • Standard fddd parcels - ragular and express

PARCEL SERVICE TO
'n

by;
INTERPOSTMIR CO.
1055 Bruiichviiy , Buffalo, N.Y. 14212

Tel. (716)894-9880

ir dirba savo naudai, o ne 
pacijantų.

Taigi, jeigu kas nors su
serga vidurių problemomis: 
pavyzdžiui, persivalgius, 
nenaudokite jokių antacids. 
Reikia tik išgerti arbatėlės 
kokius šešis puodukus, net 
su citrina, jeigu turit po ran
ka.

Kartais, po šešiasdešim
ties metų amžiaus, skilvis 
praranda rūkštį. Tada, pa
prasčiausia, reikia įdėti į 
kiekvieną puoduką gėrimo 
vieną šaukštuką paprasto 
acto. O jeigu tas nepadės, 
tuomet reikia nusipirkti 
virškinančių enzimų gau
nančių be recepto - FES- 
TAL II, Hoechst Roussel 
Co. ar ENTOZYME, Ro- 
bins Co., parduodamų šim
tas piliulių butelyje. Reikia 
paimti tris pil. po pietų, o 
viena p. po pusryčių ar vaka 
rienės.

Gavau laišką iš Lietuvos 
su žinia, kad mano du drau
gai mirė nuo šlapumo pūs
lės vėžio. Pūslės vėžį žmo
nės gauna nuo tam tikro gė
ralo ar valgio. 1955 metais 
Chicagos Universiteto bib
liotekoje suradau knygą 
apie carcinogenus. Ten yra 
paaiškinta, kad taukai ar la
šiniai spirginti virš 190 laips 
nių Fahrenheito pasidaro 
carcinogenic: sukels po tam 
tikro laiko vidurių ar šlapu
mo pūslės vėžį. Be to, visa 
kas, paraduoja kepant, pasi
daro carcinogeninis. Pa
vyzdžiui, cukrus sušildytas 
iki parudavimo: angliškai 
vadinamas CARAMEL, pa
virsta į carcinogeną. Duo
nos plutos, tamsiai geltonos, 
ar rudos yra carcinageninės. 
Blynai parudavę carcinoge- 
niniai. Spirgučiai, kuriuos 
mes taip mėgstame, yra car- 
cinogeniniai. Kava yra car- 
cinogeninė. Su pienu, ir net 
su dirbtiniu pienu, visiškai 
nepadeda, sumažinti pavo
jų. O grietinėlė padeda.

Geresniam supratimui 
apie gėrimą žvilkterėkime į 
žmogaus kūno sudėtį. Su
augusio žmogaus kūnas su
sideda iš trilijono ląstelių. 
Bet ląstelės negalime lyginti 
su dangoraižio plytomis. 
Ląstelės yra gyvos, lyginti

I

nos su tam tikru veikiančių 
ūkiu ar fabriku.

Prisiminkime, kad pirmo 
ji gyvybė buvo tik vienos 
ląstelės, vadinama ameba. 
Ir daug milijonų metų pra
ėjo, kol daugialastelių gy
vybės atsirado. Kadangi 
daugialastelių gyvybės yra 
komplikuotos, tai ir pačios 
ląstelės pasidarė irgi kompli 
kuotos.

Ląstelės susideda iš dvi
gubų baltiminių sienelių, 
perskirtu taukų sluoksniu 
tepimo tikslui, kad judėji
mas nesukeltų trinties. Ka
dangi taukai yra integralinė 
kūno dalis, tai nereikia tikė
ti ir pasakymą, kad - some 
kind of fat cause some kind 
of cancer, nes patys taukai 
nesukelia vėžio. Karštis, 
spirginant taukus virš 190 
laipsnių Fahreinheit, padaro 
taukus karcinogeniškus. 
Spirginti lašiniai tokio laips 
nio karštyje, ar sutirpytas 
cukrus iki parudavimo, gali 
sukelt vėžį. Karameliniai 
saldainiai taip pat gali šukei 
ti vėžį.

Bet grįžkime prie ląste
lių. Kiekviena ląstelė pilna 
protoplazmo palygintina į 
tvenkinį. Tame tvenkiny yra 
sala, vadinama branduoliu. 
Tai gyvavietė ląstelės gal
vos DNA., ir branduolėlis - 
gyvavietė viršininko pa
siuntimo RNA.

Ląstelėse yra, daugiau ar 
mažiau, šilumai gaminti 
dirbtuvių, vadinamų MITO
CHONDRIJOMIS. Taip 
pat baltimų gaminimui ir 
perdirbimui dirbtuvių, vadi
namų ribozomomis. Kiek
viena ląstelė turi sandėlius 
baltimams talpinti atsargai, 
vadinamu - GOLGY Re
giom ir t.t. ir t.t.

Kadangi kiekvienoje 
ląstelėje darbas vyksta be 
sustojimo, tai neišvengia
mai atsiranda ir atmatų. 
Kraujas keičia tvankinio 
vandenį. Nešvarumus gabe 
na į inkstus. Taigi mes tu
rime gerti vandenį ne tik 
troškulio malšinimui, bet 
taip pat kūno maitinimui ir 
valymui. O kadangi, kaip 
anksčiau minėjau, natūrali
nis naujagimio valgis - pie
nas, praskiestas viena dali
mi maisto su šešiomis dali
mis vandens, tai naujagimio 
maisto virškinimas ir absor- 
bavimas yra geresnis už vi
dutinio amžiaus ar gerai pa 
gyvenusio žmogaus. Todėl 
mes turime daug daugiau 
vandens gerti, negu mes esą 
me papratę. O be to, van
duo taip pat reikalingas ir 
kraujo spaudimui mažinti.

*

Kur tik prez V. Landsbergis Chicagoje ėjo ten vis netrūk
davo televizijos ir radijo reporterių, čia matoma dalis filmuotojų, 
kurie jj lydėdavo beveik visą laiką. Ed. Sulaičio nuotr.

( atsisveikinimo bendrą puokštę 
visi mes dedame prisiminimų žiedą...
Taip greitai skriejąs laikas paliko nepaliestas 
jaunystės, anų dienų akimirkas- 
jose visada būsime kartu!

Mūsų draugui

A. A.

VYTAUTUI GIEDRAIČIUI
užvertus paskutinįjį gyvenimo knygos lapą, 
žmonai ANITAI, dukroms EGLEI ir ROTAI, ir 
sūnui KASTYČIUI su šeimomis bei visiems ar
timiesiems, reiškiame gilią užuojautą ir dalina
mės liūdesiu.

Likę draugai - senieji čiurlioniečiai 
Australijoje, Floridoje, Los Angeles, 
New Yorke, Chicagoje ir Clevelande

A. A.

VYTAUTUI GIEDRAIČIUI

mirus, Jo žmonai ANICETAI, dukte
rims RŪTAI ir EGLEI ir sūnui 
KASTYČIUI su šeimomis, gilią, už
uojautą reiškia ir kartu liūdi

Nida Marcinkevičiūtė,
Daiva ir Daniel Kinnavy su šeima, 

Egidijus ir Julia Marcinkevičiai 
su šeima

A.A.

VYTAUTUI GIEDRAIČIUI

mirus, žmonai ANITAI, sūnui 
KASTYČIUI, dukroms EGLEI ir 
RŪTAI, bei Jų šeimoms ir visiems 
giminėms reiškiame gilią užuo
jautą.

Skautininkių Draugovė 
Clevelande

Dirva rūpinasi Jums duo
ti pačias pagrindines žinias 
kas šiuo metu dedasi Lietu
voje. Apie tai pasakyk ir 
savo kaimynui.

A. A.

VYTAUTUI GIEDRAIČIUI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną 
ANITĄ, dukras EGLĘ, ir RŪTĄ, sūnų 
KASTYTI, žentus ir marčią bei anūkus.

S t aškų šeima 
Angelė, Vytautas

Edward, Richard Ir Rita



SVARBOS ĮVYKIAI NEW 
YORKE

METINIS KASOS 
SUSIRINKIMAS

Balandžio 28 dieną, sek
madienį, Kultūros Židinyje, 
įvyko Kasos metinis susirin 
kimas. Susirinkime dalyva
vo didokas būrys Kasos na
rių. Buvo pateikti revizijos, 
paskolų, iždo ir informaci
jos pranešimai. Pranešimus 
padarė atstovai ir iš kitų Ka
sos skyrių. Buvo kalbėta ir 
apie ekonominį atoslūgį, ku 
ris palietė ir Kasą.

Praeitų metų bėgyje, lie
tuvišką veiklą Kasa parėmė 
apie 20.000 dolerių suma.

Kasos balansas 1990 me 
tų gale apie 80.000.000 dol.

Kasos direktoriai, trijų 
metų terminui buvo perrink
ti: Vaclovas Kleiza, Gintau
tas Žemaitaitis ir Algirdas 
Šilbajoris.

Kasos tarybos pirminin
kas yra prof. dr. Rimas Vai
čaitis.

NAUJAS TAUTOS 
FONDO PIRMININKAS

Gegužės 4 d., šeštadienį, 
Kultūros Židinyje buvo su
šauktas Tautos Fondo suva
žiavimas.

Didelė staigmena buvo, 
kad ilgus metus Fondo pir
mininku išbuvęs, daug pasi
darbavęs ir nuveikęs, Juo
zas Giedraitis iš tų pareigų 
pasitraukė.

Naujuoju Tautos Fondo 
pirmininku išrinktas visuo
menininkas, ilgus metus bu
vęs LB NY apygardos pir
mininkas Aleksandras Vak
selis.

KARTU SU 
BROOKLYNO VYSKUPU 

Brooklyno, N.Y. vysk. 
Thomas V. Daily yra gan 
palankus lietuviams. NY 
Lietuvių Jaunimo pastango
mis, gegužės 5, sekmadienį,

Visi, kurie skelbiasi Dirvoje 
niekad nesigaili

Marquette funeral Home 
2533 VVest 71st Street 
Chicago, Illinois 60629 

l-(312)-476-2345

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Hills, Illinois 60465 

708-430-4455

vyskupijos St. James Kate
droje, buvo suorganizuotos 
pamaldos už sausio 13 žu
vusius lietuvius Vilniuje.

Vysk. Thomas Daily 
pats pasisiūlė aukoti šv. Mi
šias. Kartu su vyskupu mi
šias aukojo kiti devyni ku
nigai (jų tarpe 6 lietuviai). 
Vyskupas ir pamokslą pasa
kė dažnai minėdamas Lietu
vą. Giedojo Katedros cho
ras. Tris lietuviškas gies
mes atliko Apreiškimo 
bažnyčios choras vadovau
jamas muzikės Gintarės 
Bukauskienės.

Visi Mišių dalyviai buvo 
pakviesti į salę. Čia, pasi
vaišinus kava ir pyragaičiais 
N Y Tautinių šokių ansamb
lis "Tryptinis" pašoko 5 lie
tuviškus tautinius šokius. 
"Tryptiniui" vadovauja Jad
vyga Matulaitienė.

VILKAVIŠKIO 
VYSKUPAS 

APREIŠKIME
Gegužės 9 d., N.Y. Ken

nedy aerouoste į JAV atvy
ko Vilkaviškio vyskupas 
Juozas Žemaitis. Vyskupą į 
JAV pakvietė Amerikos Ku 
nigų Vienybė. LKR šalpos 
ir LI Centro vedėjas kun. 
Kazimieras Pugevičius, sų 
savo darbuotojais, organi
zuoja vyskupo susitikimus 
su lietuvių visuomene.

Gegužės 12, sekmadienį, 
11 vai., Apreiškimo parapi
jos bažnyčioje vysk. J. Že
maitis, kartu su kitais pen
kiais lietuviais kunigais, au
kojo šv. Mišias, kuris ir pa
mokslą pasakė. Mišiose da
lyvavo didelis skaičius para 
piečių. Vyskupą pristatė 
kun. Jonas Pakalniškis. 
Vyskupui J. Žemaičiui buvo 
sukeltos didelės ovacijos.

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE 
FUNERAL HOME

Petkus Funeral Home
1410 South 50th Avenue

Cicero, Illinois 60650
708-863-2108

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

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003
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Iš kairės j dešiną - Regina Kulbytė - JAV LJS vicepirm., Bostono majoras Raymond Flynn, 
Gintaras Čepas - ALTo pirm., Sigutė Šnipaitė - JAV LJS pirm.

ŽINIOS IŠ BOSTONO
PADĖKOS LAIŠKAS 
REGINAI KULBYTEI
Regina Kulbytė, JAV 

Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
vicepirm., aktyviai dalyvau
ja organizuojant politinius ir 
kultūrinius renginius Bosto
ne. Balandžio 5 d. Regina 
gavo Bostono majoro Ray
mond Flynn padėkos laišką, 
kuriame jis išreiškia pagar
bą lietuvių tautos vedamai 
kovai, laikydamas sau už 
garbę prisidėti prie lietuviš
kų renginių ir palaikyti Lie
tuvių Jaunimo Sąjungos 
efektyvią veiklą.

IŠLEIDO DVI KNYGAS
Poetas Zigmas Gavelis, 

gyvenantis So. Bostone, 
š.m. savo lėšomis išleido 
Lietuvoje dvi savo poezijos 
knygas. Viena jų, "Voro 
tinklas" - iliustruota eilėraš-

Po mišių, parapijos salė
je buvo surengtas su vysku
pu susipažinimas. Iš New 
Yorko vysk, vyksta į Put- 
nam, Conn., kur praves kuni 
gams rekolekcijas.

Vysk. Juozas Žemaitis 
aplankys ir kitus lietuvių 
telkinius, bei savo gimines 
gyvenančius Amerikoje.

p. palys 

Atidarius 47 Lietuvos grafikų parodą Čiurlionio galerijoje Chicagoje gegužės 10 d. joje dalyvavusiu 
jos organizatoriai: A. Kezys, N. Martinaitytė, L. Krivickienė, menotyrininkė iš Lietuvos Ingrida Korsakaitė 
(ji pasakė išanginą kalbą), E. Holenderis, M. Stankūnienė. Ed. Sulaičio nuotr

čių knygelė vaikams, jau pa 
siekė patį autorių. Ją išleido 
Vilniaus "Vyturio leidykla, 
46 psl., 5000 egz. tiražu. į 
rinkinį įeina 36 eilėraščiai 
apie metų laikų kaitą ir susi
jusiais su jais žmonių dar
bais, papročiais bei šventė
mis. Atskirą turinį įneša 
meilės motinai, Tėvynei ir 
jos gamtai eilės. Vaiko aki
mis ir lūpomis prasiveržia 
skausmas dėl paliktų gimtų 
namų, priešo trypiamos že
mės. Užfiksuotos laimin
gos vaikystės akimirkos per 
sipina eilėraščiais, kuriuose 
skamba ilgesingas liūdesys 
dėl jų nesugrąžinimo, skaus 
mas dėl žuvusiųjų artimų
jų... Šis Z. Gavelio eilėraš
čių rinkinys vaikams turėtų 
susilaukti pelnyto susidomė 
jimo ir užimti jam deramą 
vietą išeivijos vaikų litera
tūroje.

MOTINOS DIENOS 
MINĖJIMAS

Pirmą gegužės 5 d. sek
madienį, Šv. Petro bažny
čioje So. Bostone klebonas, 
kun. Albertas Kontautas 
laikė Šv. Mišias už Lietuvos 
motina. Per Mišias giedojo 
sol. Benediktas Povilavi- 
čius, bažnyčios choras, var
gonavo kompozitorius prof. 

Jeronimas Kačinskas. Po 
Mišių bažnyčios salėje įvy
ko Lietuvių motinos dienos 
minėjimas, kurį kasmet or
ganizuoja Bostono moterų 
federacijos skyrius. Šio sky 
riaus pirm. Elena Vasyliū- 
nienė pasveikino visas lietu
ves motinas, savo kalboje 
pabrėždama motinos vaid
menį Lietuvos praeityje ir 
dabartiniu laiku.

Meninę programą atliko 
sol. B. PovilaviČius ir 
komp. J. Kačinskas. Mote
rų federacijos narės Ona Vi- 
leniškienė ir Valerija Vai- 
čiurgienė pavaišino daly
vius gardžiais valgiais.

L.Ž.

STALO TENISO 
TURNYRAS

Lietuvių sporto klubas 
"Grandis", a.a. V. Eikimui 
prisiminti, ruošia stalo 
teniso turnyrą. Turnyras 
įvyks š.m. birželio mėn. 2 d. 
12 vai., sekmadienį, Lietu
vių Piliečių draugijos salėje, 
368 W. Broadway, So. Bos
tone. Turnyrui registruotis 
pas Č. Kiliulį, 17 Tyler Rd., 
Lexington Mass. 02173, 
įmokant 10 dol. mokesčio 

(k.n.)
♦ ♦ ♦

Ar Tavo kaimynas skaito 
Dirvą? Jei neskaito, pasirū 
pink, kad skaitytų.

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

ANTHONY B. PETKUS DONALD M. PETKUS *
DONALD A. PETKUS LAVVRENCE C. GASUNAS
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RENKASI VYRAI
-ŽYGIS BUS... I VILNIUI

Rugsėjo 28 d. rinksis ir Gediminaičiai
Tik pernai keli Maskvoje 

gyvenantys lietuviai susi
rinkdavome į senąją Lietu
vos atstovybę Vorovskio 
gatvėje 24, pasikalbėti, pas
kaityti laikraščių, pasidalinti 
naujienomis iš Lietuvos ir 
viso pasaulio. Nutarėm su
aktyvinti lietuvių bendrijos 
veiklą, į ją įtraukti daugumą 
čia gyvenančių ir dirbančių 
tautiečių, o jų pagal statis
tinius duomenis Maskvoje 
gyvena daugiau kaip 3.000.

Buvo sukurta Lietuvių 
Kultūros Bendrija. Jos pir
mininku išrinkom kultūrinio 
ir turistinio darbo entuziastą 
Antaną Jonkų, kuris savo 
darbo patirtimi padėjo iš
plėsti tautiečių ratą. Atėjo į 
pagalbą ir "Tėviškės" Drau
gija iš Vilniaus.

Mūsų Bendrijos atstovai 
buvo pakviesti į "Tėviškės" 
Draugijos organizuotą už 
respublikos ribų gyvenančių 
lietuvių konferenciją, kuri 
įvyko Vilniuj lapkričio mė
nesi 1990 metais. Mūsų pa
žinčių ir draugų ratas išsi
plėtė, sužinojom daug naujų 
lietuvių, gyvenančių Mas
kvoje bei jos srityje, adresų. 
Jei anksčiau susirinkdavo
me kokioms atskiros isto
rinės datos pažymėti, tai da
bar pradėjom rengti temati
nius vakarus, susitikimus, 
šventes.

Labiausiai pasisekusia 
priemonė buvo vakaras- su
sitikimas skirtas Didžiojo 
Lietuvos Kunigaikščio Gedi 
mino mirties 650-uosioms 
metinėms pažymėti. Į jį pa
kviesti Maskvoje gyvenan
tys Gedimino ainiai - rusų 
kunigaikščių ir bajorų gi
minių- Golicinų, Kurakinų, 
Chovanskių, Trubeckojų ir 
kitų palikuonys. Jie vadina
mi Gediminaičiais. Juos 
Maskvoje suieškojo, pa
kvietė į šį susitikimą, kiek
vieną aplankęs, mūsų ben
drijos narys Klemas Jorū- 
das, TSRS Mokslų Akade
mijos Energetikos Instituto 
mokslininkas, į Maskvą mo 
kytis atvažiavęs iš Žemai
tijos, iš Šilalės rajono, ir čia 
paliktas dirbti mokslinio 
darbo.

Sergėjus Trubeckojus ir 
jo sūnus Nikolajus Trubec
kojus įnešė didelį indelį į ru 
sų ir pasaulinės filosofijos ir 
kalbotytos vystymąsi. I su
sitikimą atėjo ir jų humani
tarinio palikimo tyrinėtojai: 
Tolstojų giminės atstovas 
akademikas Nikita Tolsto
jus, profesoriai Vladimiras 
Žuravliovas, Katerina Kedai 
tiene ir kiti.

Susitikimą pradėjo sve
čias iš Vilniaus, "Romuvos" 
Klubo pirmininkas Jonas 
Trinkūnas. Jis pasveikino 
Gediminaičius ir visus susi

rinkusius pažymėti Didžiojo 
Lietuvos Kunigaikščio Gedi 
mino 650 - tasias mirties 
metines, palinkėjo tęsti gar
bingas tautų draugystęs tra
dicijas, neužmiršti savo pro
tėvių žemės.

Vladimiras Trubeckojus 
papasakojo savo giminės is
toriją. Ši giminė rusų tautos 
politiniame, ekonominiame 
ir kultūriniame gyvenime 

paliko neišdildomų pėdsa
kų. Apie Gediminaičiu ry
šius su Lietuvos žeme kalbė 
jo Andriejus Trubeckojus. 
Lietuvos Kultūros darbuo
tojų atstovė Lilijana Gutauts 
kienė pakvietė gediminai
čius stiprinti savo ryšius su 
Gedimino žeme - Lietuva. 
Ji pasiūlė visiems gedimi- 
naičiams susitikti Lietuvoje, 
prie Gedimino pilies Vilniu
je, šių metų rugsėjo 28 die
ną. Šis pasiūlymas ilgai 
trunkančiais plojimais ir va
liavimais buvo priimtas.

Georgijus Chovanskis 

UNIQUE, PRECEDENT- 
SETTING OPPORTUNITY 

IN EASTERN EUROPE
VILNIUS, REPUBLIC OF LITHUANIA

Brown and Sharpe Manufacturing Company, a world 
leader in the field of metrology and America's oldest 
machinery manufacturer, has an outstanding 9 to 12- 
month overseas assignment for a financial professional. 
The successful candidate wil I handle the financial transi- 
tion of thefirst high technology venture in the Baltic Statės 
with Lithuanian manufacturer of metrology equipment. 
Duties vvill include the development and implementation 
of accounting and financial reporting systems for the 
(Brovvn & Sharoe-Precizika) joint venture servinc

new 
(Brovvn & Sharpe-Precizika) joint venture serving the 
Baltic Statės, the Soviet Republics and the Centrai 
Europe region. This American-Lithuanian joint venture 
vvill play a leading role in the pluralistic economy of the 
near future.

FINANCIAL PROFESSIONAL
• United Statės or Canadian citizen.
• Speaking and vvriting fluency in Lithuanian and Eglish.
• Strong Lithuanian cultural background.
• Extensive experience as Senior Accounting Manager/ 

Controller in a VVestern manufacturing company with 
$50,000,000 annual sales. Knovvledge of Soviet ac
counting and banking systems desirable.

• Mušt be vvilling to travel and live in Lithuania at least 
75% of the time.

• A minirnum of Bachelor’s degree in accounting or 
finance (U.S.).

• Mušt be computer literate.
Compensation and benefits vvill be commensurate vvith 
background and experience. Oualified candidates should 
send their resumes and salary history to: Mr. Ralph Chase, 
Brovvn & Sharpe Manufacturing Company, Precision 
Park, North Kingstovvn, Rhode Island 02852, U.S.A.Brown & Sharpe

-THEGLOBAL METROLOGY COMPANY
\Ne are an equal opportunity employer M/F.

papasakojo apie Maskvos ir 
Pamaskvio vietas, surištas 
su jų giminės istorija.

Andriejus Golicinas, ru
sų bajorijos palikonių vado
vas, nušvietė rusų kunigaikš 
čių - gediminaičiu papliti
mą Rusijoje ir pasaulyje.

Akademikas Nikita Tols 
tojus (nors esąs mitas apie 
lietuvišką Tolstojų kilmę) 
kalbėjo apie didelę religinę 
ir tautinę toleraciją Gedimi
no valstybėje. To linkėjo ir 
dabartinei Lietuvai.

Maskvos Švento Liudvi
ko katalikų bažnyčios kle

bonas kun. Pranas Račiūnas 
papasakojo apie Gedimino 
bandymus krikštyti Lietuvą.

Gcdiminaičiai ir su jais 
susitikimo dalyviai vienas 
kitam spaudė rankas, atsis
veikindami kalbėjo:" Iki pa
simatymo Vilniuje šių metu 
rugsėjo 28 dieną." Tą dieną 
įvyks viso pasaulio Gedimi- 
naičių susitikimas su Gedi
mino miesto gyventojais. 

Kazys Kėdaitis
♦ ♦ ♦

Jaunystės sapnai senat
vėje gali virsti memuarais.
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• CLEVELANDO - 
KAUNO MIESTŲ SESERĮ 
JOS RYŠYS. Clevelando 
miesto taryba savo gegužės 
20 dienos posėdyje vienbal
siai priėmė rezoliuciją # 
1290-91, kurioje siūloma už 
mėgsti tarpmiestinį bendra
vimo ryšį. Rezoliucija pa
ruošė ir pristatė tarybos na
riai Polensek ir Pianka, abu 
stipriai remia lietuvių veiklą 
čia Clevelande, ir taip pat 
remia mūsų pastangas sie
kiant Lietuvos išsilaisvini
mo. Patvirtinta -priimta re
zoliucija perduota Clevelan
do miesto merui Michael R. 
White jo parašui ir tolimes
nei eigai.

Tarpmiestiniam Cleve
land - Kaunas bendradar
biavimo ryšiams užmegsti ir 
gauti abiejų miestų pritari
mą bei sutikimą, labai daug 
pastangų įdėjo Gražina Ku- 
dukienė. Naujai paskirtas 
koordinatorius etniniems rei 
kalams Clevelando mieste, 
Richard Konislewicz, tal
kino šios rezoliucijos prista
tymui miesto tarybai.

Clevelando tarybos posė 
dyje dalyvavo Aurelija Ba
lašaitienė, Raimundas ir Gra 
žiną Kudukiai, Viktoras 
Stankus ir Vytautas A. Staš
kus. Tarybos pirmininkas J. 
Westbrook pasveikino daly
vavusius lietuvius.

Meras Michael R. White 
informuos Kauno miesto 
merą apie šią rezoliuciją, ir 
reikia tikėtis, kad artimoje 

ateityje abiejų miestų atsto
vai susitiks Clevelande ir 
Kaune. Daugiau informa
cijos bus sekančiuose Dir
vos numeriuose.

V.A. Staškus

• l LIETUVOS BEND
RUOMENĖS TARYBĄ 
Ohio apygardoje, dar neofi
cialiais daviniais, daugiau
sia balsų gavo: Algis Rukšė 
nas, Ingrida Bublienė, Pau
lius Alšėnas ir Rimantas 
Aukštuolis. Manome, kad 
šioje apygardoje tik tiek at
stovų ir bus pravesta. Į Ta
rybą kandidatavo 11 atsto
vų.

BAISIOJO BIRŽELIO 
MINĖJIMAS

Prieš 50 metų prasidėju
sio sovietų teroro bei masi
nio pabaltiečių trėmimo au
kų prisiminimas - paminė
jimas įvyks SEKMADIENĮ, 
BIRŽELIO MĖN. 16 d. se
kančiai:
2:00 vai. p.p. ekumeninės 
pamaldos ŠV. JONO KA
TEDROJE (East 9-ta gatvė 
ir Superior Avė.) Pamaldas 
atlaikys lietuvių, latvių ir 
estų kunigai - vadovaus 
PRELATAS ALEKSAND
RAS GOLDIKOVSKIS. 
Pamaldų metu giedos RY 
GOS, Latvijos, RADIJO ir 
TELEVIZIJOS CHORAS, 
vadov. muz. JURIS KLA- 
VINS.

Po pamaldų vyks trum
pas minėjimas Clevelando

Penkiems, Clevelando lietuvių kolonijos jaunuoliams, lietuvių kalba artlikusiems pirmąją išpažinti ir 
priėmusiems šv. komuniją, kun. G. Kijauskas įteikia pažymėjimus

Iš kairės: K. Aukštuolis S. Tamošiūnaitė, kun. G. Kijauskas, S. Kliorys, S. Laniauskas ir K. Kalvaitis.
V. Bacevičiaus nuotr.

vyskupijos patalpose. Žodį 
tarti yra pakviesti JAV kon- 
gresmanas EDWARD 
FEIGHAN ir Ohio senato
rius GARY SUHADOL- 
NIK. Visi kviečiami skait
lingai dalyvauti.

Rengia Clevelando 
Pabaltiečių Komitetas

• PAIEŠKOMAS BE
NAS MOTIEJAmS, brolis 
Prano Motiejaičio ir pusbro
lis Jono Švarco. Galintieji 
suteikti apie jį žinių, prašo
mi rašyti Jonui Švarcui: 
29750 Arthur Rd., 
Wickliffe, Ohio 44092, 
arba skambinti tel.: 1-216- 
944-2179 (call collect)

(22-25)

• IŠNOMUOJAMA dvie 
jų miegamų apartmentas 
Eucid, Ohio. Tel. 481-4169.

Partijos vienodai reikalin 
gos ir tiems, kurie nori savo 
nuomonę primesti kitiems, 
ir tiems, kurie nenori turėti 
savo nuomonės.

• ANGLŲ KALBOS 
PAMOKOS, gyvenantiems 
Cleveland Hts. ir University 
Hts. rajone, prasidės birže
lio mėn. 10 d. Mokslas ne
mokamas, dirba prityrę mo
kytojai. Dėl platesnių žinių 
skambinkite 371-7138.

(Taupa
Litftuanian Credit ‘llnion 

Lietuvių kredito kooperatyvas 

767 Lašt 18StH Street

Cleveland, Ohio 44119

(216) 481-6677

Įsikūręs Nuosavuose Namuose

Taupykite ir Skolinkitės vieninteliame lietuvių kredito 
kooperatyve Ohio valstijoje.

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

Visi Bankiniai Patarnavimai

Mokame Aukštesnius Nuošimčius Ui:
Taupymo Sąskaitas, Certifikatus, IRA, Čekių Sąskaitą, ir Lt

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

Telf. 338-3205

šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos choras, pasiruošęs dalyvauti Septintoje Dainų Šventėje, 
vykusioje Chicagoje. Tomo Vijeikio nuotr.

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

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

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

Mūsų Tikslas: Ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas.

| | t-\ DIUKOl — V7.IS.I. —jjS* Matas realtors
RITA MATAS - Broker - G.R.I. - C.R.A.

—as.

2412 CEDARVVOOD ROAD 
PEPPER PIKE, OH 44124

(216) 473-2530

18021 MARCELLAROAD 
CLEVELAND, OH 44119 

(216) 486-2530

ADV. VYTAS MATAS - teisinis patarėjas

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga 

Delio E., William J. Sr., 
ir Wiliiam J. Jakubs Jr. ir

Barbara Jakubs Schmidt
Licenzi/uoti direktoriai ir balzamuotoj ai

936 East 185th Street, CleveM, ūbo 44119 
[Hl Tel [216) 531 7770

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

liams pastatyti.

1_ _ _ __
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"American Baltic News" - naujai anglų kalba pradėto leisti 
laikraščio vyr. redaktorius Joseph Darius Abrozaitis su talki
ninke, žmona Giedre. Ed. šulaičio nuotr.

Išeivijoje eina daug įvai
rių leidinių, tačiau tokio dar 
neturėjome: neseniai pradė
tas leisti Baltijo tautų pro
blemas nagrinėjantis laikraš 

tis anglų kalba. Jo vardas - 
"American Baltic News" ir 
jis žada rodytis kartą per mė 
nesį (ypatingais atvejais - 
dažniau).

Mums įdomiausia, kad 
jo sumanytoju ir vyriausiuo
ju redaktoriumi yra lietuvis 
Joseph Darius Ambrazaitis, 
gyvenantis Kalamazoo, 
Michigane. Tai vidutinio 
amžiaus lietuvis, vaistų ben 
drovės egzekutyvas, kuris, 
jo žodžiais tariant, nori ati
duoti duoklę Lietuvos lais
vės reikalams.

Kadangi vien tik lietu
viams ir Lietuvai tokį laik
raštį leisti būtų per didelė 
prabanga ir jis turėtų ribotą 
paklausą, kartu su kitais bal 
tiečiais jis nusprendė leisti 
bendrą baltiečių laikraštį, ku 
ris kalbėtų ne tik lietuvių, 
bet ir latvių bei estų vardu. 
Tokiu būdu jo svoris būtų 
didesnis, na ir paramos gali
ma daugiau susilaukti.

Nežiūrint, kad prie šio 
laikraščio paruošimo me
džiaga prisideda latviai ir 
estai, tačiau visas redagavi
mo darbas atitenka mūsiš
kiui Dariui (amerikiečių tar
pe jis žinomas kaip Joseph), 
labai daug gelbstint ir jo 

žmonai Giedrei. Nors gyve 
na vietovėje, kur lietuvių 
labai maža, jiedu sugebėjo 
lietuviškoje dvasioje išauklė 
ti savo abu sūnus, kurių vie
nas net žmoną iš Lietuvos 
parsivežė. Beje, Dariaus se
suo yra žinomoji Lietuvos 
solistė ir parlamento narė 
Nijolė Ambrazaitytė, kuri 
gimusi Sibire.

Pirmasis šio laikraščio 

Mielą ir Artimą Bičiulį VYTAUTĄ MIKLIU ir jo 
šeimą, liūdinčius dėl sūnaus

A. f A.

VYTAUTO JONO
staigaus ir netikėto iškeliavimo j amžinybę, 
širdingai užjaučia ir kartu liūdi

Leokadija ir Antanas Kašubai 
Valerija ir Kostas Vaičaičiai 
Lėlė ir Juozas Žvyniai.

numeris daro visai gerą įs
pūdį. Jo reikalais galima 
rašyti šiuo adresu: 
"American Baltic News", 
P.O. Box 19398.
Kalamazoo. Michigan 
Metinė prenumerata (12 
numerių) 20 dol. Tai gera 
dovana angliškai kalban
tiems žmonėms.

Edv. Š.

ANDRIUS VILIUS 
DUNDZELA

Š.m. gegužės mėn. Wis- 
consin universitete apgynė 
disertaciją ir gavo lyginamo 
sios literatūros ir germanis
tikos mokslų daktaro laips
nį. Disertacija nagrinėja mi 
tologijos įtaką romantizmo 
dramose, ji pavadinta "Mer
gelė, motina, deivė: deivės 
nuo priešistorinių laikų iki 
europiečių mitologijos ir jų 
rolė vokiečių, lietuvių ir lat
vių romantizmo dramose".

Naujasis mokslininkas 
yra kilęs Čikagoje. 1982 ba 
kalauro laipsniu jis baigė 
University of Illinois - Chi
cago ir 1985, jau oficialiai 
veikiančios lietuvių kated
ros apimtyje, ten pat gavo 
magistro laipsnį.

* * ♦

EDITA NAZARAITĖ
Poetė ir dailininkė, kaip 

rašo Tėviškės Žiburiai, jau 
keletą metų gyvenanti Cana 
doje, pakviesta dirbti į Ame 
rikos Balsą, Washingtone. 
Taigi jos nepavykę planai 
keltis į Los Angeles ar dirb
ti Dirvoje, jai išėjo į gerą. 
Gauna tokį darbą, koks jai, 
dabartinėse sąlygose geriau
siai tinka. į Amerikos Balsą 
išvyksta jau šio mėnesio pa
baigoje.

* * *

PROFESORIAUS 
JULIAUS ŠMULKŠČIO 

PASKAITA
Birželio 7 d., penktadie

nį, 7:30 vakaro Balzeko lie
tuvių kultūros muziejuje, 
Purdue universiteto profe
sorius Julius Šmulkštys skai 
tys paskaitą lietuvių kalba 
"Politinės partijos dabartinė 
je Lietuvoje". Prelegentas 
nušvies partijų politines pro 
gramas, jų santykius su vy
riausybe, parlamentu ir Są
jūdžiu. Jis palies partijų 

vaidmenį Prunskienės val
džios "nuvertime", palygins 
partijų pozicijas prieš ir po 
tragiškųjų sausio įvykių. 
Dr. Šmulkštys bandys paro
dyti ar kai kurių dabartinių 
partijų idėjiniai pagrindai 
tęsia nepriklausomos Lietu
vos politinių partijų princi
pus. Bus vaišės.

* * *
HENRIKAS NAGYS
Norintieji įsigyti Henri

ko Nagio autografuotą poe
zijos rinktinę GRĮŽULAS, 
kurioje atspausdinti beveik 
visi eilėraščiai iš jo iki šiol 
išleistųjų poezijos rinkinių, 
gali kreiptis į autorių že
miau nurodytu adresu. La
bai ribotas kiekis šios kny
gos yra atsiųstas autoriui iš 
Lietuvos, nes ją išleido VA

MIRUS

A. A. RAIMUNDUI KLIMUI

Nuoširdžiai dėkojame reišku- 
siems užuojautą, dalyvavusiems 
atsisveikinime, velioni lydėjusiems 
t kapus.

Esame dėkingi už maldas, gėles 
ir aukas Šv. Mišioms ir Lietuvių 
Fondui velionio vardą Įamžinti. 
Gilus dėkingumas lydi visus, kurie 
prisiminė velioni ir stiprino liūdin
čią šeimą paguodos žodžiu, šiltu 
rankos paspaudimu ar savitai iš
reikštu dėmesiu.

Tegul Jis ilsisi dangaus ramy
bėje per anksti baigės žemiškas 
dienas.

Bronius Klimas 
sūnūs ir šeimos:

- Edas, Vilija ir Janina
- Viktoras, Linda, 

Nicholas ir Aleksandra

A. A.

DR. KAZIMIERUI PAUTIENIUI

Floridoje mirus, jo vaikams - 
BIRUTEI, ALGIMANTUI, MINDAUGUI, 
jų šeimoms ir artimiesiems reiškiame 
gilią užuojautą.

P. Mikšys
J. Garla
V. Sakas

GOS leidykla praeitais me
tais Vilniuje. Knyga Lietu
voje buvo labai greitai iš
pirkta, todėl ji nebus išeivi
joje niekur parduodama. 
Knyga 302 psl., kietais vir
šeliais, iliustruota dail. Te
lesforo Valiaus raižiniais ir 

’ piešiniais ir estetiškai apipa
vidalinta dail. Vytauto Va
liaus. Kaina: 15 dol. (su per 
siuntimu). Adresas:

Henrikas Nagys,
192 - 7 th Avenue, 

LASALLE, P.Q. H8P 2MI 
C a n a d a.

Korp. Neo-Lithuania filisteriui

A. A.
Dr. ANTANUI PUSTELNIKUI

mirus, jo žmoną GENOVAITĘ, anūkes 
RAMONĄ ir LIDIJĄ ir gimines Lietuvoje 
nuoširdžiai užjaučiame

Korp. Neo-Lithuania 
Vyr. Valdyba

<d i o s

DR. KAZIMIERUI PAUTIENIUI

mirus, Jo sūnui inž. Algimantui, ilgame
čiam Alto Clevelando sk. pirmininkui, ir 
artimiesiems, reiškiame gilią užuojautą.

Jane ir Kazys Karaliai

Florida.

Mielam vyrui
A. A.

GABRIELIUI PUNIŠKAI

mirus, nuoširdžią užuojautą reiš
kiame jo žmonai, mūsų skyriaus narei 
GENEI bei sūnui ir kartu liūdime.

St. Petersburgo Tautinės 
S-gos skyriaus valdyba.
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