
Juozas Graužinis 
712$ S. California Av 
Chicago, III# o0629

n 0I5 6 ¥ 
Larch.

USPS 157-580

L12TUVOS '

M MAŽVYDO
)T£KA

-y^E lithuanian national NEWSPAPER -----
6116 ST CLAIR AVENUE ■ PO. BOX 03206 ■ CLEVELAND. OHIO 44103

Vol. LXXII Vasaris - February 12, 1987 Nr.6

SI iv j J

r M
TAUTINESMINTIESLIETUVIIJLAIKRASTIS

Gorbačiovo pataisos
Tik partijos, bet ne santvarkos

Vytautas Meškauskas

i K
*

Neseniai londoniškis The 
Economist savo vedamąjį už 
vardino: ‘Kai milžinai guli 
surišti’. Įkvėpimą tam davė 
pasaka apie Guliverą, kurį 
miegantį suraišiojo liliputai. 
Trys milžinai yra Sovietija, 
Kinija ir JAV. Visos jos turi 
vidaus problemų, kurios 
laiko jas pririštas prie žemės 
Amerikos problemos yra ma 
žiausios, didele dalim jos yra 
tik įsivaizduotos. Kinijos ir 
Sovietijos - didesnės, jos iš
plaukė iš reikalo modernizuo 
ti santvarką. Tai vadams 
pasakė ne kas nors iš šalies, 
bet jie patys priėjo tokios iš
vados. Jų problema yra pa
naši: kaip pagerinti santvar
ką, nesumažinant partijos 
monopolio.

Anot tarybinės Lietuvos 
užs. reik, ministro V. Zenke
vičiaus (žiūr. Iš kitos pusės), 
Kinija išsprendė savo išsi
maitinimo problemą panai
kindama kolūkius, išnuomo
dama jų žemę kooperaty
vams ir pavieniams ūkinin
kams. Tai padidino produk
ciją. Maisto produktai net 
eksportuojami. Labai įdo
mus prisipažinimas sovieti
niam pareigūnui!

Gorbačiovas to dar nepa
darė, bet pasmarkintas Le
nino garbinimas primena 
1921 m. naują ekonominę po
litiką - NEP, kuri davė dau
giau teisės’ūkininkams, lei
do naudotis samdiniais, nuo
moti suvalstybintą žemę ir 
įrankius, steigti mažas pra
monės įmones, ir leido šiek 
tiek laisvos prekybos. Šita 
politika tada išgelbėjo Sovie 
tiją ir tęsėsi iki 1927 m., ka
da Stalinas pradėjo steigti 
kolūkius ir šeimininkauti pa
gal planą - visą galią atiduo
damas partijai ir iš individų 
atimdamas net elementari
nes žmogaus teises.

Kaip be revoliucijos ar už
sienio įsikišimo gali pakeisti 
tokią santvarką? Įdomių 
samprotavimų tuo klausimu 
patiekė Aleksandras Štro
mas, kuris turėtų gerai pa
žinti Sovietiją iš vidaus, pas
kutiniame Naujosios Vilties 
numeryje. Jau pagal Plato
ną politinė santvarka laiko
ma nesugriaunama, kol vi
suomenės elitas yra vienin
gas. Sovietijoje tas elitas 
susidaro iš dviejų elementų: 
partijos ‘aparačikų’-parto 
kratų ir specialistų-techno 
kratų.

Žinia, realiam gyvenime 
liniją tarp tų dviejų elemen

tų pravesti yra sunku. Kiek
vienu atveju* didesnį balsą 
turi partokratai. Jie turi va
dovaujančias pozicijas ne dėl 
savo žinių ar patyrimo ko
kioje nors srityje, bet tik pri 
klausomybės partijai dėka. 
Ir todėl jie yra pasiryžę da
bartinę sistemą visomis prie 
monėmis ginti.

Tuo tarpu technokratai, 
dėr savo specialių žinių ir įgū 
džio, nuo pačios valdančios 
sistemos nepriklauso. Jie 
galėtų dirbti bet kurioje san 
tvarkoje.

‘Sovietinės sistemos rai
da’ - rašo Štromas - ‘anks
čiau ar vėliau turės pasiek
ti tašką, kuriame technokra
tai pašalins valdžios parto- 
kratus ir patys taps valdan
čiuoju elitu, pasinešusiu pa
keisti sovietinę santvarką 
kita - tokia, kurioje pakaktų 
erdvės jiems laisvai reikš
tis.’

Natūraliausias į tai kelias 
būtų senosios partokratų 
kartos išmirimas. Jaunes
nioji partokratų partija jau 
nėra taip įsitikinusi senosios 
išsigalvota ‘tiesa’. Jie mato, 
kad toji ‘tiesa’ nesutinka su 
realybe. Jie nori pasikeiti
mo. Tokia eiga jau buvo pra 
sidėjusi Čekoslovakijoje, 
Lenkijoje, Vengrijoje, ta
čiau buvo sovietų užgniauž
ta.

Kalbant apie reformas So
vietijoje negalime užmiršti, 
kad Gorbačiovas yra parti
jos, net 
skelbtas 
šiandien

tiksliau KGB, pa- 
Nr. 1, kuris dar 
nėra įsigijęs tokio 
(Nukelta į 2 psl.)

Amerikiečių jachta Stars & Stripes, valdoma Dennis Conner, laimėjo Australijoje Ame- 
rica’s Cup regatą, nugalėdama australus ir parvežė atgal į JAV trofėją, kuri vieną kartą buvo 
išleista iš amerikiečių rankų.

Los Angeles lietuvių tautinių namų sukaktyje dalyvavę tų namų steigėjai su gautomis pla- 
ketėmis. Iš kairės: Bronius Dūda, dr. Petras Pamataitis, inž. Antanas Mažeika ir Aleksas Kir- 
šonis. VI. Gilio nuotr.

LOS ANGELES LIETUVIU TAUTINIU NAMŲ 
SIDABRINIS JUBILIEJUS Rūta Šakienė

Los Angelėje sausio sep
tynioliktoji jau seniai buvo 
u ž s ižymėta kalendoriuose 
kaip Tautinių Namų diena. 
Šį šaltų ir žvaigždėtą mėnu
lio pilnaties vakarą dalinin
kai ir jų svečiai rinkosi 
šventiškai išpuošton Tau
tinių Namų salėn iškilmin
gai ir nuotaikingai pami
nėti šios Kalifornijos lietu
vių tvirtovės sidabrinį ju
biliejų. čia jie buvo rengė
jų sutikti su šypsena, šam
panu ir skaniais užkan
džiais.

Šventę atidarė ilgametis 
Tautinių Namų pirmininkas 
Jonas Petronis ir programai 
pravesti pakvietė Dainą 
Petronytę. Vakaro prele- VI. Gilio nuotr.

Jonas Petronis, dabartinis Los Angeles Lietuvių tautinių na
mų valdybos pirmininkas.

gentas — vienas iš Tauti
nių Namų steigėjų inž. An
tanas Mažeika (jo kalba 
duodama atskirai). Daina 
Petronytė perskaitė sveiki
nimus, atsiųstus raštu: gen. 
garbės konsulo Vytauto 
Čekanausko, Tautinės Są
jungos Los Angeles sky
riaus ir Los Angeles Dra
mos Sambūrio, kuris savo 
repeticijoms naudojasi Tau
tinių Namų patalpomis. Rū
ta Šakienė, iš Chicagos te
lefonu įgaliota, sveikino 
Amerikos Lietuvių Tauti
nės Sąjungos ir dr. Leono 
Kriaučeliūno vardu. Ploji
mams nutilus,’ Rūta Ša
kienė pranešė dar vie
ną labai džiugią žinią iš 
Chicagos, kad kaip tik šią 
dieną susirinkusi Eugeni
jaus Kriaučeliūno Vardo

(Nukelta į 4 psl.)
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Dar apie Gorbačiovo 'reformas’. - Jo teorija ir 
praktika Lietuvoje. - Atsiskaitymas su 

___________  Brežnevo įpėdiniais. -------------------
Kompartijos CK pritarė 

Gorbačiovo sausio 27 d. pa
siūlymui rinkti slaptai parti
jos institucijų, įskaitant ir 
atskirų sovietinių respubli
kų kompartijas, pareigūnus. 
Iki šiol būdavo pasiūlomas 
tik vienas kandidatas ir tas, 
aišku, būdavo išrenkamas. 
Sį kartą tačiau Gorbačiovas 
/isai nepaminėjo ir, aišku, 
negavo pritarimo savo 
dviem iškeltom reformom, 
būtent, kad tokie pareigū
nai būtų išrenkami tik apri
botai kadencijai ir negalėtų 
būti perrenkami, ir kad jie 
turėtų atsistatydinti pasiekę 
tam tikrą amžių. Negalima 
užmiršti, kad kažką pana
šaus jau buvo pasiūlęs ir 
Chruščiovas, pradėjęs mė
tyti pareigūnus iš vietų. Ne
ilgai trukus jis ir pats buvo 
išmestas.

Nors Gorbačiovas savo to
je kalboje užpylė šalto van
dens į norą jo siūlomose re
formose įžiūrėti ir didesnės 
tautinės savivaldos galimy
bes, bandykime pažiūrėti į 
jas teoretiškai. Imkime la
bai konkretų pavyzdį. Kaip 
oficialiai pranešama pereitų 
metų pabaigoje, Lietuvos 
Komunistų partijos Centro 
komiteto plenumas išrinko 
LKP CK antruoju sekreto
rium, t.y. Nr. 2, visoje Lietu
vos komunistinėje herarchi- 
joje, N. Mitkiną, kuris bus 
Maskvos ausys ir akys Lie
tuvoje - t.y. faktinas valdo
vas. Atrodo, kad tiek laiko 
nuo sovietų okupacijos pra
džios praėjus, partija galėjo 
užsiauginti vietinius kadrus.

Iš tikro, tačiau, Nikolajus 
Mitkinas gimė 1929 m. (ne
aišku kur, bet tikrai ne Lie
tuvoje), yra rusas, baigęs 
Karelijos-Suomijos universi
tetą ir Visuomenės mokslų 
akademiją prie Tarybų Są
jungos kompartijos CK. Is
torijos mokslų kandidatas.

Nuo 1954 m. dirbo sovie
tinės Karelijos kultūros mi
nisterijos centrinio paskaitų 
biuro direktorium, TSKP 
Karelijos srities komiteto 
propagandos ir agitacijos 
skyriaus lektorium, sky
riaus vedėju, skyriaus vedė
jo pavaduotoju.

Nuo 1961 m. - TSKP Pet- 
rozavodsko miesto komiteto 
sekretorius, antrasis sekre
torius. Nuo 1969 m. dirbo 
TSKP CK aparate. Nuo 
1948 metų - TSKP organiza
cinio partinio darbo skyriaus 
sektoriaus vedėjas.

Kaip matome, žmogus nie
kados Lietuvoje nebuvęs ir 
nieko bendro su ja neturėjęs 
Nejaugi Lietuvos komparti
jos CK būtų jį išrinkęs slap
tu balsavimu? Žinoma, tai 
būtų galima ‘pravesti’ tik

N. Mitkinas, faktinasis Lie
tuvos valdovas. Jo nuotrauka 
Švytury buvo atspausdinta ši
taip perplauta pusiau.

Maskvai įsakius, lygiai taip 
pat, kaip Paleckis pakeitė 
Merkį.

Ar reikia geresnio įrody
mo, kad Gorbačiovo pasiūly
mas ‘sudemokratinti parti
jos aparatą yra tik tušti žo
džiai, kaip ir jų ‘visuotini’ ir 
‘laisvi’ rinkimai į Aukščiau
siąją tarybą (visąsąjunginį 
seimą).

•••

Neseniai Gorbačiovas pa
šalino iš vietos Kazakstano 
pirmąjį sekretorių Dinukha- 
med Kunajevą, pakeisda
mas jį tikru rusu. Žinoma, 
Kazakstane pusė gyventojų 
yra rusai, tačiau kazakai 
smarkiau dauginasi už rusus 
ir ateityje tikrai turės dau
gumą. Kunajevas yra išmes 
tas ir iš visagalinčio politbiu- 
ro. Sakoma, kad Gorbačio
vas norėjęs išmesti ir kitą ne 
rusą iš politbiuro - ukrainietį 
Vladimirą Sčerbitskį, bet, 
atrodo, tas dar turi pakan
kamai stiprių šalininkų. Ka- 
zakstanui ir Ukrainai prime
tama korupcija. Maskvoje 
kalbama, kad dėl to, jog ten 
valdžia pro pirštus žiūrėjo į 
laisvą iniciatyvą įvairiose 
ūkio šakose.

•••

Tuo tarpu vasario 3 d. iš 
Maskvos buvo pranešta apie 
Leonido Brežnevo žento, 
Juri Curbanov suėmimą už 
... kyšių ėmimą. Jis yra ve
dęs Brežnevo dukrą Haliną 
ir kurį laiką net buvo vi
daus reikalų ministro padė
jėju. Iš tos vietos jis buvo 
pašalintas 1984 m., Černen
kos laikais. Jam gręsia 15 
metų kalėjimo bausmė, kuri 
gali būti padidinta net iki 
mirties, jei nusikaltimas 
įvykdytas ypatingose sąly
gose! Iš pradžių tai buvo 
pranešta tik užsieniams, bet 
manoma, kad per užsienio 
radiją žinia pasieks ir eili
nius sovietus.

Jau 1982 m. užsienio spau
doje pasirodė žinių, kad Ga

liną buvo susidraugavusi su 
viena operos soliste ir cirko 
direktorium, kurie vertėsi 
deimantų ir svetimos valiu
tos mainais. Brežnevo sū
nus Juri buvo pasiekęs 
Užsienio prekybos ministro 
pirmojo pavaduoto postą, 
bet iš jo pereitų metų balan
džio mėn. pašalintas, neva 
dėl ‘silpnos sveikatos’.

Curbanovas buvo nelabai 
aukštas policijos pareigū
nas, kai vedė Galiną. Greitai 
po to buvo pakeltas į gene
rolus pulkininkus. Jo virši
ninkas Ščelokov buvo arti
mas Brežnevui ir 1982 m., 
vieną mėnesį po boso mir
ties, buvo Andropovo paša
lintas. Sčelokovas suimtas 
nusižudė. Galina kurį laiką 
organizavo Maskvoje akre
dituotų užsienio diplomatų, 
žurnalistų ir atvykusių biz
nierių žmonų keliones po 
Maskvą ir Sovietiją. Kur ji 
dabar - neaišku.

(Atkelta iš 1 psl.) 
autoriteto, kad galėtų su sa
vo kolegom politbiure nesi
skaityti. O tie, aišku, nenori 
tokios santvarkos, kuri grės
tų jų egzistencijai.

Visa tai palengvina supras 
ti įvykius po to Štromo 
straipsnio parašymo.

Kaip jau trumpai paminė- 
jom pereito numerio Apžval
goje, Gorbačiovas - 22 mėne
sius išbuvęs Nr. 1 - sausio 27 
dieną pasakė 6 valandų kal
bą 307 narių partijos CK vi
suotinam susirinkime. Pra
džioje pagarbinęs praeitį, jis 
vis dėl to konstatavo refor
mų reikalą. Girdi:

‘Taip jau atsitiko, kad 
kraštas nustojo ėjęs pir
myn. Sunkumų ir neiš
spręstų problemų padau
gėjo, pasirodė stagnacijos 
žymės ir kitokie reiškiniai 
svetimi socializmui. Visa 
tai blogai paveikė į ekono
miją, socialinį, kultūrinį ir 
intelektualinį gyvenimą.’
Tai įvykę dėl partijos ne

apsižiūrėjimo laiku. Gorba
čiovas išskaičiavo visą eilę 
negalavimų, kurie jau seniai 
niekam nebuvo paslaptis ir 
todėl čia prie jų nesustosime 
Tik pabrėšime, kad išeitį jis 
mato partijos ‘sudemokrati- 
nime’, kurį jis ne pats siūlo, 
bet tik sako, kad daugumas 
kitų, susirūpinusių partijos 
ateitimi, rekomenduoja! Gir 
di, draugai siūlo, kad net pir
mieji įvairių partijos institu
cijų sekretoriai būtų renka
mi slaptai iš kelių pasiūlytų 
kandidatų. Įdomu, kad CK

■ Iš kitos pusės
Bevartydamas KOMJAUNIMO TIESOS sausio 6 d. 

Nr. pastebėjau kažkokio durininko nuotrauką. Didelės 
auksinės sagos, auksu apsiuvinėti rankogaliai ir apykaklė. 
Pas mus tokias uniformas dėvi didesnių viešbučių duri
ninkai. Jie skuba atidaryti duris svečiams, kartais švil
puku pašaukia taksi. Kaip toks durininkas pateko į kom- 
tiesą? Gal pasisakė už Gorbačiovo peršamą taiką?

Iš tikro nuotraukos šone, o ne apačioje kaip papras
tai, aiškinta, kad tai ne durininkas, bet LTSR užsienio 
reikalų ministras, TSRS nepaprastas ir įgaliotas amba
sadorius Vytautas Zenkevičius. Ir parašas sukėlė pradinių 
neaiškumų. Mes juk nerašėm po savo beuniforminių pa
reigūnų nuotraukom: ministras, departamento direkto
rius. Juk pirmas titulas aukštesnis už antrą, tai kam jį 
minėti. Neaiškumus išskleidžia įsigilinimas į raides. 
LTSR — reiškia dabar Lietuvą, TSRS — visą Sovietiją. 
Zenkevičius yra tarybinės Lietuvos užs. reik, ministras, 
bet Sovietijos ambasadorius. Išeina, kad Sovietiją atsiun
tė savo ambasadorių būti Lietuvos užsienio reikalų mi
nistru.

Savo ministerijos uždavinius ministras taip apibū
dino:

’TSRS Pagrindiniame įstatyme ir Lietuvos 
TSR Konstitucijoje yra straipsniai, numatantys 
sąjunginės respublikos teisę užmegzti su užsienio 
valstybėmis santykius, sudaryti su jomis sutartis 
ir keistis diplomatiniais ir konsuliariniais atsto
vais ... Mūsų respublika palaiko labai plačius ry
šius su daugybe pasaulio šalių.”

Po to jis paleido katę iš maišo:
.. Ministerija veikia TSRS užsienio reikalų 

ministerijos padalinio teisėmis. Ji atlieka konsu- 
liarines funkcijas ..

Diplomatiniais atstovais toji ministerija nėra pasi
keitusi net su latviais.

Paklaustas apie Pabalti jų respublikų nepripažinimą, 
ministras paaiškino:

”Gaila, bet tenka konstatuoti, kad visos po
kario JAV administracijos taip ir nesugebėjo su
vokti mūsų šalies nacionalinės politikos esmės ... 
’Nepripažinimas’ padeda vegetuoti reakcinėm lie
tuvių emigracijos organizacijoms — VLIKui, 
ALTai ir kitoms panašioms ’sąjungoms’ ir 'ly
goms’. (Įdomu, kad ministras nepaminėjo LB — 
vm). Savo ruožtu jos pačios mėgina inspiruoti kai 
kurias JAV administracijos atstovų antitarybines 
akcijas, savo šmeižtais drumsčia atmosferą svar
bių tarptautinių konferencijų ir susitikimų metu”. 
Antra vertus, 'nepripažindami’ Pabaltijo respub
likų statuso ’de jure’, Amerikos vyriausybė, kitų 
Vakarų šalių vyriausybės pripažįsta jį ’de facto’.” 

Pavadindamas tokią poziciją ’daugiau negu nerea- 
liška’, ministras ’nerealizmą’ bando taip įrodyti:

”Įsivaizduokime, kokia būtų amerikiečių re
akcija, jeigu mūsų šalis nepripažintų JAV Kali
fornijos, Teksaso valstijų ar Aliaskos.”

Na, tos valstijos neturi savo užsienio reikalų minis
terijų. Jau vien tas faktas neleidžia Lietuvos lyginti su 
Aliaska. ’Reališka’ mūsų nelaimė yra ta, kad mūsų tary
binis užsienio reik, ministras yra TSRS ambasadorius ir 
dėvi jo rūbus ne tik savo paviršiuje, bet, dar blogiau, 
galvojime. Už tat jam reikalinga uniformą. Kaip duri
ninką išskirsi iš kitų pavaldinių, jei ne iš jos.

(vm)

priėmė rezoliuciją, pasisa
kančią už partijos pareigūnų 
parinkimo ‘demokratizaciją’, 
bet nebemini nei slaptų rin
kimų, nei pasirinkimo iš ke
lių kandidatų.

Visą tai apspręsti, Gorba
čiovas siūlo sekančiais me
tais sušaukti specialų parti
jos kongresą, pirmą tokį po 
1941 m., nelaukiant regulia
raus 1991 m. kongreso. Kol 
kas Gorbačiovas tik davė 
daugiau laisvės spaudai kelti 
visokias negeroves ir kriti
kuoti, kad reikalas ką nors 
padaryti būtų visų supras
tas.

Vakruose Gorbačiovo ban
dymai rasti kokią išeitį įpi- 
liėtino rusišką žodį ‘glasnost’ 
- aiškumas. Jis jo reikalauja 

sovietų gyvenime, tiksliai jo 
neapibūdindamas. Kiek žmo 
nių jo prasmės ieškodami 
dar neteks savo galvų -- kol 
kas dar tikrai neaišku.

OVVNER/OPERATORS 
NEEDED 

APPLYINPERSON 

STREICHLERTRUCKINGINC. 
NOCavenPointRd JerseyCily, N.J.

M1LL1NG — 4c Drilling machine oper
ator & machine shop bench hand. 
Mušt be able to work from blueprints 
& be familiar with hand tools. Look
ing for a place to learn & grow. Na- 
tional packaging machinery manufac- 
tur, all paid benefits. Call 201-857- 
1500.___________________________ (3-9)

MARKETING ASRISTANT
No experience necessary will train if 
you speak Lithuanian or other foreign 
languages. We are a seven million 
dollar, N.Y. S. E. listed corparation 
with openings in our Cleveland Of- 
fice. Management opportunities also 
available. Please call Alex Rubeo 
216-524-9250. (5-7)
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Niekas nepajėgs užslopinti
Sol. Vincė Jonuškaitė su programos dalyviais. Iš kairės: L. Mažeikienė, R. Polikaitis, V.

Jonuškaitė, B. Vizgirdienė, A. Dūdienė, A. Audronienė. VI. Gilio nuotr.laisvės troškimo
1918 m. Vasario 16-ją - lais 

va, pati savęs valdovė - tau
tų eilon įstojo Lietuva. Ver
gijos pančių atsikračiusi, pa
kilo vargana - bet spindinti 
ryžtu valstybės atkūrimui, 
išdidi garbinga savo praeiti
mi ir neabejojanti savo pajė
gumu. Trumpas Nepriklau
somybės laikotarpis spėjo 
visą tai suliedinti į neperlau- 
žiamą grandį, neprieinamą 
galingai pavergėjo rankai, 
atsparią dienos vilionėms ir 
laiko rūdims! Tai yra ta ma
ža, nuostabiai graži ir brangi 
tėvų žemė, Baltijos bangų 
glostoma Lietuva!

Didžiųjų gobšumo žaidime 
išdraskyta tauta išliko gyva 
savo šaknyse, kamiene ir at
žalose svetur. Gyvas ir ne
užgniaužiamas išliko ryžtas 
visomis jėgomis kovoti už 
jos laisvę. Geležinė uždan
ga nepajėgė sulaikyti besi
liejančių naujų idėjų. Neįti
kimas žmogaus teisių pažei
dimas jau nebėra mistiška 
paslaptis, bet atviras - kad ir 
su grotais - langas ...

Lygiai taip pat nenutrau
kiamas pasirodė ir išeivijos 
lietuvių - galinčių laisvai 
švęsti nepaneigiamą Lietu
vos atkūrimą - ryšys ir ryž
tas kovoti prieš tebevykdo
mą tautos genocidą, prieš 
paneigimą žmogaus teisių. 
Ne vien tik vyresnieji, bet ir 
jaunosios kartos jungiasi į 
darbą neleidžiant laisvajam 
pasauliui pamiršti okupaci
ja įvykdytą nusikaltimą ir 
tebetęsiamas skriaudas mū
sų kraštui.

Priaugančios gretos jau 
kalba šių dienų šnekta, nau
dojasi šių dienų metodais. 
Galime užtikrinti reikalingą 
paramą ir talką dirbantie
siems, turime pasirinktiną 
kadrą saugančių tautos pali
kimą, kelio gaires. Nedalo
mai tai liejasi į vieno tikslo 
siekį - laisvės Lietuvai gra
žinimą!

Prieš akis klojasi graži, 
gili ir garbinga tautos istori
ja - prieš nieką mums nerei
kia lenkti galvos Gindami 
tautos teises, tęsdami protė
vių tradicijas ir kovodami už 
žmogaus teises - mes stovim

FOR THE FREEDOM 
OF THE PRESS 
AND LIBERTY 
OF PEOPLES

tiesūs ir išdidūs. Grubios 
užpuolėjo rankos kraunami 
okupacijos metai gali sustab 
dyti savivaldos augimą, bet 
niekados nepajėgs užslopinti 
laisvės troškimo lietuvio šir
dyje.

Ne pilka, bespalve unifor
ma dengiasi lietuvybė. Ji 
švyti inspiruojančios juostos 
spalvingam deriny ryškėjan
čiu raštu - Laisvės Lietuvai 
siekiu! Bendro darbo, vieno 
siekio kely.

Auštan naujai Vasario 
16-jai, nemarus laisvės troš
kimas dar labiau tesujungia 
mus visus, dar labiau tesu
stiprina mūsų ryžtą kovoti 
prieš neteisybę, lai dar la
biau suartina mūsų gretas, 
kad būtų laisva mūsų tėvynė 
Lietuva!

(d)

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

Pagerbta Lietuvos operos solistė
Vincė Jonuškaitė 85 metų amžiaus proga

Los Angeles birutietės 
jausdamos didelę pagarbą 
ir meilę mūsų visų mielai 
ir didžiai gerbiamai Lietu
vos Operos solistei Vincei 
Jonuškaitei - Zaunienei, jos 
gražaus gimtadienio proga, 
nutarė suruošti pagerbimą 
ir ta pačia proga duoti vi
suomenei pasidžiaugti gra
žiomis Lietuvos liaudies 
dainomis,.

Sausio mėn. 25 d., sekma
dienį šv. Kazimiero para
pijos salėje įvyko Lietuvių 
Dainų Koncertas ir bendri 
pietūs. DLK Birutės drau
gijos Los Angeles skyriaus 
pirmininkė Agutė Dūdienė, 
pasveikinusi gausiai susi
rinkusius svečius ir biru- 
tietes, džiaugėsi parodytu 
dėmesiu, pagarba ir meile 
mūsų gerbiamai Lietuvos 
Operos solistei Vincei Jo
nuškaitei - Zaunienei. Po 
įžanginio žodžio, vesti pro
gramą pakvietė birutietę 
Liuciją Mažeikienę.

Pradėdama programą, 
pirmučiausiai pasidžiaugė 
ir pristatė į šią popietę iš 
toliau atvykusias viešnias: 
Vilhelminą Genienę, buv. 
D. L. K. Birutės draugijos 
pirmininkę, rašytoją Mari
ją Tūbelytę-Kuhlmann, Alę 
Šakienę, Juzę Grikienę, dail.

Sukaktuvininkė Vincė Jo
nuškaitė Zaunienė Leskaitienė. 

VI. Gilio nuotr.

Coasider ‘Amerika’ a doeumentary
Rockville. Md.: Peace groups and other 
organizations planning to protest ABC’s 
upcoming mini-series “Amerika” may 
wish to devote some time on Feb. 16 to 
the topic of Lithuania. Feb. 16 is the 
anniversary of Lithuanian Independence 
Day. Except that Lithuania is no longer 
independent. The Soviets invaded 
Lithuania (along with Latvia and Estonia) 
in 1940. occupied the country, removed 
the legal government, murdered national 
leaders, deported hundreds of thousands

of its citizens to Siberia and forcibly incorporated Lithuania 
into the Soviet Union. The story of the Soviet takeover of 
Lithuania, Latvia and Estonia, however, unlike “Amerika,” is 
not fietion. It really happened. Just ask any of the hundreds of 
thousands of Baltic refugees now living in the United Statės. 
Unlike most Americans, they will not have to “streteh their 
inaagmations” to envision what a Soviet takeover would feel 
likę. They livecį tfrroųgh if. Ojars Kalnios

American Latvian Association m the United Statės

Vytautas Čėsnavičius atsiuntė šią iškarpą iš milijoninio ti
ražo New York Dailys News (1987. II. 1) pasirašytą Amerikos 
latvių sąjungos.

Elskų ir naujai persikėlu
sius iš Chicagos Stasį ir 
Aleksandrą Petokus. Sekė 
sveikinimai. Perskaitytas 
Lietuvos generalinio konsu
lo Vytauto Čekanausko svei
kinimas. Poetė Dana Mic- 
kutė-Mitkienė paskaitė spe
cialiai sukurtą eilėraštį. 
Perskaitytas sveikini m a s 
Lietuvos Valstybinio Bale
to artistų, kurį pasirašė 
Adolfas Butkus, Los Ange
les Dramos Sambūrio var
du pasirašė Vincas Dovy
daitis valdybos pirm, ir re- 
žiiserius Petras Maželis. LB 
Vakarų Apygardos pirm. 
Angelė Nelsienė. žodžiu 
sveikino BALFo pirm. Vla
das Pažiūra.

Plačiau supažindinti su
sirinkusius 
nuškaitės 
programos 
Mažeikienė

su Vincės Jo- 
šakota veikla, 
vedėja Liucija 
pakvietė biru

tietę Aldoną Audronienę.
P. Audronienė, labai ge-

rai paruoštame pristatyme, 
Įdomiai supažindino susi
rinkusius su mūsų visų di
džiai gerbiamos Lietuvos 
Operos solistės Vincės Jo
nuškaitė gyvenimu, solis
tės pirmaisiais žingsniais 
dainos ir meno pasaulyje. 
Jos gražius laimėjimus Lie
tuvos ir užsienio Operos 
scenoje. Jos didelę meilę 
liaudies dainom bei tauti
niam rūbui. Jos plačią vi
suomeninę veiklą. Ji pirmo
ji pradėjo dėvėti tautinį 
rūbą savo koncertuose. 
Kiekviena proga stengėsi 
iškelti mūsų tautinio rūbo 
grožį ir kiek galėdama jį 
populiarinio. Jos įtakoje D. 
L. K. Birutės draugijos val
dyba Lietuvoje 1935 me
tais, švenčiant 10 metų 
draugijos sukaktį, ragino 
visas nares pasipuošti tau
tiniu rūbu. Tos šventės va
karą įvykusiame koncerte 
baliuje visa salė švitėjo tau
tiniais rūbais. Pirmą kartą 
tautinis rūbas viešpatavo 
iškilmėse Karininkų Romo- 
vėje.

Programos vedėja Liuci
ja Mąžeikienė, pradėdama 
meninę dalį, pareiškė, kad 
lietuvių tauta yra balsin
ga, dainuojanti tauta. Dau
gybę liaudies dainų chorams 
ir solo balsams yra suhar
monizavę mūsų kompozito
riai Konstantinas Čiurlio
nis, Stasys Šimkus, Vikto
ras Kazys Banaitis, Bro
nius Budriūnas, Juozas 
Gauba ir Lapinskas jaunes
niosios kartos. Liaudies dai
nos paplito visame krašte 
ir kaime ir mieste ir net 
užsienio didžiose scenose 
dėka Vincės Jonuškąitės. 
Lietuviškų dainų koncerto 
programą, pagerbiant Lie
tuvos Operos solistę Vincę 
Jonuškaitė, mielai sutiko 
atlikti solistė Birutė Viz
girdienė, Los Angeles lie
tuviams labai gerai žinoma, 
mėgiama ir mylima. Jai 
akompanuoti sutiko jaunas 

(Nukelta į 4 psl.)
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Vakaro programos atlikėjai ir jų svečiai: Br. Seliukas, P. 
Maželis, A. Polikaitis, R. Apeikytė, R. Dabšys ir A. Pavasaris.

VI. Gilio nuotr.

LIETUVIU TAUTINIAI NAMAI...
(Atkelta iš 1 psl.) 

jaunimo premijos komisija 
šių metų premiją paskyrė 
Tadui Gintautui Dabšiui, 
labai veikliam ir populia
riam losangeliečiui jaunuo
liui. Tadas kaip tik šį vaka
rą buvo Tautiniuose Na
muose ir, pakviestas prie 
mikrofono, tarė labai gra
žų ir jautrų padėkos žodį. 
Publika ilgai Tadui plojo, 
kėlė taures ir balsingai gie
dojo ’Tgiausių metų”.

Tadas Gintautas Dabšys dė
koja už E. Kriaučeliūno pre
miją.

Meninę dalį, akompanuo
jant muzikei Raimondai 
Apeikytei, atliko ”pusė 
kvarteto” — Antanas Poli
kaitis ir Bronius Seliukas 
duetu padainavę keletą po
puliarių dainų. Ta pačia 
proga Bronius Seliukas 
kvarteto vardu pasveikino 
Tautinius Namus ir padėko
jo jų vadovybei, nes ir

Daina Petronytė šventės pro
gramos pravedė j a.

Rūta Šakienė, sveikina ALT 
S-gos ir dr. L. Kriaučeliūno 
vardu.

kvartetas savo repeticijoms 
čia randa draugišką pasto
gę.

Pirmininkas Jonas Pet
ronis visiems Tautinių Na
mų įkūrėjams įteikė po gra
žią ir prasmingą dovaną — 
plaketę, o jų žmonoms pri
segė po gėlę. Tik keturi iš 
šių pirmūnų, džiaugdamie
si tuometinės savo drąsos, 
ryžto ir sunkaus darbo vai
siais, dalyvavo Tautinių 
Namų jubiliejuje, tai Bro
nius Dūda, Aleksas Kiršo- 
nis, Antanas Mažeika ir dr. 
Petras Pamataitis. Kiti 
trys: Vytautas Aleksandrū- 
nas, Bruno Gediminas ir Al
fonsas Valavičius dėl pa
stipusios sveikatos negalė
jo šventėje dalyvauti. Jiems 
ir mirusių dr. Juozo Jurkū
no bei Alfos Latvėno šei
moms plaketės bus įteiktos 
vėliau.

Po šeimininkės Genutės 
Plukienės puikiai patiektos 
vakarienės, geram jaunimo 
orkestrui grojant, svečiai 
dar ilgai šoko ir linksmino
si, protarpiais ir sutartinę 
užtraukdami.

Užsklandai pirmininkas 
Jonas Petronis visiems su
sirinkusiems ir kuo nors 
p r i sidėjusiems padėkojo, 
neužmiršdamas ir savo žmo
nos Julijos bei dukros Dai
nos, kurioms prisegė po gė
lę.

Mums telieka pasidžiaug
ti tokiu gražiu Tautinių Na
mų klestėjimu ir palinkėti 
energingam ir sumaniam 
direktorių kabinetui nepri

trūkti jėgų nei kantrybės. 
Tariame ačiū dabartinei ir 
buvusioms vadovybėms už 
jų užsikrautus įsipareigoji
mus, nuveiktus darbus ir 
tokius neužginčijamai gra
žius rezultatus.

Inž. Antano Mažei
kos žodis, pasakytas 
švenčiant Los Angeles 
Lietuvių Tautinių Na
mų jubiliejų š. m. sau
sio 17 d.

Prieš 25-ris metus Los 
Angeles Lietuvių Tautiniai 
Namai įmokėjus pradinį 
12,500 dol. mokestį buvo nu
pirkti. Pati idėja įsigyti 
nuosavus namus yra kilusi 
Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos Los Angeles sky
riaus narių tarpe jau 1952 
metais. Daug kalbėta, svar
styta bei diskutuota ir tik
tai 1956 metų metiniame 
skyriaus narių susirinkime 
nariai pavedė valdybai da
ryti konkrečius žygius įsi
gyti nuosavus namus, šis 
darbas valdybai buvo ne
lengvas, reikėjo paruošti 
statutą, kuris 1957 metų 
skyriaus narių metiniame 
susirinkime buvo priimtas 
ir patvirtintas. Įsteigtas 
Lietuvių Tautinių Namų 
Fondas, vėliau Lietuvių 
Tautinių Namų Fondo val
dyba, kuri 1960 metais me
tiniame narių susirinkime, 
išsirinkusi naują valdybą, 
savo vardą pakeitė į Lietu
vių Tautinių Namų valdybą, 
šioji valdyba 1961 metais 
surado ir nupirko dabarti
nius Lietuvių Tautinius Na
mus.

Šis penkerių metų laiko- 
. tarpia tai Lietuvių Tauti
nių Namų įsigyjimo idėjos 
įgyvendinimas. Jis vystėsi 
pamažu su dideliu pasišven
timu, tolerancija, reikalau
janti daug laiko ir darbo. 
Kaip paprastai valdybų na
riai yra atsakomingi už vi
są veiklą, todėl jiems ir te
ko visus darbus atlikti ir 
nemalonumus pernešti, šia
me laikotarpyje pasikeisda
mi šias pareigas ėjo: a. a. 
dr. Juozas Jurkūnas, a. a. 
Alfa Latvėnas, Vytautas 
Aleksandrūnas, Bronius Dū
da, Bruno Gediminas, dr. 
Petras Pamataitis, Alfon
sas Valavičius, Sophie Wai- 
tek, Petras Žilinskas ir pa- 
skutiniausiais metais atvy
kę iš Kanados Aleksas Kir- 
šonis ir iš Chicagos Anta
nas Mažeika.

Nusipirkus nuosavus na
mus Lietuvių Tautinių Na
mų valdybai 'teko sunkios 
pareigos. Paruošti ir pritai
kinti namų pataipas Ir salę 
tinkamam lietuvių veiklos 
reprezentavimui. Įdėta daug 
darbo, ilgų valandų ir ne
mažą pinigų. Tautinių Na
mų valdybos nariai dirbo 
su dideliu pasišventimu ir 
noru savo pareigas gerai at
likti. Tačiau, kaip ir visa
dos pirmininkams tekdavo 
daugiausiai padirbėti ir 
daug atsakomybes pakelti. 
Jie buvo: pirmasis pirmi
ninkas Vytautas Aleksand

rūnas, ji sekė Pranas Skir
mantas, a. a. Alfa Lat
vėnas, Bruno Gediminas, 
Aleksas Kiršonis, Bronius 
Dūda, a. a. Balys Mackiala, 
Alfonsas Valavičius ir nuo 
1976 metų Jonas Petronis, 
šie vyrai įdėjo daug darbo, 
pasišventimo, sumanumo. 
Tautiniai Namai stiprėjo 
narių skaičiumi, patalpos ir 
salė visą laiką gerinamos, 
sudarė jaukią aplinką posė
džiauti, susirinkimus ves
ti ar savo šventes švęsti.

Paskutiniųjų 10 metų 
laikotarpyje, pirmininkau
jant pasišventusiam ir su
maniam Jonui Petroniui 
Tautiniai Namai ekonomi
niu atžvilgiu dar geriau at
sistojo. 1978 metais Tauti
nių Namų paskola išmokė
ta. Nuo tos datos Tautiniai 
Namai pradėjo stipriau 
remti lietuvišką veiklą ir 
spaudą. Tautinių Namų pa
stogėje rado prieglobsti 
jaunimas, skautai ir nuo 
pat pirmųjų dienų Lietuvių 
Kredito Kooperatyvas. Lie
tuviškos organizacijos turi 
galimybė patogiau vystyti 
savo veiklą.

žvelgiant į praeitį gali
me drąsiai pasakyti, kad 
gimusi idėja Amerikos Lie
tuvių Tautinės Sąjungos 
Los Angeles skyriaus na
rių tarpe įsigyti nuosavus 
nam.us buvo gera, mums 
lietuviams čia Los Angelė
je reikalinga ir naudinga. 
Pasirinktas tvirtas pama
tas užsibrėžiant, kad nuo
savi Namai būtų lietuviš
ki, keltų lietuvių tautos kul
tūrą, jos papročius ir pa
dėtų stiprinti ir ugdyti mu
myse Lietuvai meilę ir jai 
pasišventimą.

Per praėjusius 25 metus 
Tautiniai Namai sugebėjo 
atlikti daugelį reikšmingų 
įvykių. Pradžioje buvo ruo
šiami subatvakariai, minė
jimai, įvairūs baliai, spau
dos laureatų pagerbimai, 
meno parodos, DIRVOS 50 
ir 65 metų sukakties minė
jimai, Tautinės Sąjungos 
sukaktis, Tautinių Namų 15 
ir 20 metų veiklos sukaktis. 
Pereitais metais Tautiniuo
se Namuose įvyko Ameri
kos Lietuvių Tautinės Są
jungos Seimas ir daug įvai
rių organizacijų ir privačių 
asmenų surengti minėjimai 
bei šventės. Reikia pasi
džiaugti jie visi buvo gero 
lygio ir visara palikdavo 
mumyse pasigerėjimą.

Šiandien švęsdami 25 me
tų Lietuvių Tautinių Na
mų sukaktį, galime drąsiai 
pasakyti, kad Tautiniai Na
mai savo uždavinį gerai su
prato ir ėjo teisingu keliu. 
Telieka palinkėti, kad ir to
liau Tautinių Namų gerini
mas nesustotų, kad visada 
pakaktu energijos ir pasi
šventimo. Užsibrėžtas tiks
las — išlikti lietuviais, puo
selėti savąją kalbą, papro
čius ir kultūrą visada būtų 
Tautinių Namų darbų ke- 
liarodis.

Sol. Vincė
Jonuškaitė...

(Atkelta iš 3 psl.) 
vis dažniau scenoje pasiro
dantis pianistas Rimas Po
likaitis.

Solistė padainavo harmo
nizuotas 5 liaudies dainas. 
Oi liūdnas, liūdnas žalias 
berželis, komp. Juozas Gau
bus. Plaukia antela, komp. 
Viktoras Kazys Banaitis. 
Augo putinas, komp. Stasys 
Šimkus. Mama sena, duktė 
maža, komp. Viktoras Ka
zys Banaitis ir Aš augau 
pas tėvelį, komp. Stasys 
Šimkus.

Pabaigai solistė pasirin
ko liaudies ariją iš operos 
”Birutė”. Tai pirmoji lietu
viška Opera parašyta Miko 
Petrausko 1906 metais, ir 
tais pačiais metais Vilniuje 
Operos scenoje pirmą kartą 
pastatyta.

Sol. Birutė Vizgirdienė
VI. Gilio nuotr.

Sol. Birutė Vizgirdienė, 
pasipuošusi tautiniais rū
bais (visos birutietės sce
noje dėvėjo tautinius rū
bus), labai gražiai ir stilin
gai savo dainavimu žavėjo 
solinizantę ir svečius. Jos 
balsas, liaudies dainų ir ari
jos išpildymas buvo pasi
gėrėtinas.

Miela solinizantė Vincė 
Jonuškaitė labai geroj ir 
pakilioj nuotaikoje tarė pa
dėkos žodį.

Pirmininkė Agutė Dūdie- 
nė padėkojo dalyviams ir 
svečiams už gausų atsilan
kymą.

Pagerbimas, koncertas ir 
pietūs, tai graži birutiečių 
dovana mylintiems dainą, 
tautinių rūbų grožį ir malo
nią lietuvišką aplinką. Už 
tai losangeliečiai labai dė
kingi darbščioms birutie- 
tėms.

Antanas Mažeika

GAS TURBINE 
MECHANIC INSPECTOR 

Expanding T urbine repair facil
ity looking for experienced or 
qualified individuals willing to 
expand their knowledge. Ac- 
ceptina applications at 148 Divi- 
dend Rd, Rocky Hill Ct. (203) 
529-2479. (4'9-6)
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'Naująja Viltį’ pasitinkant
Antanas Juodvalkis

Politikos ir kultūros žur-. 
nalas Naujoji Viltis, Nr. 19, 
išleistas 1986 metų data, š. 
m. sausio mėn. pasiekė pre
numeratorius.

Neįprastai žurnalo virše
lį puošia redaktoriaus Alek
so Laikūno, iškeliavusio am
žinybėn, nuotrauka. Kokia 
gyvenimo ironija. A. a. 
Aleksas Lakiūnas sureda
gavęs šią Naujosios Vilties 
laidą, perskaitęs pirmąją 
korektūrą ir perdavęs spau
stuvei, staiga sukrito savo 
namuose, širdies smūgio iš
tiktas. Lietuvių visuomenė, 
ypatingai tautininkai, pasi
ges Alekso aštrios plunks
nos ne tik redakciniame 
darbe, bet ir pasisakymo vi
suomeniniais bei kultūri
niais klausimais. A. Laikū- 
nas buvo reiklus, bet malo
nus su savo bendradarbiais. 
Ne šio rašinio paskirtis ver
tinti a. a. Alekso Laikūno 
įnašą į lietuvių kultūrinį ir 
visuomeninį judėjimą, bet, 
kaip bendradarbis apgailes
tauju jo netekimą, o šeimai 
reiškiu nuoširdžią užuojau
tą. Buvome vienamečiai ir 
tų pačių ideologinių pažiū
rų, išėję Korp! Neo-Lithu
ania gyvenimo mokyklą ir 
įgiję visuomeninio darbo 
patirtį. Skaudu šeimai, 
Korp! Neo-Lithuania kole
goms, žurnalistams, spau
dai,. tautininkams ir visai 
šviesiajai lietuvių visuome
nei. Tegu Tau, Aleksai, bū
na lengva šio krašto žeme
lė.

* * *
Naujosios Vilties antra

me puslapyje įdėtas redak
cinės kolegijos likusių na
rių — Broniaus Nemicko ir 
Mečio Valiukėno praneši
mas, jaudinančiai veikia 
skaitytoją.

šis N. Vilties laida pra
dedama Aleksandro Štromo 
straipsniu "Sovietinės sis
temos kaitos perspektyvos 
Gorbačiovo laikais’’. Straip
snis suskirstytas į šias da
lis:

1. Kodėl sovietinė san
tvarka yra kaitos išvaka
rėse ir kokiais būdais toji 
kaita galėtų įvykti,

2. Gorbačiovas ir dabar
tinė Sovietų politika,

3. Gorbačiovas ir sovieti
nės sistemos kaita.

Dr. A. Štromas, politinių 
mokslų profesorius Salfor- 
do universitete, Anglijoje, 
gerai pažįsta Sovietijos gy
venimą, nes tik 1973 m, 
atvyko į Vakarus. Įdomūs 
prof. A. Štromo samprota
vimai verti perskaityti 
k i e kvienam galvojančiam 
lietuviui.

Antanas Diržys rašo bė
gamomis temomis "Jubilie
jai viens po kito krikščio-

NAUJOJI VILTIS

nybės bangomis" (14-24). 
Pasisakoma apie šv. Kazi
miero 500 metų sukaktį, pa
minėtą 1984 m., ateitininkų 
gyvavimo 75 metų sukaktį, 
paminėtą 1985 metais ir su
drumstą lietuvių visuome
nę A. Masionio atsimini
mais ir šiais metais minimą 
Lietuvos krikšto 600 (?) 
metų jubiliejų. Vienus gi
ria ir džiaugiasi, kitus kri
tikuoja ir rodo nepasiten
kinimą.

Rašytojas Vytautas Alan
tas rašo: "Mūsų protėvių 
žygis į Indiją" (25-33). 
Straipsnis turi keletą sky
rių :

1. Kas tie arijai,
2. Kaip ir kur kūrėsi bąl- 

tai„
3. Tikėjimo dalykai,
4. Balsas iš Indijos, 
šiame straipsnyje V.

Alantas ieško mūsų šaknų 
ir kelių.

Bronius Nemickas daro 
įvadą į Antano Valiukėno 
pranešimus, surastus Wa- 
shingtono, DC, archyvuose 
ir juos ištisai pateikia skai
tytojams. Pirmasis prane
šimas, rašytas 1941 m. rug
piūčio 7 d. Berlyne, suskir
stytas į skyrius ir posky
rius (35-65).

I skyrius — "Praūžusios 
audros atpėdžiui" turi po
skyrius :

1. Vokiečių žygio įspūdis 
Lietuvoje ir

2. Visuomenės pažiūros į 
sukilimą.

II — Atstatomosios ne
priklausomybės likimas, su
skirstytas į šiuo poskyrius:

1. Vyriausybės*kova su 
vokiečių užmačiomis,

2. Lietuvos laikinosios 
v y r iausybės visuomeninė 
bazė ir

3. Vokiečių okupacinės 
valdžios struktūra.

III — Krašto gyvenimas 
— čia duodami bendri įspū
džiai, aptariami priekaištai 
Lietuvos laik. vyriausybei, 
rašoma apie gyvenimą Kau
ne ir Vilniuje, o taip pat ir 
žydų klausimu.

Antrasis pranešimas (65- 

89 psl.), rašytas 1941 m. 
gruodžio — 1942 m. kovo. 
Duodami įspūdžiai ir faktai 
apie vokiečių civilinės ad
ministracijos įvedimą Lie
tuvoje, vokiečių planus, žy- 
d; ir lietuvių inteligentų 
naikinimą, ūkinį lietuvių 
tautos žlugdymą.

Ketvirtame skyriuje pa
teikiama vokiečių civilinės 
administracijos veiklos pa
sekmes Lietuvoje: politinė, 
ūkinė, kultūrinė ir socialinė 
padėtis.

Trečiasis pranešimas (90- 
102), rašytas 1942 m. rug
sėjo mėn. šiame pranešime 
duodama "Keletas pastabų 
apie dabartinę padėtį Lietu
voje". Paliečiama koloniza
cijos problemos, lietuvių 
tautos naikinimas, kultūri
nis gyvenimas ir ūkinė pa
dėtis.

Šie Antano Valiukėno au
tentiški pranešimai reikia 
skaityti ne tik vyresnio am
žiaus lietuviams, pergyve
nusiems visą tą košmarą, 
bet juo labiau jaunesnės 
kartos inteligentams, kad 
geriau pajustų ano laiko 
padėtį bei nuotaikas ir su
prastų padarytus ėjimus.

žurnalistas Antanas Va
liukėnas, palyginti būda
mas jaunas (1913-1946), 
buvo jau žinomas ir gerai 
vertinamas lietuvių visuo
menės. Jis redagavo ar bu
vo red. kolegijos nariu stu
dentų žurnalą AKADEMI
KAS, kaimo jaunimui skir
tą JAUNĄJĄ KARTĄ, 
mokslo ir kultūros žurnalą 
VAIRĄ bei bendradarbia
vo kitoje spaudoje.

Martynas Gelžinis straip
snyje — Klaipėdos vokie
čių ir vokietininkų politinė 
veikla (102-120), duoda is
torinę apžvalgą nuo vokie
čių veržimas} į Klaipėdos 
sritį iki šių dienų.

Algirdas Gustaitis straip
snyje — Kaip tvarkosi ir 
veikia latviai išeivijoje 
(120-130), duoda jų trijų 
intelektualų aptarimą.

Birutė Pūkelevičiūtė 
spausdina apybraižą — 
Montrealiečiai (130-139), 
apie lietuvių pastangas 
įkurti teatrą. Jai būdingu 
stiliumi ir pasakojimu, nu
kelia skaitytoją į Montrea- 
lio ir Chicagos teatrinę vei
klą.

Antanas Juodvalkis trum
pais bruožais supažindina 
su gen. konsule Juze Dauž- 
vardiene ir ištisai pateikia 
jos kalbą, pasakytą ALT 
S-gos suruoštame pagerbi
me (1986. III. 1).

Istorikas Algirdas Bud- 
reckis, rašo apie pirmąjį 
tautininką Amerikoje ir

(Nukelta į 6 psl.)

Dail. Juozas Bagdonas

DAIL. JUOZUI BAGDONUI 75 METAI
Lietuvių Moterų Federa

cijos New Yorko klubas, va
dovaujamas pirmininkės dr. 
Marijos Žukauskienės, va
sario 1 d. Kultūros židiny
je, Brooklyne, N. Y. suren
gė dailininko ir visuomenės 
veikėjo Juozo Bagdono kū
rinių parodą, 75 metų am
žiaus ir 55 m. kūrybinio 
darbo sukakties paminėji
mą.

Su jo kūryba išsamiai vi
suomenę supažindino rašy
tojas ir dailininkas Paulius 
Jurkus, padėkojęs dail. J. 
Bagdonui, kad savo laiko 
nepraleido veltui, bet paver
tė jį plataus mąsto kūryba.

Pirmiausia jis priminė 
Juozo Bagdono gimtinę, ku
ri yra, jo žodžiais tariant, 
už trijų kilometrų nuo Liep
laukės, jau žinomos mums 
nuo 1251 m. šią vietovę 
Mindaugas dovanojo Rygos 
vyskupui už krikštą. Tai de
ra prisiminti ypač šiais me
tais minint Lietuvos Krikš
to 600 m. sukaktį. čia kal
bėtojas priminė, kad krikš
to būta ir anksčiau, dar 
Mindaugo lakais. Toliau jis 
nušvietė dail. J. Bagdono 
gyvenimą nuo mokslo pra
džios.

1929 m. sausio mėn. Juo
zas Bagdonas įstojo į meno 
mokyklą Kaune, kur tada 
"nepriklausomieji" dailinin
kai norėjo atsipaiduoti nuo 
tradicinio realizmo ir ieško
ti savitos tautinės kūrybos 
pradų. 1932 m. J. Bagdonas 
surengė savo pirmąją dai
lės parodą prancūzų drau
gijos patalpose išstatęs 35 
aliejinės tapybos darbus. 
Tolimesnės jo parodos buvo 
Šiauliuose, Klaipėdoje, da
lyvavo reprezentacinėse pa

rodose Rygoje, Taline ir 
kitur.

1938 m. Juozas Bagdonas 
laimėjo I-ją premiją už fi
gūrinę kompoziciją — Iš jū
ros grįžus. Jis mėgo keliau
ti stebėdamas kitų atliktus 
meno darbus ir gamtos 
vaizdus. Yra aplankęs dau
gybę įvairių kraštų ir jų 
muziejų. 1948 m. Kolumbi
joje dėstė keramiką ir tie 
jo keramikos darbai plito 
su pasisekimu. 1958 m. per
sikėlė gyventi į Ameriką ir 
aps įgyveno Washingtone, 
ten įkūrė galeriją kur vy
ko įvairios parodos net ir 
svetimųjų dailininkų su di
džiosios spaudos aprašy
mais. Ir taip jis su savo 
darbų parodomis apkeliavo 
visus didžiuosius JAV mies
tus.

Baigdamas savo žodį 
Paulius Jurkus atkreipė 
klausytojų dėmesį kviesda
mas arčiau įsižiūrėti į tą 
formų gausą, ar neatrodo, 
jog tai prasi vežęs ugnia- 
kalnis tartum svaidąs įkai
tusius akmenis, uolas. Tai 
yra viena iš būdingiausių 
jo abstraktinio meno žymių. 
Tie juodesiai ir formų žais
mas jį stumte stūmė į dide
lio formato paveikslus. Jis 
veržėsi ir į skulptūras taip 
pat moderniškas.

Taip nuosekliai apibudi
nęs dail. J. Bagdono talen
tus P. Jurkus patiekė jam 
keletą klausimų sąryšy su 
dailės ir meno pasauliu, į 
kuriuos jis mielai atsaki
nėjo, nes tai buvo proga 
jam pačiam prisiminti savo 
jaunystės vargų, siekimų ir 
laimėjimų. Tačiau, tai dar 
ne viskas pasakyta apie

(Nukelta į 6 psl.)
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(Atkelta iš 5 psl.) 
pirmąjį Aušros bendradar
bį — Antaną Jurgelaitį, at
vykusį 1868 m. (144-147).

Rašytojas Jurgis Gliaudą 
prisimena 1985 m., Detroite 
mirusią poetą Mariją Sims 
ir pakartoja 1948 m. Dirvo
je rašytą recenziją, apie jos 
išleistą potzijos rinkinį 
”Mano Dainos” (147-153).

Rašytojas Anatolijus Kai
rys, Dirvos novelės konkur
so 1986 m. laimėtojas, duo
da alegorinį pasakojimą 
„Vabzdžiai”, apie bites, tra
nus, vapsvas ir širšes, įsi- 
veisusias Amerikos sode 
(147-158).

Poetė Eglė Juodvaikė ap
žvelgia pogrindžio spaudos 
(daugiausia Aušros) negau
sų 1985-86 metų derlių 
(158-161).

Aptariamas naujų kny
gų derlius: Rytų Lietuva 
— Eastern Lithuania, reda
guota A. Budreckio, angliš
ka laida — Stasys Lazdinis, 
Vytauto Alanto „Aušra Pa
liūnuose” — K. Barėnas, 
Jurgio Jankaus ”Klajojan- 
čios liepsnos” — A. Rimte- 
nis, Dr. Zigmo Zinkevičiaus 
„Lietuvių kalbos kilmė” I 
romas — Jonas Litas.

Nuolat gausėja mirusių
jų skyrius — Pagarba įni
rusiems (175-181). A. Juod
valkis prisimena mirusį Si
mą Kašelionį, ilgametį Dir
vos novelės konkursų mece
natą, M. Valiukėnas rašo 
apie Aloyzą Jančių ir jo pa
likimą, o pats redaktorius 
A. Laikūnas (jau iškeliavęs 
amžinybėn) suspėjo parašy
ti nekrologą ALTS garbės 
nario, istoriko Jono Švobos.

Platūs skyriai — „Spau
doje ir gyvenime’’, o taip 
pat ir „Lietuviškoje veiklo
je”.

Aplamai, ši a. a. Alekso 
Laikūno redaguota Naujo
sios Vilties 19 laida yra 
stambi ir turininga. Ben
dradarbių tarpe yra plačiai 
žinomi istorikai, politikai,

J. Bagdonas...
(Atkelta iš 5 psl.) 

dail. Juozos Bagdono nuei
tą gyvenimo kelią. Jis yra 
labai daug pasidarbavęs ir 
visuomeninėje veikloje, lie
tuvių organizacijose:

Ilgus metus dirbo Lietu
vos Nepriklausomybės Fon
do valdyboje, išleidusioj į 
pasaulį tūkstančius egzem
pliorių „Lithuąnia 700 
Years”, VLIKo valdyboje 
New Yorke, BALFo centro 
valdyboje, Amerikos Lietu
vių Tautinės Sąjungos Cen
tro valdyboje ir kitur.

Po oficialios programos 
buvo parodytos Liudo Ta
mošaičio paruoštos skaidrės 
visų dail. J. Bagdono kūri
nių. Ir po oficialios progra
mos svečiai buvo pakvies
ti prie puikiai paruoštų 
vaišių stalų.

Emilija čekienė 

rašytojai, lietuviško gyve
nimo judintojai. A. a. re
daktorius A. Laikūnas bu
vo šviesus žmogus ir žvel
gė optimistiniu žingsniu į 
lietuvių išeivijos švietimo, 
kultūros ir politinę veiklą.

A. a. Aleksas Laikūnas, 
r e d aguodamas Naujosios 
Vilties žurnalą, užtikrino 
tinkamą vietą lietuvių kul
tūros istorijoje.

Naujoji Viltis Nr. 19 
1986 m., politikos ir kul
tūros žurnalas, redagavo 
redakcinė kolegija: Alek
sas Laikūnas (redakto
rius), dr. Bronius Nemic- 
kas ir Mečys Valiukėnas, 
gaunama administracijos 
adresu: Bronius Kasakai- 
tis, 7150 So. Spaulding 
Avė., Chicago, III. 60629, 
telef. 312-778-7707. Kai
na 5 dol. Tekstą rinko 
Viltis, Cleveland, Ohio, 
o spaudė M. Morkūno 
spaustuvė, Chicago, III. 
Skyrių vienjetės dail. K. 
Veselkos.

LIETUVA JAPONIJOS 
TELEVIZIJOJE

Prieš keletą metų į Lie
tuvos generalinį konsulatą 
New Yorke kreipėsi vieno 
iš didžiausio Japonijos te- 
levizijos-radijo tinklo po pa
saulį keliaujanti filmuoto- 
jų grupė, kuri pasisakė ren
kanti medžiaggą kultūrinei 
televizijos programa. NHK 
(Nippon Hoso Kyokai) te
levizijos tinklas turi savo 
a t s tovybes Washingtone, 
Los Angeles ir Azijos bei 
Europos kontinentuose. Į 
grupės programą įtrauktas 
ir medžiagos rinkimas apie 
Baltijos valstybes. Lietuvą 
toji grupė pasirinko kaip 
Baltijos kraštų atstovą.

Sutartą dieną į generalinį 
konsulatą atvyko keturių 
asmenų grupė su savo fil
mavimo aparatais ir čia 
praleido visą dieną filmuo
dami konsulatą darbo ei
goje ir rekordąvo pasikalbė
jimus su Lietuvos generali
niu konsulu. Pasikalbėji
muose buvo apžvelgta naciš
koji ir sovietinė Lietuvos 
okupacija, J A V-jų ir kitų 
valstybių okupacijos nepri
pažinimas ir Lietuvos dip
lomatinės bei konsularinės 
tarnybos egzistavimas, jos 
veikla JAV-se ir kitur. Net 
Lietuvos trispalvė turėjo 
būti iškabinta iš penktame 
aukšte esančio generalinio 
konsulato lango, kad filmuo
to jai galėtų ją nufilmuoti.

Kai jau apie šį japonų 
televizijos bendrovės vizi
tą buvo spėta užmiršti, šių 
metų sausio mėnesio vidury 
netikėtai buvo gautas iš 
Tokio japono Akito Iida se
kančio turinio angliškai ar- 
šytas laiškas:

„Man padarė didelį įspū
dį TV programa, kuri supa
žindino su jūsų konsulato 
veikla Jungtinėse Ameri
kos Valstijose ir pastangas

Paskutiniu laiku daugu
mas organizacijų labai su
sirūpino testamentų rašy
mu. Ir labai primygtinai 
įtaigoja, kad testamente 
būtų labai aiškiai įrašytas 
organizacijos vardas. Gimi
nės taip pat labai rūpinasi 
tuo pačiu klausimu, bet ne
teko spaudoje užtikti jų 
balso. Turbūt dantis sukan
dę tyli. Sakyčiau susirūpi
nimas pomirtine našta yra 
labai krikščioniškas reika
las. Nes negi gali pasiro
dyti prie dangaus vartų su 
didele našta visokio turto, 
kurio prisirinko dorais ir 
suktais keliais. Ir kaip gi 
ten vaikščiosi čemodanais 
ir rišuliais apsikrovęs. Ir 
tau sunku ir kitus į papik
tinimą vesi. Tad čia ir at
skuba mūsų organizacijos 
tau pagelbėti. Testamentuo
se įrašyk organizacijos var
dą ir vaikštinėsi po rojų 
lengvai, skraidysi ant de
besėlių, o gal ir pabėgiosi 
porą mylių kasdien. Kaip 
gerai.

O kaip jeigu testamente 
paliksi tik skolas? Ar or
ganizacijos norėtų, kad jų 
vardas būtų įrašytas? To 
niekur nepasakyta.

Kai kurios organizacijos 
nurodo, kaip reikia tą viską 
formaliai gerai atlikti. Tur 
būt turi mintyje, kad kokie 
sukti advokatai turto nenu- 
grobtų arba netektų žmo
nai, kuri tave visą gyveni
mą pielavojo. Bet kaip ir 
visų organizacijų veiklo
je, taip ir čia trūksta, kai 
kurių pagrindinių nurody
mų. čia kaip tose sovieti
nėse virimo knygose. Pui
kiai aprašyta, kaip kepti 
vištą tik nenurodyta kaip 
ir kur ją gauti.

Tad pergalvojęs šį visą 
testamentinį biznį, priėjau 
išvados, kad ir man reikia 
prisidėti su nurodymais, 
kad viskas sklandžiai vyk
tų. Jaučiu, kad būsiu apkal
tintas esą buvau labai vie
napusiškas, bet jau toks vi
sų geradarių likimas. Tik 
paskaitykite, kas šventie
siems atsitiko.

Taigi. Praneškite gimi
nėms ir draugijoms, kad ra

sų vienyti lietuvius visame 
pasaulyje.

Apgailestauju, kad Japo
nijoje nėra Lietuvos res
publikos istorijos japonų 
kalba, šioji aplinkybė reiš
kia, kad jūsų krašto istori
jos šia neįmanoma studi
juoti. Tad aš norėčiau pri
ėjimo prie Lietuvos respub
likos istorijos anglų ar vo
kiečių kalbomis. Prašau nu
rodyti knygas, kurios su
pažindintų su jūsų krašto 
istorija.”

šiam Lietuva susidomė
jusiam japonui tuojau buvo 
pasiųsta dr. Kosto Jurgėlos 
„History of the Lithuanian 
Nation” ir kitokios infor
macinės medžiagos. LGK 

šysite testamentą. Parašy
kite atvirukus, taip pigiau. 
Iš to visi supras, kad ne
švaistote savo pinigų be rei
kalo. Taigi šiek tiek turite, 
ko palikti.

Nustatytą dieną, susirin
kus visiems susidomėju
siems. O jų bus. Galima ga
rantuoti. Slaptai, niekam 
nežinant, pakvieskite gerai 
biznieriškai atrodantį vyrą. 
Gal kaimyno sūnus tam 
tiktų. Tik reikia, kad būti
nai būtų su šlipsu. Visiems 
susirinkusiems pristatote tą 
vaikiną, kaip garsų ir gud
rų advokatą. Niekas nespės 
patikrinti. Ir tada iškilmin
gai pareiškiate.

— Mes su advokatu eina
me rašyti testamento. Pa
sitrauksime į mano studiją.

Pasitraukiate, kad ir į 
vonią. Praeinant visiems 
reikia šypsotis. Kai kuriuo
se tai sukels viltis, o kai ku
riuose pavydą. Bet tai natū
rali padėtis.

Vonioje ar kitam kuriam 
kambaryje, neužsibūkite il
gai, nes įtampa gali būti
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Iš Chicago’s $1,995.00
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Iš New York’o $1,965.00
Iš Chicago’s $2,065.00
Kelionės maršrutas: 1 naktis Maskvoje,
10 naktų LIETUVOJE, 3 naktys Copenhagoje.

NR. 8705 Rugpjūčio 14 * rugpjūčio 30 d.
Iš New York’o $1.995.00
Iš Chicago’s $2,095.00
Kelionės maršrutas: 1 naktis Maskvoje,
10 naktų LIETUVOJE, 4 naktys Stockholm’e.

NR. 8708 Rugsėjo 18 • spalio 3 d.
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Iš New York’o $2,165.00
Maršrutas: 5 naktys Maskva, 4 naktys Leningradas, 
1 naktis Stocknolm'as, 2 naktys Helsinki’s, 2 naktys 
Silja Line laive.

NR. 8707 Lapkričio 6 - lapkričio 22 d. OPEROS IŠVYKA
Iš New York'o $1,950.00
Maršrutas: Stockholm’as 2 naktys, Maskva 3 naktys, 
Leningradas 3 naktys, Budapest’as 3 naktys, 
Copenhaga 3 naktys. Viso 10 operos Ir baleto 
spektaklių.

Kaina (nakvojant dviese kambaryje) (skaito visas susisiekimo išlaidas, 
viešbučius, maistą Lietuvoje, įvairias ekskursijas ir daug kitų priedų.

Pageidaujant tolimesnių kelionės detalių prašome kreiptis, prisiusime 
brošiūras.

Tarpininkaujame perkantiems automobilius. Kainos: 
VOLGA GAZ 24-10 — 5,600 rb.
VAZ 2108
VAZ 2107
VAZ 2106
VAZ 21003 

5,365 rb.
4,470 rb.
4,130 rb.
3,900 rb.
3,360 rb.VAZ 21013

Padedame sutvarkyti dokumentus iškvietimams.

G. T. INTERNATIONAL, INC. P. O. BOX 29163 CHICAGO, ILL. 60629 
Telefonai: (312) 471-1700 arba (312) 471-1702

tokia didelė, kad gali tekti 
šaukti psichiatrą.

Tada jūs iškilmingai išei
nat lydimas vaikino su 
šlipsu, kuris laikydamas 
rankoje didelį rudą voką, 
pareiškia:

— Mes parašėme testa
mentą.

Nors susirinkusių tarpe 
būtų nemažai veržlių ir kul
tūriškai neaptašytų indivi
dų, bet nė vienas neišdrįs 
paklausti:

— Kiek ir kam ką užra
šėte ?

Ir po to prasidės lenkty
nės. Visi norės tau įtikti. 
Visi norės tau patarnauti, 
gerbti ir mylėti. Surengs 
pagerbtuves, vardadienius, 
gimtadienius. Kvies prakal
bas sakyti. Ir gyvensi savo 
gyvenimo pabaigoje, kaip 
niekad negyvenai nei pra
džioje nei viduryje.

ARCHITECTURAL 
MILLWORK 

MUTUAL DESIGN 
Experienced cabinet makers. 10 yrs. 
min. exp. Top wages paid & benefits. 
Call JIM 617-442-8656. (6-8)
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CHICAGOS LIETUVIAI

NUOTAIKINGAS 
SPAUDOS BALIUS

Amerikos Lietuvių Tauti
nės s-gos valdyba, pirminin
kaujama dr. Leono Kriau
čeliūno, š. m. sausio 24 d. 
Niko’s pokylių salėje (7600 
So. Harlem, Chicago) su
ruošė puošnų Spaudos ba
lių, užpildžiusj pilnutėlę 400 
vietų salę.

Po susipažinimo ir kok
teilių (cocktail), rengėjų 
vardu vicepirm. Vida Jonu
šienė pakvietė Draugo mo
deratorių kun. Praną Garš
vą sukalbėti invokaciją ir 
pasveikino gausius svečius, 
kviesdama pasistiprinti ir 
geroje nuotaikoje praleisti 
vakarą bei pasišokti prie 
naujai s u s iorganizavusio 
ŽAROS orkestro geros mu
zikos.

Po vakarienės pasirodė ir 
meninės programos atlikė
jai — Los Angeles vyrų 
k v a r tetas, vadovaujamas 
kompozitorės-pianistės Rai
mondos Apeikytės. Kvarte
tą sudaro keturi balsingi in-

Irena ir dr. Leonas Kriau- 
čeliūnai. J. Tamulaičio nuotr.

Linksmai nusiteikusi spaudos baliaus grupė: J. Žygas, inž. V. Mažeika, A. ir dr. P. Švar
cai, R. Šakienė, M. Marcinkienė, V. Lenkevičienė. J. Tamulaičio nuotr.

Antanas Juodvalkis

žinieriai: Rimantas Dabšys 
(bosas), Antanas Polikaitis 
(baritonas), Bronius Seliu- 
kas ir Emanuelis Jarąšū- 
nas (tenorai). Kvartetas 
nebe naujas ir ne pirmą 
kartą koncertavo Chicagos 
lietuviams, ką patyrėme iš 
pačių dainininkų pasakytų 
kalbų.

Vida Jonušienė, ALT S-gos 
vicepirmininkė, sklandžiai pra- 
vedusi vakaro programą.

J. Tamulaičio nuotr.

Programa buvo suskirs
tyta | penkias dalis, kiek
vienoje po 3 dainas ar mu
zikos kūrinius. Kaip šiam 
kvartetui įprasta, vienas iš 
jo narių humoristine forma 
papasakoja įsisteigimo is
toriją, kitas perša jų išleis
tą plokštelę, trečias pasku
tinius pasirodymus ir ket
virtas pakalbėjo apie kvar
teto narius, šeimyninius 
santykius ir nuotykius. 
Taip daina vijo dainą, o 
įterptas žodis be pertrau
kos visą programą sujungė 
| ištisinę nepertraukiamą 
grand|. Kvarteto nariai, 
meninio vadovo režisieriaus 
Petro Maželio apšlifuoti, 
scenoje jautėsi laisvai, ju
dėjo ir kiekvienas žinojo

Baliaus programos atlikėjai: Los Angeles vyrų kvartetas ir pianistė Raimonda Apeikytė.
J. Tamulaičio nuotr.

savo vietą. Neteko pastebė
ti, kad kuris kuriam būtų 
užmynęs ant nuospaudos ir 
sugriovęs darną.

šį kartą kvartetas tenki
nosi daugiau romantinėmis 
ir pramoginėmis dainomis, 
oranžuotomis lietuvių mu
zikų, kaip A. Bražinsko, A. 
Raudonikio, R. Apeikytės, 
G. Paugos, J. Bauko, A. 
Jurgučio, G. Gudauskienės 
ir V. Juozapaičio.

Atskirai reikia paminė
ti kompozitorės R. Apeiky
tės fortepijonu paskambin
tus tris kūrinius: čiuožyk
loje — B. Dvariono, Cuma- 
na — B. Allen ir La Cam- 
panella — F. Liszt. Pianis
tė sulaukė publikos susiža
vėjimo ir gausių katučių.

Po to vyrai padainavo 
dar tris dainas, o bisui pri
dėjo dar porą.

Publika dainininkus ir 
pianistę priėmė labai šiltai 
ir gausiai paplojo. Rengėjai 
vyrus papuošė gvazdikais, 
o pianistei įteikė gėlių 
puokštę.

Kvarteto ir pianistės at
likta programa savo išpil
dymu ir ilgiu, prilygsta pil
nam vieno vakaro koncer
tui, nes be pertraukų užtrū
ko valandą ir 15 minučių. 
Manyčiau, kad baliams ne
reikia tokios ilgos ir geros 
programos, nors ir atskrai
dintos iš tolimosios Kali
fornijos. Tiesa, vieni į šį 

Spaudos balių ėjo pasilinks
minti ir pasišokti, o kitus 
viliojo ne eilinė programa. 
Vyresnieji noriai ir susiža
vėję klausėsi smagių dainų, 
o jaunimas pradėjo neri
mauti ir norėjo pasišokti. 
Visiems sunku įtikti. Beje, 
šiame pokylyje matėsi ne
mažai jaunosios ir viduri
niosios kartos dalyvių, pra
džiuginusių rengėjus.

Naujasis orkestras ŽA
RA, vadovaujamas Zigmo 
Mikužio, buvo labai geras 
ir muzika šokėjai buvo pa
tenkinti. Girdėti, kad or
kestras sulaukė labai daug 
užsakymų, daugiausia j ves
tuvinius pokylius.

Spaudos balių ruošė ALT 
S-gos valdybaė pirm. dr. L. 
Kriaučeliūnas, vicepirm. — 
P. Bučas ir V. Jonušienė, 
sekr. E. Valiukėnienė ir 
ižd. O. Daškevičienė. Talki
no S. Juškuvienė, J. Linku
vienė, V. Mažeikienė, G. 
Maldėnienė, I. KriauČeliū- 
nienė, B. Bučienė ir B. ir
O. Kremeriai.

JAUNIMO CENTRO 
POPIETĖ

Jaunimo centro vadovybė 
besirūpindama centro išlai
kymu, š. m. sausio 25 d. sa
voje pastogėje suruošė kul
tūrinę popietę. Programą 
atliko Grandies tautinių šo
kių grupė, vadovaujama il
gametės mokytojos Irenos 
Smieliauskienės ir Foto ar
chyvas, parodęs filmą iš 
Jaunimo centro veiklos bei 
papildomos statybos.

Popietei vadovavo JC 
valdybos renginių vadovė 
Albina Ramanauskienė. Fil
me matėme 1968-69 metų 
Jaunimo centro veiklą: lit. 
mokyklų mokinius, žuvusių 
už Lietuvos laisvę pagerbi
mą prie Laisvės kovų pa
minklo, eisenas, minėjimus 
ir 1.1. Užfiksuotas Lietuvos 
diplomatijos šefo ministe- 
rio Stasio Lozoraičio su 
žmona ir sūnum Stasiu, jr. 
atstovu prie švento Sosto, 
apsilankymas, lydint gen. 
konsului Petrui Daužvar- 
džiui ir jo žmonai Juzei, vė
liau perėmusiai gen. konsu
lo pareigas.

Antrame filme parodė 
Jaunimo centro praplėtimo 
statybos darbus, ši filmo 

dalis galėtų būti gerokai 
sutrumpinta.

Antroje programos daly
je pasirodė Grandies tauti
nių šokių dvi grupės: jau
nių ir studentų, nenutrūks
tamai pašokusios keletą 
smagių tautinių šokių. 
Akordeonais pamaino m i s 
grojo broliai Darius ir Aud
rius Polikaičiai. šią progra
mos dalį pravedė Aušra Ja- 
saitytė, sklandžia lietuvių 
kalba aptardama kiekvieną 
šokį.

Po programos padėkos 
žodį tarė ir JC valdybos 
pirm. S. Endrijonienė. Ji 
padėkojo programos atlikė
jams ir negausiems sve
čiams, parėmusiems valdy
bos pastangas.

žiemos mėnesiai yra pa
tys išlaidingiausi, nes apšil
dymas ir apšvietimas bran
giai kainuoja, o pajamos 
yra sumažėjusios, kadangi 
organizacijos baiminasi žie
mos šalčių ir gilaus sniego. 
Visi dar prisimena per vie
ną parą iškritusį dviejų pė
dų sniegą ir keliom dienom 
paraližavusį normalų susi
siekimą. Bet ar salės yra 
išnuomotos ar ne, o šildyti 
reikia, nes veikia lit. mo
kyklos, vyksta posėdžiai, 
darbai. Tad, kad papildyti 
ištuštėjusią kasą, atsiradus 
laisvai salei, buvo ryžtasi 
suruošti linksmą kultūrinę 
popietę, nes programa buvo 
gauta nemokamai. Gaila, 
kad čikagiškė visuomenė iš
varginta gausių renginių, 
neužpildė salės ir pajamos 
buvo labai ribotos.

Po programos dauguma 
dalyvių susirinko kavinėje, 
pavakarieniavo ir muzikui 
Faustui Stroliai vadovau
jant, visi kartu išdainavo 
pilną dainų skrynią.

šiuo metu yra pradėta 
stipri akcija steigti lietu
vių centrą Lemonte, palie
kant Jaunimo centrą už
marštyje. Tėvų jėzuitų 
prieš 30 metų įsteigtas lie
tuvių jaunimo centras yra 
gyvybinga priebėga visiems 
Chicagos lietuviams. Jame 
prieglobstį randa jaunimo 
o r g a nizacijos, repetuoja 
tautinių šokių grupės, cho
rai, veikia šeštadieninės lit. 
mokyklos (Dariau-Girėno

(Nukelta į 8 psl.)
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Jaunimo Centro vadovės: buv. pirm. Irena Kriaučeliūnienė 
ir dabartinė pirm. Salomėja Endrijonienė.

J. Tamulaičio nuotr.

CHICAGO
(Atkelta iš 7 psl.) 

pradinė, Chicagos aukštes
nioji ir Pedagoginis lit. in
stitutas), prisiglaudė studi
jų ir tyrimų centras, lit. 
biblioketos, archyvai, Čiur
lionio galerija, Laisvės ko
vų muziejus, PLB ir jauni
mo būstinės. Be jaunimo 
centro Chicagos lietuviai 
būtų tikri našlaičiai.

Jaunimo centro valdyba 

Sol. Margarita ir Vaclovas Momkai, dažni Jaunimo Centro 
talkininkai — programos atlikėjai.

PUIKIAUSIUS KAILIUS RASITE

Chicagoje pas vienintelį lietuvį kailininką
NORMANĄ BURŠTEINĄ
185 N. VVABASH AVĖ. CHICAGO, ILL. 60601

Tel. krautuvės (312) 263-5826; namu (312) 677-8489.

deda visas pastangas Cen
trą išlaikyti tvarkingą, šva
rų, šiitą ir visiems prieina
mą. Brangiai kainuojanti 
įvesta apsauga padarė cen
trą saugų, tik mes patys 
užmirštame prisidėti prie 
jo išlaikymo.

Nepalikime savo sunkiu 
darbu įgytų pastatų, įsteig
tų institucijų ir parapijų, 
bet stenkimės juos išlaikyti 
ir kiek įmanoma plačiau 
naudoti. Dėl vieno vaikų 

1

darželio, nepraraskime vei
kiančių lit. mokyklų ir kitų 
institucijų. Reikia ir darže
lių, reikia ir katedrų, kad 
tik būtų kas juos lanko ir 
išlaiko. Visų dėmesys vis 
dar tebekrvpsta į vargšus 
pensininkus, o jaunesnieji 
moka reikalauti, bet nenori 
duoti.

MINĖS DVIGUBĄ 
SUKAKTĮ.

Korp! Neo-Lithuania Chi
cagos padalinio valdyba va
sario 22 d., sekmadienį, Lie
tuvių Tautiniuose Namuo
se, 6422 So. Kedzie Avė., 
minės Lietuvos Nepriklau- 
somybėss atstatymo 69 me
tų ir Korp! garbės nario dr. 
Jono Basanavičiaus mirties 
60 metų sukaktis.

Parengime numatoma pa
skaita ir meninė programa, 
bei bus rodomas filmas iš 
Lietuvos gyvenimo.

Visi korporantai ir lietu
vių visuomenė maloniai 
kviečiami dalyvauti.

KAIP MINĖSIME 
ŠEŠIOLIKTĄJĄ

š. m. sausio 28 d. ALTo 
patalpose Chicagos ALTo 
taryba turėjo posėdį. Jame 
dalyvavo šie tarybos nariai: 
V. Šoliūnas, E. Jasiūnas, T. 
Ruzas, M. Marcinkus, P. V. 
Dargis, M. D., A. Katelė, O. 
Kremeris, J. Jasiūnas, I. 
Andrašiūnas, I. Šankus, J. 
Bagdžius, J. Blažys, E. Bo- 
reiša, S. Jonutis, V. Lenke- 
vičienė, S. Mankus, C. C. 
Oksas, J. Šidlauskas ir M. 
Šimkus.

Tarybos pirmininkas V. 
šoliūnas pasiūlė priimti 
Chicagos lietuvių visuome
nės žiniai šitokį pareiški
mą:

Vasario 16-ji diena, Lie
tuvos nepriklausomybės at
statymo minėjimas nebėra 
tik istorinis įvykis. Tai yra 
ir mūsų kovojančios bei 
persekiojamos tautos parė
mimas. Kiekvieno laisvame 
pasaulyje esančio lietuvio 
pareiga yra ne tik Vasario 
16-ją dieną prisiminti, bet 
ir kenčiančiai tautai padėti.

Kovoje prieš nuožmųjų 
komunisitnį teroristą kiek
vienas lietuvis yra nepa
vargstantis narys. Kiekvie
nas mūsų visuomenės narys 
Chicagoje turėtų prisidėti 
prie kovos prieš komunisti
nį engėją.

Chicagos ALTos skyrius 
ruošia Vasario 16-sios die
nos minėjimą. Šia proga, 
mieli tautiečiai, jūs galėsi
te konkrečiai įsijungti į 
mūsų laisvosios visuomenės 
talką tautai.

Tai atlikti jūs galėsite, 
dalyvaudami a s m e niškai 
ruošiamame minėjime, tal
kininkaujant jos įgyvendi
nime, arba pasiunčiant 
mums savo piniginę auką.

Jūs žinote, kad mūsų 
talkoje padėti kovojančiai 
tautai yra būtina piniginė 
parama. Tad šia proga bū
kite dosnūs mums.

Pirma, atvykite į Vasa

rio 16-sios dienos iškilmes, 
kurias ruošia Cihcagos 
ALTa vasario 15 dieną, sek
madienį, 2 vai. p. p. Maria 
High School auditorijoje.

Antra, jeigu minėjime 
asmeniškai dalyvauti nega
lite, prašome mūsų pastan
gas paremti pinigine auka. 
Savo auką pasiųskite Chica
gos Lietuvių Tarybos iždi
ninkui Oskarui Kremeriui, 
1005 Sherwood Drive, La 
Grange Park, III. 60525.

Šį pareiškimą Chicagos 
ALTa vienbalsiai priėmė ir 
nutarė jį išsiuntinėti lietu
viams pagal turimus adre
sus.

Po to buvo priimta galu
tinė Vasario 16-sios dienos 
minėjimo programa. Esminį 
jos turinį sudarys du kal
bėtojai: Valstybės pasekre- 
torius žmogaus teisių rei
kalams Richard Schifter. 
Jis gimė 1923 m. Austrijo
je, Vienoje. Į JAV imigra
vo 1938 m. 1943 m. baigė 
aukščiausiais pažymėjimais 
New Yorko miesto kolegiją 
ir 1951 m. gavo bakalauro 
laipsnį Yale teisių mokyk
loje. Gerai susipažinęs su 
Europos Pavergtų Tautų 
problemomis. Šiuo metu jis 
yra JAV delegacijos narys 
Jungtinių tautų žmogaus 
teisių komisijoje ir yra JAV 
atstovas Jungtinių Tautų 
Saugumo taryboje.

Lietuvių kalba pasakys 
prof. dr. Feliksas Palubins
kas. Jis gimė 1935 m. Vi
durinį mokslą baigė Chicą- 
goje. Yra lankęs keletą 
JAV universitetų. Už para
šytą disertacija apie Sovie
tų kontroliuojamos ir ame

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2533 West 71 St., Chicago, III. 
1410 So. 50th Avė., Cicero, III. 

Tel.: 476-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

PACKAGER
Flexible, organized person needed 
for busy department in a rapidly 
expanding scientific sales and 
distribution company. You will be 
trained to package products, 
monitor related supplies, check 
inventory and pull stock. Additional 
duties will include light assembly, 
QC and product testing. Informal 
work environment at a location 
convenient to Routes 128 and 93.
Oualified candidates wlll have 
some prior work experlence that 
exhlbits manual dexterlty skills. 
Call the Personnel Manaaer at 
617-935-3050. Ralnln Instfument 
Co., Ine., Mack Road,
Woburn, MA. 01801.

UA1NIN
INSTFIUMENT CO INC

rikiečių laisvos rinkos skir
tybes, Illinois universitete 
1964 m. gavo daktaro laips
nį. šiuo metu dėsto Long 
Beach kolegijoje, Kalifor
nijoje.

Reikia tikėti, kad šie iš
kilūs kalbėtojai Chicagos 
lietuvių visuomenei suteiks 
geras galimybes geriau pa
žinti Pavergtų Tautų pro
blemas ir dabarties Sovie
tų Sąjungoje sunkiai spren
džiamus ekonominius klau
simus.. Prof. dr. F. Palu
binskas Sovietų ūkio poli
tines ir ekonomines proble
mas atskleis su nuoseklaus 
mokslininko įžvalgumu.

Be to, Vasario 16-sios 
dienos iškilmėse bus atlik
ta meninė programa. Ją at
liks lietuvių meno ansamb
lis ”Dainava” ir tautinių 
šokių grupė "Spindulys”.

Vasario 16-oji diena yra 
mūsų tautinės sąžinės apsi
sprendimo ir pasiaukojimo 
diena. Ji į mūsų širdis ir 
protus be jokių kompromi
sų byloja, kad mes po lais
vą pasaulį išblaškyti lietu
viai turime savo pavergtai 
tėvynei Lietuvai sukaupti 
nuoširdų moralinį nusitei
kimą ir pagal galimybes 
skirti piniginę auką, kuri 
mūsų laisvinimo veiksniams 
sudarytų tinkamas sąlygas, 
kurios greičiau padėtų pri
artinti mūsų broliams ir se
serims pavergtoje tėvynėje 
sulaukti laisvės prisikėli
mo aušrą.

Ign. Andrašiūnas
SAMPLE MAKER

Experienced w/curtains /bedspreads. 
Work with designer. Mušt speak En- 
giish. Mušt know machines. Benefits. 
Good working cond. Roy 212-684-5364
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JAV aviacijos pik. Donatas Skučas

ELIZABETH
VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI

Lietuvos Nepriklausomy
bės atkūrimo sukaktis jau 
čia pat. Elizabetho ir apy
linkės lietuviai šią mums 
brangią dieną švęs vasario 
15, sekmadienį. Minėjimas 
prasidės vienuoliktos valan
dos mišiomis su iškilmin
gom pamaldom šv. Petro ir 
Pauliaus lietuvių bažnyčioj, 
211 Ripley Place, Elizabeth, 
N. J. Giedos parapijos cho
ras Liudo Stuko vadovybėj. 
Tuoj po mišių visi vyksim 
į parapijos salę, kur vyks 
minėjimo eiga.

LB Elizabetho Apylinkės 
valdybai paprašius, kalbą 
pasakys JAV karo aviaci
jos pulkininkas Donatas 
Skučas. Tai pirmas atvejis, 
kad į mus vasario 16-tos 
proga prabils lietuvis, Ame
rikos karys. Tai malonus ir 
sąmoningas lietuvis. Ka
riuomenės ir gynybos reika
lais jis yra išskraidęs bene 
po visas įvairių žemynų pa
dangių platybes virš 8200 
valandų. Už nuopelnus

GATE 
KEEPER/SECURITY

• For New Brunswick manufac- 
lurer, previous exp. helpful. 
Excellent for person on fi'xed 
income. Mušt be able to read 
& write english. Call NAOM1 at 
201-246-0900. (3-7)

TYPESETTER
Immediate opening for an experienced 
typesetter in a typography shop. 
Second shift (3 o'clock to 1 I :30 p. 
m.). Excellent benefits. Salary nego- 
tiable. Downtown Providence Corp. 

TYPESET1NG SERV1CE1 CORP.
Call RAY 401-421-2264.

(6-8)

COLOR MIXER 
TRAINEE

Major flag mfr’r is in need of a detail- 
oriented indiv. to learn the art of 
color mixing for our šilk screen oper- 
ation. Rapid grovvth potential for the 
right person. Good benefits pkg. Cal 
for appt. 201-481-4574.

FABRIC ART, LTD.
D1V1SION OF ANN1N
HARRISON, N. J.

Equal Opportunity Employee M /F
(6-8)

TYPIST — $500 weekly 
at home! Write: P. 0. Box 
975, Elizabeth, N. J. 07207.

(6-13) 

Amerikos aviacijai jis yra 
pelnęs net 14 medalių.

Meninę dalį atliks svečias 
iš Bostono, dainininkas Be
nediktas Povilavičius, pa
sižymėjęs savo sodriu bosą 
balsu ir kruopščiai parink- 
tom dainom. Jam akompa
nuos Liudas Stukas. Su ei
lėraščiais pasirodys Dr. 
Vinco Kudirkos šeštadieni
nės mokyklos mokiniai va
dovaujant Alinskienei ir 
Klygienei.

LB Apylinkės valdyba 
kviečia visus lietuvius ir 

e

s
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SBR /upei ior Aiving/
ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 
SANTAUPŲ INDĖLIUS

Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki
$ 100,000.00

PASKOLOS TEIKIAMOS:
■ namams pirkti,

■ rezidenciniams ir komerciniams 
pastatams statyti,

■ namu remontams,
■ kvalifikuotų studentu mokslui 
Smulkesnių informacijų dėl taupomųjų indėlių 

ir paskolų sąlygų teiraukitės

/uperior /ftving/
Pagrindinis skyrius

798 East 185th Street, Cleveland, Ohio 
Telefonas: 481-3008

DARBO VALANDOS: Kasdien nuo 9:00 iki 4:000, 
penktadieniais 9:00 iki 6:00; ------------
šeštadieniais 9:00 iki 2:30.

lietuves gausiai dalyvauti 
šiame Lietuvos Nepriklau
somybės atkūrimo minėji
me. Lai stiprina vasario še
šioliktosios dvasia mūsų 
tautos lūkesčius atsikraty
ti okupanto jungo ir tesu
teikia mums naujo ryžto 
Lietuvos prisikėlimo rytui.

Iki pasimatymo vasario 
15 dieną, Elizabethe!

(j- P- v.)

BOSTON
HUMORAS 

SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Vasario 21 d. 7:30 v.v. So. 
Bostono Lietuvių Piliečių 
Dr-jos antro aukšto salėje, 
Tautinės Sąjungos kultūri
nių subatvakarių komisija 
ruošia vakaronę. Algis Ruk
šėnas, iš Clevelando, kalbės 
apie pogrindžio humorą So
vietų Sąjungoje, cituodamas 
iš savo knygos ‘Is that you 
laughing comrade?’. Knygą 
bus galima įsigyti vakaronės 
metu. Po programos - laisvi 
pašnekesiai ir kavutė.

Visi kviečiami ir laukiami. 
Įžanga - laisva auka.

Subatvakarių komisiją su
daro jaunosios kartos atsto
vai: Birutė Šležienė, Rėdą 
Veitaitė ir Gintaras Čepas.

J.VČj.

• LB Bostono apylinkės 
valdyba planuoja vakarą, 
skirtą rašytojams Stasiui 
Santvarui ir Antanui Gus

taičiui bei jų kūrybai. Pir
majam šiemet sukanka 85 
metai, o antrajam 80 metų. 
Vakaro data tuo tarpu dar 
nenustatyta. Atrodo, kad 
įvks gegužės mėn. pradžioj.

• Brocktone pagrinis Va
sario 16 minėjimas įvyks 
vasario 22 d. 10 vai. ryto 
pamaldos šv. Kazimiero 
bažnyčioje ir 3 vai. p. p. 
iškilminga sueiga parapijos 
salėje. Pagrindinę kalbą pa
sakys Alfonsas Petrutis, 
buvęs Amerikos Balso lie
tuvių skyriaus viršininkas. 
Minėjimą rengia Brocktono 
Lietuvių Taryba.

• LB Bostono apygardos 
suvažiavimas įvyko sausio 
25 d. Sandaros salėje Brock
tone. Dalyvavo apygardos 
ir apylinkių pirmininkai, 
valdybų ir kontrolės komi
sijos nariai, o taip pat apy- 
linkų atstovai, viso apie 40 
asmenų. Suvažiavimui pir
mininkavo Gintaras Čepas 
iš Quincy, o sekretoriavo 
Aldona Kairienė iš Provi
dence, R. I. Suvažiavime 
pranešimus padarė apygar
dos pirmininkas Česlovas 
Mickūnas ir iždininkas Jo
nas Vasys, Bostono apylin
kės pirmininkas Brutenis 
Veitas, Brocktono apylin
kės pirmininkas Stasys Ei- 
va, Cape Godo apylinkės 
pirmininkas Vladas židžiū
nas, Provindence, R. apy
linkės pirmininkas Kazys

MEMBER B

Hdorai S»v»v* i inwranc« Cotp

Your Savingi Insurad to *40.000 

Navakauskas, Worcesterio 
apylinkės pirmininkas Sta
sys Rudys ir Kennebunk- 
port, N. H. seniūnijos atsto
vas kun. Rafaelis šakalys, 
o taip pat Lietuvos krikšto 
sukakties minėjimo Bosto
ne komiteto pirmininkas 
Viktoras Kubilius iš West- 
wood. Kontrolės komisijos 
atstovas Stasys Eiva ir Lie
tuvių Fondo atstovas dr. 
Eduardas Jansonas.

• Pianistas Vytas Bak
šys susilaukė naujo laimė
jimo. Extraordinary Per- 
forming Arts Students of 
America organizacija, Ka
lifornijoje, pripažino jį 
Amerikos meno nepaprastu 
studentu 1986-1987 me
tams. Pagal atliekamo me
no organizacijų, žinomų 
meno ugdytojų ar profesio
nalų siūlymą toji organiza
cija atrenka tokius studen
tus už jų įnašą atliekamo 
meno srityje, jų darbą ir 
pasišventimą savo bendruo
menėms. Tokio pripažinimo 
susilaukę, studentai įtrau
kiami į National Awards 
Volume, ”Extraordi nary 
Performing Arts Students 
of America”, gauna apdo
vanojimo pažymėjimą, tei
sę į stipendiją ir galimybę 
įsijungti į vasaros koncer
tų keliones po Europą ar 
Australiją.

Vytas Bakšys šiuo metu 
ruošia doktoratą iš muzikos 
fortepijono klasėje Statė 
University of New York at 
Stony Brook. Jis yra baigęs 
1982 m. New England Con- 
servatory of Music su pasi
žymėjimu, gavęs daugelį 
stipendijų, k o n c e rtavęs 
Prancūzijoje, Šveicarijoje, 
Kanadoje ir šiame krašte, 
laimėjęs daug konkursų, 
parašęs eilę kūrinių, o da
bar kuria simfoniją ir ope
rą.

• Dr. K. Šimaitienė, 
Queens, N. Y., atnaujinda
ma Dirvos prenumeratą, 
pridėjo auką 18 dol. Ačiū.

• L. Stasiūnienė, Chica
go j e, atnaujindama Dirvos 
prenumeratą pridėjo auką 
15 dol. Ačiū.

• Dr. Allan Konce, San 
Frąncisco, Ca., Dirvai pa
remti atsiuntė 25 dol. Ačiū.

• Lietuvos Nepriklauso
mybės šventė New Yorke 
šiemet bus minima vasario, 
15 d. 3 vai. p. p. Kultūros 
židinyje. Kalbą pasakys dr. 
Antanas Butkus, buvęs 
JAV LB Krašto valdybos 
pirmininkas. Meninę pro
gramą atliks sol. Aldona 
Stempužienė ir tautinių šo
kių ansamblis Tryptinis. Po 
minėjimo bendros vaišės.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

PRINTER/SILK SCREEN - Person 
with knowledge of manual sėt up & 
press operation. Knowhow in screen 
making/inks helpful. Growth oppty. 
Resume/sal history to: Mirror Dynam- 
ics, 750South 13thSt, Newark, NJ07103.
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DETROIT

ANTANAS SUKAUSKAS 
ATŠVENTĖ 80-JĮ 

JUBILIEJŲ

Detroito visuomenės vei
kėjas ir keletos organizaci
jų narys Antanas Sukaus- 
kas atšventė 80-ties metų 
jubiliejų.

Antanas Sukauskas gimė 
1907 m. sausio 29 d. Mie- 
žaičių km., Radviliškio 
vaisę. Gimnazijos mokslus 
ėjo Plungėje. Tarnavo Lie

tuvos kariuomenėje avia
cijoje ir buvo pakeltas į 
puskarininkio laipsnį. Kaip 
valdininkas dirbo viešoje ir 
geležinkelio policijoje, o vo
kiečių okupacijos laikais, 
Radviliškio ir Šiaulėnų sa
vivaldybėse.

1938 m. birželio 12 d. 
Šiaulėnų parapijos bažny
čioje Antanas Sukauskas 
susituokė su Brone Abro
maityte.

Antrojo Pasaulinio karo 
audrų išblokšti atsidūrė 
Vokietijoj, gyveno Seligen-

Antanas Sukauskas

Lithuanian Credit Union
— Lietuvių kredito kooperatyvas 

ĮSIKŪRUS NUOSAVUOSE NAMUOSE
767 East 185th St.
Cleveland, Ohio 44119
Tel. (216) 481-6677

TAUPYKITE IR SKOLINKITĖS 
vieninteliame lietuvių kredito 
kooperatyve Ohio valstijoje.

THIS LOTTERY
GAME COULD
MAKE YOU A

Cash Explosion is the vvinningest Instant 
Lottery game ever! An exciting game that 
lets you win up to $500 instantly, paid right 
on the spot at your Sales Agent, OR win 
up to $50,000 cash on 
the new weekly Cash 
Explosion TV Game 
Show, seen Saturday 
nights at 7:30 p.m.
It’s TV’s richest game
show... and you could be 
The Star!

stadto ir Schweifurto lietu
vių stovyklose ten dirbda
mas įvairius darbus.

1949 m. atvyko į Ame
riką ir apsigyveno Detroite. 
1960 m. pas juos iš Lietu
vos nuolatiniam gyvenimui 
atvyko ten palikta duktė 
Zita.

Sukauskai visus vaikus 
išauklėjo ir išmokė. Visi 
turi gerus darbus. Sūnus 
Zigmas, kaip inžinierius 
dirba General Motors, ve
dęs, augina vieną sūnų, 
duktė Zita ištekėjusi, gy
vena New Jersey, augina 
tris sūnus, yra gailestinga 
sesuo, dirba ligoninėje. Sū
nus Rimas, teisininkas-ad- 
vokatas, dirba savo specia
lybėje, vedęs, augina sūnų 
ir dukterį. Duktė Marytė 
ištekėjusi, augina du sūnus, 
yra įmonės sekretorė.

Antanas Sukauskas gy
vendamas Detroite ir vėliau 
Dearborne įsijungė į lietu
vių visuomeninę veiklą ir 
dirbo įvairiose organizaci
jose, ne tik būdamas nariu, 
bet ten eidamas kurias nors

MOKAME AUKŠTESNES 
PALŪKANAS UŽ: 

TAUPYMO SĄSKAITAS 
CERTIFIKATUS 
IRA SĄSKAITĄ 
PENSIJŲ ČEKIŲ 

SĄSKAITĄ 
(DIRECT DEPOSIT)

SKOLINAME GERES
NĖMIS IŠSIMOKĖJIMO 

SĄLYGOMIS: 
ASMENINIAMS REI

KALAMS. AUTOMOBI
LIŲ PIRKIMUI. NAMŲ 
PAGERINIMUI (HOME 

EQUITY). NAMŲ 
PIRKIMUI (MORGIČIAI).

VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI
Parduodame pinigines perlaidas (money orders), traveler’s 
cheąues. priimame telefono, elektros, šildymo ir vandens 

sąskaitas.
KIEKVIENA SĄSKAITA FEDERALINĖS 

VALDŽIOS APDRAUSTA IKI $100,000.
DARBO VALANDOS:

Antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais ir 
Šeštadieniais nuo 10:00 vai. r. iki 2:30 vai. p. p. 
Penktadieniais nuo 10:00 vai. r. — 6:00 vai. vak.

SEKMADIENIAIS
11:00 vai. r. — 12:00 vai. dienos

Dievo Motinos parapijos patalpose 
18022 Neff Rd., Cleveland. Ohio 44119

1987 M KELIONĖS J LIETUVĄ
13-20 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE

13 dienų — Lietuva
Kelionė 527 — gegužės 27 - birželio 9 — $1,549 

Vilniuje 10 dienų

14 dienų — Lietuva Ir Rusija
Kelionė 722 — liepos 22 - rugpj. 4 — $1,699 

Vilniuje 10 dienų, Maskvoje 2

15 dienų — Lietuva, Rusija, Liuksemburgas
Kelionė 303 — Kaziuko mugė

kovo 3 - 17 — $1,229
Kelionė 1103 — lapkričio 3-17 — $1,129 

Vilniuje 10 dienų, Maskvoje 2, Liuksemburge 1

15 dienų — Lietuva Ir Suomija
Kelionė 101 — spalio 1-15 — $1,679
Kelionė 128 — Naujų Metų sutikimas 

Gruodžio 28 - sausio 10 — $1,499 
Vilniuje 10 dienų, Helsinky 2

16 dienų — Lietuva Ir Lenkija
Kelionė 505 — gegužės 5-20 — $1,699
Kelionė 805 — rugpjūčio 5-20 — $1,799
Kelionė 915'— rugsėjo 15-30 — $1,699 

Vilniuje 10 dienų, Varšuvoje 3

19 dienų — Lietuva, Rusija, Suomija, Švedija
Kelionė 8O5S — rugpjūčio 5-23 — $2,179

Vilniuje 10 dienų, Maskvoje 2, Leningrade 2, 
Helsinky 1, laive Baltijos jūroje 1, Stockholme 1

20 dienų — Pabaltijo kraštai, Suomija, Rusija Ir “Bal-
tlka” festivalis

Kelionė 706 — liepos 6-25 — jaunimo grupė — $2,049 
Vilniuje 10 dienų, Rygoje 2, Taline 2, Helsinky

1, Leningrade 2, Baltijos jūroj laivu nuo Helsinkio 
iki Talino

10-16 DIENŲ KELIONĖS SU 7 DIENOMIS LIETUVOJE

10 dienų — Lietuva Ir Suomija
Kelionė 921H — rugsėjo 21-30 — $1,549

Vilniuje 7 dienos, Helsinky 1

11 dienų — Lietuva, Rusija, Liuksemburgas
Kelionė 421 — balandžio 21 — gegužės 1 — $1,449 

Vilniuje 7 dienos, Maskvoje 1, Liuksemburge 1

13 dienų — Lietuva Ir Lenkija
Kelionė 513A — gegužės 12-25 — $1,559 

Vilniuje 7 dienos, Varšuvoje 3

13 dienų — Lietuva Ir Rusija
Kelionė 818 — rugpjūčio 18-30 — $1,559

Vilniuje 7 dienos, Maskvoje 2, Leningrade 2

13 dienų — Lietuva, Rusija, Vengrija
Kelionė 720 — liepos 20 — rugpj. 1 — $1,749
Kelionė 810 — rugpjūčio 10-21 — $1,749

Vilniuje 7 dienos, Maskvoje 2, Budapešte 2

15 dienų — Lietuva, Rusija, Vengrija, Čekoslovakija
Kelionė 511 — gegužės 11-25 — $1,879
Kelionė 921 — rugsėjo 21 - spalio 5 — $1,879

Vilniuje 7 dienos, Maskvoje 2, Budapešte 2, 
Prahoje 2

15 dienų — Lietuva, Rusija, Suomija
Kelionė 514 — gegužės 14-28 — $1,699
Kelionė 714 — liepos 14-28 — $1,779 

Vilniuje 7 dienos, Maskvoje 2, Leningrade 2,
Helsinkyje 2

16 dienų — Lietuva Ir Lenkija
Kelionė 513 — gegužės 13-28 — $1,749

Vilniuje 7 dienos, Varšuvoje 3, Krokuvoje 2, 
Cestochovoje 1

10 - 13 DIENŲ KELIONĖS SU 5 DIENOM LIETUVOJE
10 dienų — Lietuva, Rusija, Italija
Kelionė 510 — gegužės 10-19 — $1,549 

Vilniuje 5 dienos, Maskvoje 2, Milane 1

11 dienų — Lietuva Ir Lenkija
Kelionė 707 — liepos 7-17 — $1,579
Kelionė 915W — rugsėjo 15-25 — $1,479 

Vilniuje 5 dienos, Varšuvoje 3

13 dienų — Lietuva, Rusija, Italija
Kelionė 426 — balandžio 26 - gegužės 8 — $1,829 
Kelionė 920 — rugsėjo 20 — spalio 2 — $1,829

Vilniuje 5 dienos, Maskvoje 2, Romoje 4 su 
dienos išvyka j Florenciją

Dėl brošiūros ir daugiau informacijos kreiptis:

BALTIC TOURS
293 AUBURN ST.

NEVVTON, MA 02166 
(617) 965-8080 arba (617) 969-1190

pareigas: pirmininko, vice
pirmininko, sek retoriaus, 
iždininko, revizoriaus, žur- 
nalisto-korespondento.

Būdamas ilgą laiką De
troito Lietuvių Organizaci
jų centro valdybos pirmi
ninku ir vėliau reikalų ve
dėju suruošdavo ir gražiai 
pravesdavo Vasario 16 mi
nėjimus ir Pavergtų tautų 
festivalius miesto centre. 
Festivalius ruošdamas ne 
tik jis dirbo, bet į tą darbą 
įtraukdavo ir visą šeimą.

Būdamas SLA 352 kuo
pos pirmininku suruošė 
SLA 75 ir 80 metų sukak
čių paminėjimus. Nesant 
kam vadovauti SLA 200 
kuopai, Antanas Sukauskas 
perėjo į ją ir iki šios dienos 
yra pirmininkas - sekreto
rius.

Nežiūrint šių visų parei
gų Antanas dar randa lai
ko ir bendradarbiauja spau
doje.

Vasario 1 d. žmona Bro
nė, duktė Marytė, sūnūs

• .PATRIA prekybos na
muose, 794 E. 185 Street, 
Clevelande, yra didelis pa
sirinkimas vietinių ir im
portuotų maisto produktų, 
įvairių skanumynų, lietu
viškos juodos duonos, o do
vanų skyriuje yra gintaro, 
plokštelių, audinių, knygų 
ir lietuviškų sveikinimo 
kortelių. Prašome atsilan-> 
kyti. Telefonas 531-6720.

Lake Shore & East Park 
Dr. 1 bedroom, appliances, 
air, garagė, clean & quite. 
-195.00. Call: Berry 241- 
0080; after 6:00 p.m. call 
486-3078.

Zigmas ir Rimas atvykęs 
su jaunimu suruošė vyrui, 
tėvui ir seneliui 80-jo gim
tadienio vaišes.

Antanas nors ir atšventė 
80-jį gimtadienį, žadąs dirb
ti ir toliau, tik kai kuriuos 
darbus sumažinęs. Sėkmės!

A, Grinius

CLEVELANDO 
PARENGIMAI

• VASARIO 15 D., sekma
dienį, 4 vai. p. p. Dievo Moti
nos parapijos salėje Vasario 16 
minėjimas. Rengia ALT ir LB.

• VASARIO 22 D. Lithua
nian Village metinis akcininkų 
susirinkimas 12 vai. Lietuvių 
Namuose.

• VASARIO 28 D., šešta
dienį, Pilėnų tunto skautų tra
dicinis blynų balius.

• KOVO 1 D. Taupos kre
dito kooperatyvo narių metinis 
susirinkimas Dievo Motinos 
parapijos svetainėje.

• KOVO 8 D. Koncertas 
Dievo Motinos parapijos salė
je. Vilija Mozoraitytė, Ramin
ta Lampsatytė, Michel Collars. 
Rengia Vasario 16 gimnazijai 
remti komitetas.

• KOVO 8 D. 11:45 vai. Šv. 
Jurgio parapijos salėje Ameri
kos Lietuvių Tarybos metinis 
susirinkimas.

• KOVO 29 D. Skautų tra
dicinė Kaziuko mugė.

• BALANDŽIO 11-12 D. 
Korp! Giedros meno paroda. 
M. Gaižutienės keramika.

• BALANDŽIO 25 D. Ren
ginys Dainavos Globos Komi
teto Clevelande.

• BALANDŽIO 26 D. Pir
moji komunija lietuviškai.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ
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VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI 
CLEVELANDE

Visi kviečiami gausingai 
dalyvauti Amerikos Lietu
vių Tarybos ir JAV Lietu
vių Bendruomenės Cleve
lando Apylinkės valdybų 
kartu rengiamame Lietuvos 
Nepriklausomybės atstaty
mo 69-rių metų sukakties 
minėjime sekmadienį, š. m. 
vasario 15 d. šia tvarka:

10 vai. — Šv. Mišios Die
vo Motinos parapijos baž
nyčioje. Prieš Mišias, 9:40 
vai. bus pakeltos vėliavos 
prie paminklo žuvusiems už 
Lietuvos laisvę.

10:30 vai. — šv. Mišios 
Šv. Jurgio parapijos baž
nyčioje.

4 vai. p. p. — Iškilmingas 
minėjimas Dievo Motinos 
parapijos salėje, 18022 Neff 
Road.

Kalbėtojai: Amerikos 
Lietuvių Tautinės Sąjungos 
pirm. dr. Leonas Kriaute- 
liūnas ir John Carroll Uni
versiteto Rytų Europos ir 
Sovietų Studijų Instituto 
direktorius prof. dr. Mi- 
chael Pap.

Meninė dalis: Grandinėlė 
ir Čiurlionio ansamblio kan
klių orkestras.

Visi dalyvaukime vėliavų 
pakėlime, pamaldose, iškil
mingame minėjime ir minė
jimo išvakarėse Dievo Mo
tinos parapijos rengiamoj© 
vigilijoje. Tegu Vasario 16- 
sios minėjimo prasmė paža
dina mūsų ryžtą aukoti vi
sas jėgas brangios tėvynės 
išlaisvinimo ir jos valstybi
nės nepriklausomybės at
statymo veiklai.

Vasario 16-sios proga 
bus renkamos aukos Lietu
vos laisvinimo veiklai pa
gal kiekvieno laisvą apsi
sprendimą. Prašoma visus 
aukoti pagal išgales.

Parodykime mūsų vienin
gą solidarumą su dar di
desne energija stiprinti 

mūsų veiklą ir telkti lėšas 
veiksniams dirba ntiems 
Lietuvos laisvinimo veik
loje.

• Prof. dr. Michael S. 
Pap, John Carroll Univer
siteto Sovietų ir Rytų Eu
ropos Studijų Instituto di
rektorius kalbės Vasario 
16-osios minėjime Cleve
lande.

• A. A. Irena Plechavi- 
čienė, 89 metų amžiaus, va
sario 6 d. mirė Clevelande. 
Atsisveikinimas įvyko va
sario 8 d. Jokubauskų kop
lyčioje. Palaidota vasario 
9 d.

Velionė priklausė birutie- 
tėms ir kol buvo jaunesnė 
ir sveikesnė aktyviai daly
vavo jų veikloje bei rėmė 
kitas kultūrinės organiza
cijas.

Nuliūdime liko duktė Ire
na, sūnūs Norbertas ir Po
vilas bei kiti artimieji.

• Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos Clevelando 
skyriaus narių, metinis su
sirinkimas kviečiamas š. m. 
vasario 20 d., penktadienį, 
7 vai. vak. Lietuvių Namuo-

VASARIO SESIOLIKTOSIOS
LIETUVOS NEPRIKAUSOMYBĖS ATSTATYMO 

69 METŲ SUKAKTIES MINĖJIMAS CLEVELANDE 
ĮVYKS SEKMADIENI, VASARIO 15 D.

9:45 vėliavij pakėlimas prie Laisvės paminklo. Iškilmingos šv. Mišios 
10 vai. Dievo Motinos bažnyčioje. 10:30 vai. šv. Jurgio bažnyčioje.

IŠKILMINGAS MINĖJIMAS
4 VAL. P. P. DIEVO MOTINOS PARAPIJOS AUDITORIJJOJE.

Kalbės: Dr. L. Kriaučeliūnas ir John Carroll Universiteto prof. 
dr. M. Pap. Meninę programą atliks Čiurlionio ansamblio kanklių 

orkestras, sol. I. Grigaliūnaitė ir Grandinėlė.
Įėjimas veltui.

Visus lietuvius maloniai kviečiame atsilankyti.

Lietuvių Bendruomenės Amerikos Lietuvių Tarybos 
Clevelando Clevelando

Apylinkės Valdyba Skyriaus Valdyba

se, Čiurlionio Ansamblio pa
talpose. D a r b otvarkėje: 
skyriaus valdybos ir kon
trolės komisijos pranešimai, 
naujos skyriaus valdybos ir 
kontrolės komisijos rinki
mai.

Po susirinkimo, trumpai 
paminėsime Vasario 16-ją 
ir kovojusius už Lietuvos 
laisvę.

Po minėjimo įvyks Dir
vos rėmėjams dovanų trau
kimas.

Visi skyriaus nariai su 
savo draugais, maloniai 
kviečiami dalyvauti. Po mi
nėjimo kuklios vaišės.

Skyriaus Valdyba

UŽSIGAVĖKIM 
SKANIAIS BLYNAIS
Ilgų metų tradicijas tę

sia Pilėnų tunto skautų tė
vų komitetas rengdamas 
Užgavėnių blynų balius. Ir 
šiemet vasario 28 d., 7 vai. 
vak. Lietuvių. Namuose ruo
šiamas užgavėnes su šilta 
vakariene ir blynais, gerą 
ir linksma muzika. Skautiš
ko stropumo patarnavimu.

Programa atliks A. Biels- 
kaus vadovaujamas jaunų 
vyrų oktetas "Uždainuo
kim”. Tuos jaunus daini
ninkus pažįsta platus kraš
tas, o mums yra džiugu, 

kad jų dauguma buvo skau
tų eilėse. Tad su jais nebus 
nuobodu.

Prašytume ruoštis ir da
ryti rezervacijas pas komi
teto atstovę s. M. Puškorie- 
nę telef. 486-8613.

Pelnas skiriamas skautų 
vasaros stovyklai ir jų 
veiklai. V. B.

• Informacinis susirinki
mas dėl kelionės į Romą, 
dalyvauti Lietuvos krikšto 
jubiliejaus iškilmėse, įvyks 
vasario 15 d. Dievo Motinos 
parapijos kavinės baro 
kambary, tuoj po 11:30 vai. 
mišių. Suinteresuotieji šia 
kelione kviečiami dalyvau
ti.

NAUJA
RADIJO PROGRAMA 

NAUJOJI VILTIS

Klausykitės kiekvieną ant
radienį, pradedant vasario 
17 d., WCSB 89.3 FM ban
gomis, nuo 5:30 iki 6:00 v.v. 
lietuvišką radijo programą 
NAUJOJI VILTIS.

Programos vedėjas Tau
ras Bublys.

• Vytautas Jokūbaitis, 
VLIKo vicepirmininkas, L. 
A. S. Vyr. Valdybos pirmi
ninkas, kalbės Vasario 16- 

tosios minėjimuose: vasa
rio 14 d., Hot Springs, Ar
kansas ir vasario 22 d., Ro- 
chesteryje, N. Y. Minėjimus 
rengia ALT Hot Springs ir 
Rochesterio skyriai.

NAUJAS DANTŲ 
GYDYTOJAS

Dr. Antanas V. Valaitis, 
naujas dantų gydytojas 
Clevelande, pradėjo dirbti 
University Hospital Health 
Center, Statė Route 306 and 
1-90, Willoughby, Ohio 
44094. Jis pasiekiamas tele
fonu 946-5846.

• PERKANT IR PAR
DUODANT NAMUS prašo
me kreiptis į CIPKUS 
REALTY, 21715 Vine St., 
Willowick, Ohio 44094. Tel. 
943-0910.

Help Wanted — for Cook 
4 p. m. — 9 p. m. Wednes- 
day, Thursday, Friday. 
Call: 861-3896.

$60.00 PER HUNDRED 
PAID for remailing letters 
from home! Send self-ad- 
dressed, stampęd envelop 
for information/application. 
Associates, Box 95-B, Ro- 
selle, N. J. 07203. (1-10)

PILĖNŲ TUNTO SKAUTŲ TĖVŲ KOMITETAS 
MALONIAI KVIEČIA VISUS Į TRADICINĮ

UŽGAVĖNIŲ BLYNU BALIU
1987 M< VASARIO 28 D., ŠEŠTADIENI, 7 VAL. VAK.,

Clevelando Lietuvių Namuose, 877 East 185 Street.
Programą atliks populiarus dainos vienetas „UŽDAINUOKIM”.

Vakarienei jautienos kepsnys ir kitokie Užgavėnių valgiai su šampanu. 
Šokiams gros geras orkestras. Pelnas skiriamas skautų vasaros stovyklai. 
Įėjimas suaugusiems $12.50, jaunimui $7.00. Bilietus platina ir stalus rezer
vuoja s. M. Puškorienė. Tel. 486-8613.’

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga

Deliu E., William J. Sr., 
W ii Ii am J. Jakubs Jr. ir 

Barbara Jakubs Schmidt
Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

936 East 185th Street, CleveM, Olio 44119 
Tel. (216] 531-7770

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

liams pastatyti.

-B



DIRVA
ALTO ATSIŠAUKIMAS

Mieli lietuviai !
Vasario 16 minėjimo pro

ga prisimintina, kad nuo 
pat Lietuvos okupacijos 
pradžios visos Amerikos 
lietuvių visuomenės politi
nės ir ideologinės srovės 
trumpu laiku Lietuvos lais
vinimui įsijungė į vieną 
bendrą organizaciją — 
Amerikos Lietuvių Tarybą 
(ALT).

Amerikos Lietuvių Tary
bos vienintelis tikslas yra 

Lietuvos meile gyvenusiam, daug šir

dies ir darbo įdėjusiam bedirbant Amerikos 
Lietuvių Tarybos valdyboje

A. A.

KUN. ADOLFUI STAŠIUI 
mirus, visiems jo artimiesiems reiškiame 
nuoširdžią užuojautą ir kartu su visa išei
vija giliai liūdime.

Amerikos Lietuvių Taryba

Mielam mūsų prieteliui

RYTUI BABICKUI
mirus, nuoširdžiai užjaučiame šeimą, L.T.M.

Čiurlionio Ansamblį ir mūsų draugus Cleve

lando Vyrų Oktetą.

Marija ir Don Atkinson, 
Albina Liutackienė, 
Antanas Laukaitis 

Australija.

Mūsų nariui

A. A.

JONUI VAIČAIČIUI

mirus, jo giminėms ir bičiuliams reiškiame 

nuoširdžią užuojautą.

L.K.V.S. Ramovė Clevelando
Skyrius

Brangiai žmonai

A. A. 

ONAI 

GRAJAUSKAITEI-MITINIENEI 

mirimo metinėms vasario 2 d. prisiminti au

koju Dirvai 25 dol.

Kostas Mitinąs
Fremont Center, New York

tik Lietuvos laisvinimas, o 
kultūrinę ir kt. veiklą palie
kant bendrinėmis organiza
cijoms.

Amerikos lietuvių pagal
ba, ALTas Lietuvos laisvi
nimo kovą veda jau penk
tas dešimtmetis. Supranta
me, kad šią kovą tęsiant, 
reikės ir toliau visuomenės 
paramos.

Sveikindami visus tau
tiečius Vasario 16 proga, 
kartu kviečiame dalyvauti 
ALTo skyrių rengiamuose 
tos dienos minėjimuose ir 

juose aukomis paremti lais
vinimo akciją. Aukas gali
ma siųsti ir tiesiai į Ame
rikos Lietuvių Tarybos cen
trą — 2606 West 63rd St., 
Chicago, III. 60629.

Visiems iš ankso dėko
jame.

Teodoras Blinstrubas,
Amerikos Lietuvių Tarybos 

pirmininkas

Grožvydas Lazauskas,
Amerikos Lietuvių Tarybos 

sekretorius

1987 m. vasario mėn. 5 d.

• Lietuvių Fondo pelno 
skirstymo komisija prime
na, kad LF paramai gauti 
prašymus reikia paduoti 
bendriesiems reikalams iki 
kovo 15 d., o studentų sti
pendijoms iki balandžio 15 
d. Vėliau paduoti prašymai 
šių metų skirstyme nebus 
svarstomi. Laikas nustato
mas pašto antspaudo data.

Visi prašytojai turi už
pildyti Lietuvių Fondo nu
statytos formos anketas, 
kurios gaunamos Lietuvių 
Fondo būstinėje: 3001 West 
59th St., Chicago, III. 60629, 
telef. 312-471-3900.

Lietuvių Fondas

• Vilija Kerelytė, buvu
si ALT S-gos valdybos se
kretorė yra pirmoji lietuvė 
gavusi chiropraktikės dip
lomą Chicagoje ir dabar 
dirba Lombardo chiroprak- 
tikų klinikoje o už metų ža
da atidaryti savo kabinetą.

R. M. RILKE’S 
„KORNETAS” 
LIETUVIŠKAI

Šiais metais Algimanto 
Mackaus Knygų leidykla iš
leis R. M. Rilke’s ”Sakmą 
apie korneto Kristupo Ril- 
kės meilę ir mirtį”. Knygos 
iliustracijos atliktos mūsų 
žinomo grafiko a. a. Teles
foro Valiaus, šiais metais 
minėsime Valiaus mirties 
dešimtmetį, šia proga šis 
mano vertimas bus puoš
niai išleistas, visą meninį 
paruošimo ir priežiūros dar
bą atliekant dailininkui Vy
tautui Virkau. O tasai dar
bas ypatingai sunkus todėl, 
kad didelė dalis originalių 
atspaudų ir visos medžio 
plokštės dingo Chicagos 
spaustuvėje. Tačiau manau, 
kad nedidelis skaičius ori
ginalių atspaudų dar gali 
būti išlikęs dailės mylėtojų 
rinkiniuose. Tad kreipiuosi 
į juos, prašydamas susisiek
ti su manim, jeigu jie turi 
R. M. Rilke’s KORNETO 
iliustracijų originalių at
spaudų. Iš anksvo dėkoju. 
Mano adresas: Henrikas 
Nagys, 192 — 7th Ave
nue, LASALLE, Quebec, 
CANADA H8U 2M1.

LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ 
DRAUGIJOS VALDYBOS 

PRANEŠIMAS

Lietuvių rašytojų drau
gijos sudaryta metinei li
teratūros premijos skirti 
komisija iš Draugijos narių 
ir literatų, gyvenančių

Iškovojau gerą kovą, 
baigiau bėgimą, 
išsaugojau tikėjimą.
Todėl manęs laukia teisumo vainikas, 
kurį aną dieną man atiduos Viešpats.

2 Tim 4, 7-8

PADĖKA

A. A.
STASĖ KERSNAUSKIENĖ

Skaudžiausiose mūsų šeimos gyvenimo dienose tiek 
daug Jūsų buvote kartu su mumis. Kiekviename rankos 
paspaudime, kiekviename apkabinime jautėme begali
niai nuoširdžią Jūsų užuojautą ir širdies gėlą.

Ligoje Mamutę dideliu rūpesčiu lydėjo dr. Alfon
sas Ceičys ir kun. Gediminas Kijauskas. S. J., žemišką 
kelionę užbaigus paskutiniu žodžiu mūsų visų vardu 
atsisveikino Balys Gaidžiūnas. Jos karstą kalnelin, kry
žiaus pavėsin nunešė tie, su kuriais per daugelį metų 
dalinomės darbu, troškimais ir džiaugsmais, o dabar ir 
skausmu: Petras Digulis, Balys Gaidžiūnas, Stasys Ig
natavičius, Vytautas Januškis, sr„ Vytautas Januškis. 
jr., Cezaris Modestas, Liudas Sagys ir Juozas Stempu
žis. Sunkių valandų naštą lengvino William Jakubs, sr. 
ir William Jakubs, ir. pagalba ir tyli globa.

1986 lapkričio 28 dienos ankstyvą rytą Į Amžinąją 
tėviškę iškeliavusi mūsų Mamutė buvo mūsų šeimos 
pagrindinis asmuo. Ji skatino mus darban, džiaugėsi 
sėkme, guodė nusiminime ir niekad neleido nustoti ryž
to ir drąsos. Mūsų svajonės buvo jos svajonės, ir mūsų 
viltys — jos viltis.

Šviesiam Mamutės atminimui ir su Jos pagalba iš 
Anapus mes ir toliau stengsimės visomis jėgomis tar
nauti Dievui, Tėvynei ir Artimui, nes tokia visada buvo 
Jos valia ir didžiausias džiaugsmas.

Liekame begaliniai dėkingi Jums visiems, kad bu
vote ir esate kartu su mumis. Sunkioje šių dienų kelio
nėje mes remiamės Jūsų visų draugyste ir paguoda.

Mamutės giliai liūdėdami, mes gaivinamės Amži
nojo Susitikimo viltimi.

VYRAS EDUARDAS IR 
DUKTĖ NIJOLĖ

Amerikos rytiniam pakraš
ty, už 1985 metais išleistą 
geriausią dailiosios litera
tūros knygą premijos nie
kam nepaskyrė.

Pagal LRD Įstatus ir Li
teratūros premijos skirai 
nuostatus premija yra me
tinė. Nuostatuose taip pat 
sakoma, kad komisijai ne
surinkus daugumos balsų, 
vadinas premijos nepasky- 
rus LRD valdyba gali skir
ti naują komisiją.

LRD valdyba, apsvars
čiusi susidariusią padėtį, 
pagal Draugijos Įstatus su
darė naują komisiją 1985 
metų dailiosios literatūros 
premijai skirti iš vakarinio 
Amerikos pakraščio Lietu
vių rašytojų draugijos na
rių. Komisiją sudaro: Alė 
Rūta, Bernardas Brazdžio
nis, Jurgis Gliaudą, dr. Ele
na Tumienė ir Pranas Vis
vydas.

★
1986 metų originalios dai

liosios literatūros premijuo
ti nai knygai parinkti komi
sija iš trijų Lietuvių rašy
tojų draugijos narių, gyve
nančių vakariniam Ameri
kos pakrašty. Komisija su
daro: Alė Rūta, Bernardas 
Brazdžionis ir dr. Elena 
Tumienė.

Autoriai arba leidėjai 
1986 metų išleistų knygų 
po tris egzempliorius pra
šomi iki 1967 m. balandžio 
1 d. siųsti šiuo adresu: Alė 
Rūta-Arbienė, 306 22nd 
St., Santa Monica, Calif. 
90402.

Komisija svarstys tik 

1986 išleistus ir atsiųstus 
leidinius. Premijos dydis — 
$2,000.00. Mecenatas Lie
tuvių fondas.

LRD Valdyba

• Antanas Sukauskas, 
Dearborn, Mich., atšventęs 
80 m. amžiaus sukaktį, Dir
vai paremti atsiuntė auką 
25 dol. Dėkojame už auką 
ir linkime sukaktuvininkui 
ilgiausių metų!

• Gediminas ir Birutė 
Biskiai, Clarendon Hills,
III., Dirvai paremti atsiun
tė auką 23 dol. Ačiū.

• Dr. Martyna Miškinis, 
Orchard Lake, Mich., Dir
vai paremti atsiuntė auką 
33 dol. Ačiū.

• LKVS Ramovė Detroi
to skyrius, per A. Vaitėną, 
Dirvai paremti atsiuntė au
ką 10 dol. Ačiū.

• Vytautas ir Marija šeš
tokai, Los Angeles, Calif., 
Dirvai paremti atsiuntė 25 
dol. Ačiū.

• Vaclovas ir Vanda Ma
žeikos, Park Ridge, III., 
Dirvai paremti atsiuntė 20 
•dol. Ačiū.

• Dr. A. Gleveckas, Chi
cagoje, atnaujindamas Dir
vos prenumeratą, pridėjo 
auką 23 dol. Ačiū.

• D. Janutienė, Berke- 
lev, Ca., Dirvai paremti at
siuntė auką 15 dol. Ačiū.
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