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PRAEITIES ILGESYS
Tautinės sęmonės atgimimas

Vytautas Meškauskas

Mes jau čia rašėm, apie 
istorikų ir istorinės litera
tūros kūrėjų diskusijas Lie
tuvoje. Atrodo, kad jų dar
bams yra nemaža paklausa, 
ypač dabar, Gorbačiovo lai
kotarpiui prasidėjus. Ir ne 
tik lietuvių, bet ir kitų So
vietijos tautų tarpe. 70 me
tų siaubo pergyvenus, no
risi žinoti ar ir anksčiau 
taip buvo. Tautinį jausmą 
jau pats Stalinas legaliza
vo, norėdamas duoti ko
kios nors prasmės pasi
priešinimui prieš vokiečių 
puolimą, 'šventos Rusijos- 
gynimas tačiau žadino ir ru
sišką šovinizmą, kai tuo tar
pu iki šiol vienintelis tei
suoliu išlikęs Leninas, tikė
damasis pasaulinės revoliu
cijos, samprotavo:

"Kadangi nacionalizmo 
liekanos yra savotiška gy
nimosi nuo didžiarusiško 
šovinizmo forma, tai ryž
tinga kova su didžiarusiš- 
ku šovinizmu yra tikriau
sia priemonė nacionalisti
nėms liekanoms įveikti."

Kitoje vietoje jis sakė:
"Pašalinti ... visokį na

cijų engimą, visokias vie
nos nacijos arba vienos kal
bos privilegijas yra neabe
jotina proletariato, kaip de
mokratinės jėgos pareiga”.

Iš tokio teoretinio sam
protavimo išplaukė 1987 m. 
pavasarį Lietuvos komunis
tų partijos CK nutarimas, 
’dėl priemonių nacionali
niams santykiams respub
likoje tobulinti’, kuriame 
nurodyta:

"Visapusiškai padėti. .. 
išmokti lietuvių kalbą tiems 
respublikos gyventojams, 
kurie jos dar nemoka.”

Net rusiška PRAVDA ne
seniai rašė, kad daugelis 
atvykėlių į kitas sovietines 
respublika n e p r a moksta 
vietinės kalbos net pragy
venę 30 metų!

žinoma, gyvenimas eina 
savo keliu. Mokslinė litera
tūra Lietuvoje leidžiama 
rusiškai, net tokie kaip Lie
tuvos Fizikos ar Lietuvos 
Matematikos rinkiniai. Kai 
kurie autoriai net atsisako 
rašyti lietuviškai, nors jų 
darbai liečia tik Lietuvą, o 
ne visą Sovietiją, nes ru
siškai, girdi, patogiau, jo
je jau nusistovėję termi
nai, gausu stereotipinių po
sakių.

Galvojant tačiau teoriš

kai ir remiantis Leninu da
bar galima ir nelabai rizi
kuojant pakelti galvą. To
dėl mūsų jau minėtam LI
TERATŪROS IR MENO 
redakcijos pokalbyje rašy
tojas Petras Dirgėla skun
dėsi :

”Mūsų plačiosios visuo
menės sąmonė nuo istorijos 
užblokuota: LTSR (dabar
tinės respublikos) istorija 
visiškai užgožia apskritai 
Lietuvos istoriją . . . Dėl to 
esame tarytum svetimi sve
timame krašte. Nėra nė pė
dos žemės be prasmingos 
praeities, o mes jos nepri
simename”.

Dar drąsiau pasisakė ra
šytojas Vytautas Petkevi
čius. Įspėjęs, kada jis pats 
partinis ir komjaunimo dar
buotojas, jis tarp kitko kal
bėjo:
”... nesuprantu iš kur at
sirado toks keistas tų vadi
namų socialinių užsakovų 
potroškis grįsti istoriją me
lu, prasimanymais, tas ple
bėjiškas noras aukštinti 
tiktai save, aplinkui nema
tant nieko gera. Todėl mes 
negalim normaliai parašy
ti ir apie dabartį. Ilgą laiką, 
norint rašyti apie kokią 
nors istorišką asmenybę, 
apie kokį nors revoliucionie
rių, reikėjo gauti leidimą iš 
'aukščiau’. Aš norėjau pa
rašyti apybraižų apie A. 
Sniečkų, bet pasirodė, kad 
tai daryti negalima”.

”... Jūs klausiat, iš kur 
dabar tokia mada, toks is
torinės literatūros poreikis? 
Štai aš buvau dvejuose ra
šytojų plenumuose — bal-

(Nukelta į 2 psl.)

Senieji lietuvybės veteranai sol. Algirdas Brazis, inž. Anta
nas Rudis ir žurn. Stasys Pieža. J. Tamulaičio nuotr.
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Visuomenės veikėjai Marija ir Antanas Rudžiai sausio 10 d. buvo Chicagoje iškilmingai 
pagerbti. Iš kairės pokylio rengimo komiteto pirm. Irena Kriaučeliūnienė, inž. Antanas ir Ma
rija Rudžiai, ALT S-gos pirm. dr. Leonas Kriaučeliūnas. J. Tamulaičio nuotr.

Pagerbti Marija ir Antanas Rudžiai
Agnė Kižienė

Sausio 10 d., Martiniųue 
Ballroom salėje, Chicagoje 
didelė spūstis. Iškilmingai 
pasipuošę svečiai, apie 650 
lietuvių ir nelietuvių pripil
do salę. Jie reiškia pagarbą 
Marijai ir Antanui Ru
džiams už jų atliktus ir vis 
dar dirbamus darbus lietu
vių ir amerikiečių visuome
nėje. Įeidami visi pasirašo 
svečių knygoje. Stalus puo
šia Baltic Blossoms žiedai. 
Svečius sutinka rengimo ko
miteto nariai.

Visus sveikina programos 
vadovė Jolita Kriaučeliūnai- 
tė. Jos atidarymo žodis šil
tas ir malonus, kaip ir jos 
nuoširdumu spinduliuojanti 
asmenybė. Pasakiusi kaip 
didžiai vertinami ir gerbia
mi lietuvių visuomenės Ma

rija ir Antanas Rudžiai už 
jų plačią veiklą, Jolita su
pažindina susirinkusius su 
šio vakaro garbės svečiais: 
Lietuvos generaliniu kon
sulu Vaclovu Kleiza ir jo 
žmona Asta, žurnalistu Sta
siu Pieža, klebonu kun. An
tanu Zakarausku, prel. dr. 
Juozu Prunskiu, kun. James 
Kampfer, kun. dr. Jurgiu 
šarausku, kun. Pranu Garš
va, Ev. kun. Jonu Juozapa
vičium, vysk. Vincentu 
Brizgiu ir kviečia prie sta
lo užimti vietas Mariją ir 
Antaną Rudžius.

Giedami Amerikos ir Lie
tuvos himnai vadovaujant 
Algirdui Braziui, fortepijo
nu palydint Aldonai Brazie- 
nei.

Irena Kriaučeliūnienė, po
kylio rengimo pirmininkė, 
lietuviškai ir angliškai svei
kina susirinkusius ir iške
lia Marijos ir Antano Ru
džių veiklą tarptautinėje ir 
lietuvių visuomeninėje plot
mėje. Jų nesuskaičiuojami 
darbai katalikų Bažnyčiai, 
Lietuvai ir lietuviui susilau
kė didelio įvertinimo. Net 
šv. Tėvo buvo apdovanoti 
ordinais. I. Kriaučeliūnie
nė linkėjo Rudžiams svei
katos ir jėgų dar ilgai dar
buotis kilnių darbų dirvo
nuose.

Kun. dr. Jurgis šaraus- 
kas perduoda sveikinimus 
kardinolo Joseph Bemar- 
din, kuris negalėjo dalyvau

ti pagerbimo puotoje. Kar
dinolas ypač pabrėžia po
piežiaus suteiktą Rudžiams 
garbę — jų apdovanojimą 
ordinais. Antaną Rudį — 
šv. Grigaliaus Didžiojo ko- 
mandieriaus ordinu ir Ma
riją Rudienę — Pro Eccle- 
siale et Pontifice medaliu, 
šia proga kardinolas Ber
nard in išreiškia savo 
džiaugsmą lietuvių krikš
čionybės jubiliejaus minėji
mais ir sakosi visada prisi
menąs lietuvius savo mal
dose. Kun. šarauskas iš
reikšdamas savo linkėjimus 
Rudžiams pastebi, kad be 
kitos reikšmingos veiklos 
Rudžiai visada randa tiltą 
tarp amerikiečių ir lietuvių 
visuomenės.

Vakaro vedėja Jolita 
Kriaučeliūnaitė perskaito 
vardus visų organizacijų ir 
asmenų, atsiuntusių pasvei
kinimus, ir trumpai apibu
dinusi žurn. Stasio Piežos 
nueitą žurnalistinį kelią, pa
kviečia jį pasakyti pagrin
dinę šio vakaro kalbą.

Stasys Pieža papasakoja 
apie Rudžių darbus nors iš
samiai apibudinti per trum
pą laiką gan ilgą ir turi
ningą Rudžių gyvenimo ke
lionę neįmanoma. Tačiau 
Rudžių darbų ir jų plačios 
veiklos patiektas vaizdas, 
žmogaus ir Bažnyčios tar
nybos fone, gana ryškus. 
Minėjo politinę veiklą, vie- 
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Nr. 4 — 2 DIRVA 1988 m. sausio 28 d.

spvaiTinė politi^^

Nikaragvos klausimas: Ar galima pasitikėti komunistais? 
____  - Situacijos panašumas su Afganistanu. ---------

Daug kas galvoja, kad si
tuacija Centro Amerikoje 
neturi daug bendro su Mas
kva. Iš tikro tačiau visi siū
lai veda į Kremlių. Visų pir
ma, jei pačių sovietų reži
mas yra reikalingas ’peres- 
troikos’ — bet koks komu
nistinis režimas negali būti 
siektinu idealu kitom tau
tom, nepaisant to, kad jis 
labai parankus valdantie
siems. Antra, situacija Ni
karagvoje nėra unikali. Ji 
panaši j situacijos kituose 
kraštuose, kur sovietai pa
statė savo valdžias, pasi
naudodami Nixono-Brežne- 
vo detante. Ypatingai dide
lis panašumas yra tarp Ni
karagvos ir Afganistano. 
Abejose šalyse sovietams 
palankus ir jų remiamas 
režimas susidūrė su smar
koka opozicija, kurios vieti
niai valdovai negali patys 
be sovietų pagalbos nugalė
ti. Ypač dėl to, kad opozici
ja abejais atsitikimais su
silaukė talkos iš JAV. Di
džiausias skirtumas tik tos 
pagalbos didyje. JAV Kon
gresas be jokių skrupulų 
remia afganų laisvės kovo
tojus, tačiau beveik du treč
daliai amerikiečių nemato 
prasmės paremti Nikarag
vos contras. čia galvojama, 
kad jei. sovietinis komuniz
mas reikalingas perestroi
kos, po kurios ko gero ko
munistinio režimo negali
ma bus pažinti, tuo labiau 
jis negali sudaryti pavojaus 
Centro Amerikoje. Juo la
biau, kad, siekdamas refor
mų savo viduje, Gorbačio
vas yra reikalingas atoslū-

Praeities ilgesys...
(Atkelta iš 1 psl.) 

tarusių ir ukrainiečių — ir 
labai nustebau, kad visoje 
Baltarusijoje beveik neliko 
vidurinių mokyklų baltaru
sių kalba. Juk tai nusikalti
mas. O viskas prasidėjo nuo 
istorijos. Mes baigiam iš
guiti Lietuvos istoriją iš 
lietuviškų mokyklų, o kur 
tai veda, nesunku įspėti”.

Pabaigoje V. Petkevičius 
prisiminė kitus mūsų kai
mynus :

"Prisiminkime Janį Pe- 
terą, latvių Rašytojų sąjun
gos pirmininką, kuris sako, 
kad atėjo laikas, kai tėvy
nės negalima skirti į bur
žuazinę ir tarybinę, Tėvy
nė yra viena, su viskuo, kas 
joje buvo gera ir bloga. Mes 
atsakingi už visą jos istori
ją. Dauguma mūsų intele- 
gentų ir rašytojų nori my
lėti savo tėvynę ir už tai 
gauti ordinus. Taip retai 
kada būna. Už tėvynę rei
kia lipti ant kryžiaus”. 

gio ne tik santykiniuose su 
JAV bei Vakarais, bet ir 
ramesnės idėjų kovos toli
muose kraštuose.

Toji prielaida paaiškina 
kodėl sovietai pareiškė pa
geidavimo pasitraukti iš 
Afganistano ir sumažinti 
pagalbą Nikaragvos vyriau
sybei beveik tuo pačiu me
tu. Abejais atsitikimais jie 
oficialiai aiškina, kad jie 
ten atsirado tik abejų kraš
tų pažangiesiems prašant, 
kuriems grasina amerikie
čių agentų sukurstytas vie
tos fašistinis elementas. Iš 
to išplaukė sovietų siūlymas 
JAV-bėms pirmiausia nu
traukti savo pagalbą, po ko 
jie pasitrauktų iš Afganis
tano ar sumažintų pagalbą 
Nikaragvos atveju.

Pakalbėję plačiau apie 
Afganistaną pereitam Nr., 
dabar ilgėliau sustokime 
prie Nikaragvos. Kaip žinia 
5 Centro Amerikos prezi
dentai — Hondūro, Gvate
malos, Costa Ricos, Salva
doro ir Nikaragvos — su
tarė siekti taikos ir demo
kratizacijos visame tame 
rajone. Už tokį planą jo su
manytojas Costa Ricos pre
zidentas Aria net gavo No
belio taikos premiją. Prak
tiškai tačiau Nikaragva to 
plano nesilaikė. Ir kai da
bar jau atrodė, kad iš to 
plano niekas neišeis, Nika
ragvos prezidentas Ortega 
paskutiniam prezidentų su
sitikime staiga pareiškė, 
kad jis panaikinsiąs karo 
stovį, įvykdysiąs amnestiją 
ir paleistiems politiniams 
kaliniams Įeisiąs išvažiuo
ti į.. JAV. Dar blogiau, 
po Ortegos pažado panai
kinti karo stovį, Nikaragvos 
sostinėje buvo suimti opo
zicijos veikėjai. Tiesa, jie 
buvo paleisti, bet po to ne
gali sakyti, kad Ortegai ga
li pasitikėti.

Kaip šiame krašte norima 
Nikaragvos komunistus at- 

už
maskvinius parodo toks at
sitikimas. Kai vienas N .Y. 
TIMES korespondentas Ni
karagvos režimą pavadino 
komunistiniu, redakcija vė
liau paskelbė tokį patiksli
nimą:

"Nors jis (režimas) yra 
marksistinis, jie neseka so
vietų komunizmo pavvyz- 
džiu.”

Tai papiktino to paties 
laikraščio kolumnistą Wil- 
liam Safire, kuris komen
tavo :

"Ortega mokėsi revoliuci
jos iš tų pačių knygų kaip 
rusai; jis gauna nurodymus 
iš Maskvos; jis išsilaiko iš 
Kremliaus ir komunistinės 
Kubos pagalbos; jis rėmė 
sukilėlius Salvadore iki 

vaizduoti geresniais

contrai tam užkirto kelią. 
Ortega tačiau nepriklauso 
sovietų kompartijai, savo 
politbiurą vadina direkto- 
riatu, ir už tat mes jį nega
lime vadinti komunistu!”

Iš viso noras 'taikos’ Ni
karagvoje ir Afganistane 
visų pirma išplaukė iš so
vietų apsižiūrėjimo, kad pa
laikymas tų režimų jiems 
neatneša lauktų rezultatų. 
Jei taip, JAV turėtų remti 
tuos faktorius, kurie ten 
kliudo sovietų užmačiom. 
Už tat nutraukti pagalbą 
contrams, kurie daugiausia 
prisidėjo prie sovietų ’apsi- 
žiūrėjimo’ būtų didžiausia 
klaida, tačiau administraci
jos pasiryžimas prašyti 
Kongreso pratęsti pagalbą 
sulaukė didžiausio pasiprie
šinimo.

Kadangi artėjant rinki
mams sunku prieiti vienos 
nuomonės, W. Safire siūlo 
tolinus išlaikyti ’gyvus’ con
tras iki prezidento rinkimų 
s. m. lapkričio 8 dienos. Jei 
visi demokratų kandidatai 
eitų į rinkimus žadėdami 
pagalbą nutraukti, o res
publikonų pasisakytų už 
laisvę ir kad 'pasitikėjimas 
turi būti užtarnautas’, toli
mesnį contras rėmimą, ga
lės nuspręsti pati tauta. 
Bet tai greičiau neįvykdo
ma svajonė, JAV politikai 
pagal tradicija yra pripra
tę sėdėti ant dviejų ir dau
giau kėdžių.

ATBALSIAI APIE
LIETUVIUS PRANCŪZŲ 

ŽURNALE

Plačiai skaitomas ir įta
kingas Paryžiaus savaitinis 
žurnalas Le Point praėjusių 
metų pabaigoje du kartu 
minėjo lietuviškas pavar
des: vieną plačiai žinomą, 
kitą dar ne.

Didelė amerikiečių lei
dykla Doubleday neseniai 
išleido romaną "In the 
Name of the Father” (Tė
vo vardu), kurio veikėjai 
taip pavadinti ir tokius 
veiksmus atlieka: vienas 
personažas, vardu Marcin
kus, stengiasi į Kremlių pa
siųsti žudiką, kad jis ten 
nužudytų ”tūlą” Andropo
vą, idant būtų sutrukdy-

Viešėdami Chicagoje aplankykite 1)11
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332 
SaviniRkas J. Mažeika

Čia rasite didžiausią pasirinkimą vietinių ir importuotų likerių 
ir kitokių gėrimų, gi delikatesų skyrius stebina savo įvairumu.

Kainos Žemos — Pasirinkimas didelia 
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

i

■ Iš kitos pusės
Vėl netikiu savo akim, šį kartą skaitydamas vietos 

'pažangiųjų’ VILNĮ. Ji bara išeivius už... nevažiavimą 
Lietuvon minėti krikščionybės 600 metų sukaktį. Girdi:

"Lietuviai katalikai čia leidžia laikraščius, tu
ri nemažai parapijų, bažnytinių organizacijų ir 
organizacijėlių, bet ar buvo pasiuntę delegaciją į 
Lietuvos krikšto minėjimą juos atstovauti, neteko 
girdėti, o kad gausiai vyko į Romą poteriauti Va
tikano bažnyčiose, savo spaudoje dar iki dabar te- 
besigiria ir teberašo . .

"Kodėl taip? Nejaugi Lietuvos katalikiškai 
emigracijai Lietuvos krikšto minėjimas buvo 
menkniekis, ar brangiai lėšuojantis jame dalyvau
ti. Juk į Lietuvą nuvykti ne kiek brangiau būtų 
kainavę kaip į Romą . . .”

”... Jeigu emigracijos katalikiškoji spauda, 
parapijų klebonai būtų varę tokią propagandą vyk
ti į Lietuvą, kaip varė vykti į Romą, ten būtų 
tiek prigužėję lietuviško svieto iš Jungtinių Vals
tijų, Kanados ir iš kitur, svečiams tikrai ir Lie
tuvoje būtų trūkę vietų viešbučiuose.”

”... Tikintieji nuvykę į krikšto minėjimą bū
tų praregėję, jog jiems per metų metus buvo me
luota (kad Lietuvoje nėra religinės laisvės).”

Labai teisingai, jei užmiršti faktą, kad pereitais 
metais į Lietuvą tuo laiku — birželio mėn. — nei viena 
ekskursija nebuvo įsileista! Atminčiai taip skandalingai 
atsisakius patarnauti, VILNIES vedamojo autorius ver
čiau pasvajotų apie ateitį. Gal iš tikro kada nors VILNIS 
galės suorganizuoti savo ekskursiją, sakykim, į Šiluvos 
atlaidus. (vm)

tas naujas pasikėsinimas į 
popiežių, kurio vardas Jo- 
nas-Paulius Antrasis ...

Prancūzų žurnalas žinią 
papildo, kad Mgr. (monsin
joras, arkivyskupas), šven
to Sosto "bankininkas" 
Paul Marcinkus amerikie
čių leidyklą traukiąs teis
man už jo apšmeižimą. Aiš
ku, su geru pagrindu ...

Kitame numeryje Pary
žiaus žurnalas plačiai apra
šo jo bendrai su Radio- 
France Internationale pa
skelbtą konkursą siūlyti ir 
atspėti, kas bus išrinkti 
1987 metų populiariausi 
pirmieji trys laimėtojai 
(panašiai kaip Time maga
zinas pats parenka "Man of 
the year”).

Į paskelbtą įvairiose ša
lyse įvairiomis kalbomis 
konkursą su pasiūlymais ir 
spėjimais atsiliepė 30,000 
klausytojų. Iš jų tik trys 
asmenys teisingai pagal ei
lę atspėjo populiariausias 
1987 metų asmenybes: Mi
chailą Gorbačiovą, Ronaldą 
Reaganą ir Kremliaus aikš
tėje su savo lėktuvėliu nu
sileidusį jauną vokietį lakū
ną Mathias Rustą ...

Trys laimingieji, teisin
gai atspėję ir premijas ga
vę, buvo: vienas alžyrietis 
arabas, kitas iš Afrikos 
valstybės Cote d’Ivoire ir 
Bronė Balzakienė iš Lietu

vos, kaip laikraštis dar pa
tikslina — "Telšių pilietė" 
(une citoyenne de Tel- 
chai...). Nė žodžio, kad 
Lietuva būtų sovietinė, o ji 
Sovietų Sąjungos pilietė.

Bronės Balzakienės pre
mija brangiausia iš visų: 
ji laimėjo vienos savaitės 
turistinę kelionę į Paryžių. 
Sėkmės! —br.

SHEET
METAL 

LAYOUT
Day Shift

Minimum of 5 years experience 
making detailed sheet metai 
layouts of various sizes 
and intricate shapes.

SHEET 
METAL 

FABRICATOR
Day Shift

Sėt up and operate various 
metai production machines. 
Work from drawings, diagrams.
I -3 years experience.

Good salary and generous 
company benefits.

Apply in person or 
call Regina Tracy.

201-595-4250
Intervievvs Baily
8:00 AM to 3:00 PM

MOSLER
Electronic

Systems Division
415 HAMBURG TURNPIKE 

WAYNE, N. J. 07470

Eqnal opportunity employer, m/f
(2-4)
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fos pačios privilegijos...
Spausdinamame ( 6 psl.) 

JAV LB Krašto Valdybos 
(Algimantas S. Gečys, JAV 
LB Krašto valdybos vykd. 
adm.) reagavimą į Dirvoje 
pasirodančius straipsnius / 
laiškus įvairiais LB liečian
čiais klausimais, priimant tai 
kaip išpuolius ne tik prieš 
Lietuvių Bendruomenę, bet 
ir prieš idealistus, patriotus 
veikėjus.

Dirva griežtai ir katego
riškai atmeta šį užmetimą, 
užsitarnaujantį ne tik atšau
kimo, bet ir atsiprašymo. 
Pastoviai ir ryžtingai yra sie
kiama išlaikyti aiškią, tvirtą 
ir nesvyruojančią tautinę, pa 
triotinę liniją. Yra stengia
masi informuoti, paremti, pa 
skatinti, įvertinti ir pristatyti 
visus dirbančiuosius Lietu
vos išlaisvinimo ir lietuvy- 
bės išlaikymo darbą.

Lygiai taip pat griežtai 
yra atsisakoma tapti tiktai 
kurios nors vienos grupės ru
poru, paneigiant kitų įnašą, 
pastangas, ar darbo rezulta
tus. Ir, remiantis skaitytojų 
pasisakymais, jaučiame at
lieką labai pozityviai ver
tintiną darbą esamose sąly
gose.

Lietuvių Bendruomenė tu
ri mažiausią pagrindą skųs
tis Dirvos prielankumu. Jos 
atlikti ir atliekami darbai, 
kaip ir jai dirbą bei vadovau
jantieji, rado ir randa pridera
mą vietą Dirvos puslapiuose. 
Ir Lietuvių Bendruomenei 
yra suteikiamos tos pačios 
privilegijos, kaip ir kiekvie
nai kitai institucijai / organi
zacijai, dirbančiai apsaugo
jimui lietuviškųjų interesų. 
Gal net daugiau, nes (teore
tiškai) savo struktūroje tai 
turėtų būti tautinis, laisvos 
Lietuvos siekio užmojis / in
stitucija, laisva nuo partinių 
ar kitų grupinių įtakų. Kartu, 
tačiau, tai nėra automatiška 
garantija 'neliestinumo', ar 
'neklaidingumo'.

Kitus įpareigojąs veiklos 
planas , pristatant jį jau po 
įvykusio fakto, nėra idealus 
darbo būdas demokratinėje 
sistemoje. Stoka komunika
cijos ir lankstumo, kaip ir 
atsižvelgimo į 'valdomųjų' 

nuomones bei pageidavimus^ 
iššaukė ne vieną krizę, re
zultate gi atsirado ir dvi Ben
druomenės. OSI klausimo ir 
’glasnost' politikos traktavi
mas įelektrizavo padėtį ir vėl 
iki atkreiptino dėmesio, kur 
kaltinimai 'noru visuomenėje 
kelti nesantaikas', vietoje aiš
kių ir laiku patiektų informa
cijų, yra tolygūs strauso gal
vos slėpimui smėlyje. Ir - 
kas liečia 'mąstančio skaity
tojo' įžvalgumą - kaip mato
te, tikrai negalima pasikliau
ti aklu sekimu! ...

Skirtinga nuomonė dar ne 
reiškia nedraugiškumo, ar - 
dar mažiau! - norą kelti ne
santaiką. Yra mūsų visos 
bendruomenės pilietinė teisė 
žinoti kur mes iš tikro pri
klausome, kas yra daroma 
mūsų vardu ir kokie yra mū
sų įsipareigojimai, pirm ne
gu tai yra padaryta. Nėra 
populiaru kelti klausimus 
nešantiems 'lietuvybės vėlia
vą', tačiau kada atsiranda 
tiek daug 'nežinomųjų', tam 
yra pribrendęs laikas. Gal bū
tų verta panagrinėti ir patį 
aklo sekimo klausimą tuo 
pačiu metu?

Skundžiantis'išpuoliais 
spaudoje' ir 'noru diskredi
tuoti', tame pačiame laiške 
LB-nė atlieka išskirtinai gerą 
darbą toje srityje. Aiškinant 
klausimą , kažkur dingsta 
’Americans for Due Process' 
institucija, jų atliekamas dar
bas ir užduotis , pasiliekant 
tik ... abejotino kreditingu
mo laiško autorės,moterėlės. 
Įdomu, kad - "LB-nės apy
linkių susirinkimų durys ir 
juose dalyvaujančių pinigi
nės daugeliu atveju buvo at
vertos R. Razgaitienės ir D. 
Kezienės rinkliavoms. Nei 
viena kita institucija joms 
neparodė tiek širdies ir 
nesulaukė tiek nepelnytų 
kandžiojimų žodžiu ir 
spaudoje."...

Atsiprašome iš anksto, jei 
stokojame informacijos, bet 
neturime tokios kuri rodytų, 
kad LB-nė būtų sukėlusi vi
suotiną vajų / rinkliavą OSI 
apkaltintųjų gynimui. Nete
ko girdėti, ligi šiol, kad LB- 
nės susirinkimų durų atviru-

Kaip tapti vienu iš savųjų
Rasa Razgaitiene

šios dienos "Dirvoje”) pa-Per praėjusius pusę me
tų, lietuvių visuomenė su
silaukė "maišytų signalų" 
iš veiksnių ryšium su OSI 
problema. Jie visi įeina į 
Lietuvių Teisėms Ginti 
Fondą — Komitetą — Ak
cijos Vienetą, kurie (kaip 
galima matyti iš jų pavadi
nimų) turėjo telkti visuo
menės lėšas OSI apkaltintų 
gynybai, vykdyti dokumen
tacijos rinkimą ir, galop, 
rūpintis akcija, kuri pa
keistų dabartinį Holtzman 
įstatymą.

Kituose pareiškimuose, 
kai kurie veiksnių vadai tei
gė, kad geriausias būdas į 
šį reikalą reaguoti yra su 
"class action suit". Tada, 
JAV LB-nė pranešė, kad jos 
"konkretus darbas" yra se
kantis: "Bendruomenė pa
galiau pasirašė kontraktą 
ir bus paruoštas veikalas 
liečiąs vokiečių okupaciją” 
(JAV LB-nės vykd. adm. 
A. Gečys PLB-nės Politinė
je Konferencijoje 1987 m. 
spalio mėn. Washingtone).

Dabar, po iškilusios kon
troversijos lietuvių visuo
menėje dėl šios istorijos ap
imties, girdime kad bus 
įjungtas ir detaliai anali
zuojamas ir sovietų okupa
cijos laikotarpis. (Iš kur tu
ri atsirasti pirminiai šalti
niai tokiai detaliai analizei 
yra nenurodyta, nei nesi
girdi, kad kas rūpintųsi su
rinkimu medžiagos iš mūsų 
lietuvių "survivors", kurie 
pergyveno bolševikmetį).

Pastebėtina ir pabrėžtina, 
kad nei gynyba, nei "class 
— action suit", nei akcija 
politinėje ar informacinėje 
arenoje nėra susilaukusi 
net dešimtadalio tokios fi
nansinės paramos kiek JAV 
LB-nės vadai dabar žada 
pakloti šios istorijos rašy
mui iš visuomenės suauko
tų pinigų.

Dr. Sužiedėlio akademe- 
nius kredencialus šios isto
rijos paruošimui turi teisę 
vertinti kiti akademikai. 
Tačiau, kažkodėl labai no
rima (žr. A. Zailskaitės 
gruodžio 19 d. vedamąjį 
"Drauge", A. Gečio laišką 

mo klausimas būtų buvęs pri
statytas tokioje plotmėje. 
Ne buvo, ligi šiol, ir prielai
dos, kad LB-nė galėtų kon
troliuoti ir jos susirinkimuo
se dalyvaujančiųjų pinigines 
bet kokioms rinkliavoms.

Šiuo metu susilaikant čia 
nuo platesnio pasisakymo, 
norime atkreipti dėmesį, kad 
ir Lietuvių Bendruomenei 
priderėtų pirmiausiai taikyti 
tuos pačius reikalavimus 
sau, kaip ir kitiems, nepa
mirštant, kad tiek lietuvio, 
tiek idealisto sąvoką nusako 
ne vien tiktai darbas LB-nės 
rėmuose. . .

(g) 

teisinti dr. Sužiedėlio var
giai pateisinamą penkerių 
mętų_darbą OSI įstaigoje^ 
Kodėl kai kurie mano/kacl 
jo darbas buvo tik istoriko, 
yra nesuprantama.

1. Prieš prasidedant Ka
zimiero Palčiausko teismui 
Floridoje, dr. Sužiedėlis tik
rino sovietų parūpintų ver- 
tėjų vertimų tikslumą tose 
depozicijose, kurios buvo 
imtos Lietuvoj. Suradęs kai 
kur net ištisai praleistus 
sakinius ir klaidas, kurios 
pakeitFTiuHijimų pačią es
mę, jis apie tai pranešė sa
vo bosams. Tačiau, OSI, 
prasižengdama prieš visas 
teisinės profesijos etikos 
normas, šio fakto neprane
šė nei teisėjui, nei gynybai. 
(Juozo Kungio byloje, Dai
vos Kezienės be jokio atly
ginimo paruošta vertimų 
klaidų analizė buvo priimta 
teismo kaip svari). Dr. Su
žiedėlio turima informacija, 
iškelta į viešumą tuo laiku, 
būtų padėjusi K. Palčiaus
ko gynybai. Nemanyčiau, 
kačTtyla šiame atvejyje pa
sitarnavo tiesai. O Wa- 
shingtonas, vis dėlto, pa- 
skutiniomis žiniomis, dar 
nėra okupuotas miestas ir 
kiekvienas gali laisvai sprę
sti ką jam sąžinė leis tole
ruoti ir ką ne.

2. Savo tuometiniui bo
sui Eli Rosenbaum, dr. Su
žiedėlis suteikė žinias ir 
apie mane pačią. Jo pateik
tų žinių kokybė buvo aukš
tai vertinama p. Rosen
baum (dabartinio World 
Jewish Congress teisinio pa
tarėjo). Tos informacijos 
neturėjo nieko bendro su 
istorija. Jos buvo apie ma- 
ne, mano šeimą ir Ameri- 
cans for Due Process. Dr. 
Sužiedėlis suteikė OSI mano 
gyvenamąjį adresą, amžių, 
telefoną ir dar parūpino 
jiems kopiją vieno mano 
laiško, kurį buvo atspaus
dinęs Washington Post 
dienraštis. Dr. Sužiedėlio 
greitos informacijos dėka, 
OSI man įteikė subpggna ir 
reikalavo, kad aš jų įstai
gai viską atskleisčiau ką aš 
buvau kalbėjusi su savo pa
tėviu, dail. Jurgiu Juodžiu, 
apie OSI iškeltą bylą prieš 
jį. Tiktai dėka stiprios ir 
efektyvios gynybos takti
kos, OSI buvo priversti at
siimti savo subpoeną.

3. Grįžęs iš vienos kelio
nės į Chicagą, jis savo bo
sams apibudina susitikimą 
su vienu lietuviu, turinčiu 
daug istorinės medžiagos, 
ir aiškino jiems apie to as
mens santykius ,su Ameri- 
cans for Due Process.

4. Kai 1985-tais metais 
dr. Sužiedėlis buvo vertina
mas pakėlimui OSI sluoks
niuose, vienas iš jo bosų 
šiais žodžiais jį rekomenda
vo: "Vienas iš pagrindinių 

darbų, kurį istorikas turi 
sugebėti atlikti šios rūšies 
darbe yra atskirti svarbius 
dalykus nuo nereikšmingų. 
Dr. Sužiedėlis tvirtai orien
tuojasi šios įstaigos tiks
luose ir todėl gali atlikti vi
sas tyrinėjimo fazes". Tarp 
dr. Sužiedėlio pareigų buvo 
ir sekanti: "Jis yra taip pat 
atsakomingas už perteikimą 
informacijos OSI direkto
riui Near Sher apie tai kas 
rašoma Amerikos lietuvių 
spaudoje".

JAV LB-nės vadai, atro
do, rūpinasi, kad dr. Sužie
dėliui skauda širdį dėl iš
kilusių svarstybų apie jo 
tarnybą su OSI. Anot p. 
Gečio: "OSI teisman pa
trauktų asmenų bylose dr. 
Sužiedėlis nei vienu atve
ju nėra liudijęs" ir iš OSI 
išėjo protesto ženklan dėl 
Kari Linno deportacijos į 
Sovietų Sąjungą. Kadangi 
dar nei viename OSI apkal
tinto teismo metu nėra te
kę matyti mūsų veiksnių 
šulų, jie turbūt todėl neži
no kas juose vyksta.

Nors yra tiesa, kad dr. 
Sužiedėlis nėra sėdėjęs liu
dininko kėdėje (tai atlieka 
pastovus OSI istorinis eks
pertas dr. Raul Hilberg), 
jis dalyvavo Juozo Kungio 
išpilietinimo teisme. Jis ap
mokamai talkino prokuro
ram Joseph Lynch ir Jo vi 
Tenev. Anoj pusėj teismo 
salės sėdėjo kun. Kazimie
ras Pugevičius, a. a. Vytau
tas Vaitekūnas, Daiva Ke- 
zienė, aš pati ir dar pora 
geraširdžių vietinių lietu
vių. Darėm viską ką galė
jom, be užmokesčio, be lė
šų, be profesionalias pagal
bos, per ilgas dienas ir nak
tis, padėti gynybai. Kas 
talkino mums istorijos sri
tyje? Dr. Algirdas Buidrec- 
kis, dr. Viktoras Stankus ir 
p. Rudienė prisidėjo. Bet 
svariausia pagalba atėjo iš 
bulgaro Alex Alęxiev.

Tuo metu buvo labai 
skaudu žinoti, kad, kai bu
vo desperatiškai reikalinga 
istorinė pagalba, jos nesu
silaukėme iš to "vieno iš sa
vųjų", kuris buvo pasirin
kęs sėdėti kitoj pusėj nuo 
mūsų teismo salėj. Jis, taip 
kaip ir mes, girdėjo dr. Hil- 
bergą vadinant partizanus 
butaliais žydų žudikais ir 
konstatuojant, kad gyny
bos teigimai dėl lietuvių 
tautos sukilimo 1941 metais 
buvo "absurdas". Įdomu 
kokiais principais tuo metu 
buvo vadovautasi?

Kai Floridos teismo 
sprendime K. Palčiausko 
byloje buvo rašoma, kad 
naciai įsteigė Kaune getą 
apsaugoti žydus nuo toli
mesnio lietuvių smurto, ne
sigirdėjo anei "bumpt” iš 
to tariamo "vieno iš savų
jų”.

(Nukelta į 4 psl.)
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Kaip tapti vienu iš savųjų...
(Atkelta iš 3 psl.)

Kai Linno bylos apklau
sose OSI pareiškė, kad Es
tija nebeegzistuoja ir per 
visus penkis dr. Sužiedėlio 
tarnybos metus pakartoti
nai kovojo už Linno išveži
mą į Sovietų Sąjungą, nesi
girdėjo istoriko protesto. 
Kad ir Linnas būtų išvažia
vęs į Centralinės Amerikos 
kraštą, tas nepakeistų fak
to, kad OSI reikalavo jį 
siųsti į Sovietų Sąjungą. 
Pats reikalavimas yra ne
priimtinas. Nereikia laukti 
kol jis taps realybe prieš 
pradedant protestuoti.

Tik po to, kai jau p. Lin
nas buvo sovietų rankose, 
dr. Sužiedėlis parašė savo 
trumpą a t s i statydinimo 
pranešimą ir tyliai jį įteikė 
savo bosui Neal Sher. Ne
žinia ar jo buvę OSI kole
gos dalinosi jo skausmu ir 
principiniais įsitikinimais 
kartu su juo, kai jam iš
kėlė atsisveikinimo baliu
ką.

Nemanau, kad labai tin
ka JAV LB-nei šį atsistaty
dinimą kelti į herojiško žy
gio proporcijas. Lyg šiol, 
tbks liaupsinimas neužsitar
nautas. Tai nereiškia, kad 
ateityje reikalai nepasikeis. 
Tikėkimės, kad taip ir bus. 
Turėkime vilčių, kad dr. Su
žiedėlis nepagailės savo su
kauptomis žiniomis pasida
linti su gynyba, ateis liu
dyti savo apkaltintiem tau
tiečiam padėti ir prisidės 
prie tiesos iškėlimo į vie
šumą. Tuomet nebus abe
jonių, kad jis yra tapęs 
"vienas iš savųjų”. Bet iki 
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to laiko, sveikas skeptišku
mas nėra blogas dalykas.

Americans for Due Pro
cess neprotestuoja prieš 
antro pasaulinio karo laiko
tarpio istorijos leidimą. 
Anaiptol, tai yra reikalin
gas dalykas. Tačiau, kai jau 
Liudo Kairio ir Kazimiero 
Palčiausko neužilgo laukia 
deportacijos į Sovietų Są
jungą ir penki kiti lietuviai 
laukia teismų, man regis, 
kad šitoks klausimas pra
šosi pasvarstymo: Kokie 
yra mūsų veiksnių vadų 
prioritetai?

Nėra abejones, kad eili
niam lietuviui OSI reikalas 
yra svarbus, jautrus ir 
opus. LB-nės apylinkės, 
apygardos, Alto skyriai, 
klubai ir organizacijos ir 
pavieniai lietuviai yra pa
rodę tikrą nuoširdumą šiam 
reikalui. Yra apgailėtina, 
kad veiksnių vadai, OSI 
krizės apsupti, neranda sau 
kelrodžio. Bendruomenei su 
mažąja ”b”, jis yra aiškus.

Skaitykit ir platinkit
D I R V 4

Train to be a
TRAVEL AGENT 

TOUR GUIDE 
AIRLINE RESERVATIONIST
Start locally, full time/part time. 
Train on live airline computers. 
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ing. Financial aid available. Na
tional Hdqtrs. Lighthouse Pt. 
FL.

A.C.T. TRAVEL SCHOOL
1-800-327-7728

Accredited Member N H.S.C.

Jurgiui Janušaičiui 1985 m. lankantis Lietuvoje, brolis An
tanas Vilniaus aerodrome taria paskutinį sudiev ...

JIS KARSTAI MYLĖJO SAVO GIMTINĘ
Jurgis Janušaitis, gyve

nantis Floridoje ir Pranutė 
Ivanauskienė, gyv. Chica
goje, gavo liūdną žinią, kad 
okup. Lietuvoje, Radviliš
kyje, sausio mėn. 13 d. mi
rė jų mylimas brolis a. a. 
Antanas Janušauskas.

Velionis buvo gimęs Džiu- 
gonių kaime, Šeduvos vals
čiuje, Panevėžio apskr. Tė
veliams, epideminėm ligom 
siaučiant, per Pirmąjį pa
saulinį karą mirus, Janu
šauskų 8 vaikų šeima liko 
našlaičiais. Vyriausias šei
moje buvo 18 metų, o jau
niausias vos trijų metukų, 
šeimoje augo 5 broliai ir 
trys sesutės. Tėveliams mi
rus brolis Petras, 18 metų 
ėjo tėvo, o sesutė Pranutė 
16 metų — motinos parei
gas. Antanukas tada buvo 
10 metukų. Bet ši našlaičių 
šeima buvo nuostabi — vy
resnieji rūpinosi duonos 
kąsniu, tvarkė ūkelį, augi
no mažesniuosius, gražiai 
ir pavyzdingai, iki visi už
augo, sukūrė šeimas, išsi
mokė, sugyveno.

Antanas pasidalino su 
broliu Petru ūkį ir ant savo 
žemelės pastatė gražius tro
besius, vedė Anelę Kava
liauskaitę, sukūrė gražią 
šeimą, susilaukė trijų duk
relių ir vieno sūnaus. Visi 
vaikai augo jau po Antrojo 
pasaulinio karo. Rūpestingi 
tėvai savo vaikus išleido į 
mokslus, užtikrino gražes
nį gyvenimą, patys sunkiai 
dirbdami, kartais atsisaky
dami skanesnio kąsnio.

Sunkiai pergyveno karo 
ir okupacijų audras. Bet a. 
a. Antanas buvo didelis pa
triotas, nuostabiai mylėjo 
gimtuosius namus, savo 
gražią sodybą, kurioje pra
bėgo jo ir šeimos patys gra
žiausi gyvenimo metai

Kada dalis Lietuvos ūki- 
ninnkų, antrą kartą raudo- 
ninkų, antrą kartą raudo- 
tuvą, traukėsi į Vakarus, 
a. a. Antanas tarė savo jau
nutei šeimai: Nepaliksiu 
gimtosios žemelės, čia ma
no prakaitu ji aplaistyta, 
čia mano šeimos duona, čia 

mano svajonės ir gyveni
mas. čia gimiau, čia ir mir
siu ... šiuos žodžius ir da
bar prisimena jo šeima. Tai 
šventas tėvynę mylėjusio 
testamentas vaikams.

Pasiliko savoje sodyboje, 
tik, žinoma nebeilgam. Nau
jos santvarkos paliepimu 
buvo nusavintos visų ūki
ninkų žemės, gyvuliai, visi 
suvaryti į kolūkius. Tada a. 
a. Antanas rašė — Neteko
me žemės, gyvulių ir dalies 
gyvenimo. Tik lopelis gim

A. A.

ANTANUI JANUŠAIČIUI

negrįžtamai iškeliavus, brolio JURGIO, mū

sų Sąjungos kontrolės komisijos nario, ir vi

sos JANUŠAIČIŲ šeimos skausmu dalinasi.

Amerikos Lietuvių
Tautinės Sąjungos

Valdyba

Nuoširdžiam tautiečiui Suvalkų trikam

py išauginusiam gražią lietuvišką šeimą

VIKTORUI JANKAUSKUI

mirus, jo dukrą SALOMĖJĄ ŠUKIENĘ, jos 

vyrą KĘSTUTĮ ir visus artimuosius nuo

širdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

tosios žemelės teliko po ko
jomis ir tas mano išaugin
tas sodas. Skaudu į visa tai 
žiūrint...

O dar vėliau buvo iškel
dinta šeima ir iš sklypelio, 
apmokant už sodybą. Tada 
velionis vėl rašė: Buldoze
riai sugriovė mano ranko
mis ir prakaitu statytus na
mus. Sugriovė ir visą gyve
nimą ...

Įsikūrė Radviliškyje, sa
vuose nameliuose. Bet ilge
sys gimtojo sodžiaus liko 
nemarus. Dažnai pravažiuo
davo tuo keleliu ir pravirk
davo, žvelgdamas į sugriau
tus namus, į sugriautą gy
venimą.

Tokių sava ją žemelę my
lėjusių Lietuvoje šimtai 
tūkstančių, o vienas iš jų 
a. a. Antanas.

Jis liūdinčius paliko sa
vo mylimą žmonelę Anelę, 
tris dukras, sūnų, brolius 
Petrą Lietuvoje, Jurgį Ja- 
nušaitį Amerikoje, sesutes: 
Pranutę Amerikoje, Onutę 
ir Paulytę Lietuvoje, jų šei
mas ir daug artimųjų gimi
nių.

A. a. Antanas yra tik vie
nas iš šviesiųjų ūkininkų, 
kurie ir dabar saugo mūsų 
tautos gyvybės ugnį savoje, 
gimtoje žemelėje.

Amžiną poilsį tesuteikia 
Viešpats ir ištikimam tėvy
nės sūnui Antanui gimtoje 
žemelėje.

(k)

Vytautas ir Janina 
Januskiai
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KŪRYBA IR MOKSLAS!
Naująją VILTĮ 

pasklaidžius
Antanas Juodvalkis

Politikos ir kultūros žur
nalo Naujosios Vilties 1987 
metu laida Nr. 20, sausio 
pradžioje pasiekė prenume
ratorius ir skaitytojus. Tai 
stambus 180 psl. leidinys, 
redaguotas redakcinės ko
legijos, kurios pirmininku 
ir šios laidos vyr. redakto
rium yra Vytautas Abrai- 
tis, šiuo metu gyvenąs Palm 
Coast, Floridoje.

Vytautas Abraitis, "Nau
josios Vilties’’ redaktoriaus 
pareigas perėmė iš staiga 
mirusio ilgamečio redakto
riaus Alekso Laikūno, spė
jusio suredaguoti ir spaus
tuvei atiduoti 1986 metų N. 
Vilties 19-tą numerį. Lei
dėjų pakviestas naujasis re
daktorius V. Abraitis su
darė redakcinę kolegiją, 
įtraukdamas naujus žmones 
ir praplėsdamas sudėtį, šio 
N. Vilties numerio redak
cinę kolegiją sudarė: vyr. 
redaktorius Vytautas Ab
raitis, nariai — istorikas 
dr. Algirdas Budreckis, dr. 
Antanas Butkus ir poetas 
Stasys Santvaras. Visi ži
nomi spaudos bendradar
biai, visuomenės veikėjai, 
kultūrininkai ar net politi
kai. Jų įnašas į išeivijos lie
tuvių veiklą ir gyvenimą 
yra žymus. Padėka priklau
so leidėjams LST Korp! 
Neo-Lithuania ir Amerikos 
lietuvių tautinės s-gos val
dyboms. Bet kiek žinoma, 
daugiausia pastangų ir rū
pesčio įdėjo pirmojo N. Vil
ties numerio mecenatas ir 
ALT S-gos pirmininkas dr. 
Leonas Kriaučeliūnas, su
radęs Floridoj bepoilsiau- 
jantį Vytautą Abraitį ir 
prikalbinęs, šį nelengvą ir 
nedėkingą darbą, prisiimti. 
Atrodo, kad įdėtos pastan
gos buvo labai sėkmingos ir 
sulaukėme jų darbų kūrinį 
— ”Naujosios Vilties” 20- 
tąjį numerį. Padėka ir lei
dėjams, ir redaktoriams ir 
bendradarbiams.

Dabar žvilgterėkime kas 
ir apie ką naujoje laidoje 
yra rašoma. Pradedama re
dakcijos žodžiu bendradar
biams, skaitytojams ir rė
mėjams. Čia per porą pus
lapių vyr. redaktorius V. 
Abraitis aiškina susidariu
sią padėtį, kreipiasi į jau
nimą kviesdamas rašyti ir 
savo nuomones skelbti, o ra
šantiems dėkoja už bendra
darbiavimą. Kviečia lietu
vius domėtis skelbiamomis 
mintimis, žurnalą skaityti 
ir didinti prenumeratorių 
skaičių.

Perspausdinta rašytojo 
Romualdo Spalio-Giedraičio 

parašyta apybraižą, minint 
prel. Jono Mačiulio-Mairo
nio 100 metų gimimo su
kaktį. Tuo metu ok. Lietu
vos viešpačiai dar bijojo iš
tarti Maironio vardą ir no
rėjo ištrinti iš žmonių at
minties. Išeivijoje neįpras
ta minėti mirusiųjų gimta
dienius, bet stengiamasi pa
minėti mirties jubiliejus, 
kai tuo tarpu okupuotame 
krašte minimos abi sukak
tys. Praėjusiais metais la
bai plačiai nuskambėjo 
Kaune paminėta Maironio 
125 metų gimimo sukaktis, 
kai išeivijoje ji liko užmirš
ta, tik kai kada užsimenant 
kitų renginių metu. Jokia 
akademija išeivijoje nebuvo 
skirta tautos dainiui Mairo
niui prisiminti.

Spausdinamame dešim
ties psl. (3-12) straipsnyje, 
R. Spalis aptaria Maironio 
laikų epochą, jo kūrybą ir 
įtaką tolimesnei lietuvių 
poezijos raidai. Duodama 
pora eilėraščių ir jo kūry
bos pavyzdžių.

cMujoji j Viltis Įl
l’OI 111KOS IK KL11LKOS ŽLHNAIAS

NR.20 I9K7

CIlil'AĮJO

Rašytojas Vytautas Alan
tas duoda ištrauką iš savo 
eiliuotos poemos šventaras 
(apie Katedrą), čia būdin
ga V. Alantu! kūryba, iške
liami tikėjimo, grožio, mei
lės ir aistros junginiai 
(13-21).

Daugelio literatūrinių 
premijų laimėtojas, rašyto
jas Jurgis Gliaudą, spaus
dina premijuotą novelę La
birinte. čia vaizduojamas 
žydų likimas ir išgelbėto 
Chaimo kerštas nežino
miems gelbėtojams. Aktua
li tema ir šių dienų žydų-lie- 
tuvių santykiams (22-29).

Humoristas poetas Anta
nas Gustaitis pateikia tre
jetą savo būdingų eilėraš
čių (30-31), o poetas Sta
sys Santvaras meta platų 
žvilgsnį apie kompozito
riaus Stasio Šimkaus gyve
nimo laikotarpį ir darbus,

Žurnalo "Naujoji Viltis” redakcinė kolegija. Sėdi iš kairės: poetas Stasys Santvaras, vyr. 
redaktorius Vytautas Abraitis. Stovi dr. Antanas Butkus ir dr. Algirdas Budreckis.

minint 100-jį gimtadienį. 
Poetas Stasys Santvaras 
gerai pažinojo savo bendra
vardį Stasį Šimkų ir savo 
kalboje atskleidė nežinomų 
bet reikšmingų detalių iš 
ano meto lietuvių teatrinio 
gyvenimo. Stasys Santva
ras parašė libretą, pagal ku
rį komp. Stasys Šimkus su
kūrė operą PAGIRĖNAI 
(32-43).

Mūsų gen. konsulas, New 
Yorke, Anicetas Simutis ra
šo apie litvomaniją, sepa
ratizmą ir marinamos tau
tos atbudimą. Tai istorinis 
žvilgsnis apie karaliaus 
Mindaugo krikštą 1251 m., 
Jogailos Kriavos aktą 1385 
m., reformaciją, Mažvydo 
katekizmą 1547 m., užmirš
tą vyskupą Merkelį Gied
raitį 1599 m., Vilniaus uni
versitetą be lietuvių kalbos, 
prof. Mykolą Roemerį, mar
šalą Juozą Pilsudskį ir Že
ligovski jadą (44-51).

Stepas Varanka sieloja
si Lietuvos krikštais — 
Mindaugo — 1251 m., Jo
gailos — 1387 m. ir Vilniaus 
vyskupų nuopelnais. Apta
ria ir šiandieninę Vilniaus 
vyskupijos padėtį bei lietu
vių nusistatymą (52-61).

Mielas kolega Jurgis Ja- 
nušaitis plačiai aprašo Lie
tuvos krikšto jubiliejaus 
minėjimą Romoje. Sumini 
iškilmes Romoje pradėtas' 
1987. VI. 26 d. ir baigia pa
dėkos mišiomis VI. 30 d. 
Marijos Maggiore baziliko
je. Pamini ir istorikų sim
poziumą, kuriame dalyve 
vo 4 lietuviai, 4 lenkai, 3 
vokiečiai ir 1 švedas (62- 
71).

Istorikas dr. Algirdas 
Budreckis rašo apie Sūdu
vių genties kovas su kry

žiuočių ordinu, ši istorinė 
studija apima Sūduvos 
kraštą, karus prieš ordiną, 
karo vadą Skomantą ir kt. 
(72-87).

VLIKo valdybos pirm, 
dr. Kazys Bobelis atsako į 
klausimus dėl VLIKo-PLB 
santykių (88-92).

Dr. Bronius Nemickas 
įvade aiškina apie archy
vuose surastus Antano Va
liukėno pranešimus 1943 
m., perduotus užsienio vals
tybių atstovybėms. Ketvir
tame pranešime rašoma 
apie lietuvių legijoną, vo
kiečių mobilizacijos pastan
gas, lietuvių visuomenės 
reakciją, vokiečių civilinės 
administracijos dilemą, mo
bilizacijos nesėkmės pada
rinius, bandymą susitarti 
ir lietuvių konferenciją. Tai 
platus ano meto Lietuvos 
padėties ir gyventojų nuo
taikų tikrovinė apžvalga. 
Vyresnieji dar prisimena
me aną padėtį, o jaunesnie
siems patartina pasiskaity
ti ir įsijausti į karo pabai
gos nuotaikas (93-124).

Naujų knygų apžvalgoje 
AMB supažindina su Pra
no Čepėno Naujųjų laikų 
Lietuvos istorijos antru to
mu, apimančiu trumpą 
1914-1922 metų laikotarpį. 
Rašantysis teigiamai verti
na šį tomą ir pataria kiek
vienam šviesuoliui jį įsigy
ti. Veikalą išleido dr. Kazio 
Griniaus fondas, 1986 m. 
Chicagoje.

Vytautas Abraitis verti
na Juozo Keliuočio atsimi
nimus "Dangus nusidažo 
raudonai", išleistus 1987 m. 
Chicagoje. čia recenzentas 
iškelia daugelį netikslių pa
sisakymų ir lygina su mū
sų moterų parašytais pana

šaus pobūdžio atsiminimais, 
kurie vaizdžiai parodė so
vietinių gulagų įnamių gy
venimą ir administracijos 
elgesį. V. Abraitis 133 psl. 
rašo: "Perskaičius J. Ke
liuočio knygą, susidaro ne
jaukus įspūdis, jog čia kal
ba iškankinta ir sulaužyta 
asmenybė, Kaip jau minėta, 
jo atsiminimuose pilna ne
nuoseklumų ir prieštaravi
mų sau pačiam". Paskaity
kime ir patys vertinkime.

Tas pats AMB aptaria 
Juozo Audėno knygą — Lie
tuvos valstiečiai liaudinin
kai, išleistą 1986 m. Brook
lyne. Rašantysis pataria su
sipažinti su liaudininkų isto 
torija, nors ir yra joje trū
kumų (125-137).

Spaudos ir gyvenimo sky
riuje St. S. rašo apie gyvų
jų kultūrininkų, rašytojų, 
žurnalistų, visuomenininkų 
sukaktis, o A. Vytis — apie 
etniškumą ir tautybę. AMB 
nagrinėja išeivijos jauno
sios kartos sąmonę, pagal 
dr. K. Trimako įvykdytą ap
klausinėjimą (138-144).

Apie lietuviškąją veiklą 
surinko A. Juodvalkis ir pa
rodė išeivijos lietuvių gy
vastingumą (145-152).

Išskirtino dėmesio vertę 
Vasario 16-sios minėjimą, 
rašo V. Abraitis, o Ameri
kos lietuvių tautinės s-gos 
bruožus (mv). Apie Korp! 
Neo-Lithuania genezę rašo 
Juozas Jurevičius, (mv) su
pažindina su ALT S-gos 
garbės nariu Jonu Jurkūnu 
(153-163).

Skyriuje — Pagarba įni
rusiems — Mečys Valiukė
nas prisimena Sibiro kan
kinį Domą Cesevičių (1902. 
XI. 12 — 1986. III. 14), o

(Nukelta į 6 psl.)
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■ laiškai Dirvai
KODĖL PUOLAMI SAVIEJI?

Dirvos 1987 m. gruo
džio 3 d. laidoje buvo iš
spausdintas Americans for 
Due Process (ADP) Tarybos 
narių Rasos Razgaitienės ir 
Daivos Kezienės atviras laiš
kas JAV-bių LB-nės Tarybos 
nariams. Laiške pasisakyta 
prieš mokslinės stipendijos 
skyrimą dr. Sauliui Sužiedė
liui už parašymą studijos, lie
čiančios II-jo Pasaulinio karo 
laikotarpį Lietuvoje. Laiške 
taip pat kelta LB-nei visa eilė 
klausimų, kurių nedraugiškas 
tonas ir noras visuomenėje 
kelti nesantaiką, nepelno at
skirų atsakymų.

Pradžioje JAV LB Kraš
to valdyba manė visiškai ne
reaguoti į klaidingais faktais 
pagrįstą laišką. Galvota, kad 
mąstąs skaitytojas įžiūrės de
magogiją. Deja, apsirikta. 
OSI problemos jautrumas kai

NAUJĄJĄ VILTĮ 
PASKLAIDŽIUS...

(Atkelta iš 5 psl.) 
Vytautas Kasniūnas — bu
vusį N. Vilties redaktorių 
Aleksą Laikūną (1912. V. 
24 — 1986. XI. 22). Trum
pai paminimi ir kiti miru
sieji (163-173).

Atspausti ir Naujosios 
Vilties rėmėjai.

Naujosios Vilties 20-sis 
numeris ir išorinė išvaizda 
yra naujas ir patrauklus. 
Tai naujosios redakcijos ir 
dailininko Juliaus špakevi- 
čiaus darbo vaisius. Viršelį 
puošia puiki dail. Prano La
pės grafika — Maironis.

Apskritai, Naujosios Vil
ties 20-tas numeris daro ge
rą įspūdį, paliesta daug te
mų, gražus būrys bendra
darbių, tik politikuojantie
ji mūsų tautiečiai pasiges 
platesnės dabartinės politi
kos apžvalgos. Spauda švari 
ir aiški, bet neišvengta ko
rektūros klaidų. Dar besi
domintieji išeivijos lietuvių 
visuomenine ir kultūrine 
veikla, šiame leidinyje at
ras naujo ir įdomaus.

Naujoji Viltis. Nr. 20. 
Leidžia LST Korp! Neo-Li
thuania ir Amerikos Lie
tuvių Tautinė Sąjunga, re
daktorius Vytautas Abrai
tis, redakcinė kolegija — 
dr. Algirdas Budreckis, dr. 
Antanas Butkus ii’ Stasys 
Santvaras, technikinis re
daktorius Vytautas Ged
gaudas. Viršelis ir vinjetės 
dail. Juliaus špakevičiaus. 
Tekstą rinko ir spaudai 
paruošė VILTIS Clevelan
de. Spaudė M. Morkū
no spaustuvė Chicagoje. 
Kaina 5 dol. Administrato
rius Bronius Kasakaitis, 
77150 So. Spaulding Avė., 
Chicago, III. 60629, telef. 
312-778-7707. 

kuriuose asmenyse sukėlė 
abejones dėl LB-nės padary
to sprendimo. Tenka tad pa
teikti faktus, juos palydint 
keliais papildomais komenta
rais.

1. Sutartis su dr. S. Su
žiedėliu liečia mokslinės stu
dijos parašymą apie įvykius 
Lietuvoje II-jo Pasaulinio ka
ro metu. Studijos apimtis: 
350-500 puslapių. Studija do 
kumentuojama pirminiais šal
tiniais ir ją rašąs privalo lai
kytis Vakarų akademinėse 
institucijose praktikuojamų 
mokslinio darbo taisyklių. 
Pagal sutartyje įrašytą darbo 
planą, autorius trumpai ap
žvelgs 1918-1939 metų lai
kotarpį ir detaliai analizuos
1940- 1941 sovietinę ir 1941- 
1944 nacių Vokietijos okupa
cijas. Veikalas nebus baigia
mas vokiečių karinių pajėgų 
pasitraukimu iš Lietuvos teri
torijos 1944 metais. Bus pa
liestas tremtinių bėgimas į va
karus ir ginkluoto antisovie- 
tinio pogrindžio kūrimasis 
Lietuvoje. Atviro laiško tei
gimas, kad studija apims tik
1941- 1944 metų laikotarpį, 
yra laiško autorių fantazijos 
kūrinys.

2. Laiško autorės klaidi
na skaitytojus teigimu, kad 
dr. Sužiedėliui yra skiriama 
$60,000 suma. Pagal sutartį, 
studijos paruošimo kaina yra 
$46,000. Dr. Sužiedėliui ski
riama tiesioginė stipendija 
yra $37,500. Ši suma yra už 
21 mėnesį pilnalaikio darbo, 
apimančio dokumentacijos 
ieškojimą archyvuose, studi
jos parašymą bei paruošimą 
spausdinimui, skaitymą pa
skaitų keliuose moksliniuose 
seminaruose bei akademinė
se institucijose ir straipsnių 
paskelbimą amerikiečių 
mokslinėje spaudoje. Paver
tus $37,500 sumą į metinį at
lyginimą, dr. Sužiedėliui bus 
mokama $20,000 į metus. 
Šiais laikais tai prilygsta vidų 
tiniai atlyginamos sekretorės 
metinei algai.

3. Minėtą laikotarpį Lie
tuvoje apžvelgiančių rimtų 
mokslinių studijų svetimomis 
kalbomis kaip ir neturime. 
Šį trūkumą senai jautė LB-nė, 
Lietuvių Fondas, Lituanisti
kos Tyrimo ir Studijų Cent
ras, AABS ir kt. Išleistų vei
kalų ir to laikotarpio moksli
nių ekspertų trūkumu ne vie
nu atveju skundėsi OSI teis
man patrauktų asmenų gynė
jai. Studijos reikalingumą 
pripažįsta ir atviro laiško au
torės. Prieš trejus metus 
PLB-nės pastangos ta pačia 
tema paruošti veikalą, kurį su 
darytų mokslininkų kolekty - 
vo straipsniai specifinėmis 
temomis, sukiužo, neatsira
dus reikiamam skaičiui isto
rikų, sutinkančių bendra

darbiauti. Iš 14 istorikų, į ku 
riuos buvo kreiptasi, didesnė 
dauguma atsisakė bendradar
biauti dėl mūsų visuomenėje 
esamų neigiamų nusiteikimų, 
trukdančių konstruktyvų to 
laikotarpio akademinį tyrinė
jimą.

4. Dr. Sužiedėlis studiją 
rašyti buvo pakviestas pasita
rus su keliais iškiliais mūsų 
istorikais (prof. V. Vardžiu 
ir kt.), Lietuvių Fondo parei
gūnais, PLB Fondo pirminin
ku, Lituanistikos Tyrimo ir 
Studijų Centro vadovais, ir 
kt. Prieš pasirašant sutartį, 
dr. Sužiedėlis buvo atvykęs į 
Čikagą, kur susitiko su kai 
kurių minėtų institucijų at
stovais ir pristatė studijos tu
rinį. JAV LB XI-sios Tary
bos trečioji sesija, įvykusi 
1987 m. lapkričio 13-15 d.d. 
St. Petersburge, pritarė Kraš
to valdybos pasirašytai sutar
čiai ir kreipėsi į Lietuvių Fon 
dą su prašymu studijos išlei
dimą paremti. Būtina paste
bėti, kad nutarimas buvo pri
imtas po to, kai kiekvienas 
Tarybos narys susipažino su 
jam įteiktu R. Razgaitienės ir 
D. Kezienės. laišku.

5. JAV LB Krašto val
dyba kreipėsi į prof. Br. Vaš
kelį su prašymu, kad prie 
Illinois universiteto veikianti 
Lituanistikos katedros insti
tucija iš akademinės pusės 
studijos rašymą prižiūrėtų. 
Prof. Vaškelio žodinis sutiki
mas yra gautas ir jis rūpinasi 
patariamosios istorikų komi
sijos sudarymu. Komisija 
seks studijos rašymo eiga ir 
dr. Sužiedėliui talkins patari
mais, konstruktyvia kritika ir 
mokslinių šaltinių vertinimu. 
Lituanistikos Tyrimo ir Stu
dijų Centro valdybos pirm, 
dr. J. Račkauskas yra pažadė
jęs bendradarbiavimą. Isto
rikų patariamosios komisijos 
sąstatas bus paskelbtas spau
doje.

6. R. Razgaitienės ir D. 
Kezienės laiške keliais atve
jais akcentuojama, kad dr. Su
žiedėlio tarnauta OSI įstaigo
je. Būtina pastebėti, kad dr. 
Sužiedėlis ten dirbo kaip is
torikas tyrinėtojas ir buvo 
vienas iš apie 50 OSI įstaigo
je tarnavusių asmenų. OSI 
jam mokėta alga - virš 
$40,000 į metus. OSI teis
man patrauktų asmenų bylo
se dr. Sužiedėlis nei vienu 
atveju nėra liudijęs. Iš OSI 
dr. Sužiedėlis pasitraukė pro
testo ženklan, kai paaiškėjo 
OSI vadovų nusistatymas ne
leisti estui Kari Linnas išvyk
ti į vieną iš jį sutinkančių pri 
imti Centrinės Amerikos kraš 
tų, o priverstinai deportuoti į 
Sov. Sąjungą. Dr. Sužiedė
liui turi būti skaudus autorių 
laiške keliamas klausimas: 
"Kokia pamoka liks dabar 
bręstančiam jaunimui, kai pa 
matys, kad institucijos kaip 
JAV LB-nė ir Lietuvių Fon
as kloja dideles sumas pinigų 
buvusiam apmokamam OSI 

tarnautojui...". Neturime jo
kių įrodymų, kad dr. Sužie
dėlis būtų nusikaltęs tiesai ar 
pažeidęs tautinį solidarumą. 
Jei jis ten nebūtų tarnavęs, 
neabejojame, kad OSI būtų 
suradus lietuvių kalbą mo
kantį istoriką Artimuose Ry
tuose ir įsodinę į savo įstaigą 
Washingtone. Esame nuo
monės, kad išleistame vei
kale fakto nurodymas, kad 
autorius dirbo OSI įstaigoje, 
prisidės prie didesnio patiki
mumo.

7. Tenka griežtai pasisa
kyti prieš laiško autorių ban
dymą spaudoje diskredituoti 
dr. Sužiedėlį, jam primetant 
kolektyvinę kaltę (guilt by 
asociation). Toks elgesys 
yra ėjimas OSI viršininkų ir 
šio krašto spaudos pėdomis, 
kurie po teismus ir laikraščių 
skiltyse tąso mūsų žmones 
vien dėl to, kad jų karo metu 
tarnauta policijoje ar kuriam 
nors kariškame dalinyje. Iš 
dr. Sužiedėlio 27 puslapius 
užimančios paskaitos, be ry
šio trumpos iš konteksto ci
tatos išėmimas prasilenkia 
su etikos normomis.

8. ADP darbuotojos R. 
Razgaitienės išpuolis spau
doje yra ne pirmas. 1987 m. 
spalio 6 d. Draugo laidoje Jo 
nas Daugėla ("Naujas taiki
nys - veiksniai") kvestijona- 
vo R. Razgaitienės vykdomą 
veiksnių autoriteto žeminimą 
ir savosios išminties kėlimą. 
Draugo 1987 m. gruodžio 18 
d. vedamasis ("Kovose su vė 
jo malūnais") komentavo ta
me pačiame Drauge gruo
džio 9-10 dienomis išspaus
dintą pokalbį su dr. Sužiedėl
iu ("Mokslinė teorija ir OSI 
realybė") Ateities akademi
nio savaitgalio metu. Veda
mojo autorė R. Razgaitienės 
pokalbį vadina keistu, nes 
pati dalyvavusi akademinia
me savaitgalyje ir nei vienoje 
programos dalyje tokio po
kalbio negirdėjusi. Vedama
jam rašoma: "Spausdintame 
pokalbyje pasirodė tik iš kon
teksto ištrauktos dalys dr. Su
žiedėlio 32 puslapių paskai
tos, paimtos iš paskutinių aš- 
tuonių puslapių, ir tos pačios 
pristatytos ne ta tvarka, kuria 
buvo dėstoma dr. Sužiedėlio 
mintis, o ta tvarka, kuri ge

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga

Deda E., William J. Sr.,

William J. Jakubs Jr. ir

Barbara Jakubs Schmidt
Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

936 East 185tli Street, Cleveland, Ohio 44119
Tel. (216) 531-7770

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

liams pastatyti.

riau paremtų R. Razgaitienės 
tezę: kad Sužiedėlio istoriko 
darbas visiškai prašauna ko
vos su OSI tikslą, ir net jai 
kenkia. Kodėl taip istoriką 
užsipulti?".

Vedamojo autorė toliau 
dėsto: "Americans for Due 
Process paruošto 'pokalbio' 
įvade dr. Sužiedėlis apbūdini - 
mas tiktai kaip buvęs OSI tar
nautojas. Koks yra atsakingu
mas tiesai, jį taip apibūdinant, 
kai iš jo beveik 25-rius metus 
besitęsusio studijavimo bei 
darbavimosi istorijos mokslo 
srityje tik penkerius nepilnus 
metus išdirbo įstaigoje, ir 
tuos pačius ne kaip koks aklai 
visus jų įsakymus vykdąs 'tar
nautojas', kaip įvade parašyta, 
o kaip istorikas, atsakingai 
dirbąs su niekur kitur nepriei
namais šaltiniais, turįs teisę 
tuos šaltinius vertinti pagal sa
vo įsitikinimus, ką jis ir da
rė.".

9. Būtina pastebėti, kad 
JAV LB-nė ADP ir kitus OSI 
reikalu veikiančius vienetus 
remia ne vien "... tik popieri
nėm rezoliucijom", kaip atvi
ro laiško autorės teigia, bet ir 
lėšomis. LB-nės apylinkių su 
sirinkimų durys ir juose daly
vaujančių piniginės daugeliu 
atveju buvo atvertos R. Raz
gaitienės ir D. Kezienės rink
liavoms. Nei viena kita insti
tucija joms neparodė tiek šir
dies ir nesulaukė tiek nepelny
tų kandžiojimų žodžiu ir spau 
doje. Cituotam Draugo veda
majam pastatytas klausimas, 
kodėl ADP "... dabar pasine
šė vietoj sovietinį priešą puo
lę, pulti vieną iš savųjų", pra
šosi pasvarstymo.

Algimantas S. Gečys
JAV LB Krašto valdybos 

vykd. adm.

SECURITY

Due to rapid expansion 
in the greater Hartford 
area, we have an im
mediate need for quali- 
fied field supervisors, 
dispateher and securi- 
ty officers. All shifts 
available, above aver- 
age wages, uniforms 
provided, medical 
benefits and life insur- 
ance. To qualify you 
mušt be over 19 years 
of age, a high school 
graduate or GED, have 
your own telephone 
and transportation. 
Contact Ogden Securl- 
ty, 21 Šilas Deane Hlah- 
way, Wethersfield, CT 
06109. Monday-Friday, 
9 am-4 prn. (203) 522- 
87 II. EOE. (46-5)
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ATEITIES ISTORIJA RAŠOMA ŠIANDIEN

Didžiai Gerbiami Tautiečiai!

Jau 70 metų yra praėję nuo to laiko, kai Lietuva galėjo laisvai ir nepriklausomai valdyti savo kraštą ir apsaugoti savo žmonių teises. 1988-ais metais Amerikoje esame išeiviai. OSI įstaigos siautėjimas prieš mūsų tautiečius jau eina į savo devintus metus. OSI teismai kaltina individus; jie kaltina tautą. Deportacijom į Sovietų Sąjungą jau yra nuteisti Kazimieras Palčiauskas ir Liudas Kairys. Šeši kiti lietuviai kovoja teismuose prieš tokį pat likimą.Šia proga, reiškiame nuoširdžią padėką visiems mūsų rėmėjams, be kurių paramos negalėtumėme vykdyti informacinę akciją apie OSI prasižengimus prieš lietuvių teises. Visuomenės dosnumas padaro šią kovą prieš sovietų disinformaciją ir šmeižtą prieš mūsų tautą įmanomą!Nepriklausomos Lietuvos nebeturime, bet lietuvių dvasia yra gyva ir gaji. Praeities jau nebepakeisime, bet mūsų šiandienos darbai rašo lietuvių ateities istoriją ateinančiom kartom.

1982-1988

INFORMACIJA
Amerikos spaudai, 
televizijai, radijai. Etni
nėm grupėm, jaunimo 
suvažiavimam, gynybos 
advokatam. Susitikimai 
su Kongreso, Teisin
gumo Departmento ir val
džios pareigūnais. Tiksli, 
skubi informacija sutei
kiama kiekvieną dieną.

VIDEO-JUOSTELĖS 
1985 - Soviet Testimony 
In U.S. Courts 
1987 - Should Kari 
Linnas Be Put to Death?

SKELBIMAI
1984 - Is President
Reagan Aware of the 
OSI/KGB Partnership?
1986 - Open Appeal to 
President Reagan
1986 - Did Your 
Grandfather Tell the 
Whole Truth When He 
Fled to America? /Chirs- 
tian Science Monitor 
dienraštyje - du kartus/
1987 - Should Kari 
Linnas Be Deported? 
/Christian Sci. Monitor/

SEMINARAI 
Georgetovvn University 
"Quo Vadis American 
tlustice?" (1984) 
Prelegentai: Alexandra 
Shvved, adv. E. Raskaus- 
kas. Anita Bedelis, 
Eugene lwanciw, adv. 
David E. Springer, adv. I. 
Bėrzinš. žurnalistas War- 
ren Rogers, adv. Povilas 
Žumbakis, Olįerts Balo- 
dis, Anų Linnas. Katia 
Chumachenko.

Chicago Bar Association 
(1985)
Prelegentai: kun. Anta
nas Saulaitis. kun. dr. 
Juozas Prunskis, kun. Pe- 
ter Galadza, dr. Myron 
Kuropas. adv. L. Nainytė. 
adv. Thomas Kuhns, 
adv. Charles Nixon, prof. 
Vaštokas. Rasa Razgai
tienė, adv. John Grego- 
rovich. Antanas Mažeika, 
Algis Šilas, Laima Sid- 
rytė, Mykolas Drunga, 
adv. P. Žumbakis.

Boston College Law 
School (1985)
Prelegentai: kun. Valka- 
vičius, latvis detektorius 
Imants Lešinskis, adv. 
Neil Hartzell, adv. P. 
Žumbakis, adv. D. 
Springer. adv. Charles 
Trippe, adv. I. Bėrzinš, 
Eugene lwanciw, Rad 
Artukovič, prof. Romas 
Vaštokas.
American University 
(1987)
Prelegentai: Mari-Ann 

Rikken, adv. I. Bėrzinš, 
adv. J. Gregorovich, adv. 
P. Žumbakis, prof. 
Vaštokas, Rad Artukovič, 
Rasa Razgaitienė, E. 
Ivvancivv, Anų Linnas.

INFORMACINIAI 
SUSIRINKIMAI

New Yorkas, Chicaga, 
Lemontas, VVashingto- 
nas, St. Petersburgas. 
Detroitas, Baltimore, Bos
tonas, Hartfordas. Wor- 
cesteris, Elizabethas, Ju
no Beach, Miami, Water- 
buris, Clevelandas.

Norėčiau prisidėti prie Americans for Due Process darbo 
su auka:
□ $100 n$50 □ $25 □ $-------------------
Skiriu savo auką padėti Americans for Due Process:

□ informuoti Amerikos valdžią apie OSI prasižengimus
□ suteikti televizijai, radijai, spaudai žinias
□ stabdyti deportacijas į Sovietų Sąjungą

■ □ rinkti duomenis apie sovietinę okupaciją 1940-1941
□ Palieku ADP nuožiūrai

Pavardė, vardas •

Adresas

Čekius rašyti ir siųsti: Americans for Due Process 
P.O. Box 85, Woodhaven, New York, 11421.
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3001 W. 59th Str.
Chicago, III. 60629
Tel. 312 (471-3900)

LIETUVIU FONDAS /^^įffNUNMII FOMION

Santrumpos: atm. įn. — atminimo įnašas, pavardė po dvitaškio — aukoto
jas, įm. — įmokėjo, atst. — atstovauja, asm. — asmuo, suma po pavardės 
— įnašų iš viso.

1987 m. rugsėjo mėn.

1 x $10 Greičius Anthony, $10.
3 x $25 Marijošienė Kotrina atm. įn.: Urbonas Vincas, $25; 

Matulionis Vladas ir Marcelė, $245; Rakauskienė Petronėlė 
atm. įn.: Buivys Justas, $25.

4 x $50 Gudauskas dr. Gediminas atm. įn.: Tumas Laimas, 
$435; Lietuvių Padėkos Paminklo Fondas: Kšečkauskas L. ir 
M., $4,975; Morkūnas Leonas, $300; Tumas Alfonsas ir Inga, 
$450.

2 x $75 Laukaitienė Elena atm. įn.: įm. 5 asm., $520; Vana- 
gūnas Arvydas MD, $75.

17 x $100 Bačanskas Kazys ir Birutė, $400; Bakšys Jonas 
ir Petronėlė atm. įn.: Pumputienė Joana, $100; Bartoševičius 
Eugenijus atm. įn.: Bartoševičius Eugenija, $1,800; Černius 
Rimas $1,100; Girnius Saulius a., $100; Grigaliūnas R., $100; 
Gulbinskas Ilmara: Gersovitz-Grakauskas Asta, $540; Gylys 
Paulius ir Birutė, $800; Kriščiūnas Antanas ir Veronika, $600; 
Kronas Romualdas ir Baniutė, $100; Prižgintas Vacius ir šeima, 
$2,600; Prunskis Jonas ir Vanda, $1,200; Šalčiūnas Vincas ir 
Ona, $200; Vaitkus Andrius ir Marija, $1,200; Varnelis Apolina
ras ir Jadvygaa (mirus), $3,600; Venckus Adomas, $100; Vepštas 
Vytautas ir Henrietta, $100.

1 x $195 Aukštuolis Mantas Rapolas atm. įn.: Mrs Aukš
tuolis H. R. $150, Dorr-Oliver $30 ir 1 kt. asm., $195.

5 x $200 Beiga Kazys ir Sofija, $200; Bumelienė-Ivinskytė 
Janina atm. įn.: Bumelis Ignas, $400; Čižikas Balys atm. įn.: 
Čižikaitė Bronė, $1,500; Šimutis dr. Leonardas ir Zita, $200; 
Stakė Petras atm. įn.: Misiūnienė Audronė, $300.

1 x $250 Basiulis Bronius ir Petronėlė atm. įn.: Petrulis 
Vytas ir Marija $60, Petrulis Algirdas ir Gražina $50, Petrulis 
Mindaugas ir Soraya $50, Petrulienė Ona $50 ir 2 kt. asm., $350.

1 x $275 Matioška Antanas atm. įn.: Matioškienė Juzė $210, 
Rasys Juozas $50 ir 1 kt asm., $1,995.

1 x $400 Warner-Varnas Teklė ir Joseph atm. įn.: Adomai
tis Jonas, $500.

1 x $625 Adamkavičius Ignas atm. įn.: Adamkus Valdas ir 
Alma $318, Lauraitis Alex ir Vena $75, Šaulys Vacys ir Vikto
rija $57, Ošlapas Raymond ir Regina $30, Baras Stasys ir Elena 
$25, Butikas George ir Liuda $25, Paškevičius Henry ir Maria 
$25, Šulaitis Joseph ir Aldona $25, Karalis Alfred irMary $25, 
ir 1 kt. asm., $905.

1 x $750 Obolėnienė Ingeborga testamentinis palikimas, 
$29,152,03.

2 x $1,000 Brizgys Juozas ir Aldona, $1,000; X atm. įn., 
$1,000.

1 x $1,500 Klygis Mindaugas ir Aldona, $1,500.
1 x $2,400 X, $3,000.
1 x $3,700 Brencius Kazimieras testamentinis palikimas, 

$4,700.
1 x $5,500 XY, $140,000.
1 x $10,470 Stankūnaitė Teresė atm. įn.: Leščinskienė Julija 

$10,000, Adomaitis Jonas $50, Lesčinskas Francis $50, Dacys 
Juozas ir Aldona $25, Izbickas V. $25, Keturakis V. $25 ir 24 
kt. asm., $10,995.

Iš viso $31,200.00

1987 m. spalio mėn.

2 x $5 Baranauskas Edvvard, $5; Lopez Alice, $5.
10 x $10 Balčius Jonas, $10; Brakas Ramūnas, $10; Česna 

Juozas atm., $210; Klosis Walter, $10; Lokitus Peter, $10; 
Matiukas Povilas, $10; Navikas John ir Elizabeth, $10; 
Sadonienė Emilia, $10; Sved Dana, $10; Vasiliauskas Vladas 
ir Stefanija, $10.

4 x $20 Baukys Vytautas, $20; Juška Juozas ir Rasa, $20; 
Nakutavičius Vytas, $20; Venclova Tomas, $240.

6 x $25 Čerkeliūnas Kęstutis, $25; Kareiva Frank, $25; 
Laukaitis Juozas MD, $25; Martinkus Pranas atm. įn.: 
Martinkienė Birutė, $315; Stankūnaitė Teresė atm. įn.: Juozas 
Rasys, $10,995; Uknevičius A., $25.

2 x $30 Dunajewski Noakaitė dr. Alicija, $50; Jakštas J. $30.
1 x $40 Bagdonas Kazys atm.: įm. 3 asm., $140.
8 x $50 Grikinienė Konstancija atm. įn.: Bliūdžius Algis ir 

Angelė, $450; Jonas Ona, $50; Kvedaras Antanas ir Elena, $550; 
Račiūnienė-Vailokaitytė Petronėlė atm. įn.: Keblinskienė Kune- 
gunda, $50; Sakas Alexandra, $50; Švilpienė-Vailokaitytė Agota 
atm. įn.: Keblinskienė Kunegunda, $50; Vacbergas Petras atm. 
įn.: Bobinas Feliksą., .r Jaunius $25, Ramonas Stasys $25; Zda
navičius maj. Kazys atm. įn.: Jurkūnienė Laima, $200.

1 x $65 Noreikienė Marija, $200.
40 x $100 Alantas Vytautas ir Irena, $100; Alinskas Tadas 

ir Renata, $200; Augustinavičius Vincas, $200; Bakšys Bronius, 
$100; Baleišienė Amelija, $400; Bitėnas Henrikas ir Genovaitė, 
$100; Blažys Juozas, $100; Damijonaitis Kęstutis, $100; 
Gimžauskas Kazys ir Eugenija, $1,400; Harmon dr. Danutė S., 
$100; Jankauskas Bronius ir Jadvyga, $100; Jokubauskas Sta
sys ir Prudencija, $100; Jurkūnas Algis ir Laima, $700; 
Kalkauskas Juozas ir Julija atm. įn.: Brazaitinė Alicija, $200; 
Kezienė Eugenija, $900; Klimienė dr. Aleksandra atm. įn.: 
Klimas Edvardas, $100; Krasauskas kun. Rapolas, $100; 
Macevičius Bronius atm.: Macevičienė Marija, $400; Mačionis 
Antanas J. ir Irena, $200; Martinkus Antanas atm. įn.: Mar
tinkus Klemensas, $100; Martinkus dr. Kazys atm. įn.: Martin
kus Klemensas, $200; Martinkutė Kristina, $100; Narušis maj. 
Simas atm. įn.: Mikaila Jurgis ir Regina, $100; Navickas Peter,
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Laisvė ir kas iš to -ac/as Viieikis.
Tik pažiūrėkime, kas iš 

tos laisvės. Moterėlės kuni
gais nori būti. Argi jos 
neatlieka kunigiškų parei
gų kas vakarą mus moky- 
damos švento gyvenimo tai
syklių? ”Tu ir vėl kelnes 
į kampą nudrėbei. Nusi- 
praustum bent kartą kaip 
reikia. Kaip tave šventa že
mė nešioja. Ir vėl prisila
kei. Kur buvai visą vakarą ? 
Sakai ne pas mergas. Taip 
aš tau ir tikėsiu. Išnešk 
šiukšles. Jau dvi savaitės 
riogso, šaldytuvas neveikia. 
Vanduo per lubas bėga. Pe
lių tiek prisiveisė, kad skai
tant knygą per puslapius 
bėgioja. Išnešk šiukšles. 
(Tą pakartojau, nes tas kas 
savaitę po trejetą kartų 
kart ojama). Atvažiuoja 
mano draugė. Bent barzdą 
n u s i s kusk. Pažiūrėtum, 
kaip jos vyras atrodo. Tas 
biesas vėl prie manęs kabi
nosi. Pasakyk, jam kad aš 
ne iš tokių, čia man nurodo

stambaus ūgio priekabiau
toją. O yra dar tokių, kurie 
jai patinka. Apie tuos ne
sako.

Moterėlės paskutiniu lai
ku visokių privilegijų įgijo, 
apie kurias jų senelės nei 
nenorėjo. Sena lietuviška 
patarlė sako: „Paleisk ož
ką, tai ji ir ant altoriaus 
užlips”. Ir ką jūs pasaky
site? Lipa ant altoriaus. 
Ėmė rėkti, kad kunigais no
ri būti. Lietuviškoje kalbo
je net tokio žodžio nėra. 
Jablonskio nebėra, tai kas 
nukals naujadarą. Pagal 
šeimininkę, būtų: kunigin- 
kė. Pagal merginą būtų: 
kunigina. Pagal žmoną, bū
tų kunigona. Pagal sen
mergę būtų kunigmergė. 
Pagal mergužėlę būtų ku- 
nigžėlė. Didžiausia painia
va būtų kai kuriam žmoge
liui į kleboniją atsilankius. 
Kaip kreiptis. „Panele ku- 
nigale, ponia kunigone, ar 
dar kitaip”.

$100; Palionis Tadas ir Gailutė, $100; Petreikytė dr. L. D., $400; 
Pupelis Adolfas ir Jadviga atm. įn.: Jurkūnienė Laima, $4,605; 
Pupius Petras ir Zuzana, $1,000; Račkauskas kun. Antanas, 
$1,825; Rugelis Jonas ir Ona, $500; Ruigys Albinas ir Laima, 
$300; Skomantas Juozas, $100; Špokas Liudas, $200; Staniškis 
Julius atm.: Staniškienė Petronėlė, $1,520, Union Pier Lietuvių 
Draugija,.$1,100; Vaitkus Andrius ir Marija, $1,300; Vilinskai- 
tė Julė MD, $1,100; Vilinskas Stasys ir Leokadija, $800; Zefikus 
Algird L., $100; Žilinskienė Danutė atm. įn.: Žilinskas Algiman
tas, $100.

2 x $150 Matioška Antanas atm. įn.: Matioška Edvardas 
$100, Chesnulienė Apolonija $50, $2,145; Šležas MD ir Algė, 
$1,550.

10 x $200 Ambrozaitis dr. Kazys ir Marija, $5,880; Černius 
Kazys ir Filomena, $2,800; Daunoras Juozas ir Jane, $2,000; 
Martinkus Klemensas ir Stasė, $200; Matkevičius Klemensas, 
$1,400; Navasaitis Kazys (miręs) ir Ona, $440; Pliuškonis 
Adolfas atm. įn.: Pliuškons Kęstutis, $200; Prialgauskas Bro
nius ir Stasė, $400; Ragauskas Aleksandras atm. įn.: Ra
gauskienė A., $200; Vitkus Aleksas ir dr. Danguolė, $1,400.

1 x $225 Bernotąvičienė Irena Regina atm. įn.: Bernotąvičius 
Petras, $225.

1 x $250 Užupis Juozas ir Sigutė, $250.
1 x $300 Balčiūnas Valerijonas atm. įn.: Balčiūnienė Elena, 

$1,595.
1 x $400 Vizgirda Rimtautas ir Birutė, $700.
3 x $500 Grėbliūnienė-Bagdonaitė Marija atm. įn.: 

Grėbliūnas Vincas, $500; Pelda Vytas, $500; Ugėnas Juozas 
atm. įn.: Ugėnienė Malvina, $500.

1 x $513.28 Šimkus Stasys, $6,477.05.
2 x $600 Andrašiūnas Bronius VMD ir Polė, $1,000; Plikan

tis dr. Juozas ir Barbara, $6,600.
1 x $907 Ausiejienė Adelė atm.: A.L.T.S.-gos Bostono Skyrius 

$100, Baluta Pranas ir Bronė $50, Adomaitis K. ir O. $40,- 
Bielkevičius R. ir E. $30, Slepavičius A. ir O. $30, Balmat Joel 
ir Veronica $25, Čepas V. ir g. $25, Griauzdė A. ir N. $25, Jan
sonas Eduardas ir Irena $25, Januškevičius A. ir J. $25, Jucėnas 
Ant. ir Bronė $25, LB Cape Cod Apylinkė $25, Money Margaret 
$25, Vasys Jonas ir Bronė $25 ir 27 kt. asm., $1,007.

9 x $1,000 Cibas muz. Mykolas atm.: Cibienė Eufemija, 
$2,000; Kudirka Albin, $1,000; Kuodys Vladas ir Emanuelė, 
$1,000; Kuprėnaitė-Gelažauskaitė Stasė atm. įn.: Kuprėnas 
Zigmas ir Jadvyga, $1,000; Mikalauskaitė-Kuprėnaitė Anelė 
atm. įn.: Kuprėnas Zigmas ir Jadvyga, $1,000; Razma Antanas 
G., MD, $2,700; Sapetka Kazimieras, $4,000; Smilga dr. Zigmas 
atm. įn.: Smilgienė Julija, $1,050; Verbyla Albinas, $1,000.

1, x $2,040.33 Kraszevvski Veronica testamentinis 
palikimas, $2,441,33.

1 x 2,772.38 Aukštuolis Mantas Rapolas atm. įn.: $2,722.38 
Aukštuolis Mrs. H. R., $50 Kazlauskas Mr. & Mrs. G., $2,957.38.

1 x $5,000 Nalivaika John, $5,200.
1 x $42,531.10 Vaškevičiūtės-Vaškas dr. Onos Stipendijų 

Fondas: Griniūtė-Šmulkštienė dr. Laimutė, $42,531.10.
Iš viso $73,844.09.
Lietuvių Fondo pagrindinis kapitalas 1987.X.31 pasiekė 

3,821,986 dol. Gautomis palūkanomis parėmė meną, lietuvišką 
švietimą, kultūrą ir jaunimą 2,047,586 dol.

Palikimai sudaro svarbią Lietuvių Fondo dalį. Iš viso 
palikimais gauta 982,253 dol.

Sudarykime testamentus ir bent dalį turto palikime Lietuvių 
Fondui. Testamente įrašykime šį tikslų pavadinimą:
„LITHUANIAN FOUNDATION, INC., A NOT-FOR-PROFIT 
TAX EXEMPT ILLINOIS CORPORATION, CHICAGO, IL.”

Visi remkime Lietuvių Fondą, nes gautomis palūkanomis 
remiamas lietuvybės išlaikymas.

Lietuvių vardyne turime 
vieną vardą bent kiek ryšio 
turintį. Kunigunda. Bet kad 
čia visai kitokius reikalus 
sugestinuoja.. Kunigą gun
do.

Baisiausia būtų su tom 
gražesnėm kunigonėm. Ar 
kas iškęstų sėdėdamas pir
mose eilėse nemirktelėjęs?

Moterėlės, kaip mes vyrai 
žinome, labai atkaklios. Iš
vartė bibliją, išblusinėjo. 
Dar kitokius įrašus papiru
se, akmenyje ai’ kitokioje 
medžiagoje įrašytus peržiū
rėjo. Bet niekur neranda, 
kad ir jos galėtų kunigu- 
nėm, ar kaip ten kitaip, bū
ti. Tai dabar puola popie
žių Paulių. Jis toks geras 
žmogelis. Visur važinėja. 
Visokiom kalbom kalba. Gal 
jis ras kokią skylelę pro ku
rią kupranugaris nepralin- 
do. Ir ką tu su jom darysi? 
Jeigu būtų vedęs, tai senai 
būtų popiežienė įkalbėjusi.

O gal ir neblogai būtų. 
Kunigienės pirmiausia ap
valkalus pakeistų. Ar neįdo
mu būtų ateinat į bažnyčią 
spėlioti: „o kokia šių metų 
mada? Arnotai trumpi ar 
ilgi? O kokios spalvos?” Ir 
visokių dvasiškų minčių ap
globtas lauki, kada pasiro
dys kunigonė ar kunigėlė. 
Kokia mada? Mūsų moterė
lėm čia būtų tikra šventė. 
Nereiktų nei į madų parodą 
eiti. Iš kart du zuikius niui- 
šauni. Ir Dievui garbė ir 
šiaip jau neblogai.

Bet visdėlto, vienas labai 
smegenis užgulantis klau
simas sėdi mano niekingoje 
galvoje: „Kodėl per tūks
tančius metų niekas nepa
sakė nei akmenyje neiškir- 
to, kad moterėlės gali būti 
kunigais, šventųjų moterė
lių kiek nori, o kunigonių 
nėra. Tai kaip čia? Ar isto
rijos eigą nori sudrabstyti 
ir pakreipti? O vis dėlto 
čia juokų maža. Tos mote
rėlės jau daug vyrų pa
kreipė ir nukraipė.

• Lietuvių Fondas pra
neša, kad prašymai para
mai gauti turi būti paduo
ti: bendrai paramai iki ko
vo mėn. 15 d. ir studentų 
stipendijoms iki balandžio 
15 d. Vėliau gauti prašymai 
šiais metais nebus svarsto
mi. Organizacijos ir asme
nys, įskaitant ir LB-nės in
stitucijas, prašomi nepra
leisti šių terminų.

Prašymai turi būti pa
duoti užpildant specialias 
formas, gaunamas LF būs
tinėje. Platesnė innforma- 
cija teikiama L. Fondo būs
tinėje darbo dienomis nuo 
9 vai. ryto iki 5 vai. p. p. 
Prašymų įteikimo data 
skaitoma pašto antspaudas 
ar asmeniškas pristatymas 
į Lietuvių Fondo būstinę: 
3001 West 59th St., Chica
go, III. 60629, telef. (312) 
471-3900.
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Pagerbti Rudžiai...
(Atkelta iš 1 psl.) 

nuolijų, įvairių organizaci
jų rėmimą, dažnai esant va
ri o v a u jamose pareigose. 
Ypač iškėlė Antano Rudžio 
pastangas prieš Lietuvos 
pavergimo agresiją (Ker- 
steno rezoliucija), Rudžių 
pagalbą pabėgėliams (padė
jo daugiau kaip 700 šeim- 
mų), Marijos Rudienės vei
klą Balfe jai esant direkto
re, pirmininke ir daugybę 
krikščioniškos artimo mei
lės pasireiškimų, darbų dėl 
savo tautos ir Bažnyčios. 

Žurn. A. Juodvalkis Rudžių pagerbimo pokylyje su A. 
Steponavičiene ir S. Semėniene. J. Tamulaičio nuotr.

J Palangę ir j Klaipėdą ekskursijos su pernakvo- 
jimu bus galimos kiekvienai grupei, taip pat dienos 
ekskursijos j Panevėžį Ir j Druskininkus.

BALTIC 
TOURS

1988 M KELIONĖS J LIETUVĄ
21 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE
21 dienų — Lietuva ir Lenkija
Kelionė 755 — liepos 5-25 — $2,459
Kelionė 855 — rugpjūčio 9-29 — $2,459
Kelionė 955 — rugsėjo 6-26 — $2,459
Varšuvoje 1 naktis, Vilniuje — 11, Rygoje 4, Vilniuje 1, 
Varšuvoje 2

20 DIENŲ KELIONĖ SU 15 DIENŲ LIETUVOJE
20 dienų — Lietuva, Rusija, Šveicarija
Kelionė 526 — gegužės 26 — birželio 14 — $2,279 
Vilniuje 16 naktų, Maskvoj 1, Ziuriche 1
20 DIENŲ KELIONĖ SU 10 DIENŲ LIETUVOJE
20 dienų — Baltijos valstybės, Suomija, Rusija
Kelionė 620 — birželio 20 — liepos 9 — $2,649
Jaunimo grupės kelionė — Gaudeamus — universiteto 
studentų festivalis, Vilnius, liepos 1-3, Helsinky 1, M/S 
George Ots iki Tallino, Talline 2 naktys, Rygoj 2, Vilniuj 
11, Leningrade 2
20 DIENŲ KELIONĖ SU 10 DIENŲ LIETUVOJE
20 dienų — Lietuva, Rusija, Švedija, Suomija
Kelionė 705 — liepos 5-24 — $2,769
Kelionė 809 — rugpjūčio 9-29 — $2,769
Maskvoj 2 naktys, Vilniuj 10, Leningrade 2, Stokholme 2, 
nakties kelionė laivu į Helsinki, Helsinky 1

17 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE
17 dienų — Lietuva, Lenkija, Šveicarija
Kelionė 510 — gegužės 10-26 — $1,949
Kelionė 607 — birželio 7-23 — $2,049
Varšuvoje 1 naktis, Vilniuj 11, VVaršuvoje 2, Ziuriche 1

16 DIENŲ KELIONĖS SU 7 DIENOMIS LIETUVOJE
16 dienų — Lietuva, Lenkija, Šveicarija
Kelionė 555 — gegužės 10 ■? 25, $1,899
Varšuvoje 1 naktis, Vilniuj 8, Varšuvoje 1, Krokuvoj 2,Var
šuvoj 1, Ziuriche 1

15 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE
15 dienų — Lietuva, Šveicarija
Kelionė 714 — liepos 14-28 — $2,039
Vilniuje 11 naktų, Ziuriche 2
Kelionė 106 — spalio 6-20 — $1,899
Vilniuje 11 naktų, Helsinky 2
15 DIENŲ KELIONĖS SU 7 DIENOMIS LIETUVOJE
15 dienų — Lietuva, Rusija, Suomija
Kelionė 614 — birželio 14-28 — $2,399
Kelionė 712 — liepos 12-26 — $2,399
Kelionė 816 — rugpjūčio 16-30 — $2,399
Maskvoje 2 naktys, Vilniuje 7, Leningrade 2, Helsinkyje 2 
14 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE
14 dienų — Lietuva, Suomija
Kelionė 303 — kovo 3-16 — $1,349
Teatrai Klaipėdoje, Panevėžy, Vilniuje, Kaune ir Kaziuko 
mugė
Kelionė 103 — lapkričio 3-16 — $1,349
Kelionė 128 — gruodžio 28 — sausio 11 — $1,629 
Naujų Metų sutikimas, Vilniuje 11 naktų, Helsinky 1
15 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE
15 dienų — Lietuva, Šveicarija
Kelionė 714 — liepos 14-28 — $2,039
Vilniuje 11 naktų, Ziuriche 2
15 dienų — Lietuva, Suomija
Kelionė 106 — spalio 6 — 20 — $1,899
Vilniuje 11 naktų, Helsinky 2
15 DIENŲ KELIONĖS SU 7 DIENOMIS LIETUVOJE
15 dienų — Lietuva, Rusija, Suomija
Kelionė 614 — birželio 14 — 28 — $2,399
Kelionė 712 — liepos 12-26 — $2,399
Kelionė 816 — rugpjūčio 16 - 30 — $2,399
Maskvoje 2 naktys, Vilniuje 7, Leningrade 2, Helsinky 2

13 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE
13 dienų — Lietuva
Kelionė 512 — gegužės 12-24 — $1,869
Kelionė 915 — rugsėjo 15-27 — $1,969
Vilniuje 11 naktų
13 DIENŲ KELIONĖS SU 7 DIENOMIS LIETUVOJE 
13 dienų — Lietuva, Rusija
Kelionė 516 — gegužės 16-28 — $1,969
Maskvoje 2 naktys, Vilniuje 7, Leningrade 2, Helsinky 2
10 DIENŲ KELIONĖS SU 7 DIENOMIS LIETUVOJE 
10 dienų — Lietuva
Kelionė 999 — rugsėjo 15-24 — $1,729

Dėl brošiūros ir daugiau informacijos kreiptis:

BALTIC TOURS
293 AUBURN ST.

NEWTON, MA 02166
(617) 965-8080
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Stasys Pieža pritaikė Ru
džiams posakį, kad ”Dievo 
dovana tau yra tai, kad tu 
esi, bet ką tu gyvenimo ke
lyje pasieki, iš savęs išrei
kalauji, padarai, jau yra ta
vo dovana Dievui”. M. ir 
A. Rudžiai, be savo tarny
binio darbo, be šeimos pa
reigų, nuolat pynė iš meilės 
ir gerų darbų vainiką Vieš
pačiui.

Irena Kriaučeliūnienė ir 
Algirdas Brazis visų poky
lio dalyvių vardu įteikia Ru
džiams skulptoriaus Jurgio 
Daugailos iš medžio tauti
niais raštais išdrožinėtus 
rėmus, kur M. ir A. Rudžiai Jolita Kriaučeliūnaitė pager

bimo programos vedėja.

galės sudėti savo ordinus ir 
kitus pažymėjimus už jų 
nuveiktus darbus.

Dabar kalba Marija Ru
dienė, kaip ji pati sakosi, iš 
širdies gelmių. Dėkoja už 
brangią bičiulystę ir dėme
sį. Sako mylėję visus ir tau
tą. Jaučianti didelę privile
giją padėti kitiems ir dirb
ti už geresnį rytojų. Dėko
ja už ištiestą pagalbos ran
ką dirbant Balfe ir kitur, 
už pasitikėjimą ir padrąsi
nimą žengti tolyn .. . Ilgai, 
ilgai Marijai plojama.

Pakviečiamas vysk. Vin

centas Brizgys sukalbėti 
maldą prie vakarienę. Pa
laiminus valgius, visi ska
niai vaišinosi. Groja Franz 
Benteler and his Royal 
Strings orkestras, kuriam 
palydint dar porą dainų pa
dainuoja visada jaunas, 
energingas ir linksmas Al
girdas Brazis. Šis puikus 
orkestras dar pora valandų 
groja šokiams.

A. Braziui vadovaujant ir 
A. Brazienei palydint for
tepijonu, sugiedama Ru
džiams ''Ilgiausių metų”. 
Ant kiekvieno stalo padėti 
du bilietai į Drury Lane te
atro spektaklį. Jie tenka 
tam dalyviui kurio gimta
dienis arčiausia.

Jolita Kriaučeliūnaitė su
pažindina dalyvius su M. ir 
A. Rudžių prieaugliu: An
tanu Rudžiu j r., dukromis 
Margareta Krupiene ir 
Rosemary Jurijoniene, sū
numi Morkum Antanu ir vi
sų jų šeimomis. Taip pat 
supažindinama ir su kitais 
giminėmis bei artimiausiais 
draugais. Tarp svečių ma
tyti dvasiškių, jėzuitų, ma
rijonų, seselių kazimierie- 
čių, lietuvių ir amerikiečių 
įvairių organizacijų veikė
ju.

■
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Per eilę metų mūsų tau
tos, vienuolijų, mokyklų, or
ganizacijų, šeimų ir asme
nų gyvenime ir veikloje di
desnę ar mažesnę antspau
dą palieka Marijos ir Anta
no Rudžių plačiai apimanti 
artimo meilė. Pagalba Ru
džiams !

Marijos ir Antano Rudžių 
pagerbimo programa buvo 
puikiai suorganizuota ir la
bai sklandžiai praėjo. Tai 
nuopelnas rengimo komi
teto pirmininkės Irenos 
Kriaučeliūnienės, vicepirmi
ninko Algirdo Brazio ir pa
sidarbavusių kitų narių. 
Sužinota, kad dar daug dir
bo: Dr. Pranas Budininkas, 
Albinas Dzirvonas, Salomė
ja Endrijonienė, Birutė Ja
saitienė, Vilhelmina Lapie
nė, Faustina Mackevičienė, 
Stasė Semėnienė, Sophie 
Stephens, Vladas šoliūnas.

Agnė Kižienė

• Teodoras Blinstrubas, 
Chicagoje, atnaujindamas 
Dirvos prenumeratą, padi
dino savo įnašą Viltyje, at
siųsdamas 25 dol. Ačiū.

• Dr. Vinco Kudirkos 
šaulių kuopa, Worcester, 
Mass., per ižd. F. Speraus- 
kas, atsiuntė Dirvai parem-
ti 25 dol. Ačiū.

• Daytona Beach lietuvių 
klubas, per M. šarauskienę, 
Dirvai paremti atsiuntė au
ką 25 dol. Ačiū.

PARAMA DIRVAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis
Dirvai aukojo:
J. Yurkus, Rochester .... 5.00
L. Švelnis, Nedhom .... 3.00 
J. Janušaitis,

Port Orange ................10.00
U. Maceikonis, Elizabeth 5.00
S. Balys, Grand Rapids 8.00
J. Radas, Livonia............ 10.00
Daytona Beach
Lietuvių klubas ............ 25.00
Dr. E. Jansonas,

Osterville ................... 10.00
J. Liaukus,

St. Petersburg ............. 10.00
A. Erstikaitis,

Stoney Creek ............  5.00
X. Y., Chicago.................30.00
I. Orlows, Cleveland .. 3.00 
O. Dailidienė, Cleveland 5.00 
A. Grezdys,

St. Catharines ............ 13.00
R. Kavaliauskas,

Njew Fairfield ............ 20.00
V. Liaukus, Wethersfield 8.00 
O. Žukas, Los Angeles .. 8.00
J. Zubavičius,

Sunny Hills ................ 25.00
E. Varankienė, Clarendon 

Hill, a. a. Mykolo Gurecko 
atminimui pagerbti .... 25.00

B. Smetonienė, Cleveland 20.00
Visiems aukotojams nuo

širdžiai dėkojame.

. Wanted Journeymen 
or lst Class Skilled 

Plastic Injection Mold Makers 
Tool Makers 

Mold Sėt Up Operators 
CNC Machine Programmers 

Steady work for qualified help and 
benefits.

Call 215-331-7252
(44-3)
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BOSTONO LIETUVIAI

KOMP. J. GAIDELIO 
FONDAS?

Komp. Juliaus Gaidelio 
mirties 5-rių metų sukak
ties minėjimas sausio 10 d. 
Šv. Kazimiero lietuvių pa
rapijos bažnyčioje ir salėje 
po bažnyčia Brocktone su
traukė gana daug vietos ir 
apylinkės lietuvių, kurių 
tarpe buvo keletas bostoniš- 
kių. šv. Mišias už mirusio
jo sielų atnašavo ir labai 
šiltai apie jį bažnyčioje kal
bėjo klebonas kun. Petras 
šakalys, o įvairias giesmes 
giedojo jo vestas tos para
pijos choras, vargonais gro
jant Mary Crowley. Salėje 
po bažnyčia buvo įrengta 
komp. J. Gaidelio vestų cho
rų nuotraukų ir įvykusių 
koncertų plakatų parodėlė. 
Ten iškilminngą susirinki
mą atidarė choro pirminin
kas Juozas Baškauskas, jį 
pravedė choro narys Jonas 
Gr inkus, kalbėjo choro na
rys Stasys Eiva, o meninę 
programą atliko parapijos 
choras ii' Bostono vyrų sek
stetas, vesti komp. Juliaus 
Gaidelio. Dabar pirmajam 
vadovavo vargonininkė Ma
ly Crowley, o antrajam —

INTĖRNATIONAL

RITA PAUPERIENĖ, įstaigos vedėja

G.T. INTĖRNATIONAL dėkoja visiems klientams, 
kurie prisidėjo prie sėkmingo kelionių j Lietuvę sezo
no.

G. T. INTĖRNATIONAL tvarko visus kelionių reika
lus oro, vandens Ir sausumos keliais. Turizmui ar 
biznio kelionei kreipkitės pas mus.

G.T. INTĖRNATIONAL padeda sudaryti Iškvietimo 
dokumentus artimiesiems iš Lietuvos.

NORI PASAULIO PAMATYTI? 
KREIPKIS J G.T.

G. T. INTĖRNATIONAL, INC. 
10401 S. ROBERTS ROAD 

PALOS HILLS, ILLINOIS 60465 
TELEFONAS: (312) 430 - 7272

G.T. INTĖRNATIONAL 
1988 EKSKURSIJŲ TVARKARAŠTIS

Nr. 8800/SA Piety Amerika: 5 d., Rio, Iguassu Falls, 
4 Buenos Aires balandžio 7-18.

Nr. 8801 Lietuva 15 d., Maskva 2 d., gegužės -
16-birželio 3

Nr. 8802/F Lietuva 10d., Maskva 1 d., Leningradas 
1 d., Amsterdamas 3 d., birželio 13-29.

Nr. 8803/M Lietuva 10 d., Maskva 1 d., birželio 
14-16

Nr. 8806/F Lietuva 10 d., Maskva 1 d., Leningradas 
1 d., Amsterdamas 3 d., liepos 18 — 
rugpjūčio 3.

Nr. 8807/M Lietuva 10d., Maskva 1 d., liepos 19-31.
Nr. 8808/F Lietuva 10 d., Maskva 1 d., Leningradas 

1 d., Amsterdamas 3 d. rugpjūčio 15-31.
Nr. 8809/M Lietuva 9 d., Maskva 2 d., rugpjūčio 

16-28.
Nr. 8810/F Lietuva 10d., Maskva 1 d., Leningradas 

1 d., Vakarų Vokietijoje (Octoberfest) 
5 d., rugsėjo 19 - spalio 7.

Nr. 8811/M Lietuva 9 d., Maskva 2 d., rugsėjo 20 - 
spalio 2.

Petras Viščinis

Daiva Matulionytė de Sa 
Pereira. Kalbėtojas Stasys 
Eiva suglaustai apibūdino 
komp. J. Gaidelį, kaip kū
rėją ir chorvedį. Seksteto 
narys Vytautas Eikinas 
priminė seniai iškeltą ir 
vis dar tebediskutuojamą 
komp. Juliaus Gaidelio kū
riniams išleisti fondo reika
lą, pažadėdamas skirti tam 
fondui 100 dol., kai jis bus 
suorganizuotas. Po progra
mos minėjimo dalyviai dar 
dalinosi įvairiais įspūdžiais 
prie kavos puoduko.

Kad komp. J. Gaidelio kū
ryba nesunyktų, būtina pa
sirūpinti jos išleidimu. Tai 
būtų pats prasmingiausias 
paminklas tam kūrėjui, 
kuris paliko ateities kar
toms daug reikšmingų kū
rinių. šiuo reikalu daug kal- 
kama, netgi priekaištauja
ma įvairioms mūsų institu
cijoms, bet nieko konkre
taus nedaroma. Jau vyriau
sias metas baigti tuščias 
kalbas ir sudaryti atitinka
mą fondą išleisti komp. J. 
Gaidelio kūriniams, kaip tai 
padaryta ar daroma Chica
goje su komp. Vlado Jaku- 
bėno ir Clevelande su komp. 
Alfonso Mikulskio darbais.

Kaip ten, taip lygiai čia tai 
uždavinys pirmoje eilėje 
tų, su kuriais mirusiam 
kūrėjui teko dirbti.

SĖKMINGO DARBO 
PABAIGA

Lietuvos krikščionybės 
sukakties minėjimo Bosto
ne komiteto narių susirin
kime sausio 12 d. šv. Petro 
lietuvių parapijos patalpose 
So. Bostone pateikta jubi
liejaus minėjimo pajamų ir 
išlaidų apyskaita, pasidalin
ta nuomonėmis įvairiais to 
minėjimo reikalais, palikta 
komiteto vadovybei toliau 
aiškintis ir tvarkyti jubilie
jinės lentos įrengimo reika- 
lą šv. Kryžiaus katedroje. 
Pajamų komitetas sukak
ties minėjimo pagrindu tu
rėjo 27,448 dol., o išlaidų — 
23,384 dol., taigi kasoje sau
sio 1 d. buvo 4,064 dol. Pa
dengus dar galimas iškilti 
sąskaitas ir jubiliejinės len
tos įrengimo šv. Kryžiaus 
katedroje išlaidas, likutį 
numatyta lygiomis padalin
ti vysk. Pauliaus Baltakio 
įstaigai ir Lietuvių Infor
macijos Centrui. Iš pajamų 
pažymėtinas sukakties mi
nėjimo rėmėjų įnašas 
10,745 dol. sumoje. Visų su
kakties minėjimo renginių 
eilėje pelningiausias buvo 
banketas Lantanoje, davęs 
1,757 dol. pelno. Sol. Lilijos 
Šukytės ir Vytenio Vasyliū- 
no vargonų koncertai išėjo 
maždaug lygiomis, be nuo
stolio. Prie bažnyčių tipo
logijos renginio reikėjo pri
dėti 223 dol. Mišių liturgi
nės knygelės ir jubiliejaus 
knygos išleidimas pareika
lavo virš 4,000 dol. Kitos 
stambesnės išlaidos buvo 
susijusios su šv. Kryžiaus 
katedra ir pamaldomis jo
je. Kaip iš šių duomenų ma
tyti, komiteto suderintomis 
pastangomis ir visuomenės 
gausia parama platus su
kakties minėjimas buvo 
sėkmingas visais atžvil
giais. Komitetas užbaigs 
darbą, kai bus įrengta jubi
liejinė lenta šv. Kryžiaus 
katedroje ir pasgirstytas 
minėjimo lėšų likutis. Ko
miteto pirmininkas — Vik- 
tortas Kubilius.

PROKLAMACIJOS 
PASIRAŠYMAS

Sausio 15 d. gubernatū- 
roje Bostone gubernato
riaus Mikai Dukakio pava
duotoja Evelyn Miurphey 
pasirašė proklamaciją, skel
biančią Vasario 16-tąją 
Lietuvos laisvės dieną. Pa
sirašymo iškilmėse dalyva
vo įvairių lietuvių organiza
cijų atstovai. Su jais guber
natoriaus pavaduotoja Eve
lyn Murphey vėliau nusifo
tografavo. Proklamacijos 
reikalais rūpinosi Ameri
kos Lietuvių Tarybos Bos
tono skyrius, kurio pirmi
ninku yra jaunesnės kartos 
atstovas Gintaras Čepas. 
Proklamaciją pasirašė ne 
gubernatorius M. Dukakis, 

bet jo pavaduotoja E. Miur
phey todėl, kad gubernato
rius buvo išvykęs savo rin
kiminės kompanijos reika
lais, kaip kandidatas į pre
zidentus.

VASARIO 16-SIOS 
MINĖJIMAS

Kaip kasmet, taip lygiai 
šiemet pagrindiniu Lietu
vos nepriklausomybės at
statymo minėjimu Bostone 
rūpinasi Amerikos Lietuvių 
Tarybos Bostono skyrius. 
Jis jau gavo gubernato
riaus proklamaciją, skel
biančią Vasario 16-tąją Lie
tuvos laisvės diena. Toli
mesnis minėjimas vyks to
kia tvarka:

Vasario 16-tąją 10 vai. 30 
min. ryto iškilmės Statė 
I-Iouse, kur jas globoja sei
melio narys William Glodis 
iš Worcesterio; 11 vai. ryto 
Lietuvos vėliavos iškėlimas 
prie Statė House, o 12 vai. 
— prie City Hali.

Vasario 21 d. pagrindinis 
minėjimas, kurį sudarys: 9 
vai. ryto speciali programa 
per Laisvės Varpą, 10 vai. 
15 min. ryto šv. Petro lie
tuvių parapijos bažnyčioje 
So. Bostone iškilmingos Šv. 
Mišios už Lietuvą, 2 vai. po 
pietų So. Bostono Lietuvių 
Piliečių draugijos trečio 
aukšto salėje iškilmingas 
susirinkimas su kalbomis ir 
menine programa.

šalia to tą pačią vasario 
21 d. 2 vai. po pietų So. 
Bostono Lietuvių Piliečių 
draugijos antro aukšto sa
lėje rengiamas minėjimas 
mokyklinio amžiaus jauni
mui. Juo rūpinasi Bostono 
aukštesnioji lituanistinė 
mokykla, skautai ir Bosto
no lietuvių tautinių šokių 
sambūris bendromis jėgo
mis.

MAŽOSIOS LIETUVOS 
PROBLEMA

Martyno Jankaus šaulių 
kuopos iniciatyva Laisvės 
Varpo sausio 17 d. laidoje 
paminėta Klaipėdos Klaipė
dos sukilimo sukaktis. Tuo 
reikalu programą paruošė 
Petras Viščinis, o prie jos 
perdavimo išlaidų padengi- 
gimo prisidėjo Martyno 
Jankaus šaulių kuopa 
Brocktone ir Jono Vanagai
čio šaulių kuopos nariai 
Vladas ii’ Jane Bajerčiai iš 
So. Bostono.

Minėjimo programoje iš
ryškintas Klaipėdos sukili
mas, kaip atgavimas dalies 
lietuvių etnografinių sričių, 
kurios buvo paliktos už at
statytos Lietuvos valstybės 
ribų. Jei ne tas sukilimas, 
tai Klaipėdos kraštas būtų 
buvęs prijungtas prie Ryt
prūsių ar Lenkijos, tad jo 
nebūtų dabartinės Lietuvos 
administracijoje, kaip joje 
nėra likusios Mažosios Lie
tuvos dalies, šiuo metu nė
ra atskiros Klaipėdos pro
blemos, bet yra likusios Ma
žosios Lietuvos sričių pro
blema. Tas sritis palikus 

Sovietų Sąjungos žinioje, 
jose vykdomas rusinimas, 
atvežant rusus kolonistus, 
keičiant lietuviškus vieto
vardžius rusiškais, naiki
nant viską, kas lietuviška. 
Tai problema, kurią reikia 
kelti ir nagrinėti ne tik sa
vo tarpe, bet taip pat tarp- 
tautininame forume. Šia 
prasme Klaipėdos sukilimo 
sukaktis sudaro lyg simbo
lį tų pastangų, kuriomis 
siekiama, kad visa Mažoji 
Lietuva būtų sujungta su 
Didžiąja Lietuva į vieną 
laisvą, nepriklausomą Lie
tuvos valstybę, apimančią 
visas lietuvių etnografines 
sritis. Lietuviškose žemėse 
įkurdinimas kitataučių, su
naikinus lietuvius, neatima 
lietuvių tautai teisės į tas 
žemes. Kaip kiekvieno ne
teisėtai išplėšto daikto savi
ninku lieka ne jo užgrobė
jas, bet tas, iš kurio jis iš
plėštas, taip lygiai yra tau
tų žemėmis. Jei dalyje tų 
žemių priešas sunaikina tik
ruosius tų žemių gyvento
jus, tai tos žemės vistiek 
lieka teisėta nuosavybė tau
tos, kurios nariai jose su
naikinti.

Šios mintys perpintos 
atitinkama muzika, įjun
giant Eduardo Balsio su
kurtą dainą apie Klaipėdą 
ir Viktoro Kuprevičiaus 
dainą ” Pajūriais, pama
riais”. Pirmąją atliko sol. 
Rimantas Siparis su simfo
niniu orkestru ir moterų 
choru, o antrąją — Ryto 
Babicko vedamas Clevelan
do vyrų oktetas.

RENGINIAI

• Kovo 6 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių draugijos 
patalpose tradicinė Kaziu
ko mugė, rengiama Baltijos 
ir Žalgirio skautų tuntų.

• Kovo 13 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių draugijos 
trečio aukšto salėje Laisvės 
Varpo pavasarinis koncer
tas, kuriuo minima Laisvės 
Varpo veiklos 34-rių metų 
sukaktis ir Lietuvių Fondo 
veiklos 25-rių metų sukak
tis. Programą atliks sol. Bi
rutė Vizgirdienė iš Los An
geles ir sol. Ričardas Dau
noras iš Vakarų Vokietijos, 
akompanuojant pianistui 
Dr. Sauliui Cibui iš Bosto
no.

LAISVĖS VARPAS sek
madieniais 9:00-10:00 vai. 
ryto iš WCAV-FM banga 
98.0. Vedėjas — Petras Viš
činis, 173 Arthur Street, 
Brockton, MA. 02402. Tele
fonas (617) 586-7209.

• Legendes de Lithuanie 
(Lietuvos legendos), para
šytą Genevieve Carion- 
Machwitz, šiomis dienomis 
Paryžiuje išleidžia Federop 
leidykla. Ją pristatys auto
rė per Lietuvos tautinę 
šventę Paryžiuje š. m. va
sario 20 d. Mission Italien- 
ne patalpose, 23, rue Jean 
Goujon, 75008 Paris.
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CHICAGOS LIETUVIAI

RUOŠIAMAS PRIĖMIMAS

Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo 70 metų su
kaktis Chicagoje ruošiama
si tinkamai paminėti. Gen. 
konsulo Vaclovo Kleizos ini
ciatyva, praėjusį rudenį bu
vo atgaivintas konsulams 
pagerbti įsteigtas komite
tas, pirmini likau j amas Bi
rutės Jasaitienės, ir sušauk
tas organizacijų atstovų 
pasitarimas. Pirmajame pa
sitarime buvo aptartas po
būvis, kaip plačiau supažin
dinti miesto ir valstijos vai
ruotojus, o taip pat spau
dos, TV ir radijo darbuoto
jus su okupuotos Lietuvos 
padėtimi ir tikėjimo bei 
žmogaus pagrindinių teisių 
varžymais. Tame pasitari
me buvo atnaujintas komi
tetui duotas mandatas, įsi
jungiant gen. konsului V. 
Kleizai ir lituanistikos ka
tedros vedėjui prof. dr. B. 
Vaškeliui.
. Antras organizacijų at
stovų pasitarimas įvyko š. 
m. sausio 11 d. Jaunimo 
centre. Jam pirmininkavo 
Birutė Jasaitienė, dalyvau
jant gen. konsului V. Klei
zai ir lituanistikos katedros 
vedėjui dr. B. Vaškeliui bei 
30-čiai organinzacijų atsto
vams. B. Jasaitienė painfor
mavo apie padarytus darbus 
ir-esamą padėtį. Išsiuntinė
tas laiškas (87. XI. 2,3) šim
tinei organizacijų, bet at
siliepimas silpnokas. Iki šiol 
tegauta tik 600 dol., o išlai
dos gali siekti daugiau 1500 
dol. Dalis organizacijų at
siuntė prašomą minimumą 
— 25 dol., bet yra ir dos-

Vytenis Statkus, "Lietuvos ginkluotos pajėgos” knygos au
torius pasirašo knygą S. Miknaičiui, knygos pristatyme Chica
gos visuomenei Balzeko muziejuje. Knygą išleido Vydūno jau
nimo fondas, kurio pirmininku yra Vytautas Mikūnas.

J. Tamulaičio nuotr.

Antanas Juodvalkis

nesnių — šimtininkų. Tiki
masi, kad po šio susirinki
mo aukos pajudės (susirin
kimo metu kai kurių orga
nizacijų atstovai įteikė sa
vo aukas). Laukiama ir as
meniniu aukų.

Su Illinois universiteto 
administracija susitarta ir 
nemokamai gautos tinka
mos patalpos.Dar neišspręs
tas klausimas dėl maisto ir 
gėrimų, nens unijos nenori 
įsileisti kitų asmenų, o jų 
kainos ir patarnavimai bus 
sunkiai įkandami. Be to, 
užkandžius norima pateikti 
lietuviško skonio, o ne res
toranų produktus. Veda
mos derybos.

Priėmimas bus kokteilių 
pobūdžio — stačiomis, be 
ypatingos programos, tik 
trumpais pašnekesiais. Bu
vo siūlymų išleisti lanksti
nuko formato trumpą infor
maciją nuo 1251 metų min- 
dauginės karalių Lietuvos, 
paminint valstybės silp
nėjimą, nepriklausomybės 
atgavimą, ekonominį ir kul
tūrinį kilimą, Maskvos ko
munistinę rusų okupaciją, 
karo metą ir baigti pokari
ne komunistine rusų oku
pacija. Jei dėl trumpo laiko 
ai’ lėšų stokos nepavyktų 
tokį lankstinuką paruošti ir 
atspausdinti, tektų naudo
ti veiksnių — VLIKo, ALT 
ir LB išleistus anglų kalba 
i n f o rmacinius lankstinu
kus. Beje, ruošiant naują 
informaciją, reiktų ją ati
tinkamiems žinovams per
žiūrėti, kad faktai nebūtų 
iškraipyti ar praleisti ir an
glų kalba taisyklinga. Pa-

Kr. Donelaičio lit. pradinės mokyklos darželio mokiniai 
gramoje, su mokyt. R. Musonyte ir A Gražyte.

pasiruošę vaidinti kalėdinėje pro- 
J. Tamulaičio nuotr.

KALĖDINĖ EGLUTĖ 
KR. DONELAIČIO 

MOKYKLOSE

Tradicinė Kr. Donelaičio 
lit. mokyklų Kalėdų eglutė 
įvyko gruodžio 19 d. mūsų 
mokyklų auditorijoje. Vi
siems susirinkus į salę, mo
kyklų dir. Julius širka svei
kino mokinius, mokytojus, 
tėvus bei svečius. Direkto
rius, kaip visuomet, kalbėjo 
labai nuoširdžiai ir reikš- 

tirtis rodo, kad skubiai pa
ruošta informacija turi trū
kumų ir leidžiamos patai
sytos antros laidos.

Į priėmimą bus išsiunti
nėta 400-500 pakvietimų 
miesto, valstijos, universi
tetų vadovams, spaudos, 
TV ir radijo redaktoriams, 
reporteriams, žurnalistams. 
Lietuviai taip pat kviečiami 
dalyvauti, organizacijos at
siųsti savo atstovą. Įėjimo 
auka 25 dol. asmeniui.

Priėmimas įvyks Š. m. 
vasario 19 d. 5:30-7:30 vai. 
vak. Illinois universiteto 
Chicagoje patalpose. Auto
mobiliams pastatyti galima 
naudoti universiteto aikš
tes.

Priėmimu rūpinasi gen. 
konsulas Vaclovas Kleiza, 
lituanistikos katedros ve
dėjas dr. Bronius Vaškelis 
ir organizacinis komitetas, 
kurio prezidiumą sudaro: 
pirm. Birutė Jasaitienė, vi
cepirmininkės — Matilda 
Marcinkienė (ALTas) ir 
Birutė Vindašienė (LB), 
sekr. Jadvyga Damušienė, 
ižd. Kostas Juškaitis, ypat. 
reikalams Kęstutis Ječius.

Gen. konsulas ir komite
tas prašo lietuviškąją vi- 
suomenš aukomis ir dalyva
vimu paremti 70 metų Lie
tuvos nepriklausomybės at
statymo minėjimą ameri
kiečių tarpe.

Čekius rašyti: Lietuviš
kų organizacijų komitetas, 
7220 So. Troy St., Chicago, 
III. 60629.

Dėl smulkesnių informa
cijų -— telef. 434-2165 (va
karais) .

mingai. Paskui sekė Tėvų 
komiteto pirm. Rimo Dumb- 
rio žodis.

Pasibaigus oficialiai da
liai, pasirodė mokiniai su 
įvairia, kalėdiniam laikotar
piui pritaikyta programa, 
kuriai sumaniai vadovavo 
8 kl. mokinė, Elena Tuske- 
nytė.

Pirmieji scenon išėjo 3 
sk. ir 5 sk. mokiniai. Jie 
padeklamavo tris A. Ka- 
šiubienės eilėraščius apie 
Kalėdų senelį. Mokinius pa
ruošė mokyt. Svajonė Ke- 
relytė ir mokyt. Rimas Re
kašius. Toliau patys ma
žiausi — vaikų darželio mo
kiniai labai nuoširdžiai de
klamavo R. Musonytės ei
lėraštį "Nykštukai dirba" 
ir dainavo dainelę apie plak
tuką. Juos paruošė mokyt. 
Rūta Musonytė ir mokyt. 
Aleksandra Gražytė. Neat
siliko 1-jo sk. mokiniai, ku
rie labai gražiai deklamavo 
V. Griciūtės parašytą ir 
mokyt. Marijos Plačienės 
paruoštą eilėraštį "žvaigž
dutės". Apie mažą šunytį 
deklamavo 2 sk. mokiniai. 
Eilėraštį parašė ir paruošė 
mokyt. Nijolė Gierštikienė. 
R. Jotvingytės eilėraštį 
"Šventą naktį" gražia tar
sena deklamavo dvikalbės 
klasės mokiniai, paruošti 
mokyt. Danos Mikužienės.

Tarp šių deklamacijų mo
kiniai šoko tautinius šo
kius — Vėdarą, Kalvelį

Čiurlionio ansamblio kanklininkės, trys sesutės Gelažytės.
J. Tamulaičio nuotr.

Suktinį, šustą ir žaidimą — 
Plaukė žąselė. Juos mokė 
mokyt. Beatričė Sturonaitė 
ir mokyt. Dalia Polikaity- 
tė. Vaikų darželio I, II, III- 
jo skyrių mokiniai padaina
vo tris daineles, kurias pa
ruošė mokyt. Audriaus Po- 
likaitis.

Tikrą Kalėdų prasmę iš
ryškino gyvieji paveikslai 
arba religiniai vaizdeliai, 
kuriuos atliko tikybos pa
mokos mokiniai. Juos pa
ruošė mokyt. Raminta Mar- 
chertienė ir seselė Emanu
elė. Jų metu mokiniai, tėve
liai ir svečiai giedojo kalė
dines giesmes, kurioms va
dovavo mokyt. Darius Po- 
likaitįs.

Paskutinę giesmę bai
giant, atėjo visų laukiamas 
Kalėdų senelis, kuris apdo
vanojo mokinius. Kalėdų 
senelis praleido daug laiko 
su mažais ir dideliais moki
nukais. Tačiau jis nepamir
šo ir pačių vyriausių moki
nių. Visi, net ir ašbujntokai, 
gavo po dovanėlę. Kiekvie
nas galėjo atsisėsti ant Se
nelio kelių, pabučiuoti jo 
barzdą ir nusifotografuoti.

Po kalėdinės eglutės visi 
linksmi skirstėsi į namuis, 
nes prasidėjo ilgai lauktos 
Kalėdų atostogos.

Marius Polikaitis
Kr. Donelaičio aukšt. 

mokyklos, 8 kl.mokinys
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Detroite netekome didžiojo kultūrininko 
agr. Antano Musteikio S. Kaune!i e ne

Vis dažniau ir dažniau 
skamba gedulo varpai. Vis 
dažniau ir dažniau vieną po 
kito iš mūsų tarpo išsiveda 
j Amžinuosius Namus. 
Skaudu netekus kiekvieno, 
nes mūsų nėra daug, bet 
dar skaudžiau kai netenka
me vieno iš dvasios galiūnų, 
tų lietuviškojo gyvenimo 
variklių, kurių kiekvienoj 
kolonijoj taip maža turime.

A. a. agronomas Mustei
kis buvo Detroito kultūri
nio gyvenimo variklis. Kiek
viena proga jis stengėsi pa
garsinti kitataučių tarpe 
Lietuvos vardą, stengėsi 
rasti Lietuvai draugų ir Jos 
didžiojoj nelaimėj užtarėjų.

Velionis gimė 1900 m. 
sausio 2 dieną Pikčiūnų kai
me, Daugailių vlsč., Utenos 
apskrity. Graži Daugailių 
apylinkių gamta: kalvelės, 
beržynėliai, jaukūs gojeliai 
ir daugybė ežerėlių ugdė ja
me grožio pajautimą ir mei
lę savam kraštui, žmonės 
linksmi, draugiški, labai 
vaišingi. Jie mėgo dainas, 
muziką, pasakas, mįsles. Jų 
kalba labai žodinga. Gyve
namieji namai ir kiti pa
statai išpuošti drožiniais, 
sodybose daug lietuviškų 
ornamentuotų kryžių. Visa 
tai turėjo labai didelės įta
kos augančiafh berniukui.

Tuo metu Lietuva buvo 
rusų valdoma. Jam gimus 
dar buvo draudžiama spau
da, tačiau jų apylinkes nuo-

A. A.

Agronomui ANTANUI MUSTEIKIUI
mirus, žmonai ELENAI, sūnui VYTAUTUI 

ir visiems artimiesiems reiškiame nuošir- 

džą užuojautą.

Andrius Bliūdžius 
Vytautas čižauskas 
Alfonsas Juška 
Ignas Kaunelis 
Jonas Mikulionis 
Jonas Orantas 
Marija Polteraitienė 
Stasys Skorupskas

Brangiam broliui muzikui

A. A.

BRONIUI SLIŽIUI
Lietuvoje mirus, bu v. Mergaičių choro va

dovą muz. STASĮ SLIŽĮ ir jo artimuosius 

nuoširdžiai užjaučiame.

D.L.K. Birutės Draugijos 
Detroito Skyrius

A. A. agr. Antanas Musteikis

lat lankė knygnešiai, kurių 
atnešta spauda kėlė norą 
būti laisviems.

Mažam Antanukui teko 
lankyti ir baigti rusiškąją 
Daugailių mokyklą. 1919 
m. Antaną pašaukė jau į 
Nepriklausomos Lietuvos 
kariuomenę, į artilerijos da
linį. Atlikęs tarnybą, įstojo 
į Mokytojų Profesinės Są
jungos išlaikomą suaugusių 
gimnaziją, kurią 1928 metų 
pavasarį sėkmingai baigė. 
Tų pačių metų rudenį įstojo 
į Dotnuvos žemės Ūkio 
Akademiją ir ją baigęs 1934 
m. įsigijo agronomo diplo
mą. Tais pačiais metais pra
dėjo dirbti Lietuvos žemės 
Ūkio Rūmuose pievų ir pel
kių gerinimo instruktoriu
mi. Jis paruošė valstybinio 
masto planą Lietuvos pel
kių sukultūrinimui. Pievų 

ir pelkių gerinimo reikalais 
Lietuvos vyriausybės buvo 
siunčiamas į Latviją, Esti
ją, Švediją, Daniją ir Olan
diją. Už darbą ir nuopelnus 
Lietuvos ūkiui buvo apdo- 
vanuotas Gedimino ordinu, 
šalia savo tiesioginio dar
bo jis rado laiko paruošti ir 
skaityti paskaitas ūkiniais 
klausimais Lietuvos radio
fone, bendradarbiauti spau
doje: žemės Ūkyje bei Ūki
ninko Patarėjuje ir parašy
ti kelis veikalus bitininkys
tės, pievų ir ganyklų geri
nimo ir žemės ūkio mecha
nizacijos klausimais. Šalia 
profesinio darbo dalyvauja 
Agronomų Sąjungoje ir su 
tautinės minties veikėjais 
plačiai įsijungia į visuome
ninę veiklą.

Sovietų ir vokiečių oku
pacijos užklupo agr. Anta
ną Musteikį Kaune, besidar
buojantį žemės ūkio Rū
muose. Tačiau bolševikų ar
mijoms grįžtant atgal Lie
tuvon 1944 m. vasarą, ne
norėdamas susilaukti savo 
brolio, išvežto ir žuvusio Si
bire likimo, pasitraukia su 
žmona Elena ir jaunu sū
numi Vytautu į Vokietiją, 
kur Dillingeno pabėgėlių 
pabėgėlių stovykloj redaga
vo tautinės minties savait
raštį ”Mūsų Kelias”.

1949 m. atvyko į JAV, 
Pennsylvanijos valstiją į 
Philadelphijos miestą. Vė
liau persikelia į Detroitą, 
čia tuoj įsijungė į visuome
ninę veiklą. Priklausė Tau
tinės Sąjungos Detroito 
skyriui, buvo LB valdyboj, 
bet daugiausia savo jėgų ir 
sugebėjimo atidavė Detroi
to Lietuvių Kultūros Klu
bui, kurio tikslas buvo su
pažindinti kitataučius su 
mūsų dvasiniais lobiais ir 
išpopuliarinti lietuvių var
dą. Koncertai, parodos, mi
nėjimai, keli pasirodymai 
t e 1 e vizijoj, dalyvavimas 
tautybių mugėse ir festiva
liuose plačiai išgarsino lie
tuvių vardą. Kontaktų už
mezgimas su žurnalistais, 
atsiliepusiais pavergtų tau
tų klausimu, didžiulė paro
da Detroito Centrinės bib
liotekos parodų salėj, šven
čiant Nepriklausomos Lie
tuvos atkūrimo 50-tąsias 
metines ir susuktas parodos 
filmas, bei agarsiai spau
doje — buvo didelis lietu
vių laimėjimas. Po kelerių 
metų antroji paroda toj pa
čioj Centrinės Bibliotekos 
salėj. Tuo metu lietuviai 
buvo vienintelė pavergta 
tauta, kuri sugebėjo tai pa
daryti.

Daugelis įvairių sukakčių 
minėjimų, Antano Mustei
kio iniciatyvos dėka, įvyko 
pirmiausia Detroite. Lietu
vos ūkininko, Mokytojo pa
gerbimai, Rašytojų pager
bimas Maironio šimtojo 

gimtadienio paminėjimas, 
Lietuvos Universiteto At
kūrimo sukaktis, Vilniaus 
įkūrimo 650 metų sukak
ties minėjimas. Ta proga iš
leistas gražus Vilniaus žen
klelis. Aušros šimtmečio pa
minėjimas, Vyskupo Valan
čiaus mirties šimtmečio mi
nėjimas, muz. Žilevičiaus 
pagerbimas, kan Valančiaus 
mirties penkiasdešimtmečio 
paminėjimas ir eilė kitų 
renginių, kurie buvo ruo
šiami nesiekiant pelno, bet 
iškelti atskirų profesijų ar 
asmenų įnašą į lietuviškąjį 
gyvenimą, su žymiaisiais 
įvykiais supažindinant jau
nąją kartą ir duodant dva
sinio peno, kad nepaskęs- 
tume kitataučių masėj.

Prenumeravo ir skaitė, 
turbūt, visus lietuviškus lai
kraščius ir žurnalus. Pirko 
lietuviškas knygas. Sekė 
angliškąją ir radęs kokią 
nor žinią apie Lietuvą, tuoj 
reaguodavo.

Turtų Amerikoj neužgy
veno. Iš kuklaus uždarbio 
mokslino sūnų, rėmė lietu
viškas organizacijas, siuntė 
siuntinius į tolimąjį Ka
zachstaną.

Buvo labai kuklus. Nie
kad nekėlė savo nuopelnų, 
neieškojo garbės. Jo aštuo
niasdešimties metų pager
bimas buvo suplanuotas 
slapta ir tik prieš minėji
mą sužinojo.

Peržengęs 89 metų slenk
stį, 1988 metų sausio 13 d. 
naktį amžiams užmerkė 
akis. Neturėjo laimės su
laukti antrosios Aušros Lie
tuvai ... Tik gal, kada Lie
tuva bus vėl laisva, sūnus 
nuvežęs jo pelenus, užkas 
Daugailių kapinėse.

O tavoji siela, margaspal
vė plaštakė, tikrai jau ilsi
si prie Viešpaties sosto, nes 
niekad niekam nieko blogo 
nepadarei, nieko nei vienu 
žodeliu neužgavai, Detroito 
didysis kultūrintojau.

ĮSIGYKITE ŠIUOS LEIDINIUS
□ LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA, 37 tomai .................. $370.00
□ LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS 37-tas tomas .........  $ 35.00
.—. Anksčiau užsisakiusiems-$33.50
LJ ENCYCLOPEDIA LITUANICA, 6 tomai .................. $150.00
LJ VINCO KRĖVĖS RAŠTAI, 6 tomai .............................  $ 35.00

EJ Signataro PETRO KLIMO ”Iš mano atsiminimų”..... $ 13.00
[J Prez. A. SMETONOS raštai "Pasakyta parašyta”.....$ 11.00

žemiau išvardintiems leidiniams duodama nuolaida 50%
Amerikos lietuvių istorija — A. Kučas $10.00, Rubajatai. — E. 
SaSntvaras $7.50, Atspindžiai ūkanose — V. Alantas — $6.00, 
Dialogas su lietuviais — B. Raila $6.00, Patikimas — F. Kirša 
$4.00. Gluosnių daina — A. Vaičiulaitis $3.00, Lietuvių kalbos 
veiksmažodžių aspektai — L. Dambriūnas $4.00, Pulgio Andriušio 

raštai, 1 tomas $5.00.
ši skelbimą iškirpti ir pageidaujamas knygas pažymėti. 

Kaina U S dol.

J. KAPOČIUS,
P.O.Box 752, COTUIT, Mass. 02635 

Tel. (617) 428-6991

Vardas, Pavardė

Adresas

KLAIPĖDOS 
IŠVADAVIMO 
MINĖJIMAS

Sausio 17 d. savanoriai, 
ramovėnai, šauliai ir biru
ti etės šv. Antano parapijo
je suruošė Klaipėdos kraš
to išvadavimo ir prie Lietu
vos prisijungimo 65-sios su
kakties minėjimą.

Po pamaldų bažnyčioje, 
parapijos salėje vyko aka
demija ir meninė dalis. '

Minėjimą pradėjo LŠST 
ir ramovėnų Detroito sky
riaus pirmininkas Mykolas 
Abarius pasveikinęs atvy
kusius, tarė įžanginį žodį. 
Turiningą ir šiam minėji- • 
mui skirtą invokaciją sukal
bėjo kun. Alfonsas Babo- 
nas. Birutietės Kristina 
Daugvydienė ir Eugenija 
Bulotienė Klaipėdos krašto 
vaduotojams Stasiui šimo- 
liūnui, Vincui Tamošiūnui 
ir programos atlikėjams 
prisegė po gėlę.

Albertas Misiūnas savo 
tartame žodyje papasakojo 
Mažosios Lietuvos ir Klai
pėdos krašto po 1-jo Pasau
linio karo padėtį, jų gyve
nimą, darbą, pasiruošimą, 
kovas ir Klaipėdos krašto 
prie Lietuvos prisijungimą. 
Jo žodis buvo gerai paruoš
tas ir labai sklandžiai sve
čiams perduotas. Marius 
Sajauskas paskaitė savo 
kūrybos eilėraštį „Klaipė
dos kraštas”. Muz. Stasiui 
Sližiui vadovaujant visi su
giedojome „Lietuva brangi 
mano tėvynė” ir Lietuvos 
himną,

Klaipėdos krašto išsiva
davimas ir prisijungimas 
prie Lietuvos atitinkamai 
buvo paminėtas ir per abi 
lietuviškas radijo valandė
les. (ag)

HOMEWORKERS WANT-
EDITOP PAY! C. I., 121 
12th Avė., N. W. Suite 
222, Norman, Oklahoma 
73069.
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Su dail. Miku Šileikiu atsisveikinus
VYTAUTAS MATULIONIS

Kazys Januta

Praeitą gruodžio 17 d. 
Chicagoje mirė 95-tus me
tus eidamas dailininkas Mi
kas Šileikis. Gimė jis 1893 
m. spalio 15 d. Leminėlio 
viekiemyje, Zarasų apskr. 
Amerikon atvyko 1913 m., 
dvidešimtuosius metus ei
damas, Lęechburg, Pa., ne
toli Pittsburgho, gavo darbą 
plieno fabrike. Iš tėviškės 
atvyko pradžios mokslą ga
vęs. Naujame gyvenime, 
kaip jis pasakojo, neprita
pęs prie tų imigrantų lietu
vių, kurie po darbo saliūne 
sėdėdavo, bet sėsdavęs prie 
knygos. Kartais būdavęs 
net "atsiskyrėliu" pašaipiai 
vadinamas.

Rašęs ”Keleiviui” kores
pondencijų. Buvęs pakvies
tas į Bostoną dirbti to laik- 

’ raščio spaustuvėje. Ėmęs 
mokytis aukštesniojoj mo
kykloj (Bigelow High 
School). Ją baigęs pradė
jęs meno mokykloje studi
jas. 1919 metais persikėlęs 
j Chicagą dirbti "Naujienų” 
spaustuvėje raidžių rinkė
ju. Vėliau jis toje spaustu
vėje išsilavino įvairias ma
šinas valdyti, įvairius spau- 
dor darbus dirbti, tad buvo 
prievaizdos arba vedėjo pa
reigose. Chicagoje Mikas 
Šileikis tęsė meno studijas, 
1923 m. gavo meno institu
to baigimo diplomą.-

Dailininko tapytojo M. 
šileikio kūrybos laikotarpis 
ilgas. Kai 1953 m. Chicago
je minėjome jo 60 metų 
suka ktuves, prakalbintas 
Šileikis taip atsakė: "Dide
lių dalykų meno srityje ne
pasiekiau. Paties geriausio 
kūrinio dar vis nesukūriau, 
nors daug premijų ir pagy
rimų esu laimėjęs. Visuo
met alkanas ką nors kurti, 
bet neturiu laiko". Geres- 
niaisiais savo tapybos dar
bais jis tada laikė "Siuvė
ją", "šeimininkę", "Rude
nį" — visi premijuoti. Mė
go tapyti gamtos vaizdus, 

- ypač Michigano ežero pa
krančių kopas.

Dalyvavo studentų drau
gijoje ir kurį laiką Mikas 
Šileikis redagavo "Mokslei
vių kelius". Naujienose per 
keliasdešimt metų išspaus
dino daugybę straipsnių 
meno ir kitomis temomis. 
Redagavo to dienraščio 
"Meno žinių” skyrių. Nuo 
jaunystės pradėjęs spaudai 
rašyti, plunksnos nemetė, 
kol galėjo rankoj palaikyti. 
Jis buvo ir Lietuvių enci
klopedijos bendradarbis, ra
šęs apie kai kurių meninin
kų darbus bei jų biografi
jas. Tiek "Naujienose", tiek 
kitur recenzijose nevartojo 
sarkazmo, bet aprašydavo, 
ką teigiamo radęs.

Kartą paprašiau M. š. pa
pasakoti apie senųjų laikų 
lietuvius dailininkus Ame
rikoje. Prieš Pirmąjį pasau
linį karą jam buvęs žino-

A A. dail. Mikas Šileikis

mas: dailininkas Antanas 
Dulbis, karo metu miręs 
plaučių uždegimu. Iš jo 
darbų tebusiančios išliku
sios tik Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoje laiškų 
puošmenos — emblemos. 
Clevelando "Dirvos" laik
raščio, kaip M. š. sakė, se
nasis vardas buvęs Dulbio 
pieštas.

1923 m. kartu su M. š. 
dailės innstitutą baigė An
tanas Valda-Valatka ir Pet
ras Kačerauskas. Valda ku
rį laiką dirbęs komercinio 
meno arba iliustravimo sri
tyje, bet toks darbas jam 
nepatikęs ir vėliau visai 
dingęs iš meno pasaulio. 
Apie 1930 metus pradėjo 
reikštis jau Amerikoje gi
męs, meno institutą baigęs, 
Antanas Skupas - Cooper. 
Tuo pačiu laiku parodose 
būdavo Onos Radvilaitės, 
Juliaus Paškevičiaus, Es- 
telle Pralle-Pralgauskaitės, 
Bernice Balickaitės ir J. 
Pociaus darbų.

1935 m. lietuviai dailinin
kai Chicagoje įsteigė drau
giją, jos būstinė Vytauto 
F. Beliajaius šokių studijo
je. Beliajus padėjęs sureng
ti Chicagos miesto centre, 
Mandel Brother’s salone, 
dvi parodas. Į vieną tų pa
rodų buvęs pakviestas kū

M. Šileikio iliustracija Petronėlės Orintaitės eilėraščių rin
kiniui "Šulinys sodyboje".

rybos išstatyti ir tada Chi
cagoje viešėjęs Petras Rim
ša. Parodoje buvo ir vieti
nių tapyti mėgėjų darbų, 
kuriuos išstatė aktorius B. 
Liutkevičius, Norkus, E. 
Šmotelis, širminskas, kun. 
Urbonas, dr. V. Šimkus ir 
kiti.

M. Šileikis yra iliustravęs 
keletą knygų: P. Jurgėlos 
"Sparnuoti lietuviai Darius 
ir Girėnas", P. Orintaitės 
"Šulinys" sodyboj" ir kt. 
Nemažai o r g a nizacijoms 
patarnavęs parengimų pla
katų ir kitokių mažų leidi
nėlių iliustravimu. Kartą 
atkreipiau jo dėmesį, jog 
anais laikais Amerikos lie
tuviai buvo išauginę knyg- 
leidybą, bet maža knygų 
buvo iliustruotų. Aiškino M. 
š., jog leidėjai taupė, nes 
spauda brangi. Kita vėl, 
anais laikais mažai grafikų 
tebuvo. Be to dailusis arba 
grynasis menas ir knygų 
iliustravimas labai skirtin
gi dalykai. Kūryboj laisvai 
pasirenkama tematika, o 
iliustracijos daromos pagal 
pageidavimą, pagal užsaky
mą. Ne kiekvienas dailinin
kas linkęs iliustracijom.

Mikas Šileikis buvo labai 
darbštus, švelnaus būdo ir 
sugebėjo su įvairių pažiū
rų žmonėmis bendrauti. Kai 
po Antrojo pasaulinio karo 
Chicagoje susitelkė būrelis 
iš Lietuvos atvykusių daili
ninkų, tai Mikas Šileikis ne 
vienam padėjo patarimais 
bei kai kuriems tarpininka
vo įstoti į amerikiečių me
nininkų organizacijas, ku
rioms jis pats priklausė. 

Viena iš jų gal žymiausia 
"All-Illinois Society of the 
Fine Arts". Steigiant Čiur
lionio vardo galeriją, Šilei
kis buvo aktyvus steigėjas 
ir kurį laiką ėjo meno tary
bos pirmininko pareigas. 
Išrinktas Amerikos Lietu
vių Dailininkų Sąjungos 
pirmininku, jis gyvai veikė 
padėdamas kitų dailininkų 
parodas rengti. Taip jau 
sutapo, kad ir mirė tos są
jungos pirmininku būda-

KELIONĖ
Tamsia jūra iriuos... 
Koks švininis vanduo! 
Nevilties sūkuriuos 
širdį slegia akmuo ... 
Bet iriuos!

žaibu graso naktis. 
Blaško valtį banga, 
Gelmėj tyko mirtis... 
Amžinai alkana ...
Vis iriuos!

Vėtros tiesia rankas, 
Glamonėja mane ... 
žada meilės dausas 
Apgaulingam vaizde... 
Dar iriuos ...

Akys smelkias tolyn, 
Veltui ieško krantų ... 
Nerias irklai gilyn,
O sieloj taip klaiku... 
Vos iriuos...

Bet kas ten, tolumoj? 
Ta šviesi kibirkštis?
Tai naktų glūdumoj 
Naujai gimus Viltis! 
Vėl iriuos!

Pagaliau! Aš namuos! 
Koks ramus čia vanduo!
Skęsta ryto sapnuos 
širdį slėgęs akmuo ... 
Ilsiuos aš...

mas.
Paskutinį kartą su Miku 

šileikiu telefonu kalbėjau 
praeitą spalį. Pabėdavojęs 
silpnėjančia sveikata vis 
tik daug pasakojo, kaip dir
ba rengiant dailės parodą. 
Prasitarė ir apie amžiaus 
naštą, tardamas, jog ruo
šiasi iškeliauti, M. Katiliš
kio žodžiais, nebegrįžti. Jau 
ir testamentą surašęs. Sa
kiau, jog 95-tuosius einan
tį norėčiau "Dirvos" laik
raštyje paminėti, prašiau, 
kad fotografiją atsiųstų. Su 
širdgėla prisiminė liūdną 
"Naujienų” pabaigą. Girdi, 
jei pačių dienraščio rinki
nių nuo sutrūnijimo nebū
tų galima apsaugoti, bet ir 
kitoks buvęęs didelis ir kul

tūrai naudingas dienraščio 
archyvas, fotografijos, kli
šės ir kt., — reikalingas ap
saugos. Dabar tik vienas 
Martynas Gudelis težinąs, 
koks likimas toms brange
nybėms skirtas.

Pabaigai: jei kam dau
giau ką apie M. šileikį pa
siskaityti norėtųsi, gali ras
ti Lietuvių enciklopedijoje, 
šį nekrologą rašydamas kai 
kuriuos sakinius paėmiau 
iš mudviejų su Miku šilei
kiu pasikalbėjimo apie 
Amerikos lietuvių dailinin
kus ("Naujienos" 1951 m. 
No. 200) ir iš straipsnio 
"Garbinga M. šileikio su
kaktis ("Naujienos" 1953 
m. No. 243).

S. Statkuvienė ir J. Variakojienė su Vydūno jaunimo fondo 
išleista knyga "Lietuvos ginkluotos pajėgos”.

J. Tamulaičio nuotr.
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Sukaktuvininkas Vladas Gilys dėkoja...

LOS ANGELES
PAGERBTAS VLADAS 

GILYS

Sausio 2 d. Los Angeles 
organizacijų veikėjui, dau

gybės renginių . fotografui 
"beTrekorduotojui ir paslau
giam, geraširdžiui visokių 
pareigė atlikėjui, Vladui Gi
liui suėjo 60 darbingų me
tų.

Nors nenorėtum tikėt,

Kons. Vytautas ir sol. Janina Čekanauskai, Alb. Markevi
čius, Vlado Gilio pagerbime.

kad dieną po Naujų Metų 
būtume pakankamai pajė
gūs vėl ką nors švęsti, bet 
štai ką reiškia tikra meilė 
ir nuoširdi pagarba vienam 
iš mėgiamiausių ir paslau
giausių mūsų kolonijos 
žmonių. Linksmi, šventiš- ’ 
kai nusiteikę Vlado Gilio 
draugai ir gerbėjai tą po
pietę sklidinai pripildė L. 
A. Tautinių Namų salę. Nuo 
klegesio ir dainų kilojosi 
lubos, o vaišėmis lūžo sta
lai.

Savo mielam pirmininkui 
šią šventę-pagerbimą su
ruošė Kalifornijos Lietuvių 
Radijo Klubas. Šventės eigą 
pravedė Vladas šimoliūnas. 
Solenizantas apkaišytas gė
lėmis. Artimi draugai ir 
kaimynai Ona Deveikienė ir 
Vacys Bernius padainavo 
keletą sutartinių. Susirin
kusių paprašytas vėliau sa
vo malonų balsą ir gražų 
humorą parodė ir patsai 
šventės kaltininkas.

Asmeniškai ir organizaci
jų vardu, proza ir poezija, 
solenizantną sveikino: Vla
das šimoliūnas, Dana Mit
kienė, Vincas Juodvalkis, 
Liucija Mažeikienė, Anta
nas Mažeika, Rūta Šakie
nė, Aleksas Gricius, Vladas 
Bakūnas, Rimtautas Dab
šys, Petras Maželis, Klevą 
Vidžiūnienė, Juozas Džen- 
kaitis. Jonas Petronis —

vis pabrėždami Vlado Gilio 
nepaprastą paslaugumą ir 
gerą širdį ir pridėdami 
"BŪKIM GERUOJU” — so- 
lenizanto mėgiamą pasaky
mą, kursai jau yra tapęs jo 
pravarde — VLADUKAS 
”BŪKIM GERUOJU” GI
LYS. Gal geriausiai, viską 
sutraukdamas, solenizantą 
apibūdino aktorius Petras

Maželis, savo humoristinį 
žodį užbaigdamas, kad Vla
do gyvenimas jam primena 
Mozarto Figaro: Figaro 
šen, Figaro ten — Vladai 
nuvežk, Vladai parvežk ...

Pasveikinti taip pat šven
tėje dalyvavę du kiti gim- 
tuvininkai: Stasė Pautie>- 
nienė ir Liudas Reivydas.

(re)

Supažindinkit savu bičiulius
su DIRVA.
Atsiuskit jų adresus.
lie gaus keletą numerių VELTUI!
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DIRVA
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Pavardė ir vardas...... ........................ ...................................

Adresas ..................................................................................

Travel 
Advisers 
Ine.

CLEVELANDO 
PARENGIMAI

• VASARIO 13 D. Pilėnų 
tunto tradicinis blynų balius.

• VASARIO 14 D. Lietuvos 
Nepriklausomybės atstatymo 
šventė. Rengia ALT Clevelan
do skyrius ir LB Clevelando 
apylinkė.

• VASARIO 21 D. 1988 m. 
Lietuvių Namų akcininkų me
tinis susirinkimas.

• VASARIO 28 D. Taupos 
kredito kooperatyvo narių me
tinis susirinkimas.

• BALANDŽIO 9 D. Kultū
rinių darželių draugijos kon
certas.

• BALANDŽIO 16-17 D. 
Ateitininkų šventė. Šeštadienį, 
balandžio 16 d. koncertas.

• BALANDŽIO 30 D., šeš
tadienį, Lietuviškos skautybės 
Fondo vakaras Lietuvių Na
muose.

• SPALIO 8 D. Pabaltiečių 
vakaras. Rengia ALT, Latvių 
Sąjunga ir Estų Taryba.

• LAPKRIČIO 5 D. Lietuvių 
Namų metinis balius.

• PERKANT IR PAR
DUODANT NAMUS prašo
me kreiptis į ČIPKUS 
REALTY, 31715 Vine St., 
Willowick, Ohio 44094. Tel. 
943-0910.

APDRAUDOS rei
kalais geriausius patarna
vimus gausite kreipdamie
si j OBELENIŲ apdraudos 
įstaigą — 6181 Mayfield 
Road, Suite 203, Mayfield 
Hts., Ohio 44124. Skambinti 
ZENONUI arba SAULIUI 
(216) 442-6810.

1515 North Harlem Avenue Suite 110 
Oak Park. Illinois 60302

312-524-2244

Balandžio 23 — 15 dienų kelionė į Ispaniją ir 
Portugaliją, vadovas kun. dr. Kęstutis 
Trimakas.

Balandžio 24 — 17 dienų Lietuvoje, 1 Maskvoje ir 
1 Paryžiuje. Gydytojams, medicinos 
darbuotojams, bei jų šeimos nariams.

Birželio 30 — šokių šventė Hamiltone ir šo bei 
Šekspyro teatrai.

Liepos 30 — Europos Lietuvių Dienos, Vokieti
joje. Oro susisiekimas tik $629.00. Bi
lietus reikia nusipirkti iki vasario pa
baigos.

Rugpiūčio 25 — 10 dienų Lietuvoje, plius Lenkija.
Rugsėjo 17 — Indija, galimybė sustoti ir Hong 

Konge.

Lapkričio 19 — Kelionė laivu po Karibų salas.
Gruodžio 26 — Naujųjų Metų sutikimas Meksikoje. 

Rezervacijoms ir informacijai kreipkitės aukščiau 
nurodytu adresu.

- Lithuanian Credit Union
* Lietuvių kredito kooperatyvas

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

TAUPYKITE IR SKOLINKITĖS 
vieninteliame lietuvių kredito kooperatyve Ohio 

valstijoje.
DARBO VALANDOS: antradieniais, trečiadie

niais, ketvirtadieniais ir šeštadieniais nuo 
9:00-3:00 p. p., penktadieniais nuo 9:00-6:00 v. v. 
SEKMADIENIAIS: nuo 11:00 iki 12:00 vai. die
nos, Dievo Motinos parapijos patalpose — 18022 

Neff Rd., Cleveland, Ohio 44119.

MOKAME
AUKŠTESNIUS 

NUOŠIMČIUS Už:

SKOLINAME GERIAU
SIOMIS IŠSIMOKĖJIMO 

SĄLYGOMIS:
Asmeniniams reikalams 
Automobilių pirkimui 
Namų remontui 
(Home eųuity) 
Namų pirkimui 
(Mortgages)

Taupymo sąskaitas
Certifikatus
IRA
Čekių sąskaitą 
Pensijų čekių sąskaitą 
(Direct Deposit acct.)

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

sąskaitas.

KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA FEDERALINĖS 
VALDŽIOS APDRAUSTA IKI $100.000

Mūsų tikslas — ne pelnas, bet sąžiningas 
patarnavimas.
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BUTKUS AUKŠTOSE 
BANKO PAREIGOSE

Transohio bankas praneša, 
kad Raimundas Butkus pa
keltas į bendrovės vicepre
zidento pareigas ir jam pa
vesta vadovauti Transohio 
banko vystymosi ir statybų 
paskolų d e p a r tamentui. 
Banko aktyvas siekia šešis 
bilijonus dolerių ir turi apie 
90 skyrių Ohio valstijoje.

Raimundas Butkus, bai
gęs Ohio valstybinį univer-

1967 metais metaissitetą, 
pradėjo dirbti Union Sav- 
ings įstaigoje, kuri ilgainiui 
susijungė su kitomis tau
pymo ir paskolų bendrovė
mis ir pasivadino Transohio. 
Per dvidešimt metų, dirb
damas įvairiose pareigose 
ir įsigyjęs banko pasitikė
jimą, susilaukė aukšto ir 
atsakingo paskyrimo.

R. Butkus su žmona Vi
talija ir vaikais — Audra, 
Saulium ir Daina gyvena 
Euclido priemiestyje.

Jis dainuoja Čiurlionio 
ansamblyje, šiuo metu jis 
yra ansamblio pirmininkas. 
Taip pat jau apie 20 metų 
dainuoja Clevelando Vyrų 
oktete. Dainos talentai ga
li būti ir genuose, nes Rai
mundo tėvai buvo mokyto
jai ir Jurbarko apylinkė 
dainininkai, o sesuo Aldo- 
na Stempužienė~yra viena 
žymiausių išeivijos mezzo- 
sopranų.

Dirva linki iškilusiam 
bankininkui geriausios sėk
mės.

• Lietuvos Nepriklauso
mybės paskelbimo 70-j i su-

UŽGAVĖNIŲ BLYNŲ BALIŲ
1988 M. VASARIO 13 D., ŠEŠTADIENI, 7 VAL. VAK.,
CLEVELANDO LIETUVIŲ NAMUOSE, 877 EAST 185 STREET.

Programoje trumpas vaidinimas "Slaptoji kalba" parašytas s. PRANO 
KARALIAUS. Po programos, šilta vakarienė su šampanu, šokiams gros ge
ras orkestras. Pelnas skiriamas skautų vasaros stovyklai. Įėjimas suaugusiems 
$13.50, jaunimui $7.00. Bilietus platina ir stalus rezervuoja s. M. Puškorienė 
486-8613.
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kaktis bus minima 1988 m. 
vasario 14, 4 vai. popiet Die
vo Motinos parapijos audi
torijoje. Prelegentai: JAV 
prezidento Reagano specia
lus padėjėjas Linas Kojelis 
kalbės lietuviškai ir Cleve
lando burmistras George 
V. Voinovich, angliškai. 
Meninę programą atliks 
Čiurlionio ansamblis, vado
vaujamas muz. dr. Bro
niaus Kazėno.

Minėjimą rengia LB Cle
velando apylinkės ir ALTos 
skyriaus valdybos.

• Stefa Gedgaudienė, LSS 
Vyr. Skautininke, praeitą 
savaitgalį dalyvavo Chica
goje LSS Vyriausios vado
vybės pareigų pasikeitimo 
šventėje.

Iš Clevelando šventėje 
dalyvavo skautininkai Juli-

ja ir Gintaras Taorai (Gin
taras išrinktas Vyr. Skau
tininko pavaduotoju), Jad
vyga Budrienė, Ona šilėnie- 
nė ir Remigijus Belzinskas. 

Skaitykif ir platinkit 
DIRVĄ

• Genovaitė Rukštelienė, 
Juditos Petraitienė motina, 
mirė sausio 21 d.

Velionė buvo pašarvota 
Jokubauskų koplyčioje. Pa-

Sausio 18 d. Visų Sielų kapinėse buvo palaidotas a. a. Mika
lojus Naumanas. Prie karsto našlė Ona, dukra Genovaitė Karso- 
kienė ir kiti artimieji. V. Bacevičiaus nuotr.

laidota po pamaldų Dievo 
Motinos šventovėje, Kalva
rijų kapinėse.

Giliame liūdesy liko duk
tė Judita ir žentas Kęstutis 
Petraičiai, sesuo Agnės ir 
brolis Petras.

SM /uperior/avino/
ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 
SANTAUPŲ INDĖLIUS

Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki
$ 100,000.00

PASKOLOS TEIKIAMOS:
■ namams pirkti,

■ rezidenciniams ir komerciniams
pastatams statyti,

■ namų remontams, 
■ kvalifikuotų studentų mokslui
Smulkesnių informacijų dėl taupomųjų indėlių 

ir paskolų sąlygų teiraukitės

/uperior Zoving/
Pagrindinis skyrius

798 East 1851 h Street, Cleveland, 
Telefonas: 481-3008

Ohio
MEM8ER

DARBO VALANDOS: Pirmadieniais uždaryta. FSLIC
" F«d*<«lSav>n0»&Lo*n Iniuronc* Co*p

Kitomis dienomis nuo 9:00 iki 4:00.
Penktadieniais 9:00 iki 6:00. Šeštadieniais 9:00 iki 2:30.

SAVAITINĖ RADIJO PROGRAMA, 
GIRDIMA SEKMADIENIAIS 
6:00 — 7:00 VAL. VAKARO.

RADIJO STOTISwcpn
Programos vedėjas Juozas Stempužis 

4249 Lambert Road, Cleveland, Oh. 44121 
Tel. (216) “382-9268

JEI JI MS REIKIA UŽDENGTI STOGĄ. PATAISYTI AR 
PAŠALIMI VARVĖJIMĄ. KREIPKITĖS I

LATVIAN ROOFING
Cleveland telef. (216) 521-2182

DARBAS ATLIEKAMAS GREITAI IR SĄŽININGAI.
Dengiame stogus apartamentams, Hot roofs. Tvarkomo 
kaminus ir vandens nutekėjimo vamzdžius, dedame po 
stogu kablius kontroliavimui ledo užsikimšimo. Taip pat 

atliekam dailidės d.'uLus.

MARTINS ir GUNARS KAULINS Lakeuood, Ohio



DIRVA
MOKINIAMS SPORTO 

KLAUSIMŲ KONKURSAS

JAV LB švietimo tary
ba ir jos konsultantas spor
to reikalams, Bronius Ke
turakis, skelbia lituanisti
niu mokyklų mokiniams 
sporto klausimų konkursą, 
liečiantį lietuvių sportinin
kų išeivijoje ir okupuotoje 
Lietuvoje atsiektus laimė
jimus bei dalyvavimą tarp
tautinėse varžybose. Kon
kursui patiekiami 10 klau
simų. Atsakymus siųsti iki 
balandžio 20 dienos sekan
čiu adresu: Mr. Bronius 

Nuoširdžią užuojautą reiškiame MILDAI 

LENKAUSKIENEI, NIJOLEI KRAKAUS- 

KIENEI ir jų šeimoms, jų liūdesio valando

je, netekus jų mylimos motinos

A. A.

ILMAROS GULBINSKIENĖS.

Gražina ir Ričardas Pauliukoniai 
Janina Ūsienė 
Lili ir Vladas Bložės 
Elena ir Viktoras čeičiai 
Dalia ir Jonas Maurukai

Brangiai Mamytei

A. A.

ILMARAI GULBINSKIENEI

mirus, jos dukrai MILDAI LENKAUSKIE

NEI ir artimiesiems reiškia gilią užuojautą.

OLGD Moterų Pagelbinis
Vienetas

PETRUI GAILIŪNUI 
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame žmo

nai ANTANINAI ir sūnums RAIMUNDUI 

ir ERNESTUI.

R. Zotovienė
A. ir B. Jucėnai
J. Juozaitis
A. ir A. Stepanauskai
L. Slabokienė
S. ir J. Garlai

Keturakis, 3620 W. Kil- 
bourn Avė., Apt. 26, Mil- 
waukee, Wisc. 53208.

Skiriamos piniginės pre
mijos: I-oji vieta — $100; 
II-ji — $75 ir IlI-ji $50. Už 
kiekvieną neteisingą atsa
kymą nuimama $10.00. Jei 
atsirastų vienodas atsaky
mų skaičius, premija dali
nama visiems lygiai.

Konkursli pateikiami šie 
klausimai :

1. Išvardinti okupuotos 
Lietuvos moteris, kurios bu
vo atsiekę pasaulio rekor
dus: vardai, pavardės, spor-

Marija Tūbelytė-Kuhlmanienė dalyvavo su savo kūriniais St. 
Petersburgo dailininkų parodoje Suntan galerijoje. Šalia savo 
peisažo "Žiema Portlande”, kuris gavo honorable mention.

to šakos rungtis ir rezulta
tai.

2. Ar žiemos olimpiniuose 
žaidimuose buvo lietuvių 
aukso, sidabro ar bronzos 
medalių laimėtojų?

3. Kada JAV krašte buvo 
pravestos olimpiados ir ku
rie lietuviai jose laimėjo 
medalius?

4. Kuri pasaulio moteris 
yra pirmoji šuolyje į tolį, 
atsiekusi 7 metrus ar 23’ 
pėdas?

5. Kuri išeivijos lietuvai
tė yra keletą kartų laimė
jusi Kanados ir JAV pirme
nybių nugalėtojos vardą ir 
kokioje sporto šakoje?

6. Išvardinkite lietuvius, 
kurie atstovavo JAV olim
piadose ?

7. Kurie Kanados, JAV ar 
okupuotos Lietuvos (būda
mi Sov. Sąjungos rinktinė
je) lietuviai dalyvavo 21-j e 
o 1 i m piadoje Montrealyje 
(1976) ir kokius medalius 
laimėjo?

8. Kurie okupuotos Lie
tuvos lengvosios atletikos 
rekordai yra geresni už 
JAV rekordus?

9. Kokiose sporto šakose 
Nepr. Lietuvos rinktinės 
dalyvavo pasaulinėse var
žybose.

10. Kaip vadinasi išeivi
jos sporto organizacija, ku
ri tvarko JAV ir Kanados 
lietuvių sportinį veikimą ir 
kada ji Įkurta JAV krašte?

• Jonas Tomkus, Prancū
zijos lietuvių bendruomenės 
narys (7, rue dės Lions- 
Sant-Paul, 75004 Paris) 
renka žinias apie lietuvius 
t a r n avusius Prancūzijos 
svetimšalių legijone nuo jo 
įsteigimo.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

505 EAST 185 ST., EUCLID, OHIO 44119 
(216) 486-2530

MATAS REALTORS

RITA MATAS — Broker — G.R.I. — C.R.A
Adv. VYTAS MATAS — teisinis patarėjas

JONAS DUNDURAS, adv. RAMON FOLTZ, 
ROMA MAJOROVAS, ALGIS MATAS, PETRAS 

MATAS, PATRICIA SAJOVEC, DALIA 
ŠIRVAITIS, adv. H0WARD TURNER.

CHICAGO
• Vasario 16 minėjimas 

Chicagoje, kurį ruošia Chi
cagos Lietuvių Taryba 
įvyks šia tvarka:

šeštadienį, vasario 13 d. 
12 vai, vėliavų pakėlimas ir 
žuvusiųjų pagerbimas Jau
nimo Centro sodelyje.

Sekmadienį, vasario..14 d. 
iškilmingos pamaldos kata
likų ir ev. liuteronų šven
tovėse ir 2 vai. p. p. Marijos 
Aukšt. mokyklos auditori
joje minėjimas-akademija.

Po to meninę programą 
atliks Kr. Donelaičio Jit. 
mokyklų mokiniai.

Washingtono lietuvių jaunimas ruošiasi politiniam semina
rui vasario 5-7 d. d. Bus susitikimai Kongrese ir Baltuose Rū
muose. Dėl daugiau informacijų ii' registracijos skambinti Gin
tai Palubinskienei (301) 340-1954. A. Pemkaus nuotr.

Clevelando Vyr. Skaučių 
židinys

A. A.

MIKALOJUI NAUMANUI
mirus, jo žmonai ONAI, dukrai GENOVAI
TEI ir žentui ALBINUI KARSOKAMS, anū
kams ir visiems artimiesiems reiškiame nuo

širdžią užuojautą.

Antanina ir Pranas Petraičiai 
Juozas Kaklauskas
Nora ir Vincas čečiai

A. A.

MARCELINUI ŽITKUI

iškeliavus į amžinuosius namus, našlę AU

RELIJĄ ir artimuosius nuoširdžiai užjau

čiame.

L
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