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TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS v

T eisybės baimė
Buvusios nepriklausomybės nauda dabar

Gorbačiovo glasnost lei
do ryškiau pasireikšti iki tol 
slepiamiems tautiniams jaus
mams. Tai suneramino Mas
kvą, kurios įsakymu, o gal ir 
lokaline iniciatyva, prasidėjo 
priešpuolis. Pirmiausia jis pa
sireiškė pokario laikotarpio - 
partizanų pasipriešinimo - la
bai šališku priminimu. Vė
liau pereita prie nepriklauso
mybės laikotarpio žeminimo. 
Būdingą pavyzdį matėme LI
TERATŪROS IR MENO sa 
vaitraštyje sausio 30 d.

Ten paskelbta Vilniaus 
universiteto istorijos fakulte
to II kurso studentės Aušri-

Prezidento žodis 
lietuviams Vasario 

16-sws proga
Prieš 70 metų, 1918-jų metų vasario 16-ją, Lietuvos Taryba 

paskelbė Lietuvos nepriklausomybe ir įkūrė Lietuvon 
respubliką. Lietuvos suverenumo atstatymas buvo pripažintas 
visame pasaulyje, netgi Sovietų Sąjungoje 1920 m. 1921 metais 
Lietuva įsijungė į Tautų Sąjungą. Po to lietuviai du dešimt
mečius džiaugėsi laisve ir laisva valia, turėdami vyriausybę, 
visiems piliečiams garantavusią politines ir religines laisves. 
1940-tųjų birželio mėnesį, praėjus metams po Molotovo-Riben
tropo pakto pasirašymo, Sovietų Sąjunga įvykdė invaziją į 
Lietuvą ir neteisėtai užėmė ją ir kitas Pabaltijo valstybes. 
Jungtinės Amerikos Valstybės pasmerkė tautinio suverenumo 
bei tautinės neliečiamybės pažeidimą ir nuo to laiko mūsų poli
tika yra nepasikeitusi. Mes niekados nepripažinome priversti
nio Lietuvos įjungimo į Sovietų sąjungą ir niekados nepripa- 
žinsime.

Lietuvos Nepriklausomybės šventę minėti yra natūralu 
visiems amerikiečiams, ištikimai kasmet švenčiantiems savo 
pačių nepriklausomybės šventę. Amerika yra nuo seno Lietuvos 
vilties spindulys, kadangi amerikiečiai labai vertina ap
sisprendimo, asmens laisvės teises ir nepriklausomybę. Tai 
Dievo duotos teisės, kurias Lietuvos žmonės nori susigrąžinti, 
stodami akistatoje su religiniu ir politiniu persekiojimu, prievar
ta vykdoma rusifikacija bei tautine asimiliacija. Todėl mums 
itin dera parodyti solidarumą su Lietuvos žmonėmis. Mes jun
giamės į garbingą ir iškilmingą Lietuvos nepriklausomybės 
70-jų metinių minėjimą ir drauge su viso pasaulio žmonėmis 
dalijamės lietuvių dvasia ir viltimi, kuria jie gyvena, minėdami 
tą dieną.

Lietuvių laisvės dvasia lieka nesulaužyta. Tai rodo pavyz
dys tikros savo žmonių vadovės Nijolės Sadūnaitės, kurios 
drąsus pasiaukojimas savo kraštui ir sąžinei tęsiasi iki šios 
dienos. Būdama Gulage ji rašė: „Mūsų trumpos dienos šioje 
žemėje yra skirtos ne poilsiui, o dalyvauti kovoje už laimę dau
gelio širdyse”.

Laisvės dvasia tebėra gyva tarp žygiuojančiųjų Lietuvos 
sostinės Vilniaus ir Kauno gatvėmis. Laisvės dvasia gyva 
visuomet ir visur, kur ištikimi sūnūs ir dukterys prisimena savo 
palikimą ir savo aukščiausius idealus. Parodydamas bendrą atsi
davimą laisvės reikalui, Kongresas bendra Senato rezoliucija 
Nr. 39 šių metų vasario 16-ją paskelbė Lietuvos Nepriklausomy
bės diena ir įgaliojo bei įsakė prezidentui paskelbti proklamaciją 
dėl tos dienos paminėjimo.

Taigi, dabar aš, Ronald Reagan, Jungtinių Amerikos Vals
tybių prezidentas, šiuo skelbiu 1988-jų metų vasario 16-ją 
Lietuvos Nepriklausomybės diena. Aš kviečiu Jungtinių vals
tijų žmones šią dieną pažymėti atitinkamomis iškilmėmis bei 
renginiais, parodančiais jų atsidavimą teisėtiems visų žmonių 
apsisprendimo ir laisvės siekiams. Paliudydamas, kas aukščiau 
parašyta, pasirašau šią vasario 11-tą dieną, 1988-taisiais mūsų 
Viešpaties ir 212-taisiais Jungtinių Amerikos valstijų 
nepriklausomybės metais.

Vytautas Meškauskas

nės Pečiūraitės laiškas, kuria
me tarp kitko sakoma:

"Kaip mokykloje dėsto
ma Lietuvos istorija, manau, 
pasakoti nereikia. O ir uni
versitete, tiesa sakant, nela
bai pasikeitė. Belieka žinių, 
kurios mums yra būtinos, 
kad teisingai suvoktumėm 
ne tik istorinius įvykius, bet 
ir šiandienį mus supantį pa
saulį, semtis iš išgirtųjų va
dovėlių, taip pat daug ką nu
tylinčių, kaip lenktyninis žir
gas prašoliuojančių per de
šimtmečius, epochas, vienu

(Nukelta į 4 psl.)

Vytautas Meškauskas, ilgametis Dirvos redakcijos narys, vasario 27 d. Švenčius
75 metų amžiaus sukaktį. A. Plaušinaičio nuotr.

Vytautas Meškauskas ir Dirva
Jo deimantinės sukakties proga

Stasys Santvaras

Lyg norėdami vienas ki
tą pralenkti, visi bėgame į 
rudenj. Seni ir jauni, neis 
tokia yra žmogaus lemtis, 
tokie jo gyvenimo keliai. 
Kaip mūsų saulelė — užte
kanti ir nusileidžiam!..

Vytautas Meškauskas, il
gametis "Dirvos” politinių 
ir visuomeninių apžvalgų 
rašytojas, taip pat bėga ton 
pačion pusėn, kur mes visi 
bėgame. Bėga su dideliu ir 
tikrai reikšmingu publicis
tinių bei žurnalistinių dar
bų krūviu. Ir džiaugsmas 
ima, kad jis tą naštą dar 
vis pakelia, dar vis po ja 
neklumpa.

Kalbu apie Vyt. Meškaus
ką irgi kaip ilgų metų "Dir
vos” skaitytojas, visada 
skaitymą pradedantis jo ap
žvalgom, nes jos yra savai
traščio žinių, nuomonių, net 
ir pažiūrų versmė.

Vyt. Meškauskas pats 
vienas kiekvieną savaitę 
prirašo beveik du "Dirvos” 
puslapius — pirmąjį ir ant
rąjį puslapį; jis yra pajė
gi ir tvirta red. Vyt. Ged

gaudo dešinioji ranka. Kas 
"Dirvą” skaitom, puikiai 
žinom, jog tai yra mūsų pa
čių, lietuvių, ir pasaulio po
litinio bei visuomeninio gy
venimo apžvelgimai, para
šyti talentingo ir įgudusio 
publicisto ranka. Galima su 
Vyt. Meškausko nuomonėm 
bei pažiūrom sutikti, gali
ma nesutikti ir pasiginčyti, 
bet jo straipsnius visada 
yra įdomu ir malonu skai
tyti. žemaičiai turbūt ne
svyruodami tartų, kad Vyt. 
Meškausko rašiniai iš tikro 
nėra "joukūn darbs".

Ko žmogui reikia, kad 
galėtum Vyt. Meškausko 
darbą dirbti? Visų pirma 
reikia gerai mokėti nors 
vieną kitą svetimą kalbą 
(savaime aišku, ir lietuvių 
kalba), reikia kasdien per
versti ir paskaityti šūsnis 
laikraščių ir žurnalų, kad 
surinktum medžiagą, kad 
pajėgtum tokias apžvalgas 
parašyti.

Atseit, čia labai svarbūs 
dalykai yra publicisto 

erudicija, žmo
gaus kritiška iš
mintis, blaivus susi- 
gaudymas gausybėje links
mų, dramatiškų ir net kvai
lų įvykių, kurių mūsų že
melė dar niekad nestokojo. 
Dėkokim Praamžiui, kaip 
tartų Br. Raila, kad visų tų 
prigimties dovanų Vyt. 
Meškauskui tikrai nestinga.

Be žvilgsnių į pasaulį, 
Vyt. Meškauskas 2-me 
"Dirvos” puslapyje dar tu
ri atskirą skiltį ((taip pat 
ilgametę), pavadintą mum 
pažįstamu vardu: "Iš kitos 
pusės”. Toji skiltis — tai 
Vyt. Meškausko reiškiamos 
nuomonės lietuvių kultūros, 
visuomenės ir politikos 
klausimais. Ir čia mūsų ger
biamas autorius yra origi
nalus ir savaimingas.

Ko sukaktuvininkui Vy
tautui Meškauskui palinkė
ti? Sveikalos, geros ir tvir
tos sveikatos dar nors pen
kiolikai metų, nes tik svei
kata padeda žmogui visų 
darbų sunkumus įveikti.
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sfivamnĖ politi^^ ■ Iš kitos pusės
--------------------------------------------- -..... |

Demonstracijos Vilniuje. - Sovietai norėtų minėti ne Vasario 16,
__  bet Gruodžio 16 d. - Pasistumdymas Juodoje jūroje. ___

Agentūra Reuters vasa
rio 16 d. pranešė iš Vil
niaus, kad ten įvyko val
džios įstaigų suruošta de
monstracija prieš ... prezi
dento Reagano raginimą tą 
dieną paminėti prieš 70 me
tų paskelbtą Lietuvos ne
priklausomybės deklaraci
ją

Pagal tą pranešimą val
džia aiškinanti, jog iš tikro 
Lietuvos valstybė buvo 
įsteigta vėliau — gruodžio 
16 d., kada vietos komunis
tai ir kairiųjų grupės Vil
niuje paskelbė sovietinę 
Lietuvos respubliką pagal 
Rusijos pavyzdį.

Daugiau žinių apie tą de
monstraciją patiekė N. Y. 
TIMES korespondentas F. 
Barringer. Joje dalyvavę 
apie 2,000 žmonių, kurie ne
parodė didesnio entuziazmo. 
Tai buvusi viena iš kelių 
demonstracijų prieš užsie
nio kišimąsi.

Savaitę prieš Vasario 16 
d. valdinės įstaigos Maskvo
je paskelbė, kad į Lietuvą 
važiuoti draudžiama, tačiau 
penktadienį tas nutarimas 
buvo ne tik pakeistas, bet 
užsienio reikalų ministeri
ja net pakvietė 8 korespon
dentus nuvažiuoti į Vilnių 
pasižiūrėti tų demonstraci
ją.

”70 metų Lietuvos nepri
klausomybės sukaktis pro 
sostinę Vilnių praslinko 
kaip šešėlis — skelbia N. Y. 
TIMES. Tą dieną nuo kitų 
skyrė tik gatvėse pastebė
tos policijos ir saugumo pa
reigūnų padidėjimas.”

Trafikas miesto centre 
buvo normalus, nors pagal 
vieną nacionalistų šalinin
ką, priemiesčiuose bent ke
turi tautinio sąjūdžio vadai 
buvę namų arešte.

Pirmadienio vakarą (va
sario 15 d.) su korespon
dentais pasimatė 49 m. Ni
jolė Sadūnaitė, vieno uni
formuoto ir trijų civilių pa
reigūnų lydima. Ji padėtį 
palyginusi su karo stoviu, 
skųsdamasi kam tiek daug 
policijos kaip tarakonų su
telkta ...

Madingai apsirengę 600 
šimtų tūkstančių gyvento
jų turinčio miesto praeiviai 
nesinervavę ir, atrodė, ig
noruoją ir sukaktį ir poli
cijos telkinius. Naciona
listai ragino padėti gėles ir 
vainikus Rasų kapinėse, 
aikštelėje prie šv. Onos 
bažnyčios ir Gedimino aikš
tėje.

Miesto pareigūnai aiški
nę, kad demonstracijos yra 
leistinos, tačiau jom reikią 
gauti leidimą. Sadūnaitė ta
čiau pareiškė, kad ji leidi
mo padėti gėles neprašy
sianti.

Vienas miesto pareigūnas 
privačiai pareiškė, kad 
'daug žmonių’ mano, kad 
Lietuva, jei politiniai įvy
kiai būtų nuėję kitu keliu, 
šiandien galėtų pasidžiaug
ti autonomija ir gerove 
kaip Suomija.

★
Vasario 6 d. Sigitas Kri

vickas LITERATŪROJE IR 
MENE aiškino oficialų pa
žiūrą:

”... tikrasis nacionalinis 
valstybingumas Lietuvoje 
1918 m. buvo sukurtas ta
rybų pagrindu. Juk ne kas 
kitas, o Laikinoji revoliuci
nė darbininkų ir vargingų
jų valstiečių vyriausybė sa
vo 1918 m. gruodžio 16 d. 
manifestu paskelbė, jog nu
versta vokiečių okupacinė 
valdžia ir sukuriama sava
rankiška Lietuvos Tarybų 
Sociali s t i n ė Respublika. 
Nuo tol ji egzistavo dides
nėje krašto dalyje. Ir jo
kios rimtos įtakos neturėjo 
A. Smetonos pirmininkau
jama Lietuvos Taryba, pa
skelbusi savo deklaraciją tų 
pačių metų vasario 16 d.”

Jeigu taip, kodėl Maskva 
visdėlto sudarė taikos su
tartį su vasario 16 d. įkur
ta valstybė? Ne tik taiką, 
bet dar ir davė 3 milijonus 
aukso rublių, pripažino Lie
tuvai dalį dabartinės Balt- 
gudijos ir t.t.

Įdomu, kad ta pačia pro
ga Krivickas kiek platėliau 
sustoja prie mūsų centri
nių organizacijų, pasinau
dodamas senomis A. Mor
kaus ir V. Alseikos infor
macijomis, paminėdamos ir 
Bendruomenę. Girdi:

"Jame (vadavime) savo
tišku smuiku griežia ir Pa
saulio lietuvių bendruome
nė... jai priklauso paly
ginti jauna (55-65 m.) išei
vijos dalis — tie, kurie pa
sitraukdami su savo tėvais, 
dar buvo moksleiviai, stu
dentai ... Taip ištiesų "ben
druomenę’ palaiko nemaža 
prasisekiusių išeivių — in
žinierių, gydytojų, stambių 
firmų menadžerių. Kai ku
rie jų yra nuoširdžiai susi
rūpinę plėsti išeivijos kul
tūrinius ryšius su Lietuva. 
Tačiau pati PLB vadovybė 
tebesilaiko pasenusio "va
davimo’ stereotipo. Mat 
PLB ’krikštatėvis’ yra tas 
pats VLIKas, dar 1949 m. 
įkūręs ją Vokietijos mieste 
Hanau. Nors "bendruome
nėje’ nėra nė vieno žmogaus 
iš tikrosios Lietuvos, ji ir 
toliau uzurbuoja sau teisę 
’atstovauti’ viso pasaulio 
lietuviams"...

★
Pagal ŠVYTURĮ 65% 

Sovietijos gyventojų per 
mėnesį uždirba daugiau

kaip po 100 rublių vienam 
šeimos nariui. Iš jų 21-am 
procentui tenka virš 150 
rub. Kolūkiečio mėn. atly
ginimas — 147 rub. mėn., 
darbininkų ir tarnautojų — 
200 rubl.

Maistui išleidžiama 28,3 
nuošimčiai šeimos biudžeto, 
audiniams, drabužiams ir 
avalinei — 15 procentų, bal
dams, dviračiams, motocik
lams ir automobiliams — 8 
procentus. Kultūrinėms ir 
buitinėms paslaugom išlei
džiama 23% savo lėšų, su
taupoma 7%, mokesčiams 
atimama 8% ir kitom įvai
riom išlaidoms skiriama — 
7,1%.

Palyginti su JAV Sovie- 
tijoj didesnė pajamų dalis 
išleidžiama maistui/Čia-22- 
23 % visų pajamų, Sovieti
joje — 28,39?. Dar didesnis 
skirtumas su kapitalisti
niais karštais yra išlaidose 
paslaugų ir patarnavimų 
srityje. Kapitalistai tam iš
leidžia 5 kartus daugiau. 
Pragyvenimo minimumas 
yra maždaug 80 rublių. Pra
nešimas baigiamas:

"Deja, darbo našumas 
šalies pramonėje sudaro tik 
55% to, kas yra JAV, o že
mės ūkyje negalima nė iš 
tolo lygintis. Taigi be ge
resnių darbo rezultatų mū
sų lygis nekils, šitai aišku 
kaip dukart du — keturi.”

Kaip matome čia ryškėja 
'oficiali linija’. Sovietai at
silikę nuo likusio pasaulio 
ne dėl to, kad jų tvarka blo
ga, bet jie patys tingi.

★
Ko galima laukti atsisa

kius nuo atominių ginklų, 
parodė vasario 12 dienos in
cidentas Juodojoje jūroje 
prie Krimo pusiasalio. Kaip 
žinia sovietai skelbia, kad 
jų teritoriją tęsiasi 12 my
liu į jūrą, tuo tarpu JAV 
laikosi senesnės taisyklės, 
skaitančios, kad^/bik 3 my
lios nuo pakraščio laikomos 
teritorialiniais vandenimis. 
Tuo pasinaudodami sovietų 
karo laisvai dažnai užtinka
mi Amerikos vandenyse 
tuoj po tos 3 mylių zonos. 
JAV iš savo pusės laikas 
nuo laiko pasiunčia savo 
karo laivus į Juodąją jūrą

Saulius Sužiedėlis, su kuriuo Bendruomenė susitarė 
dėl Lietuvos istorijos antrojo karo metu parašymo, DRAU
GE paskelbė 'atvirą laišką lietuviams pasaulyje’. Jame jis 
pakartojo savo pagarsėjusį pareiškimą vad. Washingtono po
litinėje konferencijoje:

"Skaudus faktas, kad OSI veikla kai kuriems 
lietuviams yra gyvybinis klausimas. Bet tai 
pripažinus, ar galime iš tikrųjų tikėti, kad tauta 
- išlikusi gaji ir tvirta po dvejų okupacijų ir 
šimtai tūkstančių kankintų irnukantintų tautie
čių - staiga sugniuš, jei pačiu blogiausiu atveju 
keliasdešimt išeivijos narių atsidurtų anapus?" 

Kaip nežiūrėsi, paskutinis sakinys labai nevykęs. Juk 
reikalas sukasi ne apie tautos gajumą, bet apie pagalbą bė
don patekusiems tautiečiams. Iš Sužiedėlio sakinio išeitų, 
kad nuo jų reikia trauktis, kaip tai daro gyvuliai. Žmonės ta
čiau taip nesielgia. Civilizuotose šalyse net žiauriausiems 
nusikaltėliams yra skiriami advokatai. Jie pasmerkiami tik 
tada, kai nėra jokių abejonių dėl jų kaltės.

Ypatingai komplikuoti yra 'karo nusikaltimai'. Visų 
pirma dėl to, kad jais paprastai yra kaltinama tik pralaimėju
si pusė. Antra, jų jau negali suprasti sekančios kartos, neži
nančios karo nuotaikų. Tai gražiai pailiustruoja faktas, kad 
tuojau po karo buvo įsileista tūkstančiai tariamų karo nusi
kaltėlių, bet tik dabar iškilo jų 'nusikaltimų' klausimas. Gra
žus pavyzdys yra Austrijos prezidentas Kurt Waldheim. 
Renkant jį JT gen. sekretorium, jo veikla kariuomenėje ne
buvo domėtasi. Tik dabar pradėta po ją raustis. Kaip leite
nantui vokiečių kariuomenės žvalgyboje - jam negalėjo būti 
nežinomi 'karo nusikaltimai', tačiau ar jis buvo asmeniškai 
už juos atsakingas? Tokio įrodymo nėra.

Imkim kitą pavyzdį. Žydas Jacob Tannenbaum, dau
giau negu įsakytas, kankino savo tautiečius koncentracijos 
stovyklose. Jis susitarė su OSI, kad atsisakys JAV piliety
bės ir tuo visa byla pasibaigs, nes jo sveikata silpna. Kroatų 
politikas tačiau buvo neštuvais nugabentas į savo tėvynę - 
kur teisingumas?

Sakoma, kad tos bylos dabar reikalingos, kad paliktų 
'įspėjimą' ateičiai. Kaip toks 'įspėjimas' veikia, matome iš 
fakto, kad tuo metu, kai Jeruzalėje yra teisiamas tariamai bu
vęs koncentracijos stovyklos sargybinis, Izraelio kariai, at
rodo su malonumu, laužė rankas ir kojas jauniems palestinie 
čiams, o kartais ir visai juos nugalabindavo. Jei taip atsitiktų 
JAV - koks čia kiltų triukšmas!

Akcija reikalinga dabar, bet ne po trejų metų, kada 
geriausiu atveju pasirodys užsakyta istorija.

parodyti, kad jie turi teisę 
įplaukti ir į sovietų 12 my
lių zoną. Vasario 12 d. du 
JAV karo laivai buvo prisi
artinę apie 7 mylias nuo pa
kraščio, kai du mažesni so
vietų laivai įsakė jiems pa
sitraukti, grąsindami juos 
'išstumti’. JAV laivams at
sakius, kad jie turi teisę net 
ir teritorialiniuose vande
nyse laisvai plaukti, sovietų 
laivais priartino ir savo šo
nais bandė pastumti ame
rikiečių laivus. Nuostoliai 
buvo maži, niekas neliko su
žeistas. Pasikeista protes
tais, tačiau iš abiejų pusių 
buvo parodytas noras gerus 
santykius išlaikyti, nes lau
kiama abejų valstybių aukš

(vm)

tesnių pareigūnų susitiki
mų, Valst. sekretorius jau 
šią savaitę lankosi Mask
voje.

DIE CUTTING 
PRESSMAN 

Wanted Expd. Bobst C & C 
Pressman. To work 2nd 
shift. Call 201-345-2000 ask 
for Al Agnės. ((8-14)

PRESSMAN
Experienced Rotogravure Prestman 
wanted with experienced both fixed & 
variable folders. Plant located in 
Memphis, Tenn. Excellent benefits & 
vvorking conditions. Starting rate 
$16.37 per hr. Send resume to:

Maxwėll Communication 
c/o Industrial Relations Manager 

P O. Box 16037 
Memphis, TN 38186-0037 

Equal Opportunity Employer

MATAS REALTORS
505 EAST 185 ST., EUCLID, OHIO 44119 

(216) 486-2530
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. HOWARD TURNER.
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Tesiverčia lapai...
Jei nežiūrėt į veidrodį ne 

versti kalendoriaus lapų ir 
anūkuose matyti tiktai džiu
gesį laisvalaikiui - širdis 
jaunystės tempu turbūt dar 
vis tegyventų! Ir dažnai tik
rovėje atrodo taip, pažvelgus 
į vyresniųjų atliekamus dar
bus, interesą aplinkai ir pla
nuojamą ateitį. O gyvenimo 
gruodą pakėlę, užgrūdinti sa
va patirtimi, saugūs žinojime 
iliuzijų trapumu ir laisvi įsi
pareigojimų pasirinkime 
(saugok , Dieve, nuo ligų tik 
tai!), mūsų stiprėjančios auk- 
saamžių kartos atstovai bran 
dina naują luomą, atsargiai 
versdami - ne tuščius! - die
nų lapus vieną po kito.

Su džiaugsmu ir nuostaba 
sveikiname ilgametį Dirvos 
redakcijos narį, žurnalistą 
VYTAUTĄ MEŠKAUSKĄ 
jo jau deimantinės sukakties 
proga! Su džiaugsmu - nes 
turim privilegiją savo eilėse 
turėti asmenį, sugebėjusį ne 
tik išlikti profesionaliniame 
lygyje savo įsipareigojimuo
se, bet ir išlaikyti objektyvią 
įžvalgą tiek mus supančioje 
tarptautinių vyksnių eigoje, 
tiek ir lietuviškosios veiklos 
klausimų sprendime.

Su nuostaba - nes Jis yra 
vienas tų, jau deimantinę su
kaktį pasiekusių, kurie sa
vais darbais dar vis jaunatviš
ką entuziazmą spinduliuoja! 
Nėr skundų ar užmetimų tik
tai tam, kad pakalbėjus. Vie
toj to - vis aktualijos, klausi- 

. mas iš esmės, nepaprastas 
pastabumas ir graži mintis 

įsu humoro palyda. Jei metų 
naštą jaučia - to neatrasi Jo 
kolumnoje, nei savaitinėse 
apžvalgose! Kaip laikrodis - 
vis laiku išpildytas Jo paža
das vienokiu ar kitu būdu. Ir 
tai pilnai įvertinti tegali tik
tai tas, kurio paties dieną 
yra pagrįsta laikrodžio tem
pu.

Teisininkas, administrato
rius, užsienio politikos ap
žvalgininkas, žurnalistas, re
daktorius ir leidėjas - Vytau
tas Meškauskas perėjo tas pa
čias pakopas, kurios daugu
mai buvo neišvengiamos, at
sidūrus už savo tėvynės ribų 
pokariniam laikotarpy. Bet 

Jis niekad neleido minčiai su 
stingti savu abejingumu, ar 
surakinti ją užmestųjų 'rėmų' 
siaurume. Nereikalaująs - 
bet laisvas, nežadąs - bet pa 
slaugus, svarbiausia - tiesus 
ir lojalus Vytautas Meškaus
kas su orumu pasiekė savo 
Jubiliejų, su ramiu išdidumu 
gali žvelgti atgal.

Tik padėka mes galime at
sidėkoti Jam tikrai. Tik pa
sakydami, kad buvo - ir yra - 
pastebėtas ir vertinamas Jo 
darbas, Jo įnašas į tautinio 
išlikimo siekį, įnašas į lietu
viškojo žodžio puoselėjimą 
ir vertę. Prabėgę našūs metai 
ir Deimantinė Sukaktis kal
ba pati už save ne vien Dir
vos puslapiuose!

Dar daug gražių, džiugių - 
sveikų ir kūrybingų metų 
linkime Jums Deimantinės 
Sukakties proga, kad besilie
janti mintis skatintų mus 
atidžiau stebėti, objektyviau 
galvoti ir ryžtingiau apsi
spręsti. Kad turėdami gyvą

Dvidešimt šeštasis 

Dirvos novelės 

konkursas
PREMIJA 600 DOLERIŲ skiriama iš 

a. a. SIMO KAŠELIONIO palikimo, kurį 
tvarko Korp! Neo-Lithuania.

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

Ilgis. Novelė turi būti ne trumpesnė kaip 15 psl. ma
šinėle rašytų, su dvigubu tarpu.

Laikas. Paskutinė rankraščiui įteikti data 1988 m. 

birželio 15 d.

Adresas rankraščiams siųsti. Dirva, Novelės konkur
sas, P. O. Box 03206, Cleveland, Ohio 44103.

Paruošimas. Konkursui siunčiami rankraščiai būtinai 
privalo būti paruošti rašomąja mašinėle ir pa
sirašomi slapyvardžiu. Tas pats slapyvardis už
rašomas ant pridedamo uždaro vokelio, kuriame 
įdėta autoriaus tikroji pavardė, adresas ir tele
fono numeris. Vokelis nebus atidarytas nelai
mėjus.

Nepremijuoti rankraščiai. Grąžinami tik autoriams 
prašant.

Jury komisija iš trijų narių sprendžia kas premijuo
ti na paprasta balsų dauguma.

Ir iš trečios’ pusės... Bronys Raila

Vytautas Meškauskas, ša
lia prelato J. Prunskio, man 
atrodo, yra vienas iš dviejų 
pačių veikliausių ir pasto
viausių lietuvių žurnalistų 
Amerikoje. Aišku, taip šaky • 
damas gal sukelsiu nepasiten
kinimų vienam kitam plunks- 
nos riteriui Chicagoje, New 
Yorke, Floridoje ir gal Kali
fornijoje. Bet norėčiau pra
šyti pakantumo ir visų jūsų, 
brangūs kolegos, malonės: 
sutikim valandėlei, kad tai 
vis dėlto falcas ir maloni tie
sa, kartu mum kitiem paska
tinimas gauti įkvėpimo ir ne
rimas dėl tam tikros grėsmės 
nepertoliausioje ateityje...

1913 m. vasario 27 dieną 
Kupiškyje gimusiam Vytau
tui Meškauskui pagaliau 
kiek netikėtai šį mėnesį su
kanka septyniasdešimt pen- 
keri. Man nežinomi jo, kaip 
kupiškėno, vaikystės kreden
cialai. Atsimenu jį tik, kaip 
prieš karus teisių fakulteto 
studentą, vaikščiojantį Kau
no Laisvės alėjoje, vis drau
gų būrelyje, dažniausiai su 
mano kolega poliglotu Teo- 
doru Bieliackinu, po karo 
nelauktai pasimirusiu Islan
dijoje (apie ką man tada gra
žiu laišku į Paryžių pranešė 
jo žmona islandietė).

Vėliau per keletą metų 
mūsų geografijos akiračiai 
kažkaip nutolo. V. Meškaus- 

pavyzdį galėtume sekti ir my 
lėti lietuvišką žodį, jį saugo
dami ir didžiuodamiesi jUoĮ 
Dar ilgai tesiverčia Jūsų 
rašomi lapai!...

(d) 

ko rašinius pirmą kartą pra
dėjau skaityti lietuvių pabė
gėlių laikraščiuose Vakarų 
Vokietijoje, daugiausia Me- 
mmingeno MINTIES dien
raštyje. Ten jis rašydavo 
tarptautinės politikos apžval
ginius straipsnius, o vėliau, 
lietuviam iškeliaujant į įvai
rias 'amerikas', tą dienraštį ir 
jo įpėdinį dar kurį laiką pa- 
re dagavo.

Išvykęs Amerikon, Meš
kauskas apsistojo visų kelių 
gale - Chicagoje, pradėjo už 
sidirbti duoną Chicagos Tri
būne pastate (deja, dar ne re
dakcijoje ...) ir negaišdamas 
vėl šoko, kaip dr. J. Šliūpas 
sakydavo, 'glamonėti' lietu
višką išeivijos spaudą, suor
ganizuodamas, redaguoda
mas ir pats nemaža prirašyda
mas, ATSPINDŽIŲ magazi
ną. Tai buvo visai neblogas, 
įdomus ir reikalingas leidi
nys, tik ar anuometiniam 
naujų ateivių mentalitetui 
jau per vėlyvas, ar dar anks
tyvas, todėl neišsilaikė ir po 
kelių numerių sustojo.

Vytautas po to gausiai 
bendradarbiavo Brooklyno 
VIENYBĖJE (kurjiesutikda^ 
vau su jo mintimis, per griež 1 
tojmsTdėl Vinco Rastenio), 
Chicagos MARGUTYJE ir 
galiausiai jau daugelį metų 
be pertraukos Clevelando 
DIRVOJE. Visur kaip pa
saulinės politikos apžvalgi-’j 
ninkas, dažnai kultūrinis pub į 
licistas, lietuviškos spaudos ’ 
ir raštų vertintojas, polemi
kos meistras. Pagaliau trum
po metražo labai gyvų bėgan
čio gyvenimo akimirkų kar
tais rimtas ir rūstokas kriti
kas, dažniausiai gi ironiškas, 
juokaujantis, ne per daug 
tamsių nuotaikų pašaipūnas.

Toks dviraidis (vm) jis 
yra nuolatinėje trumpoje 
Dirvos skiltelėje 'IŠ KITOS 
PUSĖS', - koks jis man, kaip 
turbūt ir daugumai skaityto
jų, labiausiai patinka. Toje 
skiltyje jis yra kūrybiškas, 
akylas, pastabus, plačios eru
dicijos ir vikraus sąmojo, sa
tyros brolis ir kai kada sar
kastiškas rašytojas, puoselė
jantis mūsų spaudoje retą ir 
vis retėjantį žanrą, kuriam 
toliau kultivuoti, laimei, Los 
Angeles dar spėjo išauginai 
panašų ir kitokį, poetiškesnį 
ir kiek jaunesnį kultūrinių 
akimirkų kūrėją, mūsų litera 
tūtos ir kitokių dvasinių polė 
kių kritika Praną Visvydą.

Visi šiandien jau regim, ir 
turbūt sutinkam, kad užsie
nio lietuviškosios spaudos ir 
žumalizmo ateitis greičiau
siai nebus šviesi. Per daug 
debesų tamsėja padangėje: 
senųjų skaitytojų ir prenume 
ratorių spartus retėjimas, jau- 
nesniosios kartos menkėjan
tis dėmesys, kvalifikuotų re
daktorių stoka, reikiamai lie
tuvių kalbą mokančių ben

dradarbių per mažas prieaug
lis, silpstanti idealistinės au
kos sąmonė lietuviškai kny
gai ir spaudai mylėti...

Tat visiškai aišku. Ir, ži
noma, mum visiem jau nusi
bodo be reikalo dėl to verkš
lenti. Todėl tiem, kuriem ta 
spauda brangi ir josios dar
buotojų likimas dar rūpi, 
smagu matyti ir sveikinti ko
legą, kuris tuose akiračiuose 
sukosi ir aktyviai kūrybiškai 
pajėgė reikštis visokiom ap
linkybėm, nuolat, pastoviai, 
per dešimtmečius. Be nuo
vargio ir dejavimų, retkar
čiais tik šmaikščiai nusišyp
sodamas 'iš kitos pusės'.

Rašydamas tokius prie
kaištingus apmąstymus ir 
taupydamas skaitytojų nuo
vargį šiom per sunkiom 
problemom, neapsiginu nuo 
labiau asmeniškų ir malonių 
atsiminimų, kai skiriant be
galiniam nuotoliam mudu 
tik labai retkarčiais tegalėda- 
vom susitikti. Vos kartą Chi 
goję, vos kartą mūsų Angelų 
karalienės kaimelyje, kai Vy 
tautas čia praskrido, bet il
giausiai Floridoje, kur ir mes 
su žmona prieš keletą metų 
lankėmės. Mum ten Juno 
Beach savaitę viešint pas 
Vladą ir Uršulę Civinskus, 
Vytautas atvyko ir pralei
dom kartu visa dieną. O kai 
grįždami į Miami Beach pa
keliui sustojom Pompano 
Beach (nejaugi Floridoje ne
bėra vietovių be ’byč' pava
dinimo?...), kur įsikūrė Meš
kauskai, tai čia turėjom ne 
vien 'tradicinį lietuvišką vai
šingumą’, apskritai labai iš
nokusį Floridos lietuvių san
tykiuose. Man neišeina iš 
galvos be galo malonūs ir ra
mūs pokalbiai, juokavimai, 
šypsenos dėl gyvenimo mize 
rijų, ir ta atvira mūsų viso
kios lietuviškos buities ir bū
ties chirurgija...

Būtų sunku ir pavojinga 
tat aprašyti 'iš kitos pusės'. 
Nes jei viską sakytum 'kaip 
nori' ir 'kaip yra', tai skaityto
jai dar daugiau protestuotų. 
Juk taip įprasta, kai ne vienas 
sušunka: melas, netiesa, iš
kraipymai, užgauli demago
gija, nemokat rašyti, nusira- 
šėt...

Skaitytojų privilegija vis 
būti kuo nors nepatenkintais. 
Pliusas žumalizmui, jei jis 
pataiko į gyvą nervą. Visi 
žurnalistai tat žino. Ir per
daug nesijaudindami toliau 
rašo. Ir tie dešimtmečiai per 
greit bėga...

ROLL FORM OPERATORS
Automotive supplier has open
ings for Roll form operators 
experienced in the setting up 
and running of stainless and 
galvanized material of I % YO- 
DER and T1SCHKEN Rolling 
Mills. Clean safe work environ- 
ment with top pay and excellent 
benefits. Growth opportunity. 
Call Davė 313-961-2888 forap- 
pointment. (7-13)
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Olimpiniuose žaidimuose laimėjusi aukso medalį lietuvaitė Vida Mogenytė-Vencienė 
(vidury) tarp sidabro medalio laimėtojos rusės Raiša Smetanina ir bronzos medalio laimėtojos 
suomės Marjo Matikainen.AUKSO MEDAUS LIETUVAITEI

Vidos Mogonytės-Vencienės vertingiausia dovana Lietuvai
Br. Keturakis

Žiemos olimpinių žaidi
mų pradžia Calgary giliai su 
krėtė amerikiečius, kai asme
ninės tragedijos - mylimos 
sesers mirtis tą rytą - palies
tas, 500 mtr. greitojo čiuoži
mo rungtyje nelaimingai pa
slydęs Dan Janson iškrito ir 
žlugo visos viltys į aukso me
dalį.

Vida Moganytė-Vencie- 
nė, dalyvaudama Sovietų S- 
gos olimpinėje komandoje, 
10 km. nuotoly iškovojo auk
so medalį ir 5 km. nuotolyje 
- bronzos medalį vasario 14 
ir 17 dienomis.

Lietuvai, ir viso pasau
lio lietuviams išeiviams, tai 
buvo gražiausia dovana mi
nint 70-tį Nepriklausomybės 
atstatymo ir pačią Vasario 
16-ją, kuri šįmet pavergėjų 
buvo ypatingai saugoma nuo 
tautinių jausmų ir pagarbos 
kraštui apraiškos.

Jauna, energinga ir pa
stovią pažangą rodanti Vida 
Vencienė veik prieš gerą de
šimtmetį žengė pradinius 
sporto žingsnius lengvojoje 
atletikoje, mokydamasi Že
mės Ūkio Technikume, bet į 
pirmaujančias gretas nepate
ko. Fizinio lavinimo moky
tojo Romualdo Glazausko 
nuostabi akis - kad ši jaunuor 
lė greičiausiai tiktų į slidinin- 
kių eiles, nes visas nuaugi- 
mas ir tvirtas charakteris 
siekti aukštumų gali duoti 
sėkmingus laimėjimus atei
čiai - pakreipė jos kelią. Pra 
džioje taip ir buvo: vasarą - 
lengvosios atletikos stadio
nuose, žiemą - šliuožimo tra
sose. Siūlymų, patarimų, 
nurodymų ir kalbinimų, kad 
ši graži mergina pasirinktų 
tą, o ne kitą sporto šaką ar 
jos rungtį, buvo daug, bet V. 
Vencienė apsisprendė būti 
slidininke ir jau 1978 m., su 
kitomis lietuvaitėmis slidi- 
ninkėmis išvyko į Uralą pir
mojo sniego treniruotėms. 
Studijuodama Vilniaus peda
goginiame Institute arčiau 
susipažino su lektoriais ir nu

sipelniusiais Lietuvos trene
riais, Birute ir Juozu Skeme- 
vičiais.

Lietuvos skurdžiomis 
sniego sąlygomis paruošti iš 
kilesniuosius itin sunku, ka
da dar neturima tiek moks
linės ir praktinės patirties. 
Šiomis sąlygomis, ir lygi
nant su visos Sov. S-gos pa
žangumu, Lietuvos slidinin
kų lygis yra vos vidutinis.

Lietuviškos duonelės ru
gio želmuo išniro pilnesniu 
ūgiu, kai 1985 m. Sov. S-gos 
pirmenybėse Vida Vencienė 
laimi I-ją vietą ir po to kele
tą kartų patenka į pirmąjį de
šimtuką.

1987 m. pasaulinėse 
pir menybėse Obersdorfe, V. 
Vokietijoje, 10 km. perbėgi
me teko tik 10-ji vieta ir, po 
nesėkmingo pasirodymo, ne
buvo jai leista dalyvauti 20 
km. ir 4 x 5 km. rungtyse. O 
tik vieni metai telikę ligi XV 
-jų žiemos olimpinių žaidi
mų Calgary! Teliko ryžtin
gai susiimti tikint, jaučiant 
savo pajėgumą, kurių galuti
nam švystelėjimui reikia ne
mažiau 2-3 mėn. pilnutinių 
atsiekimų.

Paskutinieji 1987 m. mė 
nėšiai ir pradžia 1988 m. jau 
gyvai bylojo, kad šaunioji 
lietuvaitė stovi gerame, ir 
tvirtai grįstame treniruočių 
kelyje. Pasaulio Taurės var
žybose Kavgolove ji šliuožė 
IV-ja 4 x5 km..estafetėje, lai 
mėjusioj I-ją vietą, ir užima 
II-ją vietą 10 km. nuotolyje. 
Skandinavų tautos šviesia
plaukė, pirmos vietos laimė
toja norvegė Nybraten, čia 
įtikinančiai pareiškė, kad 
Calgary ji laimėsianti 5 km. 
ir 10 km. rungtis! Deja, be 
didelių pažadų lietuvaitė čia 
paliko ją 43 sekundžių at
stume ir Vl-je vietoje! Kon
kurencijos lygį matome iš 
rezultatų, kai kitos devynios 
vietos tilpo sekusių 49 se
kundžių apimtyje.

Kuo ypatingas šis lai
mėjimas?! Istoriniu požiū

riu vertinant, tai naujas įra
šas į Lietuvos slidininkų tar 
pą, kaip garbingiausia perga
lė lietuvės moters. Pasau
liniu ir tarptautiniu - jos var
das įeina į neišdildomą isto
riją žiemos olimpinių žaidi
mų sąrašuose ir šios šakos 
tarptautinėje sąjungoje. Mū
sų tautai ir išeivijai tokios 
pergalės turi būti gaivinan
čia kiekvieno rytmečio Lie
tuvos laukų rasa, kurią alsuo
jančiai traukia ten gyvenan
tieji, džiaugdamiesi tokiais 
atsiekimais,. Kiekvienas 
žingsnis pirmavime, krašte 
ar už jo sienų, sukelia 
pagarbos ir pasididžiavimo 
jausmą, nes visi turime 
žinoti ir daug realiau vertinti 
pastangas tose aplinkybėse 
ir sąlygose, kurių apimty tie 
atsickimai pelnyti. Jei vi
siems kitiems kraštams (dau
gumoje) rūpi tik gryna per
galė, kas yra priimtina, tai 
mums lietuviams, kaip ir kai
myninėms latvių ir estų tau
toms, nemažiau aktualu ir 
sportiniai iškilimai. Tai vie
nintelė sritis, kurios rezul
tatų jokia partija neužtem- 
dins, neištrins, o tik labiau 
visus mus suartins. Sėkmės 
ir - širdimi lydime Jus!

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ
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REMKIME TAUTOS FONDĄ
nes tik nuo mūsų priklauso kiek esame pajėgūs 
ginti ok. Lietuvos bylą laisvajame pasaulyje.

Neužmirškime LIETUVOS LAISVĖS IŽDO 
| pagerbdami savo artimųjų atmintį ar tvarkydami 
| savo palikimų reikalus.

Jūsų auka TAUTOS FONDUI remia ELTA 
| biuletenių leidimą 6 kalbomis ir padeda skleisti 
s informaciją apie tikrą padėtį ok. Lietuvoje.

Visos aukos atleidžiamos nuo federalinių mo
kesčių, IRS Cert. No. 51-0172223.

TAUTOS FONDAS
LITHUANIAN NATIONAL FOUNDATION, INC.

P. O. Box 21073
Woodhaven, N. Y. 114213

Teisybės baimė...
(Atkelta iš 1 psi.) 

kitu žodžiu užsimenančių, 
jog būta žmonių, dirbta, kur
ta, žodžiu, gyventa kaip iš
manyta. "

"Taip, visi žinome, kad 
buvo buržuazinė Lietuva, 
vadinta nepriklausoma. Su 
ja susijusi ir data paženklin
ta vasario 16-tąja."

Pečiūraitė taip pat prime
na dar neseną istorijos prof. 
B.Vaitkevičiaus pareiškimą, 
kad istorijoj buvo paliktos 
"baltosios dėmės", kurios yra 
daugiau politikos kaip istori
jos problema. Istorikams jos 
esančios daugiau 'pilkos' kaip 
'baltos', kas vedė prie tokio 
Pečiūraitės klausimo:

"Turbūt profesoriaus tie
sa ir tai, kad jis gali lengvai 
dėmes pavadinti 'pilkomis', 
nes istorikams mokslinin
kams nėra jau jos tokios 'bal
tos'. Na, o ką daryti mums, 
paprastiems studentėliams?"

Pečiūraitės laiškas paly
dimas labai ilgu prof. Vaitke
vičiaus atsakymu. Jame tei
giama:

"Net istorikai profesio
nalai negali pasinaudoti vi
sais archyvų dokumentais. 
O ką čia kalbėti apie jus, stu
dente! Mes negalime laisvai 
disponuoti kai kuriais statis
tikos duomenimis. Nėra do
kumentų, nėra duomenų, 
dinasi negalimi objektyvūs 
vertinimai, išvados, apibend
rinimai. Kartu atimamos ga
limybės moksliškai kritikuo
ti idealistines istorinės raidos 
konceprcijas, argumentuotai 
atsikirsti antikomunizmui - 
'importiniam' ir 'savam'."

Tai pripažinęs profeso
rius tuojau ginasi:

"Istorija, jos atskirų pra
eities faktų interpretavimas 
gal kiek vienašališkas, vadi
nasi nepakankamai objekty
vus požiūris šiuo klausimu, 
tradiciškai besiremiąs V. 
Kapsuko ir Z. Angariečio iš 
keltais teiginiais. (Tie) žy
mūs mūsų visuomenės vei
kėjai buvo visiškai teisūs, 
nes aštrios proletariato ir 
buržuazijos konfrontacijos 
sąlygomis svarbiausia rei
kėjo politiškai demaskuoti 
klasinį priešą."

IUU
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Atseit, konfrontacijos 
metu melas pateisinamas. 
Atrodo, kad ta konfrontacija 
iki šiol dar nėra pasibaigusi, 
nes Vaitkevičius tuoj pat pra 
deda aiškinti, kad Lietuvos ta
ryba 1917 m. norėjo sujungti 
Lietuvą su Vokietija įvairiau
siomis konvencijomis. Tą pa 
čią giesmę traukia ir GIMTA 
SIS KRAŠTAS, persispaus
dindamas iš 1934 m. VAIRO 
Martyno Yčo straipsnį apie 
Dr. J. Purickį ir karaliaus rin
kimus, kviesdamas skaitytoją 
patį susidaryti nuomonę, 
"kiek savarankiška buvo tų 
metų pradžioje deklaruota 
buržuazinė Lietuvos Valsty
bė ir kiek ji turėjo manevra
vimo laisvės kaizerio oku
puotam krašte".

Ne visai kvailas skaity
tojas gali atsiminti, kad labai 
panašiai atsitiko, kai po 22-jų 
metų Stalino kariuomenė oku 
pavo Lietuvą. Taip, kaip 
Lietuvos Taryba anais laikais 
ieškojo būdo palengvinti vo
kiečių okupaciją išrinkdama 
von Urachą savo karalium 
(tąsyk Europoje buvo tik vie
na ne monarchija - Prancūzi
ja), taip sovietams okupavus, 
min. pirm. Krėvė Mickevi
čius skubėjo į Maskvą pasi
kalbėti, kaip jis tikėjosi, su 
'rusų inteligentu' Molotovu.

Nežinia, koks būtų Ura
chas, bet Molotovas tikrai ne 
atitiko 'ruso inteligento' pa
vyzdžiui. Pagaliau, kas leido 
į Rusiją skubančiam Leninui 
pervažiuoti per savo kraštą, 
jei ne vokiečiai?

Bet visa tai, visi tie pol
itiniai ėjimai išplaukę iš laiko 
reikalavimų, nūdien, beveik 
po 50 metų, ne taip svarbūs. 
Jei sutiktumėm su Vaitkevi
čiaus tvirtinimu, kad 1918 m. 
buvo iškilęs klausimas "ku
riuo keliu eit, kokį valstybin
gumą kurti: tarybinį ar bur
žuazinį" - tai be jokių doku
mentų ir komentarų žinome 
aiškų atsakymą Kokia buvo 
ta maža nepriklausoma Lie
tuva, kiek joje buvo trūkumų 
- visiems gyventojų sluoks
niams buvo daug lengviau 
joje gyventi, negu tuo laiku 
Sovietijoje. Net komunistuo
jantiems: jų daugiau žuvo 
nuo Stalino budelių, negu 
nuo visų mūsų karo teismų. 
Jei Lietuva būtų priversta eiti 
'tarybiniu' keliu, šiandien ji 
būtų panaši į Baltgudiją, ku
rioje jau nebemokama gudų 
kalbos.

NATIONVVIDE 
INSURANCE 
Nationwide is on yow si<je

APDRAUDOS rei
kalais geriausius patarna
vimus gausite kreipdamie
si į OBELENIŲ apdraudos 
įstaigą — 6028 Mayfield 
Road, Suite 10, Mayfield 
Hts., Ohio 44124. Skambinti 
ZENONUI arba SAULIUI 
(216) 442-6810.
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ES KŪRYBA
Keliu taurę

Rūta Klevą Vidžiūnienė

LŽS CV pirmininkė

Atskrido žinia, kad vie
nas iš mūsų spaudos vetera
nų švenčia savo gražaus ir 
turiningo gyvenimo sukaktį. 
Šiame krašte veteranai yra 
nuolat gerbiami už pakėlimą 
ginklo prieš užpuolėją. Vy
tauto Meškausko ginklas gi 
buvo rašomoji plunksna ir 
meilė tautai bei jos spaudai.

Kai atvykome į šį kraš
tą, mūsų pažintis su šio kraš
to lietuviškąja spauda nebu
vo džiūgavimas, nes jautėsi 
nuovargis, žinių plokštumas 
ir paviršutiniškumas. Daug 

tų pačių ženklų jau regime ir 
dabartinėje į grupes ir grupe
les susiskaldžiusioje spau
doje, daugumoje dalinantis 
vien siauro akiračio bendri
ninkų pagerbimais ir švenčių 
aprašymais.

Vytautas Meškauskas 
Dirvos laikraščio puslapiuo
se nepasidavė nei nuovar
giui, nei monotonijai. Ar jūs 
galite įsivaizduoti, kiek laiko 
ir pasišventimo reikia žurna
listui, perduodančiam tautie
čiams plataus pasaulio įvy
kius, politines kryptis, jų

A. Plaušinaičio nuotr.
Meškauskams 1980 m. išsikeliant iš Chicago į Floridą. Nuotraukoje iš kairės: H. Plaušinai- 

tienė, Eugenija ir Vytautas Meškauskai.

i ELENA TUMIENĖ

PASVEIKINIMAS

Kai artinas 16-ta Vasario,
Brangi tėvyne,
Vėl nubanguoja ilgesys prie tavo marių 
Ramiuoju Vandenynu.

Ir tūkstančiai lakštingalų 
širdyje suokia.
Kad štai visokiais mes vardais Tave vadinom, 
O tu ir vėl kitokia.

Meni, kai tirpo ledynų sniegai
Prie basų kojų,
Tu savo dukteris rytais vandens siuntei 
Į žydrąjį Dunojų.

Meni kaip neramių genčių pulkai
Keliaut sukruto...
Tarei: "Aš eisiu ten, kur žydi gintarai 
Ir žalia rūta.

Išsinešė, išsivedė šventus žalčius,
Žirgais išjojo
Tur būt į Indijos laukus plačius, 
Prieš Aziją į Troją.

Hegzametrais išmoko jie ritmuot, 
Sanskritiškai mastyta...
Tik tu viena likai neapdainuota,
Tik tu - neaprašyta.

Ugnim ne saule iš Rytų 
Degino lig pajūrio,
O su karau (pašventintu!!) iš Vakarų
Į širdį dūrė.

Dažnai keistesnė negu pasaka
Buvo tikrovė; -
O tu, kaip avilys po beržo baltąja šaka
Ir šiandien tebestovi.

Gerai, kad šviečia saule gintarai...
Gražu, kad rūtos žalios.
Smagu, kad mano tėviške buvai 
Lopšy žemės karalių.

Bet ašen tavo galvą sidabriną
Ne už istoriją...
Už begaliną ištvermą, brangi tėvyne, 
Išbučiuoti noriu ją.

Ir šiandien tu gal pridengta ledu
Sapnuoji jau pavasarį.
Norėtųsi pasveikinti tave su poetu 
Kaip motiną ir seserį.

Los Angeles, Califomia

reikšmę laiko tėkmėje tiek 
mums, tiek gyvenamajam 
kraštui? O didelei daugumai 
skundžiantis laiko neturėji
mu, - jam užteko ir laiko, ir 
energijos, tiek gulant, tiek ke 
liantis gyventi tuo, ką atneša 
kiekviena švintanti diena, ir 
viską tą perduoti savo tautie
čiui suprantamai ir įsąmoni
nančiai.

DAILĖS PARODA NEW YORKE
Lietuvos nepriklausomy

bės 70-čio atstatymui pami
nėti, 15-toji tradicinė dailės 
paroda Kultūros Židinyje, 
Brooklyne, vyko sausio BO
SI dienomis.

Parodoje - aliejaus, akva
relės, akrilio, grafikos, skulp
tūros ir kitokia technika atlik
ti - 42 dailininkų 78 kūriniai. 
Matėme J.Bagdono, N. Bu
kausko, A. Dargio, Pr. Dom- 
šaičio, A. Elskaus, A. Galdi
ko, V. Igno, P. Jurkaus, V. 
Kasiulio, A. Kašubienės, V. 
Kašubos, E. Kepalaitės, P. 
Kiaulėno, A. Kmieliausko, 
V. Krištolaitytės, D. Kubiliū-. 
tės, Pr. Lapės, E. Marčiulio
nienės, A. Mončio, G. Mont
vilienės, B. Murino, I. Nemic 
kienės, J. Pautieniaus, V. Pet
ravičiaus, K. Ramono, J. Rim 
šos, J. Rūteno, A. Stasiulevi
čiaus, B. Stančikaitės, D. Ste 
ponavičiūtės, Elenos Svirs
kis, A. Šalpuko, M. Šileikio, 
Z. Ūselio, A. Valeškos, T. 
Valiaus, A. Varno, P.Vaš- 
kio, R. Viesulo L. Vilimo, V. 
Vizgirdos ir M. Žukauskie
nės darbus.

Keli darbai okupuoto s 
Lietuvos dailininkų. Kaip jie 
parodon pateko„^neai£ku.

Parodą rengė LB New 
Yorko apygardos valdyba. 
Atrodo, kad ši paroda buvo 
surengta paskubomis, men
kai organizuota. Daugelis 
New Yorko apylinkėse gyve
nančių dailininkų nedalyva

Todėl šiandien keliu aš 
taurę už šį taip plačiai žiūrin 
tį, žinias renkantį ir jas anali 
zuojantį kolegą žurnalistą, 
tiek daug savo gyvenimo va
landų pašventusį šiam sun
kiam darbui.

Asmeniškai aš žinojau 
jo vardą vos atvykusi į New 
Yorką, nes mano kukliame 
bute prisiglaudė didžiai apsi- 

vo, todėl buvo pakabinti dai
lininkų darbai, paimti iš čia 
esančios A. Galdiko vardo ga 
lerijos ir daugumai jau maty
ti. Kataloge nepažymėta, ku
rie kūrėjai yra mirę, nors bu
vo išstatyta vienuolikos mirų - 
šiųjų darbai.

Be to, jeigu buvo išstato
mi mirusiųjų kūriniai, tai ko
dėl aplenkta dailininkai Inge- 
levičienė, Juodis, Puzinas, 
Vitkus ir kiti ankstesniųjų pa
rodų dalyviai?

Kataloge pažymėta, kad 
paveikslus parodai peržiūrėjo 
tėv. L. Andriekus, OFM ir A. 
Vakselis. Taip pat parašyta, 
kad premiją skiria jury komi
sija, bet jos sąstatas nepas
kelbtas nei prieš, nei per pa
rodą. Ir tik iŠ Darbininko Nr. 
5 (vasario 5 d) paaiškėjo, kas 
tą jury komisiją sudarė: tie 
patys, kurie paveikslus per
žiūrinėjo, pasikvietę talkon 
dail. E. Kepalaitę. Nejaugi 
New Yoike negalima surasti 
kompetetingų asmenų, kurie 
galėtų sudaryti atskiras jury 
ir atrinkimo komisijas, kaip 
paprastai parodose priimta?

Parodą atidarė Lietuvos 
generalinis konsulas A. Simu 
tis. Kalbėjo LB New Yorko 
apygardos pirm. A. Vakselis 
ir dail. P. Jurkus.

Paskirta trys piniginės 
premijos: dail. A. Elskui už 
eskizus mozaikoms - LB NY 
apygardos valdybos 200 dol., 
skulpt V. Kašubai už Vytau- 

švietęs adv. Nargelavičius, 
gerai pažįstąs kolegą Meš
kauską. Tai iš jo tada išgir
dau apie kolegos dėmesį pa
saulio įvykiams, jų reikšmės 
svarstymą mūsų spaudos pus
lapiuose. Taip keletą dešim
čių metų vis sekiau šį be jo
kio nuovargio rašantį žurna
listą, o dabar su džiaugsmu 
ir nuostaba noriu sveikinti, 
tokiame brandžiam amžiuje 
nepadedantį plunksnos.

Vyresniųjų eilės retėja, 
spauda darosi vis mažiau 
skaitoma ir vertinama tautie
čių namuose. Visi vis dar 
teisinasi laiko neturėjimu. 
Argi taip ir pasiduosime, ar
gi neperduosime savo rūpes
čio ateinančiai kartai? Ar 
beverčiai kriminaliniai bei 
šiaip besimeilinančių nuoty
kiai televizijoje pasidarė įdo
miau ir svarbiau už lietuviš
ką žodį?

Dar nevėlu. Turim pla
čiau į pasaulį žiūrinčią jauną
ją kartą, turim gabumais ir 
energija pasižyminčių jaunų 
žurnalistų, todėl ruoškime 
juos spaudos darbui, kad jau 
dabar įsijungtų, pradėtų 
dirbti šalia mūsų veteranų, 
kad pažintų, pasisavintų mū
sų rūpesčius ir užsidegtų mū
sų kruopštumu, mūsų meile 
tautai ir spaudai.

to Didžiojo antspaudas -New 
Yorko šaulių kuopos 100 
dol. ir A. Šalpukui už kūrinį 
"Nuo saulės" - LB Bushwiko 
apylinkės 100 dol.

LB NY apygardos pirm. 
A. Vakselis savo žodyje pa
žymėjo, kad ši paroda yra 
paskutinė ir jis jš apygardos 
pirmininko pareigų pasitrau
kia. Ką tai reiškia? Nejaugi 
jau niekas kitas negalės su
rengti Lietuvos Nepriklauso
mybei paminėti dailės paro
dos New Yoike?

Alg. Tr.
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Išgyvenimo ir mirties paraštėje
Vladas Vijeikis

BOSTONO LIETUVIAI
——■ Petras Viščinis

PRIEŠ SKRIPTUM.
Kad suprastumėte, kas 
čia parašyta, turite pa
skaityti mano straipsnį 
"Išgyventi ar mirti sun
kiau" ir B. R. laišką. Ir 
jei tada dar nesuprastu- 
mėte, tai vargu arkas 
gali padėti.

Išgirdęs skambutį ir pri
ėjęs atidaryti durų, koridoriu
je išgirdau baisiai skardų juo
ką. Atidarius duris paaiškė
jo, kad tai mano draugas Flo
rijonas tuos garsus leidžia. O 
jis mojuodamas "Dirva" ėmė 
šaukti:

- Neišturėsiu! Mirsiu iš 
juoko! - ir taip juokėsi, kad 
ašaros upeliais per skruostus 
riedėjo.

- Ar skaitei mano felje
toną? - nusidžiaugiau, - tam 
ir rašau, kad žmonės bent šyp
telėtų. Bet tu čia jau perdaug 
į ekstazę puoli.

- Ne feljetonas, ne felje
tonas, - užspringdamas rėkė 
Florijonas, - ar matei kokį 
laišką tau B.R. parašė? Paga
liau gavai į nosį! Taip tau ir 
reikia! Ko tu į tų poetų skver

international

RITA PAUPERIENĖ, įstaigos vedėja

G.T. INTERNATIONAL dėkoja visiems klien
tams, kurie įgalino šios įstaigos augimą ir patar
navimų plėtimą. Kviečiame jus keliauti su mumis 
šiais metais.
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Nr. 8801

Nr. 8802/F
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dokumentus artimiesiems iš Lietuvos.
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KREIPKIS j G.T.

G. T. INTERNATIONAL, INC. 
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PALOS HILLS, ILLINOIS 60465 
TELEFONAS: (312) 430 - 7272

nus kabinėjiesi? Kas tau bė
da kas ką nugalabijo. Ar Ma 
kauskas Sūnėną, ar Sūnėnas 
Makauską.

- Ne Makauskas, bet 
Majakovskis, ir ne Sūnėnas, 
bet Eseninas, - vėl pataisiau, 
bet tai nei kiek neatšaldė Flo
rijono kvatojimo. - Ir tai ne 
vienas kitą nugalabijo, bet 
abu nusižudė.

- Sakai nusižudė. O tu 
su jais prasidedi. Ateis tau 
naktį puspadžių pakutenti. 
Šauksi mane. Neateisiu. Ar 
tau neužtenka Maironio? Aš 
visą gyvenimą tik Maironio 
laikausi. Jo poemą apie Jūra
tę moku atmintinai. "O Kąs- 
tytis prie jos šono rūmuos 
gintaro geltono jai akis sal
džiai bučiuoja'. Ar negražu?

- Florijonai, čia iš vidu
rio.

- Aš tau galiu padekla
muoti iš kur nori. Iš pra
džios, iš vidurio ar iš galo. 
"Liūliuoja vilnys pamaži" ... 
Tai kaip sakiau: ar neužtenka 
Maironio? O tu Makauskį 
pradėjai cituoti. Ir gavai per 
nosį. Turbūt ir pats jaunystė

Pietų Amerika: 5 d., Rio, Iguassu Falls,
4 Buenos Aires balandžio 7-18.
Lietuva 15 d., Maskva 2 d., gegužės -
16 - birželio 3
Lietuva 10 d., Maskva 1 d., Leningradas 
1 d., Amsterdamas 3 d., birželio 13-29.
Lietuva 10 d., Maskva 1 d., birželio 
14-26.

Lietuva 10d., Maskva 1 d., Leningradas 
1 d., Amsterdamas 3 d., liepos 18 — 
rugpjūčio 3.
Lietuva 10 d., Maskva 1 d., liepos 19-31. 
Lietuva 10 d., Maskva 1 d., Leningradas 
1 d., Amsterdamas 3 d. rugpjūčio 15-31.
Lietuva 9 d., Maskva 2 d., rugpjūčio 
16-28.
Lietuva 10d., Maskva 1 d., Leningradas 
1 d., Vakarų Vokietijoje (Octoberfest)
5 d., rugsėjo 19 - spalio 7.
Lietuva 9 d., Maskva 2 d., rugsėjo 20 - 
spalio 2.

je kokiai Dulcinėjai eilėraš
čius rašei. - Čia jis vėl juo
kais prapliupo. Bent kiek 
atsipeikėjęs, sako: - O vis 
dėlto, iš viso to reikia padary
ti išvadą, kad žmonės skaito. 
AŠ skaitau, bet kad kiti skaito 
- stebiuosi!

- Žinai, aš tau duosiu pa
tarimą. Tu parašyk, kad re
daktorius su savo padėjėjais 
viską sumaišė.

- Nespausdins. O be to, 
kas čia labai blogo. SumaL 
šiąu, kada kuris nusikaušino 
ir kuris kuriam eilėraštį para- 
šė. Kas supras tuos poetus. 
O tau, Florijonai, argi neteko 
apsrikti?

- Buvo toks vienas atsi
tikimas. Grįžtu namo iš vie
no pobūvio gana vėlai, o gal 
anksti rytą. Nenorėdamas sa
vo žmonelės žadinti, dar kori
doriuje nusiaunu batus, nusi
rengiu ir tyliai prisiartinęs 
prie lovos lendu po antklode. 
Bet jaučiu, kad čia kažkas jau 
guli. Maniau, kad haliucinaci
jos mane apsėdo ir matau patį 
save lovoje gulintį. Bet kai 
gavau gerai per makaulę, atsi
peikėjęs supratau, kad ne į sa
vo lovą lindau. Tu žinai, mū
sų gatvėje visi namai vienas į 
kitą panašūs kaip vandens la
šai.

- Florijonai, ar tikrai taip 
tau atsitiko? Čia labai gera te
ma feljetonui.

- Negarantuoju. Gal at
sitiko, o gal kur skaičiau. Bet 

kitą atsitikimą tau papasako
siu. O buvo taip. Mano drau 
gija nutarė pagerbti labai tau
tai nusipelniusį ir ilgo am
žiaus sulaukusį pilietį. Tad 
visiems susirinkus, tas nusi
pelnęs pilietis buvo garbingai 
nuvestas į garbingą vietą. Pa
sirodė beesąs labai simpatin
gas senukas. Plaukai žilu- 
čiai, mažais žingsneliais žėg- 
liuoja. Šypsosi savo dirbti
niais dantimis, bet apie tai nė 
ra reikalo kalbėti. Čia gi ne 
dantų gydytojų konvencija. 
Taigi, šis simpatingas sene
liukas sėdi garbingoje vieto
je, o mūsų pirmininkas ilgą 
prakalbą apie jo žygdarbius 
drožia. Netrumpai kalbėjęs 
įteikia didelį raštą gražiai vi
sokiais ornamentais papuoštą 
ir sako: "O dabar prašome 
mūsų garbingą pagerbiamąjį 
tarti žodį." Tas gražus sene
liukas, gražiai šypsodamasis 
sako: "Man atrodo, kad aš tų 
didelių darbų, kurie čia buvo 
minimi, nepadariau. Va, bul
vinius blynus moku gerai iš
kepti. Ir jeigu jūs, gerbiamie 
ji, mėgstate bulvinius blynus, 
tai kviečiu." Čia pakilo šioks 
toks sambrūzdis. Paaiškėjo, 
kad seneliukas ne tas ir pavar
dė tame gražiame rašte ne jo. 
Bet tas simpatingas seneliu
kas sako: "Nėra reikalo čia to 
kį eimiderį kelti. Aš gražiai 
ištrinsiu aną pavardę ir įrašy-

SOL. RICHARDAS 
DAUNORAS

Kovo 13 d. 3 vai. p.p. So. 
Bostono Lietuvių d-jos trečio 
aukšto salėje, 368 W. Broad- 
way, £o. Bostone įvykstan
čio Laisvės Varpo pavasari
nio koncerto susidomėjimo 
centre yra Vakarų Vokietijos 
operų solistas Ričardas Dau
noras (bosas). Jis atvyksta į 
šį kraštą keliems koncertams, 
kurių pirmasis - kovo 13d. 
Bostone, antrasis - kovo 20 d 
Chicagoje, trečiasis - balan
džio 10 d. Los Angeles.

Sol. Ričardas Daunoras 
dainuoja operoje nuo 1973 m 
kada jis konkurso keliu buvo 
priimtas į Vilniaus Operos te- 
atrą. Ten jis išdirbo tris sezo - 
nūs. 1976 m. vasarą atvykęs 
kartu su Vilniaus universiteto 
liaudies dainų ir šokių an
sambliu koncertams į folklo
ro festivalį Paryžiuje, jis apsi
sprendė pasilikti laisvajame 
pasaulyje. Čia jis 1977-80 
m. toliau mokėsi dainavimo 
Stuttgarto aukštojoje muzi
kos mokykloje, kurią baigęs 
pradėjo dirbti Krefeldo Ope
ros teatre, Vokietijoje, kur 
yra atlikęs virš 20 įvairių ro
lių.

Nors jo pagrindinis dar
bas yra surištas su operiniu 
dainavimu, jis labai mėgsta 
lietuvių liaudies dainas, har
monizuotas įvairių kompozi
torių. Laisvės Varpo koncer
te jis, su soliste Birute Dab- 
šiene-Vizgirdiene ir pianistu 
dr. Saulium Cibu, atliks klasi 
kinių operų arijas ir lietuvių 
liaudies dainas.

LIETUVIŲ FONDO VAJUS

Lietuvių Fondas turi tris 
atstovus Bostono ir apylinkės 
lietuviams. Jais yra Kazys 
Bačanskas iš Dorchesterio, 
dr. Eduardas Jansonas iš 
Cape Codo ir Petras Viščinis 
iš Brocktono. Jų sutarimu pa 
skelbtas Lietuvių Fondo va
jus, kurio tikslas - paminėti 
Lietuvių Fondo veiklos 25- 
rių metų sukaktį, kviečiant vi 
sus prisidėti prie to fondo ket
virtojo milijono dolerių pag
rindinio kapitalo sudarymo 
užbaigimo, kad už jį gauna
momis palūkanomis galima 

siu savo. Bus anūkams paro
dyti."

- Florijonai, tu ir vėl pri
fantazavai. Ar galėjo būti.

- Galėjo būti, buvo ar ne 
buvo. O ateity gali atsitikti. 
O čia tau pamoka. Kai rašysi 
apie Makauską tai apsigal
vok. Trauki žmones iš grabų 
ir kalbi niekus. Mane šiurpas 
krečia pagalvojus, ką tu apie 
mane parašysi. Bet aš manau 
kad ne tu apie mane rašysi, o 
aš apie tave. Tik palik gerai 

kapitalo, po pakasynų geram 
lunčiui. Ir kad išgert būtų.

Sol. Ričardas Daunoras 
kovo 13 d. dainuos Laisvės 
Varpo koncerte Bostone.

būtų dar stipriau paremti mū
sų visuomeninę ir kultūrinę 
veiklą, į kurią atsiremia gyvo
sios lietuvybės išlaikymas ir 
pastangų dėl Lietuvos laisvės 
atstatymo stiprinimas. Tuo 
tikslu parašyti laiškai visiems 
šioje valstijoje gyvenantiems 
Lietuvių Fondo nariams, o 
taip pat tiems, kurie dar nėra 
jo nariais: pirmuosius prašant 
pagal galimybę padidint savo 
ankstyvesnius įnašus, o ant
ruosius - įsijungti į Lietuvių 
Fondą nariais.

Lietuvių Fondo veiklos 
25-rių metų sukaktis minima 
kovo 13 d. Laisvės Varpo 
pavasariniu koncertu, kuris 
vyks So. Bostono Lietuvių 
Piliečių d-jos trečio aukšto 
salėje.

PLATESNIS IR GERESNIS 
GIRDĖJIMAS

Naują radijo transliacijų 
stiebą Bridgewateryje pasta
tė radijo stotis WCAV, iš ku
rios perduodamos Laisvės 
Varpo laidos. Dabar toji ra
dijo stotis daug plačiau ir ge
riau girdima. Tai džiugi nau
jiena tiems, kurie anksčiau 
skundėsi, kad prastokai girdi, 
ar visiškai negirdi Laisvės 
Varpo programų sekmadie
niais, 9-10 vai. ryto, iš radi
jo stoties WCAV-FM 98. O 
vietos lietuviams neturint nei 
laikraščio, nei kitos radijo 
programos, Laisvės Varpas 
yra likęs vienintele greito vie
šo susižinojimo priemone.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATA

Train to be a
TRAVEL AGENT 

TOUR GUIDE 
AIRLINE RESERVATIONIST
Start locally, full time/part time. 
Train on live airline computers. 
Home study and resident train
ing. Financial aid available. Na
tional Hdętrs. Lighthouse Pt. 
FL.

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

Accredited Member N.H.S.C.



1988 m. vasario 25 d. DIRVA Nr. 8 — 7

ALT S-gos Seimui ruošiantis Vaikystės atsiminimai (4) Marija Tubeiytė-Kuhimanienė

šiais metais gegužės mėn. 
20-22 d. d. įvykstantis ALT 
Sąjungos dvidešimtasis sei
mas yra sukaktuvinis. Tad 
šiam Seimui turėtų būti 
skiriamas ir išskirtinas dė
mesys, bei planuojama pro
grama. Seimas vyks Day
tona Beach, Floridoje, gra
žioje kurortinėje vietoje. 
Seimui parinktas vienas iš 
gražiausių viešbučių, kur 
Seimo dalyviai, manome, 
galės jaustis labai smagiai.

Seimą ruošia ir jį globos 
Daytona Beach apylinkių 
ALT S-gos skyrius. Skyrius 
turi 30 aktyvių narių, tad 
ir darbininkų techniškiems 
darbams turėsime.

Seimui sparčiai artėjant 
ir rengėjai planuoja visas 
detales.

Skyriaus valdyba, vado
vaujama pirmininko Vy
tauto Abraičio, pirmininko 
namuose, Palm Coast, savo 
sausio mėn. 28 d. posėdyje 
peržvelgė Seimo pasiruoši
mo eigą ir aptarė įvairias, 
su seimu susijusias detales.

šia proga būsimiems sei
mo atstovams ir svečiams 
duodame ir konkrečios in
formacijos. Seimas vyks 
Treasure Island, Inn, vieš
butyje, 2025 South Atlaritic 
Avenue, Daytona Beach 
Shores, Fla. 32018. Telefo
nas: (904) 255-8371.

Skambinant iš kitų vie
tovių naudokite viešbučio 
nemokamą telefoną: 1-800- 
874-7420. -šiuo telefonu 
skambindami taip pat gali
ma gauti visas informaci
jas ir padaryti kambarių 
rezervacijas.

Rengėjai yra užsakę ne
mažą skaičių kambarių, tad 
jais prašoma seimo atstovų 
ir svečių naudotis.

Kambario kaina, su dviem 
dvigubom lovom, Jgakčįąi 
46 dol. plius 8% taksų. 
ICambaryje gali gyventi 
vienas arba du asmenys.

Rezervacijas kambarių 
galima padaryti ir specia
liais lapeliais paštu. Infor
macijos lapelius turi Centro 
valdyba.

Kambarių rezervacijas 
reikia padaryti ne yėliaii 
iki gegužės 1 dienos.

šeštadienį, gegužės 21 d. 
ten pat įvyks iškilmingas 
pokylis. Pokylyje dalyvau
jantys asmenys kiekvienas 
moka po 25 dol. Įskaityta 
žuvies arba Prime rib stei- 
ko su priedais patiekalas ir 
kiekvienas asmuo gaus 2 
korteles, pagal kurias ga
lės naudotis gėrimais kok-
teilio metu.

Seimui parinktas viešbu* 
tis yra tik apie 6 mylios 
nuo aerodromo ir lengvai 
pasiekiamas.

Norintieji smulkesnių in
formacijų iš rengėjų gauti 
kreipiasi į skyriaus pirmi
ninką Vytautą Abraitį, P. 
O. Box 351071, Palm Coast,
Fl. 32035. Telefonas: (904) 
445-2589.

Visa skyriaus valdyba, 
d a 1 y v aujant pirmininkui 
Vytautui Abraičiuį ir po
niai Stellai Abraitienei, va
sario mėn. 3 d. dar kartą 
apžiūrėjo viešbutį, seimui 
skirtas sales ir su viešbu
čio administracija sutarė 
visas detales.

Manoma, kad Seime da
lyvaus gausus skaičius iš 
visos Amerikos ALT S-gos 
atstovų, o taip pat ir sve
čių. Tikimės jų sulaukti ir 
iš Floridos lietuvių koloni
jų.

Pageidautina, kad iš ki
tur atvykstą atstovai ir 
svečiai jau iš anksto ban
dytų susidaryti atskirus sa- 
vo stalus pokyliui.

Prie apvalių stalų 8 as
menys. Šiaip rengėjai pa
tys svečius sugrupuos savo 
nuožiūra.

Apie seimo programos 
dalyvius, menininkus ir sve
čius pakalbėsime sekan
čiuose informaciniuose re
portažuose.

Malonu pasveikinti Cent
ro valdybą, taip rūpestingai 
besiruošiančią seimui. Iš 
Chicagos žada atvykti pil
nas specialus autobusas sei
mo atstovų ir svečių.

Prašome visų, norinčių
seime dalyvauti, sekti mūsų 
informacijas Dirvoje ir jo
mis naudotis. Tai labai pa
lengvins ir seimo ruošimo 
darbus.

Leidinio - programos re
daktoriai taip pat laukia lai
ku leidinyje spausdintinos 
medžiagos.

J. Janusaitis

Vasaros atostogos Palangoje
Nuotykinga kelionė pajūrn iš Kauno

A
Patys gražiausi ir laimin

giausi mano vaikystės atsimP 
nimai yra Palangoje praleis
tos vasaros. O tos vasaros, 
tarsi kokia audringa uvertiū
ra, prasidėdavo ilga ir nuoty
kinga kelione. Nors iš Kau
no į Kretingą ir eidavo pusė
tinai patogus traukinys, ma
no motina kažkodėl buvo nu
tarusi, kad mums į Palangą 
būtinai reikia važiuoti auto
mobiliu. Man - vaikui - tai, 
žinoma, būdavo įdomi avan
tiūra, bet dabar, visą vėl atsi
minus, niekaip nesuprantu, 
kodėl tarnaitei su mūsų puo
dais ir patalynėm patogiai ke 
liaujant Palangon traukiniu, 
mes pačios ištisą dieną turė
jome šliaužte šliaužti dulkė
tais keliais ir grumtis su besi 
baidančiais, piestu stojan
čiais arkliais.

Kelionės į Palangą rytą, 
šoferis Valiukonis - aukštas, 
gražus, juodais galuose užrai 
tytais ūsais žemaitis, prie mū
sų namų mašiną 'paduodavo' 
jau septintą. O pribūdavo ji, 
jau pačio Valiukonio šitai ke 
lionei sunkiai apkrauta ketu
riom atsarginėm padangom, 
kurias jis pririšdavo prie ma
šinos stogo ir nelabai tvarkin
gai apdengdavo brezentu. 
Kadangi mano tėvas nieka
dos nenorėdavo ilgiau kaip 
keliom dienom pasitraukti 
nuo savo pareigų, jis likdavo 
Kaune ir tik vėliau vasarą, 
dviem ar trim dienom atvyk
davo Palangon. Taigi į šią 
vargingą kelionę vykdavom 
tik mes moterys: mudvi su 
Mama, mano guvernantė ir, 
kad pilnai užpildyti mašiną, 
dar kuri nors iš mano drau
gių ir jos motina. Tokiu bū
du senasis biujikas tapdavo 
ne tik užpildytas, bet ir gero
kai perpildytas. (Nes mes gi 
vežėmės ir krūvą lagaminų.) 
"Susikratysim, pamatysite 
kaip mes netrukus susikraty- 
sime", sausakimšai prigrūs
tam automobiliui pagaliau 
pajudėjus, sakydavo mano 
motina.

Pro Kauno senamiestį ir 
Vilijampolę dažniausiai pra- 
važiuodavom be ypatingų 
kliūčių, bet pasiekus gražio
jo Nevėžio krantus dulkėta
me kelyje pasirodydavo pir
masis besibaidantis arklys: 
iš vežimo iššoka isteriškai 
rankomis mojuojąs ūkinin
kas ir bando ant piestu besto
jančio širmio galvos užmesti 
savo švarką, arba ant jos už
mauti kokį maišą.

Valiukonis, kuris tikrai 
mėgdavo arklius, tuojau pri
stabdo mašiną ir pro langą 
iškišęs galvą raminančiai su 
Sunka "o-lia, o-lial". O jeigu 
arkliui to nuraminimo nepa
kanka, išlipa iš mašinos ir pa 

deda ūkininkui gaivalingai 
besiblaškantį arklį pravesti 
pro mūsų mašiną. Dažniau
siai jam tai pasisekdavo, bet 
kartais nesukalbamas arklys, 
ištrūkęs iš jį laikančių rankų 
ir peršokęs per griovį, su vi
su vežimu nudardėdavo per 
laukus.

Šitam epizodui pasibai
gus, ir mums vos spėjus vėl 
pajudėti, iš pirmojo arklio su 
keltų dulkių debesio nedels
damas išlysdavo antras, ly
giai taip pat temperamen
tingai besibaidąs, jo kolega. 
Ir taip iki tol, kol mes paga
liau, išvargę ir sudulkėję, pa 
siekdavom Klaipėdos kraštą, 
kur nusipenėję klaipėdiškių 
arkliai į pravažiuojančias ma
šinas nekreipdavo nė mažiau 
šio dėmesio.

Deja, besibaidą arkliai 
nebūdavo vienintelę mūsų 
kelionės komplikacija. Pra - 
važiavus Raudondvarį, pa
prastai sprogdavo pirmoji pa 
danga, kurią Valiukonis pa
keisdavo maždaug per pusva
landį, procedūros pabaigoje 
mums su pasitenkinimu paro
dydamas iš jos ištrauktą surū 
dijusį vinį. Po to, tarsi mum 
patekus į užburtą nelaimės 
ratą, nelemtosios padangos 
pradėdavo sproginėti kas ke
turiasdešimt penkias minu
tes. Sunaudojus visas atsar
gines, Valiukonis - atsisėdęs 
ant griovio krašto ir užsidėjęs 
akinius - pradėdavo lopyti. 
Jeigu toji prakeiktoji padanga 
buvo teikusi supliukšti gra
žioje vietoje, išlindusios iš 
tvankios ir apdulkėjusios ma
šinos mes vaikštinėdavom po 
miškelį, arba per laukus ve
dančiu takeliu ir kantriai lauk 
davom kol Valiukonis už
baigs savo darbą.

Pavakarop pasiekę Klai
pėdos kraštą ir jo asfaltuo
tus kelius, mes, nebebijoda- 
mi kad mus pasivys mūsų 
pačių sukeltos dulkės , pla
čiai atidarydavom automobi
lio langus. "Mergaitės, aš 
jau užuodžiu jūrą!" - tada 
mums, ekstaziškai įkvėpda
ma orą pranešdavo mano 
motina.

Tačiau pačią jūrą mes 
išvysdavom tik žymiai vė
liau, beprivažiuojant Klaipė
dą. "Valiukoni, prašau pri- 
stabdykite mašiną, kairėje 
tuojau pasimatys jūra", mum 
pravažiuojant mūrinius kaž
kokio ūkininko trobesius, sa
kydavo Mama. Ir tikrai, stai
ga pro pušelių properšą mes 
ją ir išvysdavom. Tamsiai 
mėlyną, pasipuošusią ryškiai 
baltomis bangelėmis, tokią 
savą ir pasiilgtą! Ir nors ją 
paskui kasdien matydavom 
visą vasarą, man ji niekados 
nebeatrodydavo tokia graži 

ir žavinga, kaip tada, mums 
ją ir vėl pirmą sykį pama
čius.

Mums sustojus prieš tė
vų vasarai išnuomotą vilą, pa 
ruošusi šiltą vakarienę, mū
sų jau laukdavo dieną prieš 
tai su visais patogumais trau
kiniu į Palangą atvykusi tar
naitė, bet mes, vos įstengę nu
ryti kelius kąsnius, 'kaip ak
menys' puldavom į lovą ir 
tuojau užmigdavom.

Vila, kurią mano tėvai 
nuomodavo iš Martyno Yčo, 
buvo didelė, dviaukštė, su 
kiekvienam kurortui būtina 
veranda. Ją supo tikrai dide
lis, dvigubas sklypas - su 
gražiom aukštom pušim, nas- 
turcijom apsodinta kliomba. 
Kiek toliau, į pušyno pusę, 
buvo ramunėlėm nusėta pie
velė ir net apleista, gerokai 
suaižyta teniso aikštelė. Tai
gi man ir mano draugėm bu
vo labai daug vietos lakstyti, 
suptis gamake (arba iš pasalų 
prislinkus iš jo išversti ten 
snaudančius suaugusius), gau
dyti varles ir laipioti po me
džius.

Palangoje gyvenimas bu
vo itin malonus ir, palyginus 
su Kauno įtempta atmsfera, 
tikrai 'relaxed'. Mama, kuri 
iš prigimties buvo labai spor
tiška, rytais su Prezidentu 
Smetona ir jo palyda jodinė
davo pajūriais, arba su mano 
draugės Gražytės Digrytės 
tėvu ir dainininku Kutkum 
žaisdavo tenisą. Apie vienuo
liktą visi, apsikrovę rankš- 
luoščiais ir įsivilkę į nelabai 
elegantiškus, dryžuotus rankš
luostinės medžiagos chala
tus, traukdavom į pajūrį. Čia 
reikia paminėti, kad Mama 
kažkodėl buvo labai įtikėjusi 
į jokiom mediciniškom prie
laidom, ir net gi sveiku protu 
nepagrįstą ’diktumą', kad svei> 
katos sustiprinimui būtina jū
roje išsimaudyti trisdešimt 
penkis kartus 'iš eilės’. Ir 
jeigu taps praleista nors vie
na tos grandies diena, visa sū
raus vandens nauda neatšau
kiamai pradings. Taigi mes 
lėkdavom pajūrin net ir lyjant 
ar pučiant žvarbiam vėjui ... 
Bet net ir tokiose apystovose 
maudydavomės su malonu
mu.

(Bus daugiau)

• PATRIA prekybos na
muose, 794 E. 185 Street, 
Clevelande, yra didelis pa
sirinkimas vietinių ir im
portuotų maisto produktų, 
įvairių skanumynų, lietuviš
kos juodos duonos, o dova
nų skyriuje yra gintaro, 
plokštelių, audinių, knygų ir 
lietuviškų sveikinimo korte
lių. Prašome atsilankyti. Te
lefonas 531-6720.



Nr. 8 — 8 DIRVA 1988 m. vasario 25 d.

PLB seimas, kultūros kongresas, 
tautinio šokio šventė

Antanas Juodvalkis

Artėjančių didžiųjų ren
ginių reikalu š.m. sausio 30 
d. Seklyčioje, Chicagoje, bu
vo sušaukta spaudos ir radijo 
konferencija ir painformuota 
apie pasiruošimą PLS sei
mui, kultūros kongresui ir 
tautinių šokių šventei. Į šią 
konferenciją buvo pakviesti 
žurnalistai, kultūrininkai, ren
ginių ir LB vadovai. Dalyva
vo pasigėrėtinai didelis žmo
nių skaičius, suteikus reikia
mą dėmesį numatomiems 
renginiams.

IV pasaulio lietuvių kul
tūros kongresas ir VII Pašau 
lio lietuvių bendruomenės 
seimas įvyks birželio 24-30 
dienomis Toronte. Abu 
šiuos įvykius ruošia PLB val
dyba. Kultūros kongreso 
ruošai yra sudarytas korųite- 
tas, pirmininkaujamas PLB 
vicepirm. Mildos Lenkaus
kienės, o seimą šaukia ir jo 
pravedimu rūpinasi pati PLB 
valdyba, pirmininkaujama 
Vytauto Kamanto.

VHI-ją laisvojo pasaulio 
lietuvių tautinių šokių šventę 
ruošia Kanados ir JAV LB 
kraštų valdybos ir lietuvių 
tautinių šokių institutas, o 
jos įvykdymu rūpinasi suda
rytas komitetas, vadovauja- 
ms dr. Vaidoto Kvedaro. 
Tautinių šokių šventė įvyks 
liepos 2-3 d.d. Hamiltone, 
Kanadoje.

Šių renginių finansavi
mu rūpinasi sudaryti atskiri 
komitetai Kanadoje ir JAV- 
se. JAV skirta 100,000 dol. 
kvota, o pinigų sutelkimu rū 
pinasi sudarytas jungtinis fi
nansų komitetas, į kurį įeina: 
kultūros kongreso komiteto 
atstovas dr. Antanas Razma, 
seimui ruošti - PLB vice
pirm. Stasys Jokubauskas ir 
tautinių šokių šventei ruošti 
- JAV LB Krašto valdybos 
įgaliotinis dr. Petras Kisie
lius. Tarp trijų piimininkų, 
koordinatore pakviesta Biru
tė Jasaitienė.

Čia neminėjau Kanado
je sudarytų komitetų, kurie 
rūpinsis minėtų renginių ruo 
ša bei fiansavimu. Ir jeigu 
visus komitetus ir komisijas 
suminėtumėm ir išvardintu- 
mėm įsijungusius asmenis, 
gautumėm gana impozantiš
ką pasišventusių lietuvių 
skaičių, kurie savo pasiauko
jančiu darbu žymiai priside
da prie lietuvybės išlaikymo.

Konferencijai vadovavo 
kultūros kongresui ruošti ko
miteto koordinatorius Pranas 
Joga. Įvadą padarė kultūros 
kongreso komiteto pirm. M. 
Lenkauskienė, o ją papildė 
koordinatorius Pr. Joga. 
Programa plati ir apima dau
gelį kultūrinio gyvenimo sri
čių. Daug paskaitų ir rengi

nių. Jei publikos bus pakan
kamai, renginiai išlaidas pa
sidengs ir dar atliks viena ki
ta šimtinė, bet paskaitinin
kams suvežti ir išlaikyti iei- 
kės pridėti. Pietų Amerikos, 
Australijos ir Europos kultū
rininkams kelionės išlaidas 
teks apmokėti arba bent dali
nai prisidėti, tad aukos čia ir 
laukiamos. Taip pat ruošia
mas informacinis leidinys.

PLB seimo reikalais kal
bėjo pirm. V. Kamantas. 
Laukiama 140 atstovų iš 19 
kraštų. PLB pirmasis sei- 
mas įvyko 1958.VIII.28-31 
d.d. New Yorke ir dalyvavo 
100 atstovų. Taigi, nuo I-jo 
seimo bus praėję 30 metų. 
Seimo metu nenumatomi ren
giniai, o visas laikas skiria
mas organizaciniams reika
lams ir posėdžiams. Pajamų 
nedaug, o išlaidos gali siekti 
25-30,000 dol. Ir čia reikės 
pagelbėti Pietų Amerikos at
stovams, nes jų valdžios ne
pajėgia susidoroti su ekono
minėmis problemomis ir gy
ventojų dauguma skursta.

Jei pirmuosius abu ren
ginius laikyti svarbiais, tai 
VHI-ji laisvojo pasaulio lie
tuvių tautinė šventė reikia 
laikyti ne tik svarbia, bet ir 
gausiausia dalyviais. Komi
teto pirm. dr. Vaidoto Kve
daro pranešimu, tautinių šo
kių šventėje dalyvaus per 
2,000 jaunų ir vyresnių šo
kėjų iš Amerikos žemyno - 
Kanados ir JAV-bių, bet taip 
pat šokėjai atlydės seimo at
stovus ir iš Europos, Austra
lijos ar Pietų Amerikos. Šo
kių šventei pasiruošimas 
vyksta, komisijos veikia, pa
talpos, viešbučiai ir salės už
sakytos ir laukiama gausių 
dalyvių. Šokių šventės sąma
ta siekia arti ketvirčio milijo 
no, bet didžiąją dalį išlaidų 
padengs renginių pajamos ir 
iš visuomenės prašoma tik 
kukli 30,000 dol. parama. Ir 
čia Pietų Amerikos lietuvių 
šokėjams skiriamas rimtas 
dėmesys ir numatoma teikti 
parama. Vien tik tautinių 
šokių šventės leidinys, kurio 
paruošimu rūpinasi redakto
rius Česlovas Senkevičius, 
kainuos impozantišką 
33,000 dol. sumą, kurios di
džioji dalis grįš, leidinį par
davus.

JAV sudaryto jungtinio 
komiteto vardu kalbėjo koor
dinatorė Birutė Jasaitienė. 
JAV skirtai kvotai - 100,000 
dol. sutelkti, yra ruošiamas 
dovanų paskirstymas, banke
tas, laiškai ir asmeniniai kon 
taktai. Į asmeninius pirmuo
sius laiškus yra geri atsiliepi
mai ir iždininką jau pasiekė 
virš 6,000 dol. Banketas 
įvyks gegužės 15 d. Jaunimo 

centre, Chicagoje.
• ••

Po šių pranešimų buvo 
paklausimų ir pasisakymų. 
JAV LB Krašto valdybos vi
cepirm. finansiniams reika
lams (populiariai vadinamas 
finansų ministeriu) Bronius 
Juodelis nuogąstavo, kad per 
ankstyvas šiems renginiams 
aukų telkimas gali susikry- 
žnjpti su aukų rinkimu laisvi
nimo reikalams, vykdomu va
sario mėnesį per Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo mi
nėjimus. Prašė aukų rinkimą 
nukelti į kovo ir kitus mėne
sius. Suabejota šokių šven
tės leidinio išlaidų didumu ir 
pasiūlyta spausdinti lietuviš
kose spaustuvėse, gal net už 
trečdalį kainos. Dr. V. Kve
daras žadėjo šį reikalą iškel
ti komiteto posėdyje ir jį per
svarstyti. Vėliausiomis žinio 
mis jau užmegsti kontaktai 
su Chicagoje esančiomis lie
tuvių spaustuvėmis. Dėl 
spaudoje pasirodžiusio atsilie 
pimo į spaudai ir radijui skir
to laiko kongreso programo
je, gautas trumpas paaiškini
mas, kad ne viskas yra taip, 
kaip parašyta, bet yra ir daug 
tiesos.

Dėl pačios kultūros kong
reso programos, kurią visi da
lyviai gavo, nebuvo platesnių 
diskusijų, bet atrodo, kad tos 
trys dienos (VI.25-27) bus 
perkrautos paskaitomis ir ren
giniais, tik reiks turėti ištver
mės ir kantrybės.

Baigiant šią konferenciją 
gautas pažadas, kad spaudos 
ir radijo bendradarbiai gaus 
komplimentinius kvietimus i 
visus renginius, o paskaitose 
bus rezervuoti specialūs sta
lai tokiose vietose, iš kurių 
bus galima matyti ir girdėti.

•••
Ši spaudos konferencija 

nebuvo lygiai atstovaujama 
visų trijų komitetų. Kultūros 
kongresas ir PLB seimas bu
vo atstovaujami pirmininkų 
ir paskleista informacija. Lie
tuvių tautinių šokių šventei 
ruošti komitetui atstovavo 
pats pirmininkas ir padarė ge
rą pranešimą, bet raštiškos in
formacijos nebuvo. Visų tri
jų renginių pranešėjai pinigi
niuose reikaluose ribojosi tik 
bendromis sumomis, jų nede
talizuodami. Spaudos ir radi
jo bendradarbiai pilnos sąma
tos raštu negavo, tad nugirs
tos sumos gali įvairuoti ir 
sunku patikslinti.

Antra. Atitinkami komi
tetai veikia JAV ir Kanadoje.

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO m LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

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

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

Kainos lemos — Pasirinkimas didelia
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

PASAULINIS LIETUVIŲ
MENININKIŲ 
EKSLIBRISŲ 

KONKUURSAS

Australijos Lietuvių Die
nų metu (1988 m. gruodžio 
26-31 d.) įvyks pasaulinio

Apie Kanadoje veikiančius 
komitetus tikslesnių žinių ne
turime. Net apie Kanados x 
Krašto valdybos pirmininką - 
nežinome kas juo^yra. Vie
nur skelbiamas Vytautas Bi- 
rieta, o Pasaulio lietuvio 
1988 m. sausio laidoje, tebė
ra Algis Pacevičius.

Trečia. Konferencijos 
dalyvių tarpe tebebuvo jaučia 
mas priešiškas nusiĮeikimas 
dėl karo meto okupacijų isto
rijos rašymo atidavimo buvu
siam OSI įstaigos tarnauto
jui. Net buvo paskelbti ap
klausinėjimo duomenys, ro
dantys nepritarimą JAV LB 
Krašto valdybos padarytiems 
ėjimams. Tokie reiškii iai ne - 
prisideda prie palankių nuo
taikų sudarymo aukoms rink
ti.

Ketvirta. Nežiūrint esa
mų nuotaikų, komitetai savo 
darbą dirba, nes suplanuoti 
renginiai nieko bendro neturi 
su istorijos rašymu. Visuo
menė turi suprasti šių rengi
nių svarbą ir atitinkamai 
remti.

• LIETUVIŲ OPEROS 
NARIAI sausio 15 d. išsirin
ko nauja valdybą, į kurią įei
na: pirm. Vladas Žukauskas, 
vicepirmininkai - Leonas Bil- 
dušas, Vaclovas Momkus ir 
Evelina Oželienė, ižd. Vla
das Stropus, sekr. Giedrė Kon
čienė ir turto vedėjas Vytau
tas Aukštuolis. Revizijos Ko~ 
misiją sudaro: Raimondas 
Korzonas, Jonas Mockaitis ir 
Albinas Smolinskas. 

PETKUS
tėvas ir sūnus

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

Tel.: 476-2345
AIKATĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

masto ekslibrisų konkur
sas. šio konkurso tikslas 
yra supažindinti Australijos 
lietuvius su pasaulio lietu
vių menininkais gyvenan
čiais Australijoje ir kituose 
kraštuose.

Ekslibriso mediumas yra 
parinktas dėl to, kad jį gali 
sukurti įvairių šakų meni
ninkai, lengva prisiųsti bei 
išstatyti įr tuo tikimasi 
pritraukti kuo didesnį meni
ninkų skaičių.

Dėl technikos jokių su
varžymų nebus daroma.

Menininkai prašomi pri
siųsti iki trijų ekslibrisų 
kartu su trumpa savo bio
grafija lietuvių ar anglų 
kalba.

Ekslibriso kūriniai turi 
būti prisiųsti iki 1988 m. 
lapkričio 1 d.

Ekslibrisų konkursas yra 
įjungtas į oficialius Austra
lijos 200 metų jubiliejinius 
parengimus.

Parodai ir konkursui va
dovauja skulptorė Ieva Po
cienė.

Visą korespondenciją lie
čiančią ekslibrisų konkursą 
ir parodą prašome siųsti: 
"EKSLIBRISAS”’, 25 Mc 
Lachan Avenue, Glenelg 
North, S. A. 5045, Austra- 
lia.

Kviečiame visus pasaulio 
lietuvių menininkus įsi
jungti į šį pasaulinį lietu
vių ekslibristų konkursą, 
kurio premiją paskelbsime 
vėliau.

Australijos Lietuviu 
Dienų Komitetas

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



1988 m. vasario 25 d. DIRVA Nr. 8 — 9

Vasario Šešioliktoji

ClOVGltindC Anastazija Mackuviene

Sekmadienį, vasario 14 
dieną, Amerikos Lietuvių Ta
rybos Clevelando skyrius, 
drauge su Lietuvių Bendruo
menės Clevelando apylinke, 
iškilmingai atžymėjo Lietu
vos Nepriklausomybės 70-ją 
sukaktį.

Ryte, pamaldos buvo at
laikytos abejose lietuvių baž
nyčiose. Šv. Jurgio parapijos 
vėliavų įnešimui vadovavo 
Jonas Velykis. Dievo Moti
nos parapijoje Stepas Butri- 
masvadovavo vėliavos iškėli
mui bažnyčios aikštelėje, ei
senai bažnyčioje ir popictinia 
me minėjime, vykusiam Die
vo Motinos parapijos audito
rijoje.

Šeštadienio vakare, kleb. 
kun. Gediminas Kijauskas, 
S.J. Dievo Motinos bažnyčio 
je atlaikė vigiliją, kurioje gie 
dojo solistė Aldona Stempu- 
žienė.

Sekmadienį minėjimą ati
darė ALT pirm. Algimantas 
Pautienis trumpu dalyvių pa
sveikinimu. įnešus organiza
cijų vėliavas, Amerikos him
ną sugiedojo Julius Kazėnas, 
o Lietuvos himną - visi daly
viai. Invokaciją atkalbėjo 
kuų. G. Kijauskas.

Pranešėjas Raimundas 
Kudukis paskelbė, jog gauta 
proklamacija iš Ohio valsti
jos gubernatoriaus Richard F. 
Celeste. Clevelando miesto 
mero proklamacija perskaitė 
tautybių reikalams direkto
rius August Pust, pažymint,

V. Bacevičiaus nuotr.Čiurlionio ansamblis su dirigentu dr. Br. Kazėnu.

Linas Kojelis priima dovaną ... 

jog vasario 16-ją diena Lietu
vos vėliava puoš miesto savi
valdybės rūmus. Clevelando 
miesto Tarybos proklamaciją 
perskaitė Tarybos narys Mi- 
chael Polensek, Cuyahoga 
apskrities Komisijonierių pro
klamaciją - atstovas Paulius 
Alšėnas.

Minutės atsistojimu pa
gerbti žuvusieji ir mirusieji 
Lietuvos laisvės kovotojai, 
savanoriai-kūrėjai. Šių metų 
minėjime tegalėjo dalyvauti 
tik vienas savanoris-kūrėjas 
Jonas Bamiškis.

V. Bacevičiaus nuotr.ALT pirm. A. Pautienis atidaro minėjimą.
Buvo taip pat pristatyti 

publikai minėjime dalyvaują 
tautybių atstovai: Estų Tary
bos - Lia Staaf; Clevelando 
Baltiečių Komiteto pirm, ir 
Latvių S-gos vicepirm. Maris 
Mantenieks; Ukrainiečių at
stovas ir John Carroll Univer
siteto Sovietų ir Rytų Euro
pos Instituto direktorius prof. 
dr. Michael Papp; Amerikos-

V. Bacevičiaus nuotr.

Vėliavų pakėlimas prie Laisvės paminklo.

Clevelando merui George Voinovich (viduryje) įteikiama 
dovana. Kairėje L. Jokūbaitis ir dešinėje R. Kudukis.

V. Bacevičiaus nuotr.

Čekų Katalikų Susivienijimo 
Centro Valdybos pirm. Vac- 
lav Hyvnar, Solidarity remti 
komiteto pirm. David Dom- 
zalski ir vicepirm. George Ba- 
kalar; ir Kroatų veikėjas - di
delis pavergtų tautų rėmėjas 
George Brentar.

Pirmuoju kalbėtoju buvo 

Clevelando miesto meras 
George V. Voinovich, šiemet 
Ohio respublikonų partijos 
kandidatas į Amerikos Sena
tą, daugeliui Clevelando lietu 
vių pažįstamas nuo jaunys
tės. Jis visad lietuviams rody
davo didelį draugiškumą, už
jautimą, ir savo kalboje jis iš
reiškė gilų susirūpinimą lietu
viams opiuose reikaluose. Jis 
pranešė, kad parašė laišką 
prezidentui Reaganui, prašy
damas jį įtaigoti Gorbačiovą 
nedaryti kliūčių Lietuvoje tai
kingai atžymėti Nepriklauso

mybės Šventės sukaktį.
Pagrindinis minėjimo 

kalbėtojas - JAV prezidento 
specialus asistentas apsaugos 
ir užsieno politikos srityse - 
Linas Kojelis, nuo 1981 m. 
dirbąs Washingtone. goke- 
lionėsjšlaidas į Clevelandą 
padengė prezidentūra )

Vyraujanti L. Kojelio 
kalbos tema - aktyviai daly
vaukime politikoje! Jis ragi
no naudoti drąsą ir veržlumą, 
išnaudojant progas prasi
skverbti pro visus galimus 
plyšelius, kad savo tautos 
skriaudas išgarsinus ir paruo
šus dirvą platesniems laimė
jimams. Kaipo pavyzdį Koje 
lis paminėjo nepaprastai sėk- 
ingai pravestą vadinamą Cha- 
taquos konferenciją Rygoje. 
Amerikos latviams iš anksto 
pastačius griežtas sąlygas dėl 
konferencijos vietos, pobū
džio ir sąstato, Sovėtai rado 
reikalo savo pirmykščius pla
nus pakeisti ir reikalavimams

V. Bacevičiaus nuotr. 
nusileisti. Žinoma, jie nesiti
kėjo būti stipriai sutriuškinti 
debatuose su užsienio sve
čiais, ką nudžiugusi Europos 
spauda plačiai aprašinėjo. 
Baigdamas prelegentas - tur
būt ne vien prez. Reagano 
mintis pareiškė primindamas, 
kad apie Lietuvos išlaisvini
mą mes galime pamiršti, jei 
Pietų Amerika taptų raudona.

Lino Kojelio kalba buvo 
lyg šviežaus oro pūstelėji
mas. Jis ne pirmasis kalbėto
jas, mus raginąs įsijungti į po 
litinę veikla, bet galbūt jau
niausias. Kaipo profesiona
las, politinės sistemos darbuo
tojas, nemanau kad prelegen
tas sutinka su jaunimą atbai
dančia, kai kurių lietuvių vie
šai išreikšta nuomone, jog po 
litika 'nešvarus darbas'. Kai
po istorikas, jis prisimena, 
kad pirmoji rusų okupacija 
truko virš šimtą dvidešimt 
metų. Todėl manau, jis tai
pogi nesutinka su kai kurių 
priekaištu, kad per tolų, ilgą 
keturiasdešimtmetį Lietuva 
vjs"dar neišlaisvinta. Jo įsiti
kinimu, šį kartą šimtmečio 
nereikės laukti. Bet nesvar
bu kiek bereikės laukti, yra 
būtina palaikyti politinius ry- / 
Sius su Amerikos valdžios } 
sluoksniais ir būtina turėti po C 
fitineTakcijai paruoštus kad
rus.

Šios ypatingos sukak
ties proga, Eglė Laniauskie- 
nė perskaitė Vasario 16-sios 
Aktą. Rezoliuciją, kurią L. 
Kojelis pažadėjo asmeniškai 
įteikti Prezidentui, perskaitė 
Linas Jokūbaitis.

Meninę programos 
dalį atliko Čiurlionio An
samblio mišrus choras su so
liste Irena Grigaliūnaite. 
Akompanavo Danutė Liau- 
bienė.

Programos vadovas 
muz.dr. Bronius Kazėnas pa 
tiekė penkias dainas: Jauni
mo Giesmė, Augo Bernelis, 
Žilvitis, Mano Protėvių Že
mė ir Šiaurės Pašvaistė. Pa
rinktos dainos nelengvai dai
nuojamos, bet ansamblis sun
kų uždavinį puikiai atliko.

Minėjimo vaizdai buvo 
parodyti TV 5-to ir 8-to ka
nalų vakaro programose.

(Nukelta į 10 psl.)
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A.A. KONSTANCIJA STRAZDIENĖ
Konstanciją Strazdienę 

teko susitikti prieš septynetą 
metų, po lietuviškų pamaldų 
Šv. Teresės bažnyčioje, atsi- 
krausčius į Sunny Hills, Fori- 
dą, apsigyvenimui.

Per tuos septynerius me
tus tekdavo dažnai ją matyti - 
tai bažnyčioje, tai svečiuose, 
ar kolonijos subuvimuose - 
smulkutė, visad besišypsanti, 
linksmai nusiteikusi ir visada 
pasiruošusi pokalbiui bet ko
kia tema. Inteligentiška ne 
vien tik išvaizda, bet taip pat 
galvosena ir sąmojumi.

Gimė ji 1912 m. liepos 
20 d. Strielčių km., Ašmintos 
vals., Mariampolės apskrity
je. Mokėsi Prienų "Žiburio" 
gimnazijoje. 1943 m. sausio 
mėn., už diplominį darbą "Že 
maičių dovanojimas Jogailos 
ir Vytauto laikais", Vilniaus 
U-te jai buvo suteiktas istori
kės diplomas. Šį darbą ji atli
ko mokytojaudama Švėkšnos 
gimnazijoje, kur būdama ji su 
sipažino, ir 1944 m. susituo
kė, su Jonu Strazdu.

Tremtyje pirmoji jų susto
jimo vieta - D.P. stovyklos 
Vokietijoje, Gyvenant netoli 
Flensburg, 1945-48 m. ji dės
tė lietuvių kalbą UNRRA Jū
rininkų Mokykloje. Čia Straz
dams gimė du sūnūs: Algis 
1945 m. ir Petras 1948 m.

1950 m. liepos 12 d. atvy 
ko į Ameriką ir apsigyveno 
N.Y. valstijoje, kur, abiems 
dirbant, užaugino ir išmoksli
no abu sūnus, gražiai kalban
čius lietuviškai.

Algis, po įvairių studijų 
būdamas karo tarnyboje, šian 
dien yra pasiekęs pulkininko 
Įeit, laipsnį. Savo motinos lai 
dotuvėse dalyvavo pilnoje 
uniformoje, pasižymėjimo 
ženklams rodant juos esant už 
tarnautus tiek Vietnamo karo, 
tiek taikos meto tarnyboje. 
Augina jauną šeimą.

Petras yra pasiekęs Mas- 
ter of Science Montana Statė 
universitete. Su žmona gyve
na Montanos sostinėj Helena.

Užauginę vaikus, Jonas 
ir Konstancija atsikėlė poil
siui į Sunny Hills, Floridoje. 
Čia gražiai įsikūrę leido pensi
ninkų dienas, kol pripuolamai

Vasario 16
Clevelande...
(Atkelta iš 9 psl.)

Clevelando dienraštis The 
Plain Dealer minėjimą trum 
pai paminėjo vasario 13 d. 
laidoje.

Rengėjai nuoširdžiai dė
koja kalbėtojams merui 
George V. Voinovich ir Li
nui Kojeliui, Čiurlionio An
sambliui, visiem prie minėji
mo surengimo prisidėjusiem 
ir visiems minėjimo daly
viams.

Anastazija Mackuvienė

a.a. Konstancija Strazdienė

daktarai pastebėjo Konstanci
ją turint baisia Myelofibrosis 
ligą, iš kurios jai nebuvo lem
ta pakilti.

1988 m. sausio 12 d. ji 
užmerkė akis negrįžtamai ke
lionei. Žaibo greitumu paskli
do žinia. Visa kolonija rinko
si koplyčioje, ir sausio 16 d. 
Šv. Teresės bažnyčioje gedu
lingoms pamaldoms, kurias 
koncelebravo keturi kunigai. 
Giedojo "Antroji jaunystė" 

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

-K

BALnc
TOURS

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

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 KELIONE 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 Tts 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, ^Varšuvoje 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 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 
iMaskvoje 2 naktys, Vilniuje 7, Leningrade 2, Helsinkyje 2
14 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE
14 dienų — Lietuva, Suomija
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.
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

choras. Daugumai tik Tėvy
nėje girdėtas giesmes Libera 
ir Salve Regina atliko vargo
nininkas muz. V. Mamaitis ir 
trys kunigai.

Po gedulingų pamaldų il
ga mašinų virtinė nulydėjo 
a.a. Konstanciją į amžino po
ilsio vietą - Kalvarijos kapi
nes. Čia laidotuvių apeigas 
atliko kun. L. Musteikis, o 
parapijos klebonas kun. F. 
Szczykutowicz atsisveikino 
parapijiečių vardu, pareikšda
mas užuojautą šeimai. Taip 
ir vėl tapo supiltas dar vienas 
lietuviškas kapas šiose naujo
se Kalvarijos kapinėse.

Po laidotuvių susirinkus 
Community Contor salėje ka
vutei, šeima gražiai padėkojo 
visiems dalyviams. Velionės 
pageidavimu, aukos buvo ren
kamos Lietuvių Fondui, kurių 
buvo arti 400 dolerių.

Ilsėkis ramybėje miela 
Konstancija, pergyvenusi ir 
garbingai pemešusi šios že
mės vargus, nelaimes ir netei
sybes. IKI PASIMATYMO!

K. Žukauskas

Skaitykit ir platinkit 
D I R V 4

Smerkiamas prokuroras Vyšinskis
”Literatumaja gazeta” 

visą puslapį paskyrė išgar
sėjusiam "kraujuje permir
kusiam” Stalino laikų pro
kurorui Vyšinskiui, kuris 
v a d ovavo vadinamosioms 
valymų byloms ir savo kal
bas tose parodomosiose by
lose paprastai baigdavo rei
kalavimu: ”’Sušaudyti pa
siutusius šunis”. Dabar sa
koma, kad tasai kruvinasis 
pabaisa į sovietinę teiseną 
įvedęs ligi šiol galiojantį 
metodą, pagal kurį, proku
roro diktuojamas, kaltina
masis pats turi pasirašyti 
prisipažinimą, taip pat nuo 
tada tebesilaikoma taisyk
lės, kad gynėjas neturi tei
sės teisme skaityti kaltina
mojo jokių skundų, jog jis 
buvo kankinamas ar jog pri
sipažinimas iš jo buvo iš
gautas netinkamu būdu. To
dėl teisininkai bando varyti 
akciją, kad teisena būtų re
formuojama.

Laikraštis, smerkdamas 
Andrejų Vyšinskį, iškelia 
ir ligi šiol negirdėtą daly
ką. Sako, tas pats kruvina
sis prokuroras prieš bolše
vikams perimant valdžią 
ėjęs kažkokias teisinio pa

reigūno pareigas ir pasira
šęs įsakymą areštuoti Le
niną, kaip vokiečių šnipą. 
”0 20 metų praėjus po to, 
kai jis pasirašė įsakymą 
areštuoti Leniną”, rašo lai
kraštis, ”valymo bylose Vy- 
šinskis kaltins artimuosius 
Lenino bendradarbius, kad 
jie suokalbiauja atsimesti 
nuo Lenino”.

Artimą Lenino bendra
darbį Buchariną, kuris po 
jo mirties ir pagrindinę lai
dotuvių proga kalbą pasakė 
(ta kalba būsianti dabar iš
spausdinta ”Komunist” žur
nale), Vyšinskis išvadino 
”pusiau lape, pusiau kiau
le”, o Trockio šalininkus 
''dvokiančia žmogiškų griu
vėsių krūva”. Užtat laikraš
tis ir rašo, kad Vyšinskio 
bylose "nuogas politinis 
banditizmas ranka rankon 
ėjo su gerai pakaustytu tei
sininko miklumu ir isteriš
kas patosas buvo maišomas 
su teismo įstatymine preci
zija”.

Vyšinskis vėliau buvo 
paskirtas Sov. Sąjungos už
sienio reikalų ministru, at
stovu Jnngtinėse Tautose,

(kb)
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SM /uperior Atvino/
ASSOCIATION

• V.L. ČIURLIONIAI, 
Euclid, OH, vietoj gėlių dr. 
JULIAUS ABRAIČIO atmi
nimui, atsiuntė Dirvai auką 
20 dol. Ačiū.

TAUPOS KREDITO 
KOOPERATYVO ŽINIOS

Kooperatyvo narių meti
nis susirinkimas įvyks va
sario 28 d. Dievo Motinos 
parapijos svetainėje. Susi
rinkimo metu pranešimus 
padarys kooperatyvo pirm. 
V. A. Staškus, iždininkė Da
na Ramonienė, revizijos ko
miteto pirm. Jonas Kaz
lauskas ir paskolų komiteto 
pirm. Richard Hallal. Susi
rinkime taip pat dalyvaus 
Ohio Credit Union League 
atstovas Robert Johnson. 
Dviejų direktorių, V. A. 
Staškaus ir V. Urbaičio ka
dencija baigiasi su šiuo su
sirinkimu, bet jie abu su
tiko kandidatuoti sekan
čiam terminui. Nominaci
jų komisiją sudaro: V. čy- 
vas, B. Gaidžiūnas ir A. 
Mackevičius. Tuoj po 40 
vai. šv. Mišių Taupos nariai 
ir svečiai turės progos pasi

vaišinti skaniomis bulvinė
mis dešromis.

Prailgintos darbo valandos

Vis didėjant bankinėm 
operacijoms ir augant na
rių skaičiui, nuo š. m. va
sario 23 dienos, TAUPOS 
Įstaiga bus atidaryta iki 4 
vai. p. p. Antradieniais, tre
čiadieniais ir ketvirtadie
niais nuo 9 iki 4 vai. p. p., 
penktadieniais nuo 9 iki 6 
vai. vak. ir šeštadieniais 
nnuo 9 iki 3 vai. p. p. TAU
POS skyrius Dievo Motinos 
parapijos patalpose atida
rytas kiekvieną sekmadie
nį nuo 11 iki 12 dienos.

I R A sąskaitos

Dabar pats laikas atida
ryti IR A sąskaitą, šiuo me
tu mokame aukštesnius 
nuošimčius už šią sąskaitą.

Piniginės perlaidos 
(Money orders)

Nuo š. m. vasario mėn. 1 
dienos už pinigines perlai
das (money orders) neima
mas mokestis. Taip pat iš

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 /hving/
Pagrindinis skyrius

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

Ohio
MEMBER

DARBO VALANDOS: Pirmadieniais uždaryta. FSLIC
* Fedarsi Suvogsi Loan enca Co»p

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

- 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.

SKOLINAME GERIAU
SIOMIS IŠSIMOKĖJIMO 

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

MOKAME
AUKŠTESNIUS 

NUOŠIMČIUS Už:
Taupymo sąskaitas 
Certifikatus
IR A
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.

narių neimama mokestis ir 
už Travelers cheąues.

Soc. draudimo pensijų 
čekiai

Vis daugiau ir daugiau 
mūsų pensininkų naudojasi 
Direct Deposit programa, 
pensijų čekiai yra deponuo
jami tiesioginiai į nario sąs
kaitą. Sustokite TAUPOJE 
užpildyti reikalingas Direct 
Deposit formas, mes prane
šame Soc. Security įstaigai, 
kad pradėtų siųsti jūsų pen
sijų čekius tiesiai į jūsų 
sąskaitą TAUPOJE. Nebe
reiks laukti paštininko ir 
taip pat nebereikės stovėti 
ilgose eilėse laukiant išsi
keisti savo čekį.

Čekių sąskaita

Nemažas skaičius narių 
jau atidarė čekių mokėjimo 
sąskaitą, čekių naudojimas 
nemokamas, o už sąskaito
je laikomą sumą palūkanos 
apskaičiuojamos už kiek
vienos dienos balansą ir pri
rašomos į sąskaitą kiekvie
no mėnesio pirmą dieną.

Paskolos

Nekilnojamo turto pa
skolos duodamos su kei
čiančiu ir nesikeičiančiu 
nuošimčiu. Visos paskolos: 
nekilnojamo turto, automo- 
mobilių bei laivų pirkimui, 
a s m e n iniams reikalams, 
line of credit duodamos ge
riausiomis išsimokėjimo są
lygomis. Sustokite TAU
POJE arba skambinkite

481-6677 darbo valandomis 
dėl smulkesnių informacijų.

Padidintas kooperatyvo 
personalas

Didėjant bankinėm ope
racijoms ir kad geriau ir 
greičiau p a t a rnautumėm 
nariams, į TAUPOS perso
nalą įsijungė Gražina Var- 
nelienė. šiuo metu TAUPOS 
įstaigoje dirba: Rima Nas- 
vytienė, Nijolė Rukšenienė, 
Gražina Varnelienė, Alek
sas Spirikaitis ir V. A. Staš
kus. Trys tarnautojai dirba 
nepilną laiką.

• Lietuvių pensininkų 
klubo sekantis susirinki
mas kovo 2 d. 3 v. p. p. 
įvyks ne parapijos svetai
nėje, bet Lietuvių Namų 
viršutinėje salėje.

• DR. A. KONCĖ, San 
Francisco, CA, atnaujinda
mas Dirvos prenumeratą pri
dėjo auką 20 dol. Ačiū.

• Emil ir Julija Sinkiai, 
Santa Monica, Ca., Dirvai 
paremti atsiuntė 30 dol. 
Ačiū.

• Dr. Birutė Paprockienė, 
Glendale, N. Y., Dirvai pa
remti atsiuntė 30 dol. Ačiū.

• PATRIA prekybos na
muose, 794 E. 185 Street, 
Clevelande, yra didelis pa
sirinkimas vietinių ir im
portuotų maisto produktų, 
įvairių skanumynų, lietuviš
kos juodos duonos, o dova
nų skyriuje yra gintaro, 
plokštelių, audinių, knygų ir 
lietuviškų sveikinimo korte
lių. Prašome atsilankyti. Te
lefonas 531-6720.

JAKUBS AND SON

Wiiliam J. Jakubs Jr. Ir

Barbara Jakubs Schmidt
Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

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

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

liams pastatyti.

Laidojimo Įstaiga
Deda E., William J. Sr.z



DIRVA Paulius Rūtenis - futbolo pirmūnas

• Amerikos Lietuviu Tau
tinės sąjungos rašinių kon
kurso jury komisija, per
skaičius rašinius, nutarė 
skirti tokias premijas: I 
premija 250 dol. Editai Nu
garaitei iš Edmonton, Ka
nados, III premija 100 dol. 
—■ Vijai Bublytei iš Chica
gos, ir po 25 dol. Angelei 
Budreikienei iš San Diego, 
Cal., Mildai Motekaitytei iš 
Baltimorės, Md., Dainiui 
Brazaičiui, Linai Grigaity- 
tei, Gyčiui Vygantui ir Vai
vai Vygantaitei iš Chica
gos. Premijos įteiktos va
sario 14 d., per Chicagos 
Lietuvių Tarybos rengiamą 
Vasario 16-tosios minėjimą 
Marijos aukšt. mokyklos 
salėje.

• Irena Skuodienė vasa
rio 28 d. 2 vai. p. p. Lietu
vių Tautiniuose Namuose 
Chicagoje kalbės apie mo
ters gyvenimą šiandieninė
je Lietuvoje. Visuomenė 
kviečiama gausiai dalyvau

A. A.

PAULEI SKIRGAILIENEI

mirus, jos vyrui VLADUI, dukterims 
GRAŽINAI IR SIGITAI bei jų šeimoms 
reiškiame gilią užuojautą ir drauge liūdime.

A.A.

Prof. VLADUI MELNIKUI

staiga mirus pavergtoje Lietuvoje, jo seseriai 
JONEI KARALIENEI, jos vyrui ir visiems 
artimiesiems reiškiame širdingiausią 
užuojautą ir drauge dalinamės skausmu ir 
liūdesiu.

ALGIMA IR LEONAS DAUTARTAI

JUOZĖ IR JONAS DAUGĖLAI

Florida

A. A.

Prof. VLADUI MELNIKUI

mirus, jo sesutei JONEI ir KAZIMIERUI 
KARALIAMS, JŪRATEI IR PAULIUI 
MITALAMS, ASTAI KARALIŪTEI, reiškiu 
nuoširdžią užuojautą.

ti ir maloniai praleisti po
pietę, kurią ruošia LT Na
mų valdyba.

• Lietuvos Nepriklauso
mybės Fondas praneša, kad 
gavo auka 5000 dol. iš as
mens, kuris prašo pavardės 
neskelbti.

• Gen. štabo pulk. Karo
lis Dabulevičius mirė vasa
rio 19 d. sulaukęs 90 m. am
žiaus. Palaidotas Chicagoje.

• VLIKo Tarybos posėdy 
vasario 20 d. Chicagoje, da
bartinė Vliko valdyba su 
pirm. dr. K. Bobeliu per
rinkta naujai kadencijai.

ATITAISYMAS

Dirvoje Nr. 6 8 psl. po 
nuotrauka iš Juno Beach 
pažymėta, kad Dainos cho
ro vadovas yra J. Manomai- 
tis. Turėjo būti choro vado
vė Irena Manomaitienė. At
siprašome dėl klaidos.

M. IŠKAUSKIENĖ
V. KALENDRIENĖ
R. ir A. KALENDROS
A. ir J. KAZILIAI 
M. ir AUG. KUOLAI

ONA ŽEMAITIENĖ

Hot Springs, AR

Lietuvių išeivių spauda, 
jei turėtų bendradarbių ži
niom rinkti, tikrai galėtų 
daug ką papasakoti apie lie
tuvių kilmės žmonių laimė
jimus Amerikos gyvenime. 
Papasakoti apie jų pasižy
mėjimus įvairiose mokslo ir 
meno srityse, apie jų per
gales sporto aikštėse, ku
rios šioje šalyje yra nema
žiau populiarios už įvairaus 
pobūdžio džazo muzikos fes
tivalius. Deja, patys nuga
lėtojai į lietuvių spaudos 
duris nesibeldžia, o mūsų 
spauda nėra pajėgi visą 
JAV spaudą bei gyvenimą 
aprėpti.

štai beveik atsitiktinai į 
rankas pateko dienraščio 
„St. Louis Post-Dispatch” 
iškarpa su ilgu straipsniu, 
padabintu didele foto nuo
trauka apie futbolo žaidėją 
Paulių Rūtenį 
(amerikiečiai tą futbolo ša
ką vadina Soccer vardu, tai 
ta pati futbolo šaka, ku
rią mes žaidėm ir mėgom 
Lietuvoj, žinoma, ir visoj 
Europoj). Tautinė Ameri
kos Soccerio (Sokerio) tre
nerių sąjunga Paulių Rūte
nį išrinko visaamerikiniu 
(All-American) tos futbolo 
šakos žaidėju, suteikdama 
jam „nesustabdomo, nesu
laikomo gynėjo” vardą, šių 
metų pradžioje Paulius Rū
tenis Washington, DC, kur 
ta proga susirenka visi 
Amerikos sporto pirmūnai, 
buvo apdovanotas garbės 
žymeniu.

P. Rūtenio tėvai — Vida 
ir architektas Gražvydas J. 
Rūtenis, stambios prekybos 
centrų statybos bendrovės 
prezidentas, jau bebaigią i 
aukštuosius mokslus išleis
ti dukterį ir tris sūnus, gy
vena St. Louis priemiesty
je. Futbolo žaidėjo seneliai 
Verutė ir Jonas Rūteniai 
gyvena Cape Code, Mass.

Paulius Rūtenis dar te
bėra studentas — ekonomi
nius mokslus jis studijuoja 
Clemsono universitete, S.C.

”St. Louis Post-Dispatch” 
sporto redaktorius Ray 
Jordan P. Rūtenį taip api
būdina : „Clemsono treneris
I. M. Ibrahihm Rūtenį vadi
ną „geriausiu viso krašto 
Sokerio žaidynių gynėju”, 
bet jį patį toji garbė pa
sitiko netikėtai”.

”Aš buvau labai, labai 
nustebęs, — pasakė pats 
Paulius Rūtenis, sužinojęs, 
kad jis yra išrinktas visa
amerikiniu sokerio žaidėju, 
— aš žinojau, kad žaidimų 
sezonas buvo geras ... bet 
aš negalvojau, kad esu 
nusipelnęs visaamerikinės 
(All-American- garbės”. Ar 
tame jauno sportininko at
virume nespindi lietuvio 
santūrumas, drovumas ir 
bėgimas nuo žudančios pui
kybės ?..

Paulius Rūtenis tuo tar
pu yra daugiau susitelkęs į 
aukštojo mokslo studijų 
baigimą. Bet jis jau turi ga

Paulius Rūtenis.

limybių pereiti į ameriki
nio futbolo aikštę, tik dėl 
to dar nėra apsisprendęs. 
Mes čia, turbūt su daugu
ma „Dirvos” skaitytojų, 
Pauliui Rūteniui nuoširdžiai 
linkime gražiausiu sėkmių 
ir sporto arenose, ir jo as
meniniame gyvenime.

St. S.

Arūnas čiuberkis su 
Arts Club Theatre trupe 
pradėjo naują sezoną. Va
sario 11-26, ketvirtadieniais 
ir penktadieniais. Kiekvie
nas spektaklis susidarys iš 
trijų vieno veiksmo vaidini
mų: Jean Cocteau — The 
Human Voice; Thomton 
Wilder — Infancy, Fried- 
rich Durrenmatt — Mid
night Conversation (kuria
me vaidina Arūnas Čiuber
kis). Visi spektakliai prasi
deda 8:30 vai. vak. Aušros 
Vartų parapijos salėje, 570 
Broome St. (prie Holland 
Tunelio). Bilietai 8 dol. Dėl 
informacijos: (212) 673-
5636.

BRONIAUS JONUŠO 
STIPENDIJA 
LITUANISTIKAI

Jau vienuolikta kartą skel
biama kasmetinė muziko ir 
kompozitoriaus Broniaus Jo
nušo stipendija lituanistiką 
studijuojančiam jaunuoliui. 
Stipendiją įsteigė našlė Emi
lija Jonušienė, norėdama įam
žinti savo vyro atminimą ir 
padėti neturtingam studentui 
ar studentei.

Kandidatai stipendijai 
gauti turi iki birželio 15 d at
siųsti prašymą, su kurios nors 
žinomos organizacijos reko
mendacija. Pirmenybė tiems, 
kurie aktyviai reiškiasi jauni
mo organizacijose.

Stipendijos dydis - 1000 

dolerių. Stipendijai kandida
tą parinks atitinkama komisi
ja.

Iki šiol gavusieji Br. Jo
nušo stipendjas visuomenės 
neapvylė. Visi žinomi kaip 
gabūs studentai ir veiklūs lie
tuviškoje dirvoje. Praėjusiais 
metais stipendija atiteko Poli- 
kaičių jaunimui.

Prašymus siųsti: Br. Jo
nušo Stipendija • 9927 De- 
vonchire • Omaha, NE 
68114.

LSS VIENETŲ 
VADOVAMS

Septintai Tautinei sto
vyklai, kuri vyks šiais me
tais, yra ruošiams Lietuvių 
Skautų Sąjungos jubiliejaus- 
leidinėlis. Viena jo dalis - 
dabartinė lietuviškoji skau- 
tija.

Prašau visus vienetų va
dovus ir vadoves (kur yra 
tuntai - tuntininkus, kur drau 
govės ar skiltys - drauginin
kus ir t.t.), ASS skyrius, 
skautininkų-kių draugoves, 
ramoves ir židinius pasiųsti 
po vieną dabartinė vieneto 
nuotrauka ir vadijos sąrašą 
savo Rajono vadeivei ar va
deivai, kad jie galėtų tą me
džiagą atsiųsti man iki š.m. 
balandžio 1 dienos.

Skubėkime, nes paruo
ši mas ir spausdinimas ims 
daug laiko. Kaziuko mugė 
būtų gera proga visiems su
sitikti ir padaryti nuotraukas.

Budžiu!
v.s. Alė Namikienė
VII Tautinei stovyklai 
leidinio redaktorė

• A.J. GUMBELEVI- 
ČIAI, Winston, OR, atnaujin
dami Dirvos prenumeratą 
pridėjo auka 30 dol. Ačiū.
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