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'0 vis dėlto Stalinas...
Iki šios dienos turi savo gerbėjų

Vytautas Meškauskas

N.Y Times užsakymu 
pravestas Maskvos gyvento
jų apklausinėjimas parodė, 
kad dar 12% jų Staliną verti
na labai palankiai, 22% nei
giamai ir 28% mažiau neigia
mai. Apklausinėjimą prave
dė Sovietų mokslų akademi
jos socialinio tyrinėjimo in
stitutas. Tai jau antras jo ap
klausinėjimas užsieniečiams 
pavedus. Pirmą kartą juo pa
sinaudojo prancūzai. Tele
fonu buvo apklausinėti 939 
Maskvos gyventojai. Dau
gelis jų jautėse ne visai pato
giai ir abejojo užklausėjų už
tikrinimu, kad jų atsakymai 
bus anoniminiai. Vakaruose 
tokių apklausinėjimų rezul
tatai laikomi gana tiksliais ir 
jų paklaida svyruoja tarp 
3%-4%.

Apklausinėjama buvo 
gegužės 7, 14 ir 15 dienomis 
t.y. po viešų diskusijų laik
raščiuose, kaip reikia vertinti 
Staliną. Kaip žinia, iš pra
džių nelabai drąsūs bandy
mai kritikuoti Staliną susi
laukė atkirčio iš sovietų'kon
servatorių', kurie buvo linkę 
Stalino 'darbelius' pateisinti. 
Lie tuvoje tuo pagarsėjo 
kompartijos istorikas prof. J. 
Jermalavičius, kuris tarp kit
ko teigė:

"Kaip žinia, siekiant su
silpninti buržuazinio teroro 
socialinę bazę, teroristų ir 
jų pagalbininkų šeimos bu
vo iškeliamos iš Lietuvos i 
tolimesnius Tarybų šalies ra
jonus. Dauguma politinio 
banditizmo ryšininkų buvo 
pagrįstai iškelta už respub
likos ribų."

Atrodo, kad kai jis tas 
akiplėšiškas eilutes rašė, dar 
nebuvo tiksliai žinomas pa
ties Gorbačiovo nusistaty
mas ir tas 'istorikas', kaip ir 
kiti 'aparačikai', galvojo, kad 
ir dabartinis valdovas nega
lės atsisakyti patogaus savo 
pirmtakūno valdymo būdo. 
Tačiau kai ta pačia tema ra
šytas tūlos Leningrado moky
tojos Andrejevos laiškas, ku
ris buvo neva Kremliaus Nr. 
2 Ligačevo inspiruotas, su
silaukė oficialios kritikos, pa 
kėlė galvas ir mūsų tautie
čiai. Pvz., net GIMTASIS 
KRAŠTAS savo gegužės 18 
d. Nr. paskelbė net penkis 
Jermalavičių puolančius laiš
kus. redakcijos narys Julius 
Butėnas rašė:

"Istorijos mokslų dak
tarui ir profesoriui Jerma- 
lavičiui turėtų būti žinoma, 
bent iš archyvinių dokumen
tų, apie ikikarinius 1941 m. 
deportavimus. Tada jokio 
banditizmo nebuvo. Buvo 
plati, rimta liaudies parama 
Tarybų valdžiai. Lojaliai 
elgėsi ir Lietuvos kariuo
menė. "

Galima ginčytis dėl ’liau 
dies paramos' platumo, ta
čiau tiesa, kad 'prisitaikyti' 
norėta - apie Stalino rėžimą 
buvo pakankamai ir laisvoje 
Lietuvoje girdėta. Stalinas 
atsilygino už tą norą išveži
mais, suėmimais ir net su
šaudymais. Girti tokį krau
gerį dabar gali tik patys nu
sikaltėliai.

Rusijoje ir Lietuvoje bu
vo bandoma Staliną patei
sinti tuo, kad jis vis dėlto So
vietų Sąjungą išvedė į pa - 
saulines galybes. Dar ir da
bar 63% Maskvoje apklausi
nėtų mano, kad kariniai So- 
vietija yra lygi, ar net stipres
nė už JAV. Iš tikro caro Ru
sija jau buvo labai galinga ir 
net turtinga valstybė.- Jei ne 
bolševikų revoliucija, ji būtų 
be pertraukos tokia ir likusi. 
O Stalio užsienio politika?

įdomų laišką apie ją pa
skelbė maskvinis žurnalas 
DRUŽBA NARODOV. jį 
senas tarptautinis bolševikas 
(nuo 1920 m.) Ems Henri 
adresavo žinomam rašytojui 
Ilja Erenburgui, tam paskel
bus savo atiminimus, kuriuo
se stengėsi įžiūrėti Stalino 
didybę jo pasibaisėtinuose 
darbuose.

(Nukelta į 4 psl.)
Seimo rengimo komiteto pirm. V. Abraitis ir S-gos viceprim. 

V. Jonušienė geroje nuotaikoje ... Viktoro Kučo nuotr.

Dalis seimo atstovų ir svečių.

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos seimo iškilmingo posėdžio garbės prezidiumas. 
Prie mikrofono S-gos vicepirm. Vida Jonušienė, pravedusi posėdi. Prie stalo sėdi - iš 
kairės: Dirvos redaktorius Vytautas Gedgaudas, laisvės kovotojas dr. Vytautas Skuodis, 
skaitęs paskaitą "Ko pavergta Lietuva laukia iš išeivijos", Lietuvos gen. garbės konsulas inž. 
Vytautas Čekanauskas, vyskupas Antanas Deksnys, Lietuvos gen. konsulas Anicetas 
Simutis, Vliko pirm. dr. Kazys Bobelis, JAV LB krašto valdybos pir. Vytautas Volertas, 
LŠST cv pirm. Mykolas Abarius ir ALT S-gos pirm. dr. Leonas KriaučeUūnas. Nuotraukoje 
nėra seimo rengimo komiteto pirm. Vytauto Abraičio, sėdėjusio kairėje.

Viktoro Kučo nuotr.

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos 

Seimo įspūdžiai jįmįs

ALT Sąjungos XX-sis 
seimas ivyko 1988 m. gegu
žės 20-23 dienomis Daytona 
Beach Shores, gražiame ir 
erdviame Treasure Island 

viešbutyje, Floridoje. Oras 
pasitaikė saulėtas ir net karš
tas, bet Atlanto vandenyno 
vėjelis gaivino nuolatinius 
gyventojus, seimo atstovus 

ir svečius.
Į seimą suvažiavo, su

skrido 55 atstovai ir tiek pat 
registruotų svečių, o prie jų 
jungėsi beveik visa ten gyve 
nanti lietuvija. Posėdžiuose, 
bažnyčioje ir pokylyje daly
vavo daugiau poros šimtų 
žmonių. Mažai lietuvių nau
sėdijai tai labai didelis, net 
įspūdingas skaičius.

Seimo išvakarėse sąjun
gos pirmininkas dr. Leonas 
Kriaučeliūnas, talkinamas 
vietinio skyriaus valdybos ir 
rengimo komiteto narių, su
ruošė seimo atstovams ir sve 
čiams susiartinimo vakarą, 
kuriame ne tik buvo pabend
rauta, bet ir susipažinta su 
Los Angeles lietuvių gen. 
konsulo Vytauto Čekanaus
ko konsularine veikla. Rodo 
mas skaidres aptarė pats kon 
sulas. Jo paaiškinimai padė
jo suvokti, kiek laiko ir pasi
ruošimo reikalauja ši garbės 
pozicija, ginanti Lietuvos rei
kalus vietinės valdžios įstai
gose ir patarnaujanti lietu
viams asmeniniuose reika
luose. Visų garbės konsulų 
tarnyba yra pilna to žodžio 
prasme garbės tarnyba, at
liekanti paslaugas be atlygi
nimo. O ir raštinė prisiglau
dusi jų namuose.

Šeštadienį, iškilmingo 
posėdžio metu, be įprasto 
ceremonialo, buvo pagerbti 
mirusieji Sąjungos nariai, iš
klausyti sveikinimai ir dr.

(Nukelta į 8 psl.)
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Reagano Maskvos viešnagės paraštėje. • Ar jis ne perdaug 
------- 'pamokslavo’? - Sadūnaitė prie Reaganienės stalo. ----- '

■ Iš kitos pusės

Diplomatinio protokolo 
žinovai kritikavo preziden
tą Reaganą per daug 'pa
mokslavus’ savo viešnagės 
Maskvoje metu. Tam prita
rė, žinoma, ir sovietų pa
reigūnai su pačiu Gorbačio
vu pirešakyj, kuris švelniai 
p a r eiškė nepasitenkinimą 
Reagano ’propaganda’. Tie
sa, seniau buvo įprasta per 
valstybės galvų vizitus vie
šai nekelti nemalonumų, 
bet tik pasikeisti abipusės 
pagarbos pareiškimais. Pa
sibarti galima buvo tik ne 
viešai. Laikai tačiau pasi
keitė. Mases bandoma įtai
goti ne mitingų salėse, bet 
per trumpus vaizdelius tele
vizijoje. Reikia atsiminti, 
kad Reaganas turėjo galvo
je ne tik sovietų auditoriją, 
kuri matė ar skaitė tik 
trumpas ištraukas, bet sa
vo paties — Amerikos au
ditoriją, kuriai jautė skolą 
paaiškinti, kodėl jis — ar
šus antikomunistas, — glė
besčiuojasi su dabartiniu 
Kremliaus valdovu, kaip 
kad prieš jį jau darė Nixo- 
nas ir Carteris. Tam turėjo 
patarnauti kaip sovietų pa
sikeitimų į gerą pusę įrody
mas, pakvietimas disidentų 
ir refusnikų arbatai į JAV 
ambasados Maskvoje rū
mus, ką padaryti sovietai 
visdėlto leido.

Savo kalboje į tą grupę 
prezidentas pasidžiaugė di
desnės laisvės pasirodymu 
kai kuriose sovietų gyveni
mo srityse, tarp kitko pa
stebėdamas, kad laisvę vie
noje srityje normaliai pa
seka laisvės ir kitose srity
se. Jis norįs tam procesą 
p a s k a tinti diplomatijos 
priemonėmis, tačiau disi
dentai nuveikė daugiau, 
reikalaudami kiekvieną die
ną daugiau laisvės, rizikuo
dami savo darbovietėm, na
mais ir dažnai visakuo.

Tame priėmime prie pre
zidento stalo sėdėjo ’Pyat- 
ras’ Pakenas, kurio žmona 
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Smulkesnių žinių skambinti arba rašyti žemiau nurodytu adresu

gydytoja, Rusijos žydė, jau 
septynius metus gyvena 
Miami. Nijolė Sadūnaitė — 
’a Lithuanian nationalist’ 
anot N. Y. TIMES, sėdėjo 
prie Nancy Reaganienės 
stalo. Tie du lietuviai mūsų 
akyse reprezentuoja du vi
sai skirtingus žmones. Ni
jolė Sadūnaitė nesiprašo iš
leidžiama, ji buvo persekio
jama ir tampoma per kalė
jimus ir lagerius. Tuo tar
pu Pakenas iki leidimo da
bar išvažiuoti, turimomis 
žiniomis, turėjo palyginti 
gerą vietą — mėsos kombi
nato juriskonsulto. Jo at
vejis turbūt sutvirtino pre
zidento pažiūrą, kad dauge
liu atsitikimu labai daug 
sunkumų e 1 e m e ntarinių 
žmonių teisių įgyvendini
mui padarė pakvaišusi biu
rokratija. Kodėl negalima 
buvo išleisti Pakeno, kokias 
paslaptis jis žinojo ir galė
jo išvežti? Gal kokia paslap
tingą dešrų be mėsos ga
minimo formulę?

Visa tai plačiai nuskam
bėjo Amerikoje, bet Sovie- 
tijoje sužinoti tik iŠ Ame
rikos Balso ar Laisvosios 
Europos radijo laidų. Kaip 
ten buvo tokie ’šposai’ ne
buvo įmancmi Brežnevo, 
jau nekalbant apie Stalino 
laikus.

Pagaliau Pakenas gavo 
leidimą emigruoti ir laukia
mas Miami, Fla.

Sovietų medi joje mažą 
atgarsį rado ir įspūdinga 
Reagano kalba Maskvos 
u n i v ersiteto studentams. 
Tik dieną vėliau platesnės 
ištraukos buvo paskelbtos 
Isvestijoje. Joje preziden
tas piršo Amerikos demo
kratijos sistemą, pareikšda
mas pilną pritarimą Gorba
čiovo perestroikai, bet kar
tu įspėdamas, jog permai
nas reikia legalizuoti, kad 
jos nepriklausytų vien tik 
nuo valdovų malonės.

Gera jo kalba buvo ‘ir 
kultūrininkams, išmargin

ta citatomis iš rusų klasi
kų. žinoma, sunku būtų pa
tikėti, kad jis pats skaitė 
poetus kaip Aną Akmato- 
vą, Nikalojų Gumilevą ir 
net Solženyciną, kurį jis 
ypatingai iškėlė, kam aiš
kiai nepritarė dalis susirin
kusių. Jų nuomone, Solže- 
nycinas savo didybės nete
ko emigracijoje, kur jis vir
to šovinistu ir religiniu fa
natiku, nenorinčiu, kad Va
karų pasaulietiškumas pa
žeistų rusų sielą (Pirmieji 
Solženycino knygų leidiniai 
iš jo ankstyvesnės kūrybos 
Sovietijoje turėtų pasirody
ti tik šiais metais).

Tiek apie Reagano 'pa
mokslavimą’, kuriam prita
rė net jam visados kritiš
kas N. Y. TIMES. Sovietai 
visą laiką kėlė susitarimų 
dėl atominių ginklų svarbą. 
Savo spaudos konferenci
joje, pirmoje bet kurios so
vietų valdovo Maskvoje, 
Gorbačiovas, net nusiskun
dė, kad jam atrodė, jog 
Reaganas faktinai sutinka 
su jo pasiūlymais, bet pasi
taręs su savo patarėjais, vis 
reikalaudavo pataisų, čia 
sovietas parodė savo nesu
pratimą Vakarų valdymosi 
sistemos. Jei, faktinai ne
turįs jokios valdinės vietos, 
bet būdamas tik partijos se
kretorius, gali pravesti sa
vo valią visoje Sovietijoje 
ir net užsieniuose, kaip to 
paties negali padaryti visų 
piliečių išrinktas JAV pre
zidentas? Jis visai nesu
pranta, kad prezidentas tu
ri skaitytis su Kongreso va
lia. Jis pavyzdžiui toje kon
ferencijoje pasišaipė iš An
glijos juridinės sistemos. 
Girdi, joje skaitomasi su 
įstatymais parašytais prieš 
šimtą metų. Bet kaip tik tai 
yra tos sistemos stiprumas, 
kai remiamasi įstatymais, 
o ne valdovų sauvale ir be
sikeičiančiom nuotaikom. '

Atrodo, kad Gorbačiovas 
labai nori dar prieš pasibai-

6. Rugpjūčio
7. Rugsėjo
8. Spalio

17-31
7-21

10-19

Visais kelionių 
reikalais kreiptis:

V. BAČĖNAS 
tel. (416) 593-0600

, iki 11 v. r. ir po 6 v. v.
I (416) 245-9990

KOMJAUNIMO TIESA net keturių skilčių straips
niu gegužės 7 d. Nr. labai džiaugėsi, kad Afganistane so
vietų pusėje kariavęs ir nelaisvėn pakliuvęs Rimas Bur
ba apsisprendė grįžti į tėvynę. Mūsiškai tariant tai joks 
'big deal’ — juk visai natūralu grįžti namo! šiuo atveju 
buvo kiek komplikuočiau — Rimas Burba patekęs lais
vės kovotojų nelaivėn buvo nugabentas į Pakistaną ir 
ten buvo perduotas Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus ži
nion. Pagal 1949 m. tarptautinį susitarimą jis turėjo būti 
ten laikomas internuotas dvejus metus. Po to jis galėjo 
pasirinkti ar grįžti namo ar emigruoti kur nors kitur. 
Ta data sukako 1984 m. balandžio 22 d. Kodėl apie tai 
rašyti po trijų metų?

Ilgoje įžangoje aiškinaama:

"šis straipsnis buvo paruoštas spaudai 1985 
m. rugpiūčio 26 d. Parašytas tuomet, kai viešu
mas ir demokratija tebuvo dar tik frazės. Frazės, 
nes jų prasmė nusitrynė per tuos dešimtmečius, 
kurie vėliau bus pavadinti stagnacijos laikotar
piais. Straipsnį po kelis kart skaitė dešimtys žmo
nių, tačiau galų gale jis liko asmeniniame archy
ve”.

Kodėl tąsyk straipsnis negalėjo būti atspausdintas? 
Juk jame minima, kad tas Burba jau Pakistano kalėjime 
buvo susitikęs su Afganistano partizanams padedančiu 
Amerikos lietuviu Andrium Eiva. O Šveicarijoje jį gąsdi
nę kiti aplankę lietuviai, kad negrįžtų, nes sovietai ne
laisvėn paimtus nesutiks kaip herojus, bet gal ir sušau
dys. Straipsnyje cituojama iš 1984 m. AKIRAČIŲ ir 
TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ. Autorius net prileidžia kaip džiaug
tųsi Amerikos Balso radijas, jei galėtų pranešti, ’kad 
mūsų laidoje šiandien dalyvauja apsisprendęs negrįžti 
Romas Burba’.

Kaip matome tame straipsnyje faktinai tik didžiuo
jamasi, kad sovietų propagandistai ir diplomatai Šveica
rijoje nugalėjo išeivijos 'reakcinių organizacijų kaip PLB 
ir Šveicarijos LB atstovų pastangas, kurios cituojamos iš 
išeivijos laikraščių, bet ne paties Burbos lūpų. Kodėl ne
pasidžiaugti tokiu savo 'laimėjimu'?

Atsakymo to seniai parašyto straipsnio autorius Gin
taras Stalnionis neduoda. Todėl galime spėti, kad tie de
šimtys žmonių, kurie prieš tris metus skaitė tą straips
nį, ir jo patarė ar greičiau draudė spausdinti manė, kad 
toks straipsnis galėjo paskatinti kitus lietuvius Afganis
tane pagalvoti apie pasidavimą nelaisvėn. Juk pora metų 
išbūti šveicarų stovykloje geriau negu kovoti. Dabar 
Rimas Burba dirba betonuotoju. Už tą patį darbą Ame
rikoje jis tikrai būtų geriau atlyginamas. Tiesa tokia, 
kad dabar galima apie tai rašyti, nes sovietai nieko ne
pešę — pagal oficialų žargoną: 'atlikę savo tarptautinę 
pareigą’ — iš Afganistano traukiasi. Pagaliau ir emigra
cijos galimybės yra šviesesnės negu anksčiau. Viešumas, 
atrodo, dar ne visai iš žodžio tapo kūnu. (vm)

giant Reagano terminui su
sitarimo dėl strateginių ato
minių ginklų, skaičiuoda
mas, kad gal ir Reaganas to 
norėtų prieš baigdamas 
prezidentauti ir todėl bus 
nuolaidesnis. Reaganas ta
čiau pareiškė, kad. sutartis 
turi būti visų pirma gera, 
o ne skubiai pasirašyta. 
Kad pašalintų Vakarų būkš- 
tavimą, kad atominius gin
klus panaikinus jie turės 
nusilenkti sovietų konven- 
cionalinės armijos persva
rai, Gorbačiovas pasiūlė su
mažinti konvencionali nes 
jėgas po pusę milijono kiek
vienoje pusėje. Tuo atveju 
amerikiečius nuo Europos 
skirtų Atlanto vandenynas, 
o sovietai pasislėptų savo 
netolimo pakraščio miškuo
se. Negalima užmiršti, kad 
Gorbačiovas toliau tęsia 
Kremliaus politiką atskirti 
Europą nuo Amerikos.

• Dirvos novelės konkur
sui gauta novelė "Meilė”, 
pasirašyta žflvinio slapy
vardžiu.

• Amerikos radijo stotis 
Miunchene i eško lietuvių 
skyriui redaktoriaus.

Jis turi gerai mokėti lie
tuvių kalbą žodžiu bei raš
tu ir anglų kalbą. Pageidau
tinas patyręs žurnalistas, 
mokąs dar rusų bei kitą 
svarbesnę Vakarų Europos 
kalbą. ". •

Pareiškimus siųsti šiuo 
adresu: RFE/RL Ine., Re- 
eruitment Office, Oettin- 
genstr. 67, D-8000 Munich 
22, West Germany.

♦ PLB seimas įvyks bir
želio 28-30 dienomis. Seime 
dalyvaus devyniolikos kraš
tų atstovai. Bus paskelbti 
PLB valdybos, Jaunimo Są
jungos ir IV Kultūros kon
greso darbų pranešimai, 
apžvelgta lietuvių politinė 
veikla pasaulyje. Birželio 
29 seimo atstovai rinks nau
ją PLB valdybą.

PLB seime dalyvaus Lie
tuvos atstovas Washingto- 
ne Stasys Lozoraitis, kiti 
žymūs lietuvių išeivijos va
dovai.
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Sįaiga net ir labiausiai už- 
kietėię7 feėnHravimo prieši- j 
ninkai nebemato nieko blo^ 
go pokalbiuosesjPuisJcurie Į 
tmjg^esenaF^r buvcPanais". \ 
Pirmoje eilėje dabar jau"nė- 
ra reikalavimų statymas, bet 
ką daryt, kad tik išlaikius tą 
plyšį duryse ... Ką galime 
duoti neprašydami nieko ? ... 
Ne giliai slepiasi ir klausi
mas kas teisesnis - buvo, yra 
ir bus !?!

Iškiliųjų teatralų, spor
tininkų atvykimas tarpvals
tybinėmis teisėmis daugeliui 
leido laisvai pasisakyti,_įš- 
reikšti savo jausmus, neri- 
šant to su pavergtos Tėvynės 
statusu. Bet, iš kitos pusės, 
broliškumo jausmas esmėje 
juk niekados ir nebuvo klau
simu. Šį kartą abipusiai 
traukiamas laisvos Lietuvos 
himnas iš naujo grūdino ryšį 
... ir ryžtą nelenkti galvos 
prieš prispaudėją!

» Tautos genocido minėji
me, atlydžio švytėjime ir lais
vesnio žodžio junginy nea- 

i Abejotinai lieka nepasikeitusi 
. svarba tęstinumui bekomp- 

romįsiiięsjcovos už Tautos 
voje - tik po susitikimo su di- | laisvę, Valstybės nepriklau- 
sidentais, išklausęs jų, žmo
gaus teisių paniekinimo gy
vų liudininkų pareiškimus, - 
laisvo, demokratinio krašto 
prezidentas viešai atsiėmė jo 
paties nukaltą epitetą "Evil 
Empire' komunistinei Rusi
jai, kaip atgyvenusį, praėju
sios eros ('I was speaking of 
another time, another era') 
dalyką. Ir girdėti skundai - 
didele dalimi esanti tik biu
rokratijos, kuri sutinkama vi 
sur, išdava s.. Tik džiauki
mės gaunamais trupiniais ir 
tikėkime, kad bus geriau! ...

Pabaltijo valstybės gali 
laukti. Nusiįeidusį.pasiĮięką 
geležinė uždanga. Besisukan
čių durų principu 'traukiama
si' iš Afrikos ir C. Amerikos. 
Tarytum lygiaverčiu pinigu 
įžūliai operuojama nauja kos 
metine laisve’ laisvajame pa 
šaulyje. O čia visi mes tiktai 
vaikščiokime atsargiai ant 
pirštų galiukų ... kad tik ne- 
pradingtų regimas jiiražas~l

Pasakėčioje nedaug lai
mėjo vėjas savo ginče su sau 
le, kuris jų stipresnis, kai su 
įniršimu siautė, mėgindamas 
nurengti dykuma keliaujantį 
keleivį - sąlyga įrodymui! 
Tasai tik dar labiau suposi ir 
lenkėsi prie žemės.

Be vargo tai atliko sau
lė, po truputį vis meiliau šyp - 
sodamasi tvirtai į savo apda
rą įsisiautusiajam, kuris - su 
dėkingumu žvelgdamas į ją - 
vilkosi žemyn vieną po kito 
savo apdarus. O saulė šypso 
josi vis karščiau, karščiau - 
jau prakaitą bešluostančiam 
keleiviui...

Mintyse praskrieja tele
vizijos ekrane matytas Rea
gano ir Gorbačiovo susitiki
mas su eiliniais žmonėmis 
Kremliaus aikštėje, kur Gor
bačiovas, paėmęs į glėbį vai
kutį, sako jam " pasisveikink 
su seneliu (Reaganu)!" šyp
sodamasis kaip saulutė...

Euforinių glasnost ir pe- 
restroikos pažadų bei prielai
dų galimybės iššaukė veik 
apakinantį efektą demokrati
zacijos ir nusiginklavimo šą 
lininkams. O ten pat Mask-

Neatsiliekame ir mes.

romjsIiBOĮpvos už Tautos

IIsomyBę, Žmogausjteises! 
Tegul niekas nesitiki, neturi 
pagrindo tikėti, kad išvirši
nis 'atšilimas' užmigdys bud
rumą, užmarštin nuneš pada
rytas ir tebedaromas skriau
das, užliūliuos pažadais, ar 
trupiniu pakeis atimtą tėviš
kės laukuos brandinto javo 
duonos kepalą. Čia vądo.-- 
vaujantieji užtikrinti tai turi 
mums ir jiems!

Masės, minios privilegi
ja - išlieti nevaržomaijaųs- 
mus momentyjtakoje, išgy
venti ekstaze be tikro rūpcs- 
čio kas seks^toliau. Sagstyt 
veiklos gaires, prgrpatyti ga
limus ėjimus, pavoju^įr^atsa- 
O jiems, išsaugoti degančią 
kuoro ugnį - pamirštant savo 
nuotaikas ir jausmus - yra 
vadovavimo privilegijos kai- 

Ir kovos už laisvą, tiki
mą idėją.

Yra visapusiškai įrody
ta, kad, be akinių žiūrintiems 
į saulę, apakimo pavojus yra 
labai arti.

(d)

KREIPKIMĖS Į ŽMONIJOS SĄŽINĘ
Kiekvienais metais birže

lio mėnesį prisimenam 
skaudžius įvykius atnešu
sius mūsų tautai didelę ne- 
nelaimę — šalies okupaciją, 
trėmimus ir Antrąjį pasau
linį karą. Visos nelaimės 
prasidėjo birželio mėnesį, 
todėl ir vadiname baisiuoju 
birželiu.

Lietuvos okupaciją ko
munistinė Rusija įvykdė 
1940 m. birželio 15 d. Po 
metų iš birželio 12 d. į 13 
d., naktį sovietai pradėjo 
masinius gyventojų trėmi
mus į Sibirą, o už 9 dienų 
— birželio 22 d. užgriuvo 
Lietuvą Antrasis pasaulinis 
karas.

Tie visi įvykiai turėjo le
miamos reikšmės mūsų tau
tai ir jų padariniai nėra iš
nykę, nors jau praėjo 
gelis metų.

Daug vilčių turėta, 
pasibaigus Antrajam 
sauliniui karui Lietuva at
gaus savo laisvę ir teises, 
kad bus atitaisytos skriau
dos ir išnyks trėmimai, ta
čiau okupantai laiko Lietu
vą savo priespaudoje, atli
kinėja žmonių perkėlimus, 
neva "savanoriškus” išvy
kimus į Sibirą ir kitas to
limas Rusijos vietas. Mato
me, kad Sovietų Rusija 
naudoja žiauresnę priespau
dą nei caro valdžia, trem- 
dama gyventuojus ir dras
kydama šeimas, tuo pačiu 
paneigdama bet kurias žmo
nių teises...

dau-

kad
pa-

Visi jaučiam, o patvirti
na ir ateinančios žinios iš 
pavergto krašto, jog mūsų 
tautos naikinimo pavojus 
nėra išnykęs. Tokia akivaiz
dinė padėtis šalia vedamos 
kovos už Lietuvos laisvę, 
verčia skirti didesnį dėme
sį tautos naikinimui sulai
kyti. Turim per Jungtines 
Tautas ir kitas tarptauti
nes įstaigas apelioti į pa
saulio sąžinę dėl sovietų 
veiksmų, kurie dar ir šian
dien laiko vergų stovyklas 
Sibire, pripildydami jas 
tremtiniais iš okupuotų 
kraštų.

Griaudžiais prisiminimais 
apie trėmimus savo tarpe, 
tų skriaudų neatitaisysim 
ir tų skriaudžiamųjų padė
ties ne palengvinsim.

Todėl minėdami baisųjį 
birželį, savo protesto bal
sais perduokime pasauliui, 
kad jis pasmerktu sovietu 
atliekamus trėmimus ir kad 
visos stovyklos Rusijoje 
būtų panaikintos.

Šalia tragiškųjų įvykių, 
kuriuos Lietuvai teko per
gyventi, turime vieną gied
rią prošvaistę, kada 1941 
m. birželio 22 d. prasidėjus 
Vokietijos - Rusijos karui, 
mūsų tauta sukilo prieš 
okupantus ir parodė pasau
liui savo tikrąjį norą ir va
lią — būti nepriklausomais 
ir pačiai savarankiškai val
dytis.

Sukilimas apėmė visą 

kraštą. Kautynės prieš oku-.. 
pantus užvirė centruose ir 
tolimesniuose užkampiuose.

Daugiau 100,000 vyrų ko
vėsi su okupantais. Aukos, 
kaip vėliau išryškėjo buvo 
skaudžios. Mūšiuose žuvo 
3,000 kovotojų. Daugiau 
4,000 jų buvo sužeistų. Tai 
didelis nuostolis, kurį pa
tyrė mūsų tauta per ketu
rias-sukilimo dienas.

Lietuvos žemė jos sūnų 
krauju buvo aplaistytą dau
giau nei 1919-1923 m. ne
priklausomybės kovų fron
tuose.

žygiuojant per Lietuvą, 
vokiečių armijai, ji jau ra
do kraštą apvalytą nuo so
vietų, sudarytą laikiną vy
riausybę, administraciją ir 
pradėjusias veikti įstaigas.

Deja, Lietuvos aukos ir 
pastangos Vokietijos ne tik 
nebuvo įvertintos, bet pa
naikintos ir Lietuva greit 
pajuto hitlerinės Vokieti
jos kėslus ir germanizacijos 
siekimus.

Tačiau tautos žygio pras
me niekas nepajėgė panai
kinti. Sukilimas labai ryš-

Lituanistikos stipendijų reikalu 
Kent universitete

Kento Universiteto Li
tuanistikos programai rem
ti komitetas praneša, kad 
lituanistikos stipendijų fon
de yra 46,150 dolerių pa
grindinio kapitalo ir 16,071 
dol. palūkanų. Iš palūkanų 
bus skiriamos dvi stipendi
jos.

I. 1988 m. rudenį: pilna 
stipendija universiteto stu
dijas baigusiam-iai, kuris- 
kuri ruošis magistro laips
niui ar rašys disertaciją 
daktaro laipsniui įsigyti, 
savo darbą grindžiant lietu
viška tematika, bus skiria
ma 1500 dol. per semestrą. 
Lietuvių kalbos mokėjimas 
raštu ir žodžiu yra būtinas. 
Stipendininkas-kė pasižada 
talkininkauti ne mažiau 
penkiolikos valandų per sa
vaitę Kento Valstybinio 
Universiteto lituanistinia
me skyriuje, kuriame šiuo 
metu jau yra 12000 katalo
guotų knygų.

II. 1988 metų rudenį bus 
skiriama daline 1000 dol. 
stipendija siekiančiam-iai 
bakalaureato su lituanisti
ka susijusioje srityje, pav. 
istorijoje, geografijoje, li
teratūroje, ir t.t. Lietuvių 
kalbos mokėjimas raštu ir 
žodžiu yra būtinas. Stipen
dininkas-kė pasižada talki
ninkauti universiteto bib
liotekos 1 i t u a nistiniame 
skyriuje ne mažiau 10 va
landų per savaitę. Stipendi
ja atnaujinama per ketu
ris metus su sąlyga, kad 
studentas-tė laikysis visų 
u n i v e rsiteto akademinių 
reikalavimų.

III. Vasaros tyrinėjimų 
programa veiks ir šią vasa

POVILAS P. DARGIS
SLA Pirmininkas

kiai parodė visam pasauliui 
ko Lietuva nori, o taip pat, 
kad ji nebuvo savarankiš
kai įsijungusi į Sovietų Ru
siją, kaip skelbė ir iki šiol 
tebetvirtina melaginga so
vietų propaganda.

Sukilimas buvo mūsų 
tautai vienas didžiųjų ban
dymų jos istorinėje eigoje. 
Lietuva ta mėginimą atlai
kė ir šiandien galima tvir
tinti, jog atėjus reikiamai 
valandai tauta pareikš sa
vo tikrąją valią.

Minėdami šį mūsų tautos 
laisvės kovų trumpą, lietu
vių didvyrišką ir drąsų žy
gį, su didele pagarba mini
me žuvusius kovoje brolius. 
Tos aukos simbolizuoja mū
sų tautos tikruosius sieki
mus, kuriais gyvena kiek
vienas lietuvis, kenčiąs, 
krašto okupacinį jungą ar 
besąs svetimoje padangėje.

Kartu žuvusieji įparei- 
guoja tęsti nebaigta__kovą. 
Tąja prasme, minėdami bir
želio mėnesio įvykius, pa
laikykime kovos dvasią ir 
viltį atgauti laisvę.

rą. Bus skiriama viena sti
pendija dviejų savaičių 
moksliniam darbui arba dvi 
vienos savaitės stipendijos. 
Butą ir maistą parūpins 
universitetas. Tai progra
mai reikia užsiregistruoti 
prieš vasaros atostogų pra
džią. Vasaros metu tyrinė
jimus yra atlikę šie asme
nys: prof. Bronius Vaške
lis (1982 m.) ir Viktoras 
Nakas (1983 m.).

Be to, studentai-ės, užsi
registravę Kento Universi
tete, galės gauti iki šešių 
valandų semestrinius už
skaitas, jei dalyvaus Lie
tuvių Jaunimo Sąjungos li
tuanistiniame vasaros semi
nare.

Pažymėtina, kad šalia jau 
suka taloguotų lietuviškų 
knygų, universiteto archy
vuose dar yra apie šeši 
tūkstančiai leidinių, ruošia
mų katalogavimui. Pats 
Kento Universitetas yra iš
leidęs 100,000 dol. lituanis
tiniam archyvui ir 100,000 
dol. Lituanistinei progra
mai. Taigi visų lietuvių pa
rama šitam tikslui yra 
reikšminga ir svarbi.

Visais stipendijų reika
lais tiesioginiai kreipis 
į dr. H. Hochhauser, Li
thuanian Program Director, 
Ethnic Heritage Program, 
314 Satterfield Hali, Kent 
Statė University, Kent, Oh. 
44242. (This address may 
also be used for tax deduc- 
tible contributions to the
K. S. U. Lithuanian Fellow- 
ship Fund. The K. S. U. 
Foundation tax exempt I. 
D. number is 34-6576307).



Nr. 22 — 4 DIRVA 1988 m. birželio 9 d.Išmokime reguliuoti dieta
Dr. Danielius Degėsys

"Prisikeik mūsų mylimas tėve ir padėk mums suvesti sąskaitas 
su perestroikos vykdytojais" (Ogoniok)

40-50
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'0 vis dėlto Stalinas...’
(Atkelta iš 1 psl.)

Hitleris atėjęs į valdžią, 
nes Vokietijos darbininkų 
klasė buvo suskilusi, o prie 
to daugiausiai prisidėjo pats 
Stalinas, kuris socialdemo
kratus viešai pavadino 'nuo
saikiuoju fašizmo sparnu'. 
Su jais esą reikalinga ne ko
alicija, bet mirtinas mūšis, 
kaip su fašistinės valdžios 
ramsčiu. O kai 1939 m. Sta
linas sudarė paktą su Hitle
riu, jis įsakė kompartijom 
nutraukti antifašistinę propa
gandą. Dar dveji-treji metai, 
teigia Henri, ir Vakarų kom
partijos būtų buvusios suar
dytos.

Kaip mes jau rašėm, Sta
linas kurstė karą Europoje, 
tikėdamasis pasinaudoti jo 
vaisiais. Tam jis sudarė pak
tą su Hitleriu ir davė jam žy
mios paramos žaliavomis 
bei maistu. Tai dabar ir pats 
Gorbačiovas teisina noru lai
mėti laiko. Iš tikro Stalinas 
įgalino Hitlerį pradėti karą.

Henri primena, kad - ke 
lias savaites prieš karą - Vo
kietijos pasiuntinys TSRS 
grafas Schulenburg pakvietė 
pietų tada Maskvoje esantį 
tarybinį pasiuntinį Vokieti
jai, Berijos bičiulį ir patiki
mą Stalino asmenį Dekano-

A
zovą (1953 m. sušaudytas 
kaip Berijos bendrininkas). 
Pietuose dalyvavo Schulen- 
burgas, jam artimas pasiunti
nybės patarėjas Hilger (vė
liau juos aprašęs), Dekano
zovas ir Molotovo vertėjas 
Pavlovas (dar tebesąs gyvas) 
Vokiečiai pasiūlė perduoti 
Stalinui, kad Hitleris jau ar
timiausiu laiku smogs. Mat, 
ambasadorius nujautė, kad 
Hitleris negali laimėti dvejų 
frontų karo ir rizikavo savo 
gyvybe, kad jo išvengus 
(Schulenburgas po trijų metų 
buvo Berlyne pakartas už da
lyvavimą vadinamame gene
rolų sąmoksle prieš Hitlerį). 
Stalinas tačiau nusprendė, 
kad tai tik gudrus Hitlerio ma 
nevras, norint iš jo išspausti 
daugiau nuolaidų.

"Stalinas manė," - rašo 
Henri - "kad Hitleris žai
džia žaidimą, kuris jam pa
čiam buvo įprastas, kurį jis 
visados laikė tikrąja politika 
-žaidimas, kai apgaudinėja
mas ir šantažuojamas kitas. 
Jis norėjo sužaisti su Hitle
riu taip, kaip ligi tol žaidė 
su savo priešininkais bolše
vikų partijoje.

Žodžiu, Stalinas buvo di 
džiausiąs karo kurstytojas ir 
nusikaltėlis, tačiau kai Chruš

Tipingas amerikietis die
noje suvalgo apie 500 mili
gramų cholesterolio. Apie 
40 % dienos kalorijų jis 
gauna iš riebalų, kurie dau
gumoje būna prisotintų rie
balų formoje. Tuo tarpu, 
mitybos ekspertai pataria, 
kad riebalinių kolorijų ne
turėtų būti daugiau kaip 
20% ir tik vienas trečdalis 
jų turėtų būti iš prisotintų 
riebalų, o du trečdaliai iš 
neprisotintų. Angliavande
nių suvartojimas turėtų bū
ti padidintas nuo 45% vi
sų suvartotų kolorijų iki 
65%, bet angliavandeniai 
turi būti vaisių ir daržovių 
pavidale, o ne cukraus ar 
pyragaičių formoje. Visi 
mitybos ekspertai sako, kad 
dienos davinyje skaidulų 
(fiber) turėtų būti dvigu
bai daugiau negu dabar 
vartojama, būtent 
gramų. Skaidulos
prisideda prie svorio regu- 
liavimo ir storos žarnos vė
žio ligų bei divertikulų ma- 
žinijno^ Jos taip pat apsau- 
bo virškinamąjį traktą nuo 
vidurių užkietėjimo, nuo 
apendicito, hemoroidų ir ki
tokiu storosios žarnos su- r ‘
sirgimų. Kai kurios skai
dulos, kaip pavyzdžiui pu
pelių, obuolių ir kitų vaisių 
faktinai net mažina choles
terolio kiekį kraujuje. ’

Apie 15% kalorijų ame-j 
rikonų dietoje gaunama iš 
proteinų. Daugelis mitybos 
ekspertų mano, kad toks 
proteinų kiekis turėtų ir 
pasilikti, bet pačių protei
nų rūšys turėtų būti pa
keistos. šiuo metu daugu
ma mūsų gauname 68% 
proteinų mėsos arba kiau
šinių pavidale. Mitybos eks
pertai sako, kad būtų kur 
kas sveikiau jeigu 45% 
visų vartojamų proteinų 
būtų augalų ir grūdų 
kilmės, o tik 55% būtų 
gyvulių kilmės. Reikia pa
sakyti, kad tipinga ameri
konų dieta nėra gera. Ji 
prisideda prie daugelio de- 
generatyvinių ligų išsivys
tymo, senėjimo proceso pa-

čiovas atskleidė tik dalį jo nu 
sikaltimų, jis pats buvo nu
verstas. Ar to išvengs Gor
bačiovas? Tik 12% dar tiki 
Stalio išmintim. Turint gal
voje tikrą teisybę, tai vis dar 
pasibaisėtinas skaičius.

Viešėdami Chicagoje aplankykite pili
MAISTO IB LIKERIŲ KRAUTUVĘ — * ^11

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

greitinimo ir svorio didini
mo. Padidintas svoris pri
sideda prie širdies ligų, 
aukšto kraujo spaudimą, 
smegenų apopleksijos, dia
beto ir vėžio ligų išsivysty
mo. Be to, yra manoma, kad 
tipinga amerikonų dieta 
daro žalą ir imuniteto sis
temai.

Daugelis žmonių galvoja, 
kad riebalai tai yra choles
terolis. Cholesterolis — tai 
nėra riebaįai? Cholesterolis 
tai yra steroidas, organiz
mo naudojamas įvairių hor
monų gamybai. Jis randasi 
riebaluose ypač gyvulių kil
mės. Jis taip pat randasi ir 
kiaušinio trynyje. Choles
terolis nėra vienintelis kal
tininkas širdies ligose. Prie 
širdies ligų ir arterijų už
sikimšimo prisideda ir tri- 
gliceridai; kurie irgi yra 
randami gyvulių kilmės rie
baluose. Gyvulių kilmės rie
balai daugumoje yra priso
tintieji riebalai, bet kai ku
rie augalinės kilmės rieba
lai irgi yra prisotinti, pa
vyzdžiui, coconut oil, coco 
butter ir palm oil. šie auga
linės kilmės riebalai didina 
cholesterolio kiekį krauju j e 
lygiai kaip ir gyvulinės kil
mės riebalai. Kai kurie mar
garinai yra sudaryti iš pri
sotintų riebalų. Bendrai 

I riebalai, kurie sukietėja 
I šaltame stovyje, yra priso- 
\ tinti riebalai, tuo tarpu, tie 
( riebalai, kurie pasilieka 
\sky sti šaltame stovyje, yra 
/neprisotinti riebalai. Į šią 

/ rūšį įeina ęorn oil, safflo- 
wer oil, cotton seed oil, soy- 

į bean oil, sunf lower ir sesame 
’ see(l oil- šios visos alyvos 
mažina cholesterolį. Bet tas 
dar nereiškia, kad jas gali
ma valgyti be saiko. Rieba
lai, nežiūrint kokioje for
moje juos vartoji, vis tiek 
yra riebalai ir didina svorį. 
Vartojant per^didelj kiekį 
neprisotintų riebalų susi
daro galimybė tulžies akme
nų formavimuisi, bet to, to
kiu atveju organizme padi
dėja vitamino E pareikala
vimas.

Angliavandeniai gaunami 
iš grūdų, pupų, daržovių ir 
vaisių skaitomi naudingais 
maistot produktais, palai
kančiais sveikatą, - širdį ir 
kraujo indų sistemą. Šių 
maisto produktų skaidulos 

• reguliuoja angliavandenių 
absorbaciją iš virškinamojo 
trakto taip, kad angliavan
deniai, palaipsniui patenka 
į kraują. Tuo tarpu dieta, 
turinti cukraus, nėra nau
dinga. Religinės sektos na
riai, Septintos Dienos Ad
ventistai, daugumoje yra 
vegetarai. Jie turi per pusę 
mažiau storos žarnos susir
gimų negu kiti Amerikos 
gyventojai. Jie negeria al
koholio, kavos ir arbatos, 
ir, taip pat nerūko. Jų am
žiaus vidurkis yra 7 metais

šaltame stovyje, yra priso-

ilgesnis negu ne adventis
tų.

Daržovės ir vaisiai var
tojami maistui turi būti 
švieži ir sveiki. Nesveiki 
vaisiai (sutręšę, sugedę) 
arba daržovės turi karcino- 
geninių medžiagų lygiai, 
kaip ir pelėsius turintieji 
maisto produktai. Rūkyti / 
arba druska konservuoti X 
maisto produktai neturėtų 
būt valgomi. Taip konser- / 
vuotame maiste susidaro 
nitrosaminai, kurie žmo
gaus organizmui yra kar- 
cinogeniniai. Smarkiai pa
spraginti ar pagruzdinti 
valgiai, ypač tie, kurie bū
na apdegę, neturėtų būt 
valgomi. Apdegusiuose pro
teinuose susidaro karcino- 
genines medžiagos. Net 
smarkiai pagruzdinta duo
na yra manoma, kad turi 
k a re i nogines medžiagas. 
Ypatingai kenksmingi yra 
pasenę arba atkaitinti rie
balai bei alyvos. Niekada 
nereikia vartoti tų riebalų, 
kurie buvo anksčiau var
toti.

Iš visų šių stebėjimų aiš
kėja, kad norint išlaikyti 
gerą sveikatą ir sulaukti 
ilgo, amžiaus, yra svarbu 
reguliuoti dietą ne tik kie
kybiniai, bet ir kokybiniai. 
Bet tas dar nereiškia, kad 
žmogui reikia bijoti imti 
kąsnį į burną, žmogaus or
ganizmas yra gana atsparus 
ir turi įvairius būdus ko
vai prieš karcinogenus, bet 
juo mažiau mes jų priimsi
me, tuo lengviau bus orga
nizmui juos nugalėti.

• A. Misiūnas, ALT S^gos 
Detroito skyriaus pirm., 
įstojo į Vilties draugiją su 
50 dol. įnašu. Sveikiname.

• Adomas Ambražiūnas, 
Santa Monica, Ca., atnau
jindamas Dirvos prenume
ratą, pridėjo auką 20 dol. 
Ačiū.

• Dr. A. Baltrukėnas, Da- 
nia, Fl., atnaujindamas Dir
vos prenumeratą, pridėjo 
auką 20 dol. Ačiū.

• J. Paršeliūnas, Bromp- 
ton, Ont., atnaujindamas 
Dirvos prenumeratą, pridė
jo auką 20 dol. Ačiū.

• Jonas Jankus, gyvenęs 
New Yorke, birželio 3 d. 
staiga mirė. Velionis buvo 
savanoris - kūrėjas, šaulys, 
Perkūno ir Apreiškimo pa
rapijų chorų dalyvis, veik
lus lietuviškose organizaci
jose. šeima liko lietuvoje.

• Frank Gagas, neyyor- 
kietis, mirė birželio 3 d. 
Nuliūdime liko žmona ir sū
nus su šeima.
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Antanas Smetona skambina
Vytautas Matulionis

1988 m. gegužės 15 d. į 
Clevelando Dievo Motinos 
parapijos menę susirinkę 
piano muzikos mėgėjai tu
rėjo progą pasidžiaugti pia
nistui Antanui Smetonai 
Dievo duota muzikos meno 
dovana bei jos ilgamečio ir 
kruopštaus puoselėjimo vai
siais. Klausytojų, deja, bu
vo mažoka. Tačiau tie kurie 
atsilankė, buvo su kaupu 
atlyginti tiek nedažnai gir
dima programa, tiek išskir
tiniu jos atlikimu. Šiam re
čitaliui Smetona pasirinko 
tris reiklias sonatas, įdo
mias virtuoziniais uždavi
niais ir muzikiniu minčių 
gausa:

Sonata B-moll, Op. 35 
„Gedulingo maršo sonata”
— Frederic Chopin (1810- 
1849);

Sonata Es-dur, Op. 81a 
„Les Adieux” — Ludwig 
von Beethoven (1770- 
1827);

Sonata C-moll, Op. po- 
mirt. D. 958 — Franz Schu- 
bert (1797-1828).

Dėl savo gedulingo mar
šo (Marche funebre), Šope
no Sonata B-moll, Op. 35 
(parašyta 1837-39 metais) 
yra nesunkiai atpažįstama. 
Ji nesukurta "klasikinės” 
sonatos pagrindais: vietoj 
priimto Adagia, kompozito
rius pasirinko maršą, vietoj 
įprastos užbaigos — mįslin
gai įspūdingą Presto. Pats 
maršas parašytas 1837 me
tais, kitos dalys užbaigtos 
1839 metais. Tai nėra vien
tisos muzikinės dvasios kū
rinys : čia ir kompozitoriaus 
lenkiškumas ir vokiška 
Beethoveno įtaka, dainuo
janti Viduržemio jūros ši
luma ir visą gaubiantis 
romantiškas jausmingumas
— lakus, maištingas, prieš
taraujančių nuotaikų ir ra
minančio švelnumo kupi
nas. Pradžioje ši sonata ne
buvo tinkamai suprasta: 
buvo manoma kad ji stoko
ja darnios visumos. Schu- 
manno nuomone tai „šeima 
susidedanti iš keturių pa
čių nepaklusniausių vaikų”. 
Kiti joje rado panašumo į 
Beethoveno „Hammerkla- 
vier” sonatą. Sir Henry Ha- 
dow tikino, kad paskutinės 
dvi sonatos dalys neturi 
nieko bendro su dviem pir
mosiomis, o Mendelsohnas 
buvo sonatos pabaigos tie
siog suglumintas, Anton 
Rubinstein buvo pirmasis 
suvokęs „Marche Funebre” 
kaip laidotuvių eiseną, iš
vystydamas jį nuo pianis
simo iki fortissimo. Juo pa
sekė Busoni ir Rachmani- 
novas, nors toks šios dalies 
interpretavimas prieštara
vo paties Šopeno nustaty

toms gairėms. Antanas 
Smetona šių pirmtakų pė
domis eiti atsisakė, atlikda
mas šią sonatą savaimingai, 
bet kartu uoliai sekdamas 
kompozitoriaus nurodymus. 
Kai pianistas nedvejodamas 
paniro į sonatos gelmes, 
tuo metu lauke pradėjusi 
siausti pavasarinė audra 
aidėjo ir jo skambinime, 
nesudrumzdama jo susikau
pimo. Gedulingam marše, 
vietoj dažnai girdimų labai 
sunkių, švininių neišven
giamo likimo žingsnių, An
tanas Smetona nuleido len
gva lyg rūkas liūdesio šy
dą, nesuardydamas nuotai
kos trankiais, griaustiniš- 
kais akordais. Smulkmeniš
kas aiškumas girdėjosi ir 
kitose sonatos dalyse, jų 
puošnių, banguojančių me
lodijų pynėse, sodrioj jų 
palydoj ir chromatinėse 
skalėse. Net ir baigminis 
Presto (sotto voce e legato) 
pianisto neatbaidė. Tokia 
sonatos pabaiga, iki Šope
no laikų, neturėjo sau ly
gios visoje piano literatūro
je: ji visai neturi pagrindi
nės minties ir baigiasi ne

ŽYDINČIU 
NAMU 
LOPŠĮ N Ė
BALYS AUGINĄS
KOKIE švieži
Pavasario dažai —
Lietus negali jų
Nuplauti —
Tie lapų žvilgantys 
žalsvi lašai
Kamienais medžių
Ima plaukti-------

Ropoja išsigandę
Pumpurai
Iš vystyklų
Pliki išlindę —
Liepsnoja žolėje 
žali gaisrai,
Rausvais spurgais
Uždegę blindę-------

Ir apsisiautusi 
žiedų skara, f 
Svajoja
Obelis per naktį,
Kol žėrinčių 
žalių žvaigždžių žara 
Ant kiekvienos šakelės
Ima degti-------

Vaikystės uogom
Dvelkteli giria,
Skardena
Metūgių varpai pušyne, 
Alyvų baltos paukštės 
Vakare
Man čiulba žydinčią
Namų lopšinę-------

giliaujančiai verdančiais ok
tavų verpetais. Pianistas 
tuos verpetus lengvai per
plaukė.

Beethoveno Sonata Es- 
dur, Op. 81a („Le Adieux”) 
paties kompozietoriaus bu
vo pavadinta ”Das Lebe- 
wohl”, skirta jo draugui, 
mokiniui ir globėjui arkiku- 
nigaikščiui Rudolfui, pa
starojo išvykimui iš Vienos 
(1809) beartėjant Napole
ono kariuomenei ir jo su
grįžimui (1810) atžymėti. 
Beethoveno leidėjas pakei
tė vokišką sonatos pavadi
nimą lėkštu prancūzišku 
„Les Adieux” kuris ir užsi
liko iki šių dienų. Spėlioja
ma, kad įkvėpimą šiai so
natai Beethovenas gavo iš 
devyniolikmečio J. S. Bacho1 
„Capriccio mylimiaus i a m 
broliu išvykstant” („Cap- 
riccio sopra la lontanza dėl 
šuo fratello dilettissimo” — 
1704). Sonata Es-dur — 
kilnių minčių kūrinys at
skleidžiantis visą Beethove
no muzikinę didybę. Prara
dimo ir sugrįžimo jausmai 
poetiškai dailiai įpinti į 
stiprų muzikinį audinį pil

Pianistas Antanas Smetona

nai išnaudojant visos in
strumento galimybes. Pia
nistas šioje sonatoje pasi
rodė įgudusiai. Jis gražiai 
išsprendė perėjimą iš įžan
ginio Adagio į Allegro: ne
buvo čia „įsibėgėjimo” — 
slinkties pakitimas buvo 
staigus, tikslus ir įspūdin
gas. Jautriai skambėjo An
dante espressivo — lyg pa
sakiška sapnų gija, alsuo
janti ramybe. Paskutinėje 
sonatos dalyje Vivacissima- 
mente, viename pačių gra
žiausių ir sunkiausių Beet
hoveno muzikos pavyzdžių, 
Smetona stebino savo visiš
ku neabejojimu muzikinių 
spąstų, įsijausdamas į kū
rinį visa savo esybe. Nors 
čia jis išvystė nepaprastą 
greitį, nuo to nenukentėjo 
nei viena gaida. f

Šuberto Sonata C-moll, 
Op. pomirt. D. 958 parašy
ta 1828 metais. Pats Šuber
tas norėjo ją skirti mirusio 
dirigento - kompozitoriaus - 
pianisto Johann Hummelio 
atminimui, bet buvo cenzo
riaus perspėtas, kad jis pir
ma turėtų gauti mirusiojo 
sielos leidimą (,!). Dešimt 
metų po Šuberto mirties, 
muzikas — leidėjas Anton 
Diabelli šią sonatą dedika
vo Robertui Schumannui... 
Joje taip pat jaučiama ne
maža Beethoveno ir italų 
įtaka. Grakštus buvo pradi
nis Allegro, o jį sekęs Ada
gio pasižymėjo labai aiškiai 
abiejų rankų vedama melo
dija, nenustelbta akompa- 
nimentinių vingiavimų. ši 
dalis skambėjo'kaip tipinga 
Šuberto daina („Schubert 
lied”). Pianisto rankose in
strumentas tikrai „daina- 

, vo”: lanksčią „šubertišką” 
melodija Smetona vedė la
bai rūpestingai. Įdomus bu
vo ir vengriškų atspalvių 
turįs Menuetto. Bendrai, 
sonatoje Antanas Smetona 

buvo puikiausias Allegro 
dalyse. Krioklio greičiu te
kančios oktavos ir greit be- 
sikartojantieji akordai tri
julių slinktyje jam jokių 
sunkumų nesudarė. Priešin
gai, jis atrodo džiaugėsi 
turėdamas proga pirštams 
pamankštinti. Jo sugebėji
mas skambinti labai greitai 
ir tiksliai buvo įtikina
miausias šios sonatos grei
toj paskutinėj daly pana
šioj į itališką tarantelą.

Priedui pianistas pa
skambino Šopeno Balade 
G-moll, Op. 23. Ji buvo taip 
gražiai atlikta, kad pravar
tu apie ją išsamiau pakal
bėti. Šopeno baladės (balla- 
des) — pirmi taip pavadin
ti piano kūriniai. Šopenas 
jas „išrado”. Tiksliai neži
noma kodėl Šopenas šiuos 
kūrinius taip pavadino. Spė
liojama, kad jie pavadinti 
pagal aštuoniolkto šimtme
čio anglų ir vokiečių bala
des — ne viduramžines ba
lades. Manoma, kad Šopeno 
baladės, bent dalinai, yra 
pagrįstos jo draugo Adomo 
Mickevičiaus eilėraščiais ir 
ypač jo epiniais kūriniais 
„Pan Tadeusz” ir „Konrad 
AVallenrod”, bet su tokiu 
tvirtinimu ne visi muzikolo
gai sutinka: tam nėra ga
lutinai nulemiančių, duome
nų, nors tokie įkvėpimo šal
tiniai Šopeno laikais buvo 
labai madoje, ši struktūri
niai plačios apimties ir su
dėtingo stiliaus baladė yra 
vienas pačių „šopeniškiau- 
sių” kūrinių :sklidina spin
duliuojančia jėga, uždegan
ti žaibuojančiu greičiu, liū
liuojanti p 1 a u kiančiomis 
m u z i kinėmis svajonėmis. 
Kur kiti kompozitoriai daž
nai tik „susumuoja” anks
čiau vystytas mintis, Šope
nas, nelauktai, patiekia vis 
ką nors naujo. Jei rečitalio

(Nukelta į 6 psl.)
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ANTANAS SMETONA 
SKAMBINA...

(Atkelta iš 5 psl.) 

pradžioje Smetonos skam
binime kiek girdėjosi griež
ti akademiniai pagrindai, 
beveik metronomiškas tiks
lumas ir šalto proto paža
boti jausmai, tai šioje ba
ladėje (tinkamai) šie bruo
žai arba labai sušvelnėjo, 
arba ir visai išnyko, šį kū
rinį pianistas "įrėmino” 
plačiuose ir laisvuose mos
tuose. Pianisto muzikinė 
asmenybė ir Šopeno muzika 
čia susiliejo į grožiu dvel
kiančią visumą ir tamprus 
ryšys tarp muzikines min-

PHYSICAL THERAPY SUPERVISOR 
Full-time Position in small, būt pro
gressive hospital in Eastern, Ohio. 
Mušt have Ohio license. Approxi- 
mately 45 minutes from Pittsburgh, 
Pa. and Youngstovvn, Ohio. Excellent 
salary & benefit package. Sign-on 
bonus available and relocation allow- 
ance available. Call David Dukich, 
216-386-5003 or submit resume to: 
Alternate Health Services, P. O. Box 
196, East Liverpool, Oh. 43920.

(18-24)

ties ir jos sėkmingo instru
mentinio įgyvendinimo bu
vo visur išlaikytas, šioje 
baladėje viešpatavo širdis: 
skambinimas buvo mažiau 
apskaičiuotas, daugiau in
stinktyvus, leidžiąs pačiai 
muzikai nuspręsti jausmų 
lygsvara. Sonatų akinančiai 
žaižaruojanti technika čia 
buvo sušvelninta, "suapva
linta", atmiešta vidine šilu
ma. Tai buvo brangintina 
rečitalio užsklanda.

Pianistas yra puikiai su
sigyvenęs su jo pamėgtu 
instrumentu: žino visas jo 
paslaptis, užgaidas, ribas 
bei savybes ir moka jas ati
tinkamai naudoti. Pirmiau
sia Smetonos skambinime' Pinta tautiniais rūbais pasi- 
yra pastebimos jėga ir iš
tvermė. Jo pirštai yra lyg 
n e p a v argstančios plieno 
spyruoklės kuriomis jis 
įniršusiai narplioję muziki
nes painiavas, sugebėdamas 
atskleisti dar negirdėtus ar 
n a u j oviškai nuspalvintus 
vaizdus. Jo muzikiniai aki
račiai platūs. Piano klavia
tūrą jis glosto ir glamonėja 
intymiai, jausmingai, nesi
drovėdamas ir neatsipraši- 
nėdamas.

Pabaigai būtina paminėti 
paties pianisto paruoštas 
skambinamų kūrinių tiks
liai suglaustas ir žinoviškas 
apybraižas ir trumpą muzi
kinę biografiją nusakančią 
jo pianistinius laimėjimus. 
Antanas Smetona yra pa
kviestas pakartoti tą pačią 
programą birželio 14-tą 
School of Music of the Uni- 
versity of Michigan. Jis 
taip pat buvo išrinktas vie
nu teisėjų ("jury”) Eighth 
Annual Young Keyboard 
Artist Association Intema- 
tional Festival and Piano 
Competition. Tai vis pripa
žinimai, kuriais negalime 
nesididžiuoti. Rečitalio pa
baigoj nuskambėjusių šiltų 
plojimų ir "bravo" šauksmų 
menininkas tikrai užsitar
navo.

DIRVA

VIII Premijų šventės laureatai ir rengėjai Los Angeles, CA. Iš kairės: LB Kultūros tarybos 
pirm. Ingrida Bublienė, poetas Antanas Gustaitis, LB krašto valdybos pirm. Vytautas 
Volertas, LŽS pirm. Rūta Klevą Vidžiūnienė, Loreta Venclauskienė, rež. Petras Maželis ir 
Romas Kezys.

PREMIJŲ ĮTEIKIMAS ANGELŲ MIESTE
š. m. gegužės 15-ji die

na liks istorinė Los Ange
les lietuviams, nes tą die
ną čia vyko JAV LB Kul
tūros Tarybos Aštuntoji 
Premijų šventė, šv. Kazi
miero parapijos salėje. 
Skambant maršo garsams 
ir publikai į taktą plojant, 
į salę įžengė ir iškilmingai 
prie garbės stalo nužygiavo 
premijų laureatai ir garbės 
svečiai. Visiems buvo parū- 

puošę palydovai-ės parinkti 
iš Los Angeles Jaunimo An
samblio "Spindulys" jauni
mo.

Po prel. J. Kučingio pa
triotiniai prasmingos ir įvy
kiui pritaikintos invokaci- 
jos,. jaunoms ir mandagioms 
padavėjomis vikriai patar
naujant, kelių minučių lai
kotarpy, gražiai padengti 
stalai buvo aprūpinti ska
niai pagamintais šiltais val
giais.

Įvadinį žodį tarė JAV LB 
Kultūros Tarybos pirminin
kė Ingrida Bublienė. Pro
gramos pravedėjai Marytė 
Sandanavičiūtė - Newsom ir 
Almis Kuolas, pasikeisda
mi, puikia lietuvių kalba, 
trumpai apibūdino kiekvie
ną laureatą.

1) JAV LB literatūros 
premija paskirta rašytojui 
Antanui Gustaičiui. Ją įtei
kė JAV LB Krašto valdy
bos pirmininkas inž. Vy
tautas Volertas.

Laureatą Antaną Gustaitį sveikina LB krašto valdybos pirm. V. 
Volertas. Salia stovi kultūros tarybos pirm. I. Bublienė.

2) Dailės premija paskir
ta dail. Adai Korsakaitei- 
Sutkuvienei. Laur e a t e i 
šventėje nedalyvaujant, (ji 
dabar vieši Lietuvoje) jos 
premiją priėmė D. Kuolie
nė.

3) Muzikos premijos lai
mėtojas — žilevičiaus-Krei-- 
vėno Muzikologijos Archy
vas. Premiją priėmė Loreta 
Venclauskienė.

4) Teatro premijos lai
mėtojas rež. Petras Maže
lis.

5) Laisvės žiburio radijo 
premija atiteko jos vedėjui 
Romui Keziui.

6) žurnalisto premija pa
skirta "Draugo" redakto
riui kun. Pranui Garšvai. 
Pačiam laureatui šventėje 
dalyvauti negalint, premi
ją priėmė Lietuvių žurna
listų Sąjungos Centro val
dybos pirmininkė Rūta-Kle- 
va Vidžiūnienė, perskaity- 
dama laureato atsiųstą 
laišką, šias premijas, išsky
rus 1-ją, įteikė Lietuvių 
Fondo įgaliotinis Los An
geles apylinkėje Jonas Čin- 
ga.

Lietuvių Tautinės Sąjun
gos Los Angeles skyriaus 
vardu, to skyriaus valdybos 
narį Petrą Maželį pasveiki
no Vytautas šeštokas, įteik
damas knygą "Tautinės 
Minties Keliu". Lietuvių 
Dramos Sambūrio vardu, 
savo meno vadovą, režisie
rių ir dekoratorių Petrą Ma-

želį pasveikino to Sambū
rio pirmininkas Vincas Do
vydaitis, o Sambūrio akto
rė Viltis Jatulienė laurų 
vainiku papuošė laureato 
galvą. Dailiųjų Menų Klubo 
vardu visus leureatus svei
kino arch. Rimas Mulokas, 
primindamas, kad dail. Ada 
Korsakaitė-Sutkuvienė savo 
dailės mokslą pradėjo Los 
Angeles mieste.

Raštu sveikino vysk. Pau
lius Baltakis, PLB pirmi
ninkas Vytautas Kaman- 
tas, PLB Kultūros Tarybos 
pirmininkė Milda Lenkaus
kienė ir Rašytojų Sąjungos 
pirmininkas Česlovas Grin- 
cevičius. Pasveikinti ir kiti 
Los Angeles mieste gyve
nantieji ankstyvesnių pre
mijų laimėtojai: Bernardas 
Brazdžionis, Bronius Bud- 
riūnas ir Bronys Raila.

Premijų laureatai, jų pri
ėmėjai ir įteikėjai, visi tarė 
po trumpesnį ar ilgesnį žo
dį. Paberta daug gražių 
minčių, pasakyta nemažai 
sąmojaus ir humoro. Deja, 
šiame straipsny nėra įma
noma juos atpasakoti.

Padėkos žodį tarė JAV 
LB Krašto valdybos pirmi
ninkas Vytautas Volertas, 
įteikdamas "Be jokios ko
misijos” paskirtą premiją 
Ingridai Bublienei už jos 
rūpestingą ir sėkmingą dar
bą lietuvių kultūrai.

Oficialiąją dalį baigė In
grida Bublienė šūkiu "Te
gyvuoja lietuvių kultūra"!

Trumpu žodžiu meninę 
programą pradėjo Danguo
lė Navickienė, pakviesdama 
į sceną aktorę Rasą Allan 
Kazlas.

Rasa Allan-Kazlas yra 
profesionalė artistė pilniau
sia to žodžio prasme. Savo 
vaidyba ji visiškai užbūrė 
klausytojus, kurie ją ste
bėjo ir klausėsi lyg žado 
netekę.

Po jos sekė Los Angeles 
Vyrų Kvartetas. Apie jį Los 
Angeles lietuviams pasako
ti nereikia, nes jau vien jo 
vardą paminėjus, pasigirdo 
plojimų audra. Nors daug
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važinėj ę, visur maloniai 
priimti ir spaudoje išgar
binti, šie šaunūs vyrai ant 
savo laurų nesustingo. Jie 
ir toliau dirba ir tobulėja 
susidainavime ir balsų iš
lyginime, kas šį kartą buvo 
ypač ryšku Gorino dainos 
"Aras" crescendose. O kai 
jie užtraukė iki šiol dar ne
girdėtą Raimondos Apeiky- 
tės sukurtą muziką A. Gus
taičio eilėraščiui "Kai du 
stos", plojimams nesimatė 
galo. Tos dainos pasisekimą 
žymiai padidino vyrų vai
dyba, kiekvienam posmui ir 
kiekvienam asmeniui pri
taikant skirtingus judesius. 
Tai, žinoma, rež. Petro Ma
želio nuopelnas. Kaip ir vi
sada, klyausytojai nenulei
do kvarteto nuo scenos, ne
išreikalavę "bisui". Atski
rai tenka paminėti jų akom- 
paniatorę komp. Raimondą 
Apeikytę. Sėkmės jiems vi
siems, garsinant Los Ange
les lietuvių kolonijos vardą.

Pabaigai vėl girdėjome 
rašytoją Antaną Gustaitį. 
Kūrinys ilgokas, perpildy
tas humoru, publikos su dė
mesiu išklausytas ir gerai 
įvertintas.

Rengėjų vardu padėkos 
žodį tarė LB Los Angeles 
Apylinkės pirmininkas inž. 
Edmundas Kulikauskas. Jis 
dėkojo visiems dalyviams 
ir talkininkams, kurie pri
sidėjo prie šio renginio pa
sisekimo.

Reikia pripažinti, kad šis 
didžiulis renginys visais at
žvilgiais pasisekė, šventės 
globėja LB Los Angeles 
Apylinkė, talkinama Santa 
Monikos Apylinkės ir LB 
Vakarų Apygardos. Kvies
ta daug talkininkų, kurie 
visi savo pareigas puikiai 
atliko: Giedra Dovydaity- 
tė-Kiškienė rūpinosi stalų 
papuošimu, Petras Maželis 
salės išdekoravimu, Sau
lius Stančikas tvarkė švie
sas, Dobilas Steikūnas pa
sirūpino muzika ir Vincas 
stokas rodė skaidres.

Suprantama, kad ren
giant tokią šventę, reikėjo 
įdėti daug darbo, turėta vi
sokių problemų ir rūpes
čių. Yra sakoma, kad vis
kas gerai, kas gerai baigia
si. šį kartą viskas prasidė
jo ir baigėsi labai gerai.

F. M-tis

Skaitykit ir platinkit
D I R V 4

LOOM FIXERS
We need your expertise. We have a 

"position requiring 2-3 years needle 
loom experience on our I st shift 
and another position which requires 
shuttle loom experience for our 3rd 
shift. We can offer you competitive 
wages, paid health insurance, paid 
dental insurance, year end bonus, 9 
paid holidays, etc. Contact Person
nel Dept. for an appointment, 401 - 
724-3000.

MURDOCK WEBBING CO. INC. 
27 Foundry St.

Centrai Falls, R. I. 02863
An Equal Opportunity Employer 

(22-26)

PRINTER SLOTTER-ROTARY
Die Cutter Operator — Supervisor. 
Looking for individual with full work- 
ing knowledge of corrugated box in- 
dustry. This working leader’s re- 
quirement include the ability to work 
without supervision and do complete 
setups. In the finishing department. 
Excellent wages, starting salary 
$12.00 per hour plūs incentive bonus 
plan.
Call: TECHNOLIGY CONTAINER CO. 

95 Higgins St.
Worchester, MA 

617-798-0611
(22-24)
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ALT S-gos 20-tqj i sukaktuvinį seimą 

sutinkant ir palydint Vytautas Šeštokas

1988-ji metai yra sukak
tuviniai metai - 70 metų Lie
tuvos Nepriklausomybės pa- 

? skelbimo, 40 metų nuo Ame 
riko s Lietuvių Tautinės Są- 
jungos įsteigimo, ir 20-tįeįi 

/ metai kaj_ suvaži_uojąmę_į 
| ALT Sąjungos Seimą.

“'“Prisimenu, pneš dvejus 
metus Los Angelėje seimo 
pabaigoje, trumpą pokalbį su 
ALT S-gos Daytona Beach 
skyriaus pirmininku Vytautu 
Abraičiu. Tada pastebėjau 
jo lyg ir nuogąstingą veidą, 
kad sutiko Seimą ruošti Day? 
tona Beach, Floridoje.

Pasirodo, kad nuogąsta
vimui nebuvo pagrindo. Flo- 
ridiečiai savo uždavinį pui
kiai atliko! Daytona Beach 
skyriui - organizuota veikla, 
su energija ir pasiryžimu dar 
niai dirbant visai valdybai 
kartu - numatyti užsimoji
mai pavyko pilnai įgyven
dinti.

Gausi losangeliečių de
legatų ir svečiu grupė paju
dėjo kelionėn jau keletą die
nų prieš seimo pradžią , ta 
proga įvairiai suplanavus 
giminių, draugų ar pažįsta
mų lankymą Floridos vieto
vėse. Ketvirtadienio ryte pa
kilęs kelionei iš Los Angeles 
pakelėje - Atlantoje - suti
kau konsulą Vytautą Čeka
nauską su ponia ir kartu su 
jais vykstančią seimo atsto
vę Eleną Gedgaudienę iš 
Santa Monicos. Iš ten, po 
trumpos valandos skridimo, 
dar su dienos šviesa nusilei
dome Daytona Beach aero
drome.

Čia mūsų jau laukė jų 
"propagandos ministeris", 
žurnalistas Jurgis Janušaitis 
su ponia. Nuvažiavus pas 
juos buvo malonu apžiūrėti 
jų gražią, žalumynuose pa
skendusią rezidenciją, pasi
vaišinti. Ir nepajutome, kai 
atėjo laikas važiuoti į Trea- 
sure Island Inn registracijai 
ir poilsiui, kur radome keletą

jau anksčiau atvykusių sei
mo atstovų ir svečių. O ma
no mielas bičiulis, Tarybos 
narys Jonas Petronis jau lau
kė manęs su kambario regis
tracija.

Kitą rytą, pusryčių me
tu, sutikome visai gerą būrį 
seimo atstovų ir svečių iš 
didžiųjų kolonijų, tačiau los- 
angeliečiai - kons. Vytautas 
Čekanauskas su ponia, sky
riaus pirmininkė Rūta Sakie-

seimo dalyvių skaičius.
Po užkandėlių ir gaivi

nančių gėrimų, susipažini
mo vakarą atidarė Deytona 
Beach skyriaus pirmininkas 
Vytautas Abraitis, pristaty
damas abudu konsulu - Ani
cetą Simutį ir Vytautą Če
kanauską, VLIKo pirm. dr. 
Kazį Bobelį, JAV LB krašto 
valdybos pirm. Vytautą Vo- 
lertą, dr. Vytautą Skuodį ir 
kt.

Lietuvos gen. konsulas Anicetas Simutis su ponia ir vysk. Antanas Deksnys. Toliau kairėje Stefa 
Gedgaudienė ir Irena Kriaučeliūnienė. Viktoro Kučo nuotr.

Stella Abraitienė ir Vacys Dzenkauskas priima aukas seimui.

įvairių valstybių konsulams. 
Čia ir ponia Janina Čeka- 
nauskienė yra nepakeičiama, 
nepailstanti jo talkininkė, - 
dažnai ruošiant priėmimus 
jų pačių namuose, o taip pat 
ir kaip meninės programos 
atlikėja konsulariniuose ren
giniuose.

Šiuos Lietuvos Diplo
matijos nuopelnus, padėkos 
žodyje, ryškiai pripažino 
VLIKo pirm. dr. K. Bobelis, 
JAV LB krašto valdybos 
pirm. V. Volertas, dr. V. 
Skuodis ir kiti.

Maloniai nuteikti infor
macinio ir kultūringai bei 
jaukiai praleisto vakaro, daly
viai skirstėsi poilsiui prieš 
didįjį, Sukaktuvinį ALT S- 
gos Seimą.

nė, inž. Antanas Mažeika su 
ponia, Jonas Petronis, Pra
nas Dovydaitis su ponia, Ele
na Gedgaudienė, Juozas Rai - 
bys su ponia, solistas Anta
nas Pavasaris su ponia - bu
vo bene pirmosios kregždės.

Tą pačią popietę viešbu
čio vestibiulyje sutikome ir 
gen. konsulą Anicetą Simutį, 
Sąjungos pirm. dr. Leoną 
Kriaučeliūną bei Dirvos re
daktorių Vytautą Gedgaudą 
su poniomis, vysk. Antaną 
Deksnį ir daug kitų matytų ir 
naujai sutiktų veidų iš Chi
cagos, New Yorko, Bostono, 
Detroito, Clevelando ir kitų 
vietovių. Seimo išvakarėse, 
viešbučio Hospitality Room, 
susipažinimo vakaran susi
rinko tikrai imponuojantis

Konsulas Vytautas Če
kanauskas padarė visiems 
malonią staigmena, savo žo
dį pailiustruodamas 10 metų 
veiklos vaizdų skaidrėmis, 
kurios originaliai buvo pa
ruoštos šių metų pradžioje, 
Los Angeles minint jo konsu 
larinę sukaktį. Pro akis 
skriejo jo paties komentarų 
lydimi diplomatinės tarny
bos vaizdai, ryškiai rodą kon
sulo platų ryšį su laisvojo pa
saulio konsulais, visur išnau
dojant proga iškelti paverg
tos Lietuvos vardą.

Įdomios buvo paskiros 
detalės, nušviečiančios pas
tangas ir reikalą išlaikyti 
Lietuvos Nepriklausomybės 
nepažeidžiamumo principą, 
informacijų bei pasiruošimo

svarbą, nes daugeliu atvejų 
svetimų valstybių konsulai 
nėra net tinkamai susipažinę 
su Baltijos kraštų klausimų. 
Labai gražiai įvertino savo 
kolonijos - Los Angeles - 
tautiečių supratimą ir para
mą diplomatinei tarnybai.

Reikia stebėtis mūsų 
konsulo energija ir pajėgu
mu dalyvauti - ir suorgani
zuoti tiek daug priėmimų

(Bus daugiau)

FURNITURE
Large Furniture MFG. Co. in Pas- 
saic County needs responsible indu- 
viduals with some wo<xl working ex- 
perience, will also train on equip- 
ment: Sander, Router, Tablesaw and 
etc. Full time employment all year, 
union benefits. Company will possibly 
aupply transportation.
Apply immediately between the hours 
of 10 a. m. to 2 p. m.

BUNK TRUNK MFG., INC.
91 Michigan Avė.

Patterson, N. J. 07503
(20-23)

Dvidešimt šeštasis

Dirvos novelės 
konkursas

Dalis ALT S-gos Seimo dalyvių.

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 premi.juo- 
tina paprasta balsų dauguma. -
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ALT S-gos seimo įspūdžiai... tuvos laisvės byla Sovietų 
Sąjungos naujų įvykių slink- BOSTONO LIETUVIAI

(Atkelta iš 1 psl.) 
Vytauto Skuodžio paskaita 
"Ko pavergta Lietuva laukia 
iš išeivijos". Paskaitos pa
grindinės mintys yra pana
šios ir į kitomis progomis 
skelbtas mintis.

Valdybos siūlymu, buvo 
suteikti Sąjungos Garbės Na
rio vardai Lietuvos gen. kon
sului Anicetui Simučiui ir 
Lietuvių enciklopedijos lei
dėjui Juozui Kapočiui, bei 
paskirta 1000 dol. premija 
rašytojui Aleksandrui Mer
keliui.

Po pietų, pirmame dar
bo posėdyje, išklausėme dr. 
Algirdo Budreckio paskaitą 
"Tautinės sąjungos įnašas į 
Lietuvos laisvinimo bylą", 
valdybos pirmininko, vice
pirmininkės, iždininkės ir 
kontrolės komisijos praneši
mus bei diskusijas, ir tai die
nai skirtą programą užbaigė.

Vakare įvyko pokylis, 
kuriame buvo pagerbtas gen. 
konsulas Vytautas Čeka
nauskas, jo 10 metų sėkmin
gos konsularinės tarnybos 
proga. Apie V. Čekanauską 
kalbėjo kolega gen. konsulas 
Anicetas Simutis, o Sąjun
gos pirmininkas dr. Leonas 
Kriaučeliūnas įteikė padėkos 
plaketę.

Žodine meninės progra 
mos dalį atliko žymioji rašy
toja ir aktorė Birutė Pūkele- 
vičiūtė, paskaičiusi ištrauka 
iš premijuoto veikalo "Astuo
ni lapai", nukeldama klausy
tojus į 1945-jų metų Velykų 
laikotarpį, kai ji su tėvais ir 
sesute buvo komunistų rau
donosios armijos apsupti ir 
pergyveno naująjį terorą.

Antrą meninės dalies 
programą atliko viešnia iš 
Los Angeles, solistė Janina 
Čekanauskienė,akompanuo 

j ant vietiniam muzikui Anta
nui Skriduliui. Pabaigai ji

pakvietė kartu padainuoti 
solistą Antaną Pavasarį, taip 
pat losangelietį. Pokylio 
programą gražiai vedė dr. 
Sigita Ramanauskienė.

Pažymėtina iškilmingos 
pamaldos, vykusios vietos 
Our Lady of Lourdes bažny
čioje. Misiąs atnašavo ir pa
mokslą pasakė, specialiai iš 
Vokietijos atvykęs, vysku
pas Antanas Deksnys, asis
tuojamas vietos lietuvio kle
bono, kun. Ruibio.

tyje", kalbėjo VLIKo pirm, 
dr. Kazys Bobelis, JAV LB 
Krašto valdybos pirm. V y tau 
tas Volertas ir ALTo Los An 
gėlės skyriaus pirm. Antanas 
Mažeika. Moderavo Jonas 
Jurkūnas. Simpoziumo da
lyviai temos pilnai neišvystė, 
net turėjo skirtingų pasisaky
mų disidento dr. Vytauto 
Skuodžio mintims ir, tik mo
deratoriui spaudžiant, buvo 
prieita prie vienos nuomonės 
bendravimo su kraštu klausi-
mu. Vistik buvo išgirstos 
nuomonės visų trijų veiksnių. 
Jų minčių suvestinė atsispin
di priimtuose nutarimuose.

Prie šio seimo ryškesių 
sprendimų, reikia paminėti 
naujos institucijos įvedimą į 

rikos Lietuvių Tautinė Są- į S_80s struktūra. Po 
junga, Lietuvių Studentųilgesnių diskusijų ir griežto- 
Tautininkų Korporacija Neo % kll pasisakymų, buvo priim- 
-Lithuania ir Lietuvių Spau-1 ^as S'£os valdybos siūlymas 
dos Draugija VILTIS. Į fon- įsteigti Garbės Teismu iš trijų 
dą nariais kviečiamos ir ki- J narių ir dviejų kandidatų. Į 
tos organizacijos bei pavie- <• garbės teismą išrinkti: pirm^ 
niai asmenys. Už kiekvieną $ Antanas Mažeika, nariai 
paaukotą 1,000 dol., turi vie- ? ■ dr- Algirdas Budreckis ir

Tęsiant darbo posėdžius 
išklausyti S-gos atstovų prie 
kitų institucijų pranešimai. 
Pažymėtinas Lietuvių tau
tinės kultūros fondo įstei
gimas. LTK fondo steigėjos 
yra trys organizacijos: Ame-

ną balsą. Ten pat, Vilties £. Teodoras Blinstrubas, kandi- 
draugijos narių suvažiavime įj 
ir seime, buvo gauta pasiža-^ 
dėjimais aukų 62,000 dol. 
Steigėjams sutvarkius forma 
lumus, bus sušauktas steigia
masis susirinkimas ir išrinkti 
reikalingi organai. Šio fon
do idėja sulaukė vienbalsio 
pritarimo ir laukiama plačio
sios visuomenės paramos. 
Fondo tikslas remti tautinių 
organizacijų veikla ir tautinę 
spauda.

. ALT S-gos valdyba 
vienbalsiai perrinkta trečiam 
dviejų metų terminui. Val
dybą sudaro: pirm. dr. Leo
nas Kriaučeliūnas, vicepirm. 
Petras Bučas, vicepirm. Vi
da Jonušienė, sekr. Eleonora 
Valiukėnienė ir ižd. Ona Daš ■ 
kevičienė.

Simpoziume, tema "Lie-

datai - Vytautas Abraitis ir 
inž. Vaclovas Mažeika.

Atskirai reikia paminėti 
XX-jo Seimo leidinį-progra- 
mą, redaguotą Andriaus Miro 
no ir Jurgio Janušaičio. Tai 
didesnio formato 28 psl. leidi
nėlis. Jame telpa valdybų 
nuotraukos, mirusiųjų narių 
sąrašas, sveikinimai, pirm, 
dr. Leono Kriaučeliūno pra
nešimas, V. Abraičio žodis - 
Sukaktuvinio seimo proga, 
dr. V. Skuodžio - Pavergto
sios Lietuvos ir lietuvių išei
vijos prasmingi ryšiai, dr. 
Algirdo Budreckio - Tautinės , 
sąjungos įnašas į Lietuvos^ 
laisvinimą, ALT S-gos visųf_» 
irmini

*

lybos narių sąrašasTseimo 
darbotvarkė ir inlormacija.^ 
Antrame viršelio lape įdėtos

INTERNATI ON AL
G.T. International dėkoja visiems savo klientams, kurie įgalino šios įstaigos augimą 

ir patarnavimų plėtimą. Kviečiame visus su mumis keliauti šiais metais.

1988 EKSKURSIJŲ TVARKARAŠTIS

TRAGIŠKŲJŲ BIRŽELIO 
ĮVYKIŲ MINĖJIMAS

Kaip kasmet, taip lygiai 
šiemet LB-nės Bostono apy
linkės valdyba, vadovauja
ma Brutenio Veito, ruošia 
Tragiškųjų birželio įvykių 
Lietuvoje sukakties minėji
mą. Jis vyks birželio 12 d. 
tokia tvarka ir programa: 
a) 10 vai. 15 min. ryto šv. 
Petro lietuvių parapijos 
bažnyčioje So. Bostone šv. 
Mišias už tų įvykių aukas, 
organizacijoms dalyvaujant 
su vėliavomisb) Tuoj po 
Šv. Mišių salėje po bažny
čia iškilmingas susirinki
mas, kuriame pagrindiniu 
kalbėtoju bus prof. Vytau
tas Skuodis, neseniai atvy
kęs iš okupuotos Lietuvos, 
o meninę programą atliks 
Bostono aukštesniosios li
tuanistinės mokyklos mo
kiniai. Tai bus bene vienin
telis viešas Tragiškųjų bir
želio įvykių minėjimas Bos
tono ir apylinkės lietu
viams. Visi kviečiami skirti 
birželio 12 d. tam minėji
mui.

TRAGIŠKIEJI 
BIRŽELIO ĮVYKIAI 

AMERIKIEČIAMS
Kaip kasmet, taip lygiai 

šiemet Laisvės Varpas ruo
šia specialią radijo progra
mą anglų kalba amerikie
čiams. Jau žinoma, kad to
kią programą birželio 14 d. 
nuo 8:05 vai. ligi 9 vai. va
karo perduos radijo stotis 
WBET — AM 1460 banga. 
Paruoštoji, speciali progra
ma bus įjungta tuoj po ra
dijo stoties perduotų pa
saulinių ir vietinių žinių. Ji 
truks iki kitų radijo stoties 
perduodamų pasaulinių ir 
vietinių žinių, kurios įjun
giamos kas valandą. Taigi, 
laikas yra labai geras.

Programai gavus 55 mi
nutes, joje Tragiškieji bir-

Nr. 8802/F

Nr. 8803/M
Nr. 8806/F

Nr. 8807/M 
Nr. 8808/F

Nr. 8809/M
Nr. 8810/F

Nr. 8811/M
Nr. 8804/BAL

Lietuva 10 d.; Maskva 1 d.. • -v \ ^tp^’^^/Amsterd 1̂^ N birželio 13-29.
N.Y. $2,085.00; Chicago $ AŠ1- «zv. v
Lietuva 10 d., Maskva 1 d., birželio 14-26. 1P*,. ,s>95.00; Chicago $2,125.00.
Lietuva 10 d., Maskva 1 d., Leningradas 1 d., Amsterdamas 3 d., liepos 
18-rugpjūčio 3. N.Y. $2,085.00; Chicago $2,195.00.
Lietuva 10 d., Maskva 1 d., liepos 19-31. N.Y. $1,995.00; Chicago $2,125.00. 
Lietuva 10 d., MacU •' įgradas 1 d., Amsterdamas 3 d., rugpjūčio 15-31.
N.Y. $2,081 $2,195.00.
Lietuva 9 d., Maskva 2 d., rugpjūčio 16-28. N.Y. $1,995.00; Chicago $2,125.00.
Lietuva 10d., Maskva 1 d., Leningradas 1 d., Vakarų Vokietijoje (Oktoberfest) 
5 d., rugsėjo 19-spalio 7. N.Y. $2,349.00; Chicago $2,435.00.
Uetuva 9 d., Maskva 2, rugsėjo 20-spalio 2. N.Y. $1,995.00; Chicago $2,125.00 
Pabaltljls: Klaipėda 2 d., Vilnius 5 d., Ryga 2 d., Talinas 2 d., Helsinkis 3 d. 
liepos 10-25. N.Y. $2,390.00; Chicago $2,493.00

G.T..International tvarko visus kelionių reikalus oro, vandens ir sausumos keliais. 
Turizmui ar biznio kelionei kreipkitės pas mus.

G. T. International padeda sutvarkyti iškvietimo dokumentus artimiesiems iš Lietuvos.

G.T. INTERNATIONAL, INC.> 10401 SOUTH ROBERTO ROAO 
PALOS HILLS, ILLINOIS 00465 TEL.: (312) 430-7272

DIRVOS ir NAUJOSIOS 
VILTIES faksimilės. Leidi
nėlis švariai atspaustas ir tei
kia malonų įspūdį.

Malonią staigmeną sei
mo dalyviams padarė Tauti
nės s-gos valdyba, atvežda- 
ma tik ką atspaustą, dar 
spaustuvės dažais tebekve
piančią knygą "Lietuviai tau
tininkai - komunistų kanki
niai". Knygą paruošė ir ją 
redagavo trejetukas - Leonar
das Kerelis, Juozas Prunskis 
ir Mečys Valiukėnas. Aplan
kas ir viršelis dail. Ados Sut
kuvienės. Išleido Amerikos 
Lietuvių, Tautinė? sąjungos 
valdyba 1988 m.. Spaudė 
Draugo spaustuvė. Knyga 
turi 190 psl., gausiai ilius
truota nuotraukomis. Parduo
dama po 6 dol. Gaunama 
pas knygų platintojus ir lei
dykloje.

A. Juodvalkis

Petras Viščinis

želio įvykiai bus nušviesti 
pasaulinių įvykių fone, ryš
kinant anuometinę pasauli
nę situaciją, lietuvių tau
tos kovas prieš okupaciją ir 
dabartines nuotaikas tarp
tautinėje politikoje bei oku
puotoje Lietuvoje naujos 
Sovietų Sąjungos vad. atvi
rumo ir persitvarkymo poli
tikos šviesoje.

DR. VYTENIS 
VASYLIŪNAS

Iš Vakarų Vokietijos į 
University of Iowa porai 
savaičių, o į MIT, Cam- 
bridge, Mass. vienai savai
tei buvo atvykęs dr. Vyte
nis Vasyliūnas, priklausąs 
įvairių kraštų grupei geo
dezininkų, kurie bendrai 
dirba vad. Galileo projektui, 
tad karts nuo karto turi su
važiuoti savo darbui aptar
ti ir gautiems daviniams 
patikrinti.

1990 m. JAV numato ra
ketą į Neptūną, į kurį toji 
raketa turėjo būti paleista 
prieš dvejus metus, bet bu
vo atidėta. 1975 m. dr. Vy
tenis Vasyliūnas dirbo pa
ruošime raketos, kuri pa
leista į Jupiterį. Ji tebe- 
skraido, teikdama žinias 
mokslininkams. Dabar Uni
versity of Iowa sukonstra
vo raketą, kuri skris į Nep
tūną, vieną iš didžiųjų pla
netų Saulės sistemoje.

Dirbdamas MIT, Cam- 
bridge, Mass., dr. Vytenis 
Vasyliūnas buvo sustojęs 
pas savo motiną Eleną Va- 
syliūnienę, gyvenančią So- 
merville, dalyvavo motinos 
dailės paveikslų parodos 
atidaryme, kuris vyko ge
gužės 16 d.

IŠKILIOJI LIETUVAITĖ

So. Bostono Lietuvių Pi
liečių draugijos valdybos 
gegužės 21 d. draugijos na
mo trečio aukšto salėje su
rengti iškiliosios lietuvaitės 
rinkimai ir jos pagerbimo 
banketas buvo sėkmingi. Į 
renginį susirinko apie 170 
asmenų, daugiausia viduri
niosios ir jaunosios kartos 
atstovų. Iškiliąja lietuvaite 
išrinkta Sandra Gailius iš 
Waltham. Antrą vietą lai
mėjo Alytė Kazlaitė iš Cam- 
bridge, o trečioji vieta te
ko Sharon Gailius iš Walt- 
ham. Kandidatėmis buvo 
įsiregistravusios 9 mergi
nos, bet varžybose tedaly
vavo 5.

Iškilioji lietuvaitė gavo 
karūną, juostą su anglišku 
įrašu ir 200 dol., suaukotus 
Raimundo Bačiulio ir Igno 
Vilėniškio, Jr.

• ALT S-gos Bostono 
skyrius, per pirm. J. Ren- 
telį, Vilties draugijai įteikė 
1000 dol. papildant įnašą. 
Tokiu būdu Bostono sky
riaus įnašas dabar yra 8,265 
dol. Dėkojame už paramą.
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Bronio Kviklio
Kaišiadorių vyskupijos
sutiktuvės , Antanas Juodvalkis

Kęs-

susi-
žodį

Broniaus ’ Kviklio seriji- tinių okupantų ir vietinių 
nio veikalo — LIETUVOS statitinių. Prašė Dievo pa- 
BAŽNYČIOS — septintos 
knygos, paskutinio Vl-to 
tomo — KAIŠIADORIŲ 
VYSKUPIJA — sutiktuvės 
įvyko š. m. gegužės 13 d. 
Jaunimo centre, Chicagoje. 
Knygos sutiktuves ruošė 
Akademinio skautų sąjū
džio Chicagos skyrius, o 
programai vadovavo 
tutis Jėčius.

Padėkojęs gausiai 
rinkusiems svečiams,
tarti pakvietė Amerikos 
lietuvių bibliotekos (Lithu
anian Library Press, Ine.) 
pirmininką ir techninį kny
gos redaktorių, dailininką 
Petrą Aleksą, artimiausį re
daktoriaus Broniaus Kvik
lio bendradarbį. Dail. P. 
Aleksa pasidžiaugė užbaig
tu milžiniškos apimties dar
bu ir dėkojo redaktoriui- 
rašytojui Br. Kvikliui už 
sklandų kelių metų bendra
darbiavimą.

Ilgesnį žodį pasakė kun. 
dr. Ignas Urbonas, Gary 
lietuvių šv. Kazimiero pa
rapijos klebonas, dirbęs 
Kaišiadorių vys kūpi joje, 
talkinęs Br. Kvikliui rašant 
istorinę apžvalgą. Kaišia
dorių vyskupija yra pati 
neturtingiausia ir mažiau
sia iš visų vyskupijų. Ne
turėjo nei kunigų seminari
jos ir net savo laikraščio ir 
tenkinosi biuleteniais. Kai
šiadorių vyskupija sudary
ta iš Vilniaus arkivyskupi
jos, lenkams užgrobus Vil
nių ir jo kraštą. Net 4 aps
kritys buvo padalintos ad
ministracinės linijos ir žmo
nės atskirti nuo kamieno. 
Vyskupijos ganytojai ir ku-. 
nigai daug kentėjo nuo oku
pantų komunistų ir lenkų. 
Dėkojo Broniui Kvikliui už 
kankinių įamžinimą ir jiems 
nežūstančio paminklo pa
statymą. Br. Kviklys yrą 
darbštumo, idealizmo ir pa
siaukojimo pavyzdys. Jo pa
rašyta Lietuvos Bažnyčių 
istorija, surenkant ir pa-? 
naudojant retas nuotrau
kas, sunkiai prieinamą me
džiagą, rodo lietuvių neat- 
laidžią kovą už tikėjimą ir 
tautos laisvę.

Vytenis Statkus pateikė 
kelis Broniaus Kviklio nuei
to gyvenimo ryškesnius 
bruožus ir išryškino jo, 
kaip skauto „gerą darbe
lį” — parašė Lietuvos Baž
nyčių istorijos septynias 
knygas.

Sveikinimus pradėjo vys
kupas Vincentas Brizgys, 
pasidžiaugęs Br. Kviklio 
įnašu į Lietuvos krašto 
įamžinimą leidiniuose: Mū
sų Lietuvos — 4 knygos ir 
Lietuvos Bažnyčios — 7 
knygos. Vienuolika didelių 
tomų, skirtų gražiajai Lie
tuvai, naikinamai komunis- 

laimos suteikti Broniui svei
katos, kad dar ilgai gyven
tų ir, jei įmanoma, para
šytų apie lietuvių bažny
čias, išblaškytas po visą 
pasaulį. Br. Kviklys įteikė 
vyskupui padėkos lakštą.

Šia proga, visą eilę svei
kinimų, padėkų ir linkėji
mų pabėrė įvairių vienetų 
skautų vadovai: Danutė 
Eidukienė, Ramunė Gaižu- 
tytė, Tadas Stropus ir įtei
kė P. Rimšos Knygnešio 
repliką, VLIKo vardu — 
Pilypas Narutis ir PLB val
dybos vardu — vicepirm. 
Milda Lenkauskienė.

žodį tarė ir visiems dėko
jo Lietuvos Bažnyčių sep
tynių knygų autorius Bro
nius Kviklys. Jis pastebėjo, 
kad pasirodžius jo parašy
tos Mūsų Lietuvos 4 kny
goms, jis buvo paprašytas 
pridėti dar vieną tomą — 
albumą apie Lietuvos Baž
nyčias. Ir štai, po daugelio 
metų darbo, turime ne vieną 
albumą, bet septynias kny
gas, skirtas visoms Lietu
vos vyskupijoms. Lietuvos 
Bažnyčių išleidimas kaina
vo ketvirtį milijono dolerių, 
kuriuos teko surinkti aukų 
būdu. Aukotojų tarpe nėra 
milijonierių ar pasiturin
čiai gyvenančių ir savo re
zidencijomis besiginančių 
žmonių, bet eiliniai žmone- 
liai — daugiausia pensinin
kai, su viena kita išimtimi. 
Neprisidėjo nė gausūs klu
bai, fondai, veiksniai ar or-- 
ganizacijos, atskirai pami
nint Lietuvių Fondą* parė- 
musį 15,000 dol., Panevė
žiečių klubą, davusį savo 
vyskupijos tomui 2700 dol., 
Chicagos vilniečiai 4700 
dol., kun. J. Valiuškis iš Vo
kietijos 6000 dol. Visa au
kų rinkimo našta teko au
toriui ir leidyklai, priside
dant pasiaukojantiems tal
kininkams. Buvo ir neabe
jingų kunigų, kurie prisi
dėjo talka ir įteikė nemažą 
auką.

Autorius prisiminė talki
ninkus ir rėmėjus, jau iš
keliavusius amžinybėn ir jų 
atminimui visi susikaupę 
sukalbėjo maldą — amžiną 
atilsį.

Autorius gauna padėkos 
laiškų iš okupuotos Lietu
vos ir džiaugiasi atliktu 
milžinišku darbu, nes jie to 
negalėjo padaryti, dėl be
dieviškos komunistinės ad
ministracijos uždėtų varž
tų.

Baigiant savo žodį, auto
rius Br. Kviklys paprašė 
talkininkus ir rėmėjus, da
lyvaujančius šioje džiaugs
mo šventėje, atsiimti jiems 
skirtus padėkos lakštus. Po 
programos Br. Kviklys au
torizavo įsigijusių knygas, . tynių knygų išleidimas,

o rengėjai pavaišino užkan
džiais ir kava.

Užsklandai
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Rašytoją Bronių Kviklį sveikina Akademinio Skautų Sąjūdžio narės Kristina Likandeiytė 
(kairėje) ir Ramunė Gaižutytė. j. Tamulaičio nuotr.

gos sutiktuvėse? Aptariant 
Br. Kviklio gyvenimą, bu
vo pasitenkinta jo skautiš
ka veikla, o apie jo žurna
listinę ir rašytojo veiklą 
nebuvo nė užsiminta. Ma
nau, Br. Kviklys daug ver
tingesnis ir daugiau jįuo- 
pęlnų turi, kaip žurnalistas 
ir rašyto j asų o ne skautas. 
Juk ne vien už skautišką 
veiklą jam buvo suteiktas 
ir garbės nario vardas, o 
daugiau 
darbai.

šiuo 
Kviklys 
išryškintas ir įvertintas, o 
yra reikalingas tikros aka
demijos ir visų jo plačių 
darbų apžvalgos. Kas tuo 
turėtų pasirūpinti?

Bronius Kviklys, Lietu
vos Bažnyčios VI tomas. 
Kaišiadorių vyskupija. Ame- 

Ar ryšis mūsų kultūri- r.ikos lietuvių bibliotekos 
nės institucijos tinkames
nių ir platesniu šio enciklo
pedinio veikalo ir jo auto
riaus įvertinimu, ar jau už
teks to ką patyrėme kny-

trukęs visą dešimtį metų! 
Tai nėra tik skautiškas 
„geras darbelis”, bet pasi
aukojančio, sumanaus rašy
tojo - žurnalisto ilgametis 

( darbas ir kaip toks turėtų 
■\ būti vertinamas. Paskuti- 
Cnis serijinio veikalo pasiro

domas, sudaro gerą progą 
plačiau pažvelgti į Br. Kvik
lio atliktą darbą ir jį įver
tinti.

Gražu ir gal reikalinga 
ruošti iškilmingas ir bran
giai kainuojančias premijų 
įteikimo šventes (vadina
mas ne premijų įteikimo, 
bet premijų šventėmis), su
dominant lietuviškąją vi
suomenę mūsų kūrėjais ir 
atžymėtais asmenimis, bet 
dar svarbesnis didesnių 
darbų tinkamas įvertini
mas bei visuomenei prista
tymas.

Šia proga norėčiau kai ką 
pasakyti, papriekaištauti ar 
pasisieloti mūsų organizaci
jų ir veiksnių nepakankamu 
dėmesiu tokiems stambiems 
darbams. Esamomis sąlygo
mis surinkti duomenis, nuo
traukas ir jas persiųsti pro 
KGBistų viską matančias 
akis ir sulaikančias rankas, 
nėra paprastas reikalas. O 
visa tai padarė vienas žmo
gus, suradęs pasiaukojan
čių talkininkų, net rizikuo
jančių savo laisve. Tai Bro
niaus Kviklio dešimtmečio 
neatlaidaus darbo ir pasi
aukojimo vaisius. Už savo 
darbą jis negavo jokio at
lyginimo, neturėjo reikia
mo poilsio, nes ir kiti dar
bai darbeliai tuo pačiu me
tu buvo paruošti ir paro
dyti visuomenei. Prisimin
kime tiktai Lietuvos krikš
čionybės įvedimo 600 metų 
sukakties proga suruoštą 
spausdinių, medalių ir kito
kių rodinių parodą. Kiek 
sumanumo ir laiko reikėjo 
paaukoti ir net savo pini
gėlio pridėti. Ne dažnam 
ateina mintis pasvarstyti, 
kaip visa tai atsirado, iš 
kur atėjo eksponatai, senos 
retos knygos, nuotraukos, 
laiškai, ordinai. Br. Kvik
lys gyvena kukliame name- 

. Iyje Gage Parko apylinkė
je, arti Jaunimo centro. & 
namelio visi kambariai ir 
rūsys prikimšti lituanisti
ka, net nesumesti bile kaip, 
o sutvarkyti ir lengvai su
randami, ir paskolinami 
rimtiems darbams ir žmo
nėms. Tokių vieno žmogaus 
turimų archyvų, vargu ar 
yra daugiau.

Kam visa tai prisimenu, 
kai kas gali pasakyti. Va, 
išėjo nauja knyga, kurių 
pas mus das nestokoja, 
skautai suruošė jos sutik
tuves, padėkojo autoriui už 
„gerą darbelį”, tai ko gi dar 
reikia! čia man ir užkliuvo 
tas „geras darbelis”, kuriuo 
užbaigta enciklopedinis sep-

lėmė jo plunksnos

atveju, Bronius 
nebuvo reikiamai

leidinys. Spaudė M, Morkū
no spaustuvė Chicagoje, 
1987 m., 608 psl. kietais 
drobės viršeliais, kaina ne
pažymėta.

VIENINTELĖ PROFESIONALI 

LIETUVIŲ KELIONIŲ 

ĮSTAIGA KANADOJE 

SKELBIA ir

GARANTUOJA
Pigiausias kainas kelionėse Į 
LIETUVĄ 1988 metais 
5-kiom, 10-čiai bei 15-kai dienų patogiausiomis lėktuvų linijomis 
Išvykimo datos iš Toronto ir kitų Š. Amerikos miestų

Gegužės 6-20
Gegužės 19-birželio 3
Gegužės 25 - birželio 8/12
Birželio 9-24
Birželio 30-liepos 17

Liepos 6 - 20 
Liepos 20 - rugpjūčio 2 
Rugpjūčio 11-27 
Rugsėjo 2-16 
Spalio 7-21

Gruodžio 27 - sausio 10 1989 m.
Užsisakykite dabar - gausite papildomą nuolaidą. 

Smulkesnes žinias teikiame 
>tėl. (416) 769-2500 

t****************************************************************** 

Mūsų įstaigoje Jums patarnaus: AUDRONĖ, LIUSĖ, DALIA, 
INGĖ, JOANNE, PAULIUS.

Mes kalbame - lietuviškai, angliškai, prancūziškai, rusiškai, 
lenkiškai, vokiškai, itališkai, ispaniškai.

Mūsų įstaigoje įrengti kompiuteriai: PEGASUS/GEMINI bei TDS 
Mūsų įstaiga yra narys - IATA, T-comm, BBB, CLIA

Adresas: 2100 Bloor St. W. Toronto, Ont., Canada, M6S1M7 
Tel. (416) 769-2500 Telex 06-986766 TOR
KVIEČIAME NAUDOTIS MŪSŲ LIETUVIŠKO BIURO PASLAUGOMIS.

Mūsų registracijos numeriai: retail nr. 2559030, vvholesale nr. 2475066
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AUSTRALIJOS LIETUVIAI
Antanas Laukaitis

didinimą Vasario 16-sios 
gimnazijos mokinių skai
čiaus, nes tai vienintelė 
vieta kur yra išauklėjami ir

BENDRUOMENĖS 
ATSTOVŲ ’ 

SUVAŽIAVIMAS

Melbourne įvykusiame 
Australijos Lietuvių Ben
druomenės atstovų suvažia
vime buvo aptarta įvairūs 
vietiniai ir pasauliniai lie
tuviškieji reikalai. Kalbant 
apie politinę veiklą, buvo 
išreikštas p a g e įdavimas 
kad Australijos Bendruo
menė gautų ir būtų daug 
daugiau informuojama apie 
mūsų politinį darbą ir esa
mą padėtį. Būtų malonu, 
kad dažniau kas nors iš va
dovaujančių asmenų atsi
lankytų Australijoje ir gy
vu žodžiu perduotų paskuti
nes politines ir lietuvišką
sias naujienas. Labai mie
lai pernai metais buvo su
tikta, be Jaunimo Kongreso 
vadovų ir visi kiti mūsų 
lietuviškosios bendruome
nės iškilieji asmenys.

Dėl santykių PLB-nės su e 
VLIKu yra visų mūsų no
ras, kad santykiai būtų kuo 
geresniu būdu sureguliuoti, 
nes dirbant kartu, būtų ga
lima daug daugiau nuveik
ti. Buvo pasiūlymų įvesti 
užsienio spaudos skyrių 
Washingtone, kad jis palai
kytų artimus ryšius su val
džios asmenimis. Iškeltas 
klausimas, ar negalima bū-

tų suaktyvinti mūsų diplo
matinę veiklą. Iš duotų pa
sisakymų paaiškėjo, kad 
VLIKo veikla Australijoje 
yra labai silpnajr, jeigu ne
būtų Bendruomenės ir jos 
politinio darbo, tai Austra
lijos lietuviai visiškai būtų 
palikti nežinioje. Buvo pa
siūlymų, kad kol VLIKo 
ir Bendruomenės santykiai 
nesusitvarkys, tai sustab- 
dyti aukas Tautos ondui, 
nes^esantTnesantaika įne
ša labai blogą antspalvį į 
mūsų gyvenimą Australi
joje. Šie visi klausimai ir 
sumanymai buvo perduoti 
atstovams, vykstantiems į 
Kanadoje būsimą PLB Sei
mą. /Iš viso, su Jauninto at
stovu, iš Australijos vyks 
12 asmenų.

Kalbant apie santykius 
su Lietuva, buvo prieita 
prie bendros nuomonės, kad 
santykiai su giminėmis ir 
šeimos nariais yra raginti- 
ni ir artimai palaikomi.

Į klausimus apie buvusį 
Jaunimo Kongresą, plačiai 
atsakė Australijos J. S. pir
mininkas A. Vaitiekūnas ir 
iš gautų pajamų pelno 40% 
bus duota PLJ S-gai ir 
20% sekančio Kongreso 
rengėjams Pietų Amerikai. 
Busimieji Seimo atstovai 
buvo įpareigoti iškelti ir at
kreipti didesnį dėmesį į pa-

i mokomi lietuviškai kalbėti 
ir galvoti mūsų jaunuoliai.

Šis atstovų suvažiavimas 
buvo labai sėkmingas ir, 
reikia tikėtis, kad Krašto 
valdyba, susidedanti iš jau
nesnės kartos ir vadovau- 
jama^ energingos pirminin
kės Danos Baltutienės ir ton 
liau taip nuoširdžiai ir gra
žiai dirbs.

VYKSTA Į KANADĄ

Sydnėjaus tautinių šokių 
grupė "Sūkurys”, vadovau
jama M. Cox - Osinaitės, 
kruopščiai ruošiasi šiai iš
vykai. Turint priše akis ne
mažas išlaidas, visi šokėjai 
yra dabar labai aktyvūs. 
Jau buvo padaryta išvyka 
grybauti, o Australijoje 
grybų taip pat yra, tik rei
kia važiuoti į esamus ,už 
pora šimtų kilometrų, di
delius pušynus, kur auga 
lietuviškos rudmėsės. Ge
gužio pabaigoje šokėjai ren
gia koncertą Lietuvių Klu
be, birželio viduryje pasi
rodymas didžiuosiuose Syd
nėjaus Operos rūmuose, Jo
ninių vakaras ir kita, kas 
padės šokėjų išlaidų suma
žinimą, nes daugumas jų 
yra studentai ar mokslei
viai. Tačiau tikrai žavu, jog 
šioje didžiojoje Tautinių 
šokių šventėje Australijos 
šokėjai bus atstovaujami.

VII/ Tautinio šokio judesy, 
Tėvyne, mums gyva esi!

RUOŠKIMĖS VISI DALYVAUTI 
VIII LAISVOJO PASAULIO 
LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
ŠVENTĖJE, kuri įvyks š. m.

LIEPOS 2-3 d. d. KANADOJE, HAMILTON, ONT.
INFORMACINĖS ŽINIOS:
LIET. TAUTODAILĖS PARODA veiks nuo birželio 30 d. ligi 

liepos 11 d. Royal Botanical Gardens patalpose, 680 Plains 
Rd.W. Oficialus parodos atidarymas ir koncertas birželio 
30 d., 7.30 v.v., įėjimas nemokamas.

PENKTADIENIO JAUNIMO ŠOKIAI liepos 1 d. Mohawk kole
gijos salėje, Fennell W. ir W5-th gatvių kampas; pradžia 
8.00 v.v., įėjimas — $3.

ŠEŠTADIENIO SUSIPAŽINIMO VAKARAS įvyksta Convention 
Centre, 115 King St. W., Chedoke ir Wentworth salėse; 
pradžia 7:30 v.v., įėjimas visiems — po $10; bilietai bus 
pardavinėjami ir prie įėjimo.

SEKMADIENIO PAMALDOS katalikams tame pačiame Con
vention Centre 11 v. r.; liet, evangelikams — Latvian Luthe- 
ran Church, 18 Victoria Avė. S., 10 v.r.

ORGANIZUOTA EISENA po pamaldų į miesto Gore parką, prie 
Laisvės paminklo.

ŠOKIŲ ŠVENTĖ sekmadienį, 3.00 v.p.p., Copps koliziejuje, 
101 York Blvd.; bilietų kainos: $12, $15 ir $18, kuriuos bus 
galima įsigyti pas platintojus ir prie įėjimo. Bilietus pla
tina Čikagoje Vaznelių “Gifts International” krautuvė, 2501 
W. 71 St., tel. (312) 471-1424, Klivlando liet kooperatyve 
“Taupa” Vyt Staškus, tel. (216) 481-6677 ir Toronte Alf. 
Juozapavičius, tel. (416) 239-0995.

UŽBAIGTUVIŲ BALIUS 7.30 v.v. įvyksta vėl to paties Con
vention Centre abiejose salėse: Chedoke — suaugusiems, 
kaina $30, ir Wentworth salėje —jaunimui, kaina $20, sta
lai po 10 žmonių. Čia bilietus reikia įsigyti jau iš anksto 
pas B. Macį, 370 Goodram Dr., BurlingtorvOnt. L7L 2K1, 
tel. (416) 632-4558.

SUVENYRUS tvarko K. Deksnys, 1257 Royal Dr., Burlington, 
Ont. L7P 2G2, tel. (416) 332-6006.

NAKVYNIŲ INFORMACIJĄ teikia V. Verbickienė ir L. Kon- 
. tenienė, 348 Duncombe Crt., Burlington, Ont. L7L 4M4, 

tel. (416) 637-5090.
IŠ ANKSTO BILIETUS į visus renginius galima įsigyti, pri- 

siunčiant pinigus: “Talka” TŠŠ Bilietai, 830 Main St. E., 
Hamilton, Ont. L8M 1L6. Nupirkti bilietai čia lauks jūsų. 
Paštu bilietai niekam nebus siunčiami. Pažymėtos jų 
kainos yra kanadiškais doleriais. Čekius rašyti “Lithuanian 
Folk Dance Festival”. Dėl bilietų informacijas teikia J. 
Krištolaitis, tel. (416) 689-5733. Šventės Inf.

III-JI PASAULIO 
LIETUVIŲ SPORTO 

ŠVENTĖ

Nors dar buvusio Jauni
mo Kongreso atgarsiai ir 
šventiška dvasia iš Austra
lijos lietuvių širdžių neiš
garavo ir labai dažnai tiek 
spaudoje, tiek ir privačiuo
se pokalbiuose, prisimena
ma šis didingas įvykis, ta
čiau, ypatingai sporto dar
buotojai, busimųjų žaidy
nių Adelaidėje rengėjai su 
pirmininku Jurgiu Jonavi- 
čium, o taip pat ir paskiri 
mūsų klubai bei visi sporti
ninkai, laukia ateinančių 
Kalėdų švenčių. Be Adelai
dės, daugiausiai susirūpi
nimo turi Sydnėjus ir jo 
sporto klubas "Kovas”. Juk 
čia bus pirmųjų svečių su
tikimas ir jų priėmimas. O 
gi paprastai, jeigu gera ir 
yra pradžia, tai ir tolimes
nis darbas yra puikus. Kiek 
žinoma, į Australiją suva
žiuos net daugiau jaunimo 
kaip kad buvo atvykę į Jau
nimo Kongresą. Vien tik iš 
Amerikos, kaip praneša 
mūsų geras draugas ir ke
lionės vadovas V. Grybaus
kas, sportininkų jau užsire
gistravo virš 200. O kur gi 
dar visi geri mūsų svečiai 
ir bičiuliai. Didžiausia pro
blema čia bus jų apgyven
dinimas, nes tų pačių syd- 
nėjiškių nemažas skaičius, 
ypatingai šeimų, jau savai
tę laiko prieš Kalėdas, au
tomobiliais, pajūriuose pa
ilsėdami ir paatostogauda-

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

1988 M KELIONĖS 1 LIETUVĄ
21 DIENŲ KELIONĖS SU 15 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 — 16, Varšuvoje 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

15 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE
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 712 — liepos 12-26 — $2,399 
Kelionė 816 — rugpjūčio 16 - 30 — $2,399
Maskvoje 2 naktys, Vilniuje 7, Leningrade 2, Helsinky 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

13 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE
Kelionė 915 — rugsėjo 15-27 — $1,969 
Vilniuje 11 naktų

10 DIENŲ KELIONES SU 7 DIENOMIS LIETUVOJE
Kelionė 999 — rugsėjo 15 - 24 — $1,729
Vilniuje 8 naktys.

Baltic Tour patarnauja sudarant jūsų arti
miesiems dokumentus viešnagei pas jus.

Nuperkamos mašinos ir kitos dovanos užsie
nio valiutos pardotuvėse Vilniuje, Kaune ir Klai
pėdoje.

Taip pat pradedame naują paslaugą, statant 
paminklus jūsų įnirusiems giminaičiams Lietuvoj.

Dėl brošiūros ir daugiau informacijos kreiptis:

BALTIC TOURS 
SUITE 4 

77 OAK STREET 
NEWTON, MA 02164 

617 965 - 8080

mi, išvažiuoja į Adelaidę, 
kur bus ne tik mūsų Sporto 
žaidynės, bet ir Australijos 
Lietuvių Dienos. Ten tai 
tikrai bus didieji lietuviš- 
kiejį atlaidai, kokių tur būt 
net ir Lietuvoje nebūdavo 
per šv. Roką. Tačiau syd- 
nėjiškiai ruošiasi labai rim
tai ir, tikėkimės, visi sve
čiai gražiuoju Sydnėjumi ir 
jų lietuviais bus patenkinti.

Adelaidėje jau viskas yra 
pilnai parengta ir, manau, 
kad visa šventė bus gal ir 
geriau bei gražiau praves
ta negu anksčiau vykusios. 
Gaila tik, kad pakviesti 
Brazilijos, Anglijos, Argen
tinos, Vokietijos sportinin
kai nesiteikė net atsakyti į 
pakvietimą, nors spaudoje 
skaitome apie šiose valsty

bėse esamą lietuvišką spor
to veiklą. Vien tik Punsko 
gimnazija atsakė negalė
sianti dalyvauti, nes netu
ri materialinių pajamų ke
lionei padengti. O tikrai 
gaila, šventės metu bus pa
gerbti ii’ I-sios Tautinės 
Olimpiados, įvykusios 1938 
metais Kaune, dalyviai. Jau 
liko tik pusmetis, todėl pats 
laikas pradėti ir jums Ame
rikoje bei Kanadoje pakuo
tis ir ruoštis šiame kengū
rų krašte pabūti kartu su 
jo lietuviais ir sportinin
kais, pamatąnt kiek daug 
reikšmės sportas turi mūsų 
lietuviškame gyvenime, nes 
jau trečiosios kartos lietu
viai sportininkai gina lietu
viškąsias spalvas visame 
Vakarų pasaulyje.
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Tautinis šokis Jaunimo Centro
scenoje Antanas Juodvalkis

Didiesiems LB
niams remti Jungtinis fi
nansų komitetas š. m. ge
gužės 15 d. Jaunimo cent
re, Chicagoje, suruošė po- 
kylį-vakarienę, kurioje pro
gramą atliko tautinių šokių 
grupės, dalyvaujančios VIII 
laisvojo pasaulio lietuvių 
tautinių šokių šventėje, 
įvyksiančioje 1988 m. lie
pos 2-3 d. d. Hamiltone, Ka
nadoje.

Pokylį sveikinimo žodžiu 
pradėjo komiteto koordina
torė Birutė Jasaitienė ir pa
kvietė vieną iš finansų ko
miteto pirmininkų dr. Pet
rą Kisielių supažindinti su 
šio pokylio tikslais ir pa
gerbti Chicagoje bei jos 
apylinkėje veikiančių lietu
vių tautinių šokių vadoves- 
vus. Dr. P. Kisielius J. f. 
komitete atstovauja JAV 
LB krašto valdybai ir rūpi
nasi kad Amerikai skirtoji 
100,000 dol. kvota, būtų pa
siekta ir sutartoji jos da
lis — 40% atitektų 
tei ruošti komitetui.

Aukos renkamos 
gyvenančių lietuvių
šiais būdais: laiškais, per 
apylinkių valdybas, dovanų 
paskirstymą ir šį pokylį. 
Iki didžiųjų renginių laiko 
liko mažai, tai prašoma at
siliepti tuos lietuvius, kurie 
dar iki šiol savo aukos ne
atsiuntė. Užjūrio kraštų 
seimo atstovai, kultūrinin
kai ir jaunieji šokėjai lau
kia mūsų paramos. Prašė 
padėti juos atvežti ir įjung
ti į visų lietuvių šventę. 
Aukojasi šventės dalyviai, 
aukojasi rengėjai, aukojasi 
mokytojai, apylinkių valdy
bos, todėl padėkime jiems 
ir paremkime jų pastangas 
savo auka.

Po vakarienės, Edvardui 
Tuskeniui p r a nešinėjant, 
Grandies, Lėtūno, Spindu
lio ir Gijos tautinių šokių 
grupės atliko programą, šo
ko veteranai, studentai ir 
jauniai. Veteranų judesiai 
buvo lėti, orūs, o studentų 
ir jaunių — vikrūs ir greiti.

Pasiruošimas yra geras

šven-

JAV 
tarpe

Pagerbiant tautinių šokių grupių vadoves. Iš kairės: pokylio vadovė P. Jokubaitienė, 
Gijos - L. Ringienė, Spindulio - R Poskočimienė, Lėtūno - N. Pupienė, Grandies - I. 
Smieliauskienė ir pokylio vadovė - A Vaitienė. J. Tamulaičio nuotr.

rengi-’ ir į akis krintančių klaidų 
nesimatė, bet šlifo dar rei
kia, ypač jauniams. Pasku
tinės repeticijos, reikia ma
nyti, sulydys į vieną darnų 
šokių sūkurį.

Po programos, dr. Anta
nas Razma, vienas iš J. f. 
komiteto pirmininkų kul
tūros kongresui finansuoti, 
padėkojo susirinkusiems ir 
paskelbė stambiausius au
kotojus, iš kurių išskirtini 
J. ir G. Liautaud, paaukoję 
2000 dol., dr. J. ir A. Ka
zickai — 1000 dol. ir prie 
jų jungiasi šio pokylio šei
mininkė O. Norvilienė, pa
aukojusį savo sunkų darbą 
ir patarnavimą. Kiti aukojo 
mažesnėmis sumomis 600- 
500 dol., tapdami renginių 
mecenatais. Beje, visi me
cenatai, paaukoję ne ma
žiau 500 dol., gauna į visus 
renginius po du įėjimo bi
lietus nemokamai, įskaitant 
ir užbaigimo banketą. Ap
simoka tapti mecenatu, pa
remiant lietuvybės išlaiky
mo pastangas ir be rūpesčių 
dalyvauti visuose rengi
niuose. Kaip teko patirti, į 
užbaigtuvių banketą visos 

vietos užimtos, tik dar yra 
rezervuotų vietų mecena
tams. Tad nedelsdami, sto
kime į mecenatų eiles ir da
lyvaukime didžiųjų rengi
nių užbaigtuvių džiaugsme.

Pabaigoje, Stasiui Joku- 
bauskui, vienam iš J. f. ko
miteto pirmininkų vadovau
jant, buvo pravestas dova
nų paskirstymas. Dovanų 
paskirstymą įvykdė komi
teto narės — Prudencija 
Jokubauskienė ir Aldona 
Vaitienė. Buvo ištraukti lai
mingieji bilietai: penki lai
mėję po 100 dol., vienas — 
500 dol. ir vienas 1000 dol. 
Laimingiesiems bus praneš
ta laiškais.

Pokylio metu buvo gauta 
stambesnių ir mažesnių au
kų. Iki tol surinkta apie 
60% reikalingos sumas, dar 
trūksta 40% , o laiko liko 
nedaug. Visus prašome ne- 
delsian savo auką siųsti
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Sol. Gintarė Jautakaitė ir orkestrantai, gegužės 22 d. Margučio surengtame koncerte, Jaunimo 
Centro scenoje. Iš kairės: Darius Polikaitis - vadovas, sol. Gintarė Jautakaitė, garso inž. Rimas 
Buntias, Povilas Strolia, Audrius Polikaitis, Zigmas Mikužis ir Tomas Strolia. L. Meilaus nuotr.

Jungtiniam finansų komi
tetui.

Pokylio metu į salę atvy
ko ir krepšinio pažiba Ar
vydas Sabonis, lydimas jo 
gydytojo dr. Vitkaus ir 
ŠALFAS pirmininko Valdo 
Adamkaus. A. Sabonį turin
tį 7 pėdas ir 4 inč. ūgio, 
svečiai labai šiltai sutiko 
ir išklausė trumpą jo žodį. 
Iš vakaro, tame pačiame 
Jaunimo centre, buvo il
gesnis su A. Saboniu pa
bendravimas, o pirmadienį 
Margutis per radiją perdavė 
su juo pasikalbėjimą. Visa 
kalba sukosi apie jo svei
katos stovį, gydymą ir sva
jonę grįžti į Žalgirio krep
šininkų eiles, dalyvauti var
žybose.

Pokylis buvo ruošiamas 
supažindinti čikagiškę lie
tuvių visuomenę su veikian
čiomis tautinių šokių gru
pėmis, pagerbti jų vadovus 
ir mokytojus bei papildyti 
komiteto iždą, kad nereikė
tų pašto ir kitas išlaidas 
dengti iš gaunamų aukų. 
Ta prasme renginys yra pil
nai pavykęs, nes dėl esančių 
komitete moterų įdėto dar
bo ir pastangų, dalyvavo 
trys šimtinės svečių. Be to,

Nežiūrint rengiamų Kul
tūros kongresų, vistiek yra 
jaučiamas kultūrinis nuo
smukis. Nebėra tų meninių 
pajėgų, kurios buvo prieš 
trisdešimtį arba dvidešimtį 
metų, nebėra net ir žiūrovų. 
Įvairių organizacijų rengi
nių vadovai gerai žino, kaip 
sunku ką nors surengti. 
Ypač Chicagoje darosi sun
ku, kadangi kas buvo kvies
tino, matytino ar girdėtino, 
jau Chicagos scenose buvo.

Čia išimtį sudaro „Mar
gutis” ir Petras Petrutis. 
Jis kažkaip vis sugeba nau
jus vardus atrasti ir net 
sales užpildyti. Ir dabar su-

šeimininkės O. Norvilienės 
paaukotas vakarienės ga
minimo darbas ir patarna
vimas, žymiai prisidės prie 
banketo pelno.

Tuo ir galima būtų baigti 
šio renginio saprotavimus, 
bet negalima nepaminėti 
komiteto narių triūso ir ne
matomų talkininkų.

Jungtinio finansų komi
teto vardu pokylį suorgani
zavo ir daugiausia darbo 
įdėjo: koordinatorė Birutė 
Jasaitienė, Prudencija Jo- 
kubauskienė, Aldona Vaitie- 
nė, Matilda Marcinkienė, 
Alina Vadeišienė, Ramojus 
Vaitys ir Frank Zapolis 
(programos k o o r d inato- 
rius). Suprantama, prie to 
prisidėjo ir tautinės šokių 
grupių pirmininkai: Lidija 
Ringienė, Frank Zapolis, 
Rasa šoliūnaitė-Poskočimie- 
nė, Nijolė Pupienė ir Irena 
Smieliauskienė.

Ačiū komitetui už jų sėk
mingas pastangas ir įdėtą 
darbą, ačiū atsilankiusiems 
svečiams ir visiems aukoto
jams. Tik sujungtomis pa
stangomis atsiekiami užsi
brėžti tikslai!

Juozas Žygas

rado visiškai naują talentą. 
Gegužės 22 d. Jaunimo 
Centre jis surengė Gintarės 
Jautakaitės koncertą. Kur 
jis ją surado? Ok. Lietuvo
je ji buvo žinoma, bet ne 
čia! O ji yra ne tik labai 
jauna, graži, bet ir plačių 
gabumų menininkė. Beveik 
visų dainų žodžiai (išskyrus 
dvi) yrą, jos ir muzika jos. 
Ji ne tik dainuoja, šoka, 
bet ir fortepijoną virtuo
ziškai valdo.

Prisirinko artipilnė salė, 
kas jau irgi ne dažnai tepa
sitaiko. Tik tiek reikia pa
sakyti, kad ir šįkart jaunų 
veidų mažai tebuvo. Jau
nesnioji karta dažnai pasa
ko: ”mums jūsų programos 
nepatinka”, o dabar, kai bu
vo programa jiems skirta, 
jų vistiek beveik nebuvo, 
žinoma, jie' ir šių eilučių 
neskaitys.

Pirmoje dalyje visos dai
nos buvo lietuviškai, per
sunktos patriotiniais moty
vais. Viena iš jų „Dobilo 
širdy” ok. Lietuvoje buvo 
labai populiari prieš penke
tą metų, ši daina yra įra
šyta į kasetes, taip pat iš
versta į kitas kalbas. Sako, 
ji buvo labai populiari ir 
Latvijoje.

Antroje dalyje daugelis 
dainų buvo angliškai. Gin
tarė vedybų keliu apsigyve
no Amerikoje, tad nenuo
stabu, kad nori įsijungti į 
šio krašto muzikinį gyveni
mą. Kai kurias dainas ji 
pati sau palydėjo fortepijo
nu. Susirinkusiųjų ji buvo 
šiltai priimta. Daugelis dai
nų buvo palydėtos ilgais 
plojimais. Baigiant koncer
tą susirinkusieji išreikala
vo porą ”bisų”. Po antrojo 
”biso” jai ir orkestrantams 
išėjus iš scenos, daugelis 
pradėjo skubėti į kavinę.

(Nukelta į 12 psl.) .
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Lietuviškas 'rock'...
(Atkelta iš 11 psl.)

Tie skubėtojai pačios gra
žiausios dainos ir negirdė
jo. Ji dar kartą išėjo į sce
ną ir be jokios palydos pa
dainavo seną liaudies dai
ną. Koncerto metu prie 
elektroninės muzikos buvo 
sunku išgirsti jos balso vi
sus niuansus. Dabar, kai ji 
dainavo be jokios muziki
nės palydos, buvo galima 
išgirsti kokį galingą ir šva
rų balsą turi (koloratūrinis 
sopranas). Jos balsas ne tik 
gražus, bet išlavintas ir 
preciziškai valdomas. Buvo 
malonu pasiklausyti tos se
nos liaudies dainos, kurią 
ji savitai interpretavo. Tu
riu prisipažinti nesu liau
dies dainų mėgėjas, tačiau 
šią dainą su malonumu iš
klausiau. Muzikinę palydą 
sudarė: Darius Polikaitis — 
pianinas, Audrius Polikai
tis — sintezatoriui, Zigmas 
Mikužis — mušamieji, To
mas Strolia — bosinė gita
ra, Povilas Strolia — akus
tinė gitara.

Mano nuomone ir spren
džiant pagal plojimus ir 
girdimus ”bravo”, reikia 
laikyti koncertą vispusiškai 
pavykusiu. Nors ir buvo 
”rock” koncertas, bet ne
buvo laukinių šūkaliojimų 
(”hard rock”) arba instru
mentų daužymo. Visuome
nė turėjo žinoti, kad bus 
”rock” koncertas. Visai ki
tas reikalas yra, kai išrek
lamuotuose iškilmingu o s e 
banketuose, grojant tango 
yra trankoma tuščia stati
nė.

O nuomonių tai buvo įvai
rių. Teko girdėti, kad vieš
nia iš Lietuvos (jauna pro
fesionalė) sakė, jog tai ge
riausias jos girdėtas kon
certas. Taip pat buvo nu
girsta, kad buvo tokių, ku
rie atėjo pasiklausyti da
bartinėje Lietuvoje dainuo
jamų maironiškų dainų. 
Tokie tai, žinoma, buvo nu
sivylę O vistik turėtų žino
ti, kad ir okupuotoje Lietu
voje laikrodžiai dar nėra su
stoję.

Skaitykit ir platinkit 
D I R V 4

• Tėv. M. Urbaitis, SDB, 
reziduojąs Brazilijoje, vyk
damas į Romą buvo susto
jęs Clevelande ir aplankęs 
Dirvą pasidalino mintimis 
apie lietuvius dvasiškius 
dirbančius Amazonėje su 
indėnais.

Kun. dr. Aleksandras 
Bendoraitis yra dviejų ligo
ninių steigėjas ir vedėjas, 
dirbąs jau 30 metų su in
dėnais.

Jam talkininkauja seselė 
Marija Ksavera šakėnaitė, 
clevelandietės Bronės Ežers- 
kienės sesuo.

Kun. prof. Kazimieras 
Bėkšta, salezietis, su Bra
zilijos valdžios pagalba ty
rinėja indėnų kalbą ir lei
džia įvairius leidinius.

Dr. Vitas Kiaušas, atvy
kęs iš Australijos, prakti
kuoja Amazonėje.

Tai keturi mūsų tautie
čiai, kurie jau ilgus metus 
dirba su Brazilijos ir Boli
vijos indėnais.

UŽDARYTA MENO 
PARODA

DEVENIU KULTŪROS FONDO LEIDINIAI:
1. B. Bušackis — Radvila Juodasis ........... $ 4.00
2. J Kregždė — Lietuvos Reformatų

Raštija ..........................................-.... ..... $ 4.00
3. V. Karosas — Lietuvos Ryšis su Amerika $ 4.00
4. J. Statkutė de Rosales — Baltų Kalbos

Bruožai Iberų Pusiasalyje ....................... $15.00
5. M. Karuša — Gyvenimo Sūkuriuose....... $15.00
6. J. Dagys — Sculptures (meno albumas) $30.00
7. J. Andrius — Lietuvos žemėlapis........... $ 6.65

Leidinus galima užsisakyti: DKF, P. O. Box 
10782, St. Petersburg, Fl. 33733.

Užsakant knygas prašoma pridėti $1.30 pa
dengti pašto išlaidas.

JEI JUMS REIKIA UŽDENGTI STOGĄ. 
PATAISYTI AR PAŠALINTI VARVĖJIMĄ, 

KREIPKITĖS Į

LATVIAN ROOFING
Cleveland telef. (216) 521-2182 

DARBAS ATLIEKAMAS GREITAI IR SĄŽININGAI.
Dengiame stogus apartamentams, Hot roofs. Tvar
kome kaminus ir vandens nutekėjimo vamzdžius, 
dedame po stogu kablius kontroliavimui ledo užsi

kimšimo. Taip pat atliekam dailidės darbus.

M ARTINS ir GUNARS KAULINS Lakewood, Oh.

A. A.

KAZIMIERAI SNIEČKUVIENEI 
mirus, jos vyrą JUOZĄ, buvusius čiurlionie- 
čius sūnų GINTAUTĄ, dukrą RAMUTĘ, 
čiurlionietį ir ilgametį valdybos narį sūnų 
VYTAUTĄ, jo dukras buvusias čiurlionie- 
tes-kanklininkes RAMONĄ ir LILĘ, jų šei
mas ir artimuosius liūdesio valandoje giliai 
užjaučiame ir kartu liūdime.

IZTM Čiurlionio Ansamblis

Elenos Vasyliūnienės pa
veikslų paroda Cambridge 
Public Library patalpose 
uždaryta gegužės 28 d. Jos 
atidarymo metu gegužės 16 
d. bibliotekos direktorius 
Paul Sakey pabrėžė bibliote
kos glaudžius ryšius su 
Elena Vasyliūniene ir jos 
dailės darbų gilumą. Į pa-, 
rodos atidarymą atsilankė 
gana daug lietuvių ir ame
rikiečių. Taip pat vėliau ji 
buvo gausiai lankoma. Iš 
lietuvių paminėtini inž. Juo
zas Rasys, sol. Stasys Lie
pas, dr. Vytenis Vasyliū- 
nas, Irena Mickūnienė, Mil
da Norkūnienė ir kiti. Pa
rodoje buvo išstatyta 16 pa
veikslų, tapytų aliejumi.

FOOT PRESS OPERATORS
FOURSLIDE SĖT UP PERSON

FULL OR PART TIME. EXPERIENCED PREFERRED, BŪT WIL- 
L1NG TO TRAIN THE RIGHT PERSON. FULLY PAID 1NSURANCE. 
STEADY WORK, AND PENS1ON PLAN.

APPLY IN . PERSON AT

GEMCO MANUFACTURING CO.
AIRCRAFT ROAD

SOUTHINGTON, CT. 06489
(15-24)

A. A.

LEONUI DAUTARTUI 

mirus, jo žmoną ALGIMĄ bei visus arti

muosius nuoširdžiai užjaučiame ir drauge 

liūdime.

Antanina ir Pranas 
Petraičiai

WANTED JOURNEYMEN 
or 1ST CLASS SKILLED 

AUTOMATIC SCREW MACHINE 
SĖT UP & OPERATORS

MACHINERY PRODUCTS COMPANY
Seek’g exp’d Screw Machine Setup 
Person/Opera to rs for mid-size job 
shop in Lancaster, Pa, Mušt have 
hands on experience on Admes or 
Wickmans. lmmediate need for Wick- 
man Operator. Excellent benefits and* 
salary with overtime available. Call 
J1M W1LSON at 717-299-3757.

(19-25)

FACTORY HELP
Meat Processing Co. is looking for 
Factory Personnel. Experience not 
necessary, with train for future ad- 
vancement. Union shop, full benefits. 
40 hr. work week, day shift, con- 
venient to public transportatjon. 
Contact: Mr. Milton (215) 425-9403.

(20-22)

PHARMACIST
FULL TIME-3Day Work Week

• $1000 SIGN-ON BONUS
• CONTINUED EDUC ATION
• FULL TIME BENEFITS
• COMPETITIVE SALARY 
Position reųuires a N. J. license. 
Hospital background with Unit 
Dose, and IV additive preferred. 
New graduates will also be consid- 
ered.
Apply in person or call: Employee 
Relations Department, Point Pleas- 
ant Hospital at: (201) 892-1100, Ext. 
2360.

The Medical Center 
of Ocean County 

POINT PLEASANT & BRICK HOSPITALS 
2121 EDGEWATER PLACE
POINT PLEASANT, N. J.

Equal Opportunity Employer m/f

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

"4-"
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2533 West 71 St., Chicago, Iii. 

1410 So. 50th Avė., Cicero, III.

Tel.: 476-2345

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

/

WANTED 1ST CLASS 
MACHINISTS 

Manufacturing firm, located in Ok- 
lahoma, engaged in precision ma- 
chining services has immediate open- 
ing for machinist and tool makers. 
Mušt be experienced on boring mills, 
milling machines, jig bores and tool 
and dies work. Excellent wages and 
benefits.

Apply call or write to:
SALJ INDUSTRIES 
Highway 277 North 

P. O. Box 127 
Cyril, OK 73029 

405-464-3511
(22-26)

INJECTION MOLDING 
MACHINE OPERATORS 

Hysol composites, a leader in the 
area of advanced materials, requires 
injection molding machine operators. 
Previous experienced preferred for 
this fui time position with benefits.

Contact
R. P. SCOULAR PRODUCTION MGR 

HYSOL COMPOSITES 
17960 Englewood Drive

Middleburg Heights, Ohio 44130
(21-25)

AUTO TECHNICIANS
We have just added 10 new bays at our Oldsmobile, 
VW, Volvo Service Center and now have immediate 
openings for General Auto Mechanics, Wheel Align- 
ment Mechanics, Engine Diagnostician; Tune-Up 
Specialist, and Pa. Inspection Mechanics. These are 
permanent full time positions. We offer an excellent 
pay plan and company benefits package with the op
portunity to advance with one of the most respected 
dealerships in the area. Vacation time at your 
present job can be considered as part of your 
new employment package. For a confidentiai in- 
terview, please fell free to call Bruce Jablon at:

(215)949-2500 
between 7am-6pm, 

Mon. to Fri. 
PITCAIRN 

OLOS, HONDA, VW, VOLVO
IIS Rte. 1

Laktame Pa. -



1988 nu birželio 9 d. DIRVA Nr. 22 — 13

Naujoji gydytoja Vida Kašubaitė, su sesute Dalia ir tėvais 
Nijole ir dr. Romualdu Kašubais, gavusi diplomą.

V. Bacevičiaus nuotr.

LIETUVIŲ 
KULTŪRINIAM 

DARŽELIUI GEROS 
PERSPEKTYVOS

Kultūrinių darželių fede
racijos specialiam posėdyje 
Craig Miller, Chief Legal 
Officer for the Trust of 
Public Lands, padarė gana 
svarbų pranešimą liečiantį 
Rockefeller Parką ir tiesio
giai kultūrinius darželius. 
Jis oficialiai pranešė apie 
Holden Park Trust 3.25 mi
lijonai dol. su metinėm 
3000,000 dol. pajamom kul
tūrinių darželių pagerinimų 
projektams vykdyti.

Pirminiai darbai daugu
moje bus sutvarkyti van
dentiekių linijas, fontanus, 
apšvietimą, takus, laiptus, 
tvoras, suolus, piknikų aikš
teles ir kt. Apsaugai prieš 
vandalizmą su miesto poli
cija yra patvarkyta, kad 
raitoji policija dažniau pa
truliuos tame rajone, t. y. 
parke.

Paminkliniais biustais, 
kaip Dr. J. Basanavičiaus, 
Dr. V. Kudirkos ir Prel. J. 
Mačiulio-Maironio mes lie
tuviai turėsime pasirūpinti 
padarant tų biustų fiber- 
glass kopijas kaip pakaitalą 
originalam, o originalams

turėsime surasti saugesnę 
vietą. Iš Holden fondo gau
sim matching funds pusę 
kainos už kopijas. Vieno' 
biusto kopija kainuos maž
daug 3,000 dol. Kult. darž. 
komitetui teks sukelti 4,500 
— 5,000 dol. Tuo reikalu jau 
kreiptasi į Clevelando lie
tuvių organizacijas paremti 
pastangas šiam taip svar
biam reikalui. Dabar prašo
ma visų tautiečių paramos. 
Clevelando lietuvių kultūri
nis darželis yra lietuvių 
tautos meno ir kultūros 
įamžinimas šiame krašte.

Informacijai kreiptis į 
Vincą Apanių telef. (216) 
729-0843 ir Juliją Taorienę 
(216) 531-9491.

• Kultūrinių darželių fe
deracijos pirmininkas Zig- 
mundam Brinsky, 45-rius 
metus buvęs federacijos 
pirmininku, nekandidatavo 
sekančiai kadencijai. Nau
juoju Kult, darželių fed. 
pirmininku išrinktas Cleve
lando miesto istorikas Clay 
Herrick, kuris norįs atnau
jinti darželius ir grąžinti 
jiems senąją garbę ir gar
są.

Šių metų Kultūrinių dar
želių šventė bus rugpiūčio 
6-7 d.

• Parduodami gražūs liet, 
tautiniai rūbai (nesiūti), 
Tel. 486-8956.

/uperior/avinas
ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 
SANTAUPŲ INDĖLIUS

PASKOLOS TEIKIAMOS:
■ namams pirkti,

■ rezidenciniams ir komerciniams 
pastatams statyti,

■ namų remontams,
■ kvalifikuotų studentų mokslui

/uperior Aving/
Pagrindinis skyrius

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

DARBO VALANDOS: Pirmadieniais uždaryta. pįric
Kitomis dienomis nuo 9:00 iki 4:00. 1—-.... -;

Penktadieniais 9:00 iki 6:00. Šeštadieniais 9:00 iki 2:30.

tĮIIIIIIIIIIIHintlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIHIlllIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlHlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliy

Iii ‘Taupa
Litfiuaman Credit Union 

Lietuvių Lįedito kooperatyvas 

767 Lašt 18Stfi Street •

Cleveland, Of-io 44119

(216) 481-6677

Įsikūręs Nuosavuose Namuose

Taupykite ir Skolinkitės vieninteliame lietuvių kredito 
kooperatyve Ohio valstijoje.

Darbo Valandos:r'

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

Visi Bankiniai Patarnavimai

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

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

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

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

Mūsų Tikslas: Ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas.

SLA 14 kuopos Clevelande narių tarpe yra dvi - Paul 
Šukio ir George Machies - gausingos Šeimos, kurių vai
kai ir vaikaičiai priklauso Susivienijimui.

V. Bacevičiaus nuotr.

♦ Rūta Gaidžiūnaitė- 
Gamber, kaip Realtor nuo 
1987 metų pilną laiką dir
ba CENTURY 21, Launders 
and Ass’n, Ine., Mentor, 
Ohio. Ji rūpestingai patar
nauja norintiems savo na
mus ar kitokias nuosavy
bes parduoti ar keltis į ki
tas geresnes vietas ir ten 
pirktis.

Skambinti įstaigos tele
fonais: 255-1111 arba 951- 
8101 dienos metu, o vaka
rais į namus 585-7280.

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

• 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.

PARDUODAMAS
Senas 6 kambarių namas 

ant didelio sklypo 19108 
Kilder Avė., prie East 185 
St. Reikalingas taisymo. 
$35,000. Tel. 531-4205.

NATIONVVIDE 
INSURANCE 
NaOonwide IS on your SKle

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.

teisinis patarėjas

M A TAS Reaitors
505 EAST 185 ST., EUCLID, OHIO 44119 

(216) 486-2530

RITA MATAS
— Broker — G.R.I. — C.R.A.

Adv. VYTAS MATAS

FOR RENT

Lake Shore & East 185 
area. Modern, large 2 bed- 
room appartement. Carpet- 
ed. Appliances. Air cond. 
Garage available. No child- 
ren, no pets. Lease $325.00. 
Phone: 338-3205. (22-29)
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Robert Page Singer ansamblis scenoje.

PUIKUS KONCERTAS

Robert Page Singers an 
samblio ruoštas koncertas 
Clevelande praėjo dideliu 
pasisekimu.

Plain Dealerio muzikos 
ir šokio kritikė Wilma Sa- 
lisbury gegužės 25, vertin
dama Robert Page Singers 
ansamblio tarptautinį liau
dies dainų festivalį, rašo: 
”Balsai skambėjo maloniai 
bet kuria kalba. Ansamblis 
gražiai dainavo tradicines 
slovėnų, lietuvių ir ameri
kiečių dainas, jas ryškin
dami plačiu vibrato, legato 
frazėmis ir grandiozine di
namika. Trisdešimties bal
sų choras dainavo pajau- 
trindamas sentimentus apie 
tėvynės ilgesį, ir laimingus 
senų laikų prisiminimus”.

Toliau kritikė rašo,' kad 
lietuviškų dainų grupė bu
vo įvairesnė savo choriniais 
aranžamentais ir kritikei 
ypatingai patiko baigminė 
patriotinė daina Lietuva 
brangi.

Apskritai, Tėvynės Gar
sų radijas ir Lietuvių klu
bas, kurie šį koncertą stip
riai rėmė, dėkingi lietu
viams, kurie atvyko į kon
certą. Tai buvo labai reikš
minga. Penkių šimtų vietų 
salė Becko centre — buvo 
beveik pilnutėlė. Labai 
daug buvo slovėnų, bet ir 
lietuviai gerai pasirodė. 
Kai slovėnai atsistoję stip
riai plojo už dainą — Tėvy
nės ženklas, ir lietuviai at
sistojo. Bet kai lietuvių da
lis buvo baigta daina Lie
tuva brangi — ir kai mes 
susijaudinę sustojome ir 
plojome, visi slovėnai ir ki
ti koncerto svečiai taip pat 
atsistojo ir plojo drauge su 
mumis. Tai tikrai buvo mie
las vakaras. Iš savo koloni
jos kartais reikia truputį 
pavažiuoti ir pamatyti kas 
darosi kitur. Niekur kitur 
Amerikoje profesionalas di
rigentas ir profesionalų ko
lektyvas tokių koncertų 
tautybių muzikos nerengia. 
Todėl turime didžiuotis ir 
remti tokį įvykį — Cleve
lande, 
j e-

vienintelį Ameriko-
(jst)

Strawberies, Twin
Acres, 2299 HainesCreek

Rd., Madison. Phone: 428- 
4273. (22-23)

LIETUVIUI klubas
IR

LIETUVIU, BENDRUOMENE
RENGIA

HAMILTON
1988

IŠVYKĄ Į
ŠOKIŲ ŠVENTĘ

Renkamės Gintaro valgykloje sekmadienį, lie
pos 3, 7 vai. ryto. Autobusas išvažiuoja 8 vai. ry
to. Į Hamiltoną atvyksime 1 vai. p. p., papietau
sime ir, truputį atsikvėpę, važiuosime į kolizėju- 
mą. šokius matysime iš balkono pirmųjų eilių. Grį
šime į Clevelandą apie 11 vai. vak.

IŠVYKOS KAINA CLEVELANDAS-HAMIL-
V. Bacevičiaus nuotr.

Dr. Viktoras Stankus LB Clevelando metiniame susirinkime 
daro pranešimą. Šalia sėdi A. Miškinienė.

V. Bacevičiaus nuotr.

• Vladas Blinstrubas
ALT S-gos seime š. m. ge
gužės 21-22 d. Daytona 
Beach, Fla. buvo išrinktas 
ALT S-gos Tarybos nariu. 
Be to, Vilties draugijos su
sirinkime VI. Blinstrubas 
buvo išrinktas į Vilties 
draugijos valdybą.

• Česlovą Valdukaitienė 
birželio 3 d. mirė sulaukusi 
73 metų.

Velionė paliko giliame 
liūdesyje dukteris Margari
tą, Ireną Kijauskienę su 
šeima ir Betty Schaffner 
su šeima. Jos vienintelis sū
nus Edmundas, gyvenęs 
Michigano valstijoje, mirė 
1982 metais.

CLEVELANDO
PARENGIMAI

LIEPOS 10 D. Žalgirio
šaulių kuopos gegužinė prie 
ežero.

• LIEPOS 24 D. Pensininkų 
Klubo gegužinė.

• LIEPOS 31 D. Ramovėnų 
gegužinė ežero pakrantėje.

• RUGSĖJO 11 D. Ohio Tau
tos Fondo atstovybės popietė 
Lietuvių Namuose.

• SPALIO 8-9 D. Tradici
nės Lietuvių Dienos. Visos or
ganizacijos prašomos tuo lai
ku nerengti jokių parengimų. 
LB Clevelando apyL valdyba.

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

TONAS IR ATGAL, ĮSKAITANT IR BILIETĄ, 
$40.00. Užsiregistruojant jau reikia sumokėti 
pilną kainą. Autobuse dar yra vietų.

Prašom skubiai registruotis Lietuvių klube 
tel. 531-2131. Sekmadieniais galima registruotis 
šv. Jurgio paripijoje pas Zenoną Obelenį ir Dievo 
Motinos parapijoje pas Gintautą Gašką. Organi
zuoja — LB Clevelando apylinkės valdyba ir Lie-

JAKUBS AND SON
Laidojimo (staiga 

Delta E., William J. Sr., 
William J. Jakubs Jr. ir 

Barbara Jakubs Schmidt
Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotojai

936 East 185th Street, Develand. Ohio 44119 
Tel. (216) 531-7770

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

liams pastatyti.

• LAPKRIČIO 5 D. Lietuvių 
Namų metinis balius.

• LAPKRIČIO 19 D. L.K. 
V.S. Ramovė — kariuomenės 
minėjimas.

GOVERNMENT JOBS 
$17,840 to $69,485. Imme- 
diate Hiring! Call JOB 
CENTER 1-518-459-3611, 
Ext. G 581014 for Federal 
List 24 Hrs. (22-25)
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MIRĖ VLADĖ BUTKIENĖ

Po sunkios ligos gegužės 
19 dieną mirė Vladė But
kienė - čekonytė - Čeka
nauskaitė. Velionė buvo 71 
metų amžiaus. Studijavo 
Vytauto Didžiojo ir Vil
niaus universitetuose. 1943 
m. Vilniaus universitete ga
vo lituanistės diplomą. Nuo

BAISIOJO BIREžELIO 
MINĖJIMAS 

CLEVELANDE

Minėjimas - ekumeninės 
pamaldos už nuo sovietų 
žuvusius bei pavergtuosius 
pabaltiečius įvyks sekma
dienį, birželio 12 d., 1:30 
vai. p. p. Old Stone Church, 
Public Sąuare aikštėje — 
miesto centre.

Pamaldas atlaikys prel. 
A. Goldikovskis, kun. J. Ba
cevičius, latvių kleb. L. 
Grendze ir estų kun. H. 
Rūdmik iš Floridos.

Pamaldų metu giedos so
listė Aldona Stempužienė.

Clevelando lietuviai yra 
prašomi gausingai dalyvau 
ti ir tinkamai paminėti 
šiuos tragiškus birželio įvy
kius.

Rengia Clevelando Pabal
tiečių Komitetas (ALT 
Skyrius, Latvių Sąjunga ir 
Estų Taryba).

A« A*

VLADEI BUTKIENEI 

mirus, vyrui dr. ANTANUI, sūnui GEDIMI

NUI, dukrai RŪTAI, jų šeimoms ir kitiems 

artimiesiems giliausią užuojautą reiškiame.

Jonas ir Dalia 
Manrukai

1949 iki 1962 gyveno Nau
joje Zelandijoje.'

Atvykusi su šeima j Cle- 
velandą dirbo Case Western 
Reserve universiteto bib
liotekoje, ir 1967 metais 
šiame universitete įsigijo 
magistrės diplomą bibliote
kų mokslo srityje.

Vladė Butkienė rašė lie
tuvių spaudoje, išleido savo 
eilėraščių knygą Išmargin
ta drobė (1975) ir šešių 
apsakymų knygą "Molinis 
arkliukas" 1984. Buvo Lie
tuvių rašytojų draugijos 
narė.

Velionies vyrui dr. Anta
nui Butkui, dukteriai Rū
tai, sūnui Gediminui ir vi
siems giminaičiams reiš
kiam gilią užuojautą.

MIRĖ KAZIMIERA 
SNIEČKUVIENĖ

Gegužės 23 dieną mirė a. 
a. Kazimiera Sniečkuvienė. 
Velionė buvo agronome, bet 
savo gyvenimą paskyrė šei
mai. 1929 metais vedė miš
kų urėdą Juozą Sniečkų. 
Užaugino dukterį Ramutę 
ir du sūnus — Vytautą ir 
Gintautą.

Jakubauskų koplyčioj© 
velionę atsisveikino pensi
ninkų klubo pirm. Jurgis 
Malskis, Čiurlionio ansam
blio pirm. Vladas Plečkai
tis, LB pirm. Vladas čyvas, 
velionės draugė Apolonija 
šenbergienė. Dukraitė Rū
ta Ardytė atsisveikino savo 
močiutę jautriu poezijos 
posmu — "neseniai bučia
vau raukšlėmis išvagotus 
tavo skruostus, o mane lai
mino tavo švelnios ran
kos ..."

Gegužės 27 velionė buvo 
palydėta į Visų Sielų kapi
nes amžinam poilsiui.
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• LB Clevelando apylinkė 
gegužės 22 metiniame susi
rinkime valdybą papildė 
šiais naujais nariais — Ada 
Stungiene, Viktorija Len- 
kauskaite ir Kaze Vaičeliū- 
niene. Iš buvusių valdybos 
narių buvo perrinkti Vy
tautas Brizgys ir Birutė 
Vedegienė. Kiti keturi val
dybos nariai yra — VI. Čy
vas, Mečys Aukštuolis, Jo
nas Gudėnas ir Vincas če- 
čys. Metiniame susirinkime 
dalyvavo 40 asmenų.

LB Clevelando apylinkės 
valdyba tradicines "Lietu
vių dienas" šiemet rengia 
spalio 8 ir 9 dienomis. Šven

Nr. 22 — 15

Prie a.a. Kazimieros Sniečkuvienės karsto Visų Sielų kapinėse 
velionės artimieji. V. Bacevičiaus nuotr.

tės programą atliks Toron
to lietuvių šokių ir dainų 
ansamblis Gintaras. "Lietu
vių dienų" šventės proga 
organizacijos prašomos ne
rengti kitų renginių ar su
sirinkimų.

• Clevelando Lietuvių 
Pensininkų klubas, per pir
mininką Jurgį Malskį, Dir
vai paremti atsiuntė 25 dol., 
linkint sėkmės ir kartu dė
kojant už visuomet pozity
vų klubo vertinimą. Ačiū 
už auką.

• SLA 14 kuopa Cleve
lande, per Paul šūkį, Dir
vai paremti atsiuntė 25 dol. 
Ačiū.

Brangiai Brolienei ir Dėdienei

A. A.

KAZIMIERAI SNIEČKUVIENEI 

iškeliavus amžinybėn, skausme likusius vyrą 

JUOZĄ, dukrą RIMUTĘ ir sūnus VYTAU

TĄ ir GINTAUTĄ su šeimomis, nuoširdžiai 

užjaučiame ir išgyvename jūsų liūdesį.

Paulina Sniečkuvienė
Algirdas Sniečkus su šeima

• Vincas Staniškis, Da
lios ir Džiugo Staniškių sū-^ 
nūs, balandžio 24 dieną bai
gė University of Dayton 
Bachelor of Science in Pre- 
medicine laipsniu su Mag- 
na Cum Laude atžymėjimu. 
Vincas taip pat dalyvavo 
University Honors progra
moj.

Priimtas į Ohio Statė 
University School of Vete- 
rinary Medicine ir ten ru
denį pradės veterinarijos 
studijas.

Mūsų mielam prieteliui iš Ormond Beach,

Florida

LEONUI DAUTARTUI

mirus, labai užjaučiame jo brangią žmoną 

ALGI’MĄ ir daugelį jo artimų giminių okup. 

Lietuvoj, Amerikoj ir kt.

\

Jonė ir Kazys Karaliai 
Jūratė ir Paulius Mitalai 
Asta Karaliūtė

♦ Vytautas Puškorius, 
baigęs nekilnojamo turto 
prekybos kursus, pradėjo 
Realty One nekilnojamo 
turto prekybos įstaigojie. 
Vytauto Puškoriaus įstai
gos telef. 461-0100.

• A. a. Marytės šenber- 
gaitės - Janavičienės trijų 
metų mirties sukaktis bus 
prisiminta šv. mišių auko
je, kurios bus aukojamos 
sekmadienį, birželio 12 die
ną, 10 vai. ryto Dievo Mo
tinos šventovėje.

Visi artimieji ir pažįsta
mi kviečiami dalyvauti šv. 
mišiose.

A. A.

VLADEI BUTKIENEI
mirus, jos vyrą dr. ANTANĄ BUTKŲ, duk

rą RŪTĄ, sūnų GEDIMINĄ su šeimomis gi

liai užjaučiame.

Liuda ir Vincas Apaniai
Alfa Juodikis
Aldona ir Vytautas Mauručiai 
Dana ir Vytautas Ramoniai 
Angelė ir Vytautas Staškai 
Balis Steponis
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LB MICHIGANO 

APYGARDOS 
SUVAŽIAVIMAS

Birželio 19 d. 12:30 vai. 
JAV LB Michigano apygar
dos suvažiavimas įvyks 
Dievo Apvaizdos parapijos 
patalpose, 25333 West Nine 
Mile Road, Southfield, MI 
48034.

Suvažiavime turi teisę 
dalyvauti JAV LB Michi
gano apygardos valdybos ir 
kontrolės komisijos nariai, 
apylinkių valdybos ir apy
linkių susirinkimuose iš
rinkti atstovai, po viena 
nuo kiekvieno 50 apylinkė
je balsavusių lietuvių pa
skutiniuose rinkimuose.

Suvažiavimo darbotvar
kėje: JAV LB Michigano 
apygardos valdybos ir kon
trolės komisijos praneši
mai, apylinkių valdybų pra
nešimai, diskusijos, naujų 
JAV LB Michigano apygar

dos valdybos ir kontrolės 
komisijos narių rinkimai 
bei klausimai ir sumanymai.

Suvažiavime svečio tei
sėmis kviečiami dalyvauti 
visi lietuviai.

• Gediminas Balanda, 
Warren, Mich., atnaujinda
mas Dirvos prenumeratą, 
pridėjo auką 20 dol. Ačiū.

• Jurgis ir Roma Stuo- 
piai, Sharon, Mass., atnau
jindami Dirvos prenumera
tą, pridėjo auką 20 dol. 
Ačiū.

• The Observer, anglų 
kalba leidžiamas mėnesinis 
laikraštis apie Lietuvą ir 
lietuvius plačiame pasauly
je, gegužės numeris yra at
spausdintas ir išsiuntinėtas 
prenumeratoriams.

Gegužės numeryje yra 
Dalios Katiliūtės-Boydston 
baigiamasis straipsnis apie

Tėvui, Uošviui ir Seneliui

A. A.
PETRUI ŠERNUI

iškeliavus Amžinybėn, reiškiu gilią 
užuojautą ALDONAI ir dr. POVILUI 
ŠVARCAMS bei jų dukroms KRISTINAI, 
RITAI, MILDAI ir AUDREI.

Rūta Šakienė

A. A.

VLADEI BUTKIENEI
mirus, jos vyrui dr. ANTANUI BUTKUI, 

dukrai RŪTAI MARINO, sūnui GEDIMINUI 

ir jų šeimoms bei artimiesiems reiškiame 

iiuoširdžią užuojautą.

* Lili, Vladas ir Petras
Bložės

A. A.

MALVINAI RUDAITIENEI
mirus, dukroms MALVINAI ir žentui JO

NUI ŠVARCAMS, ROMAI ir žentui dr. DA

NIELIUI DEGĖSIAMS bei visiems artimie

siems reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Aldona ir Vincas
Juodvaikiai

"glasnost” ir jo pasekmes 
Lietuvoje.

Mykolas Drunga, The 
Observer birželio numeryje 
recenzuos Vilniaus Jaunimo 
Teatro pastatymą ”Piros- 
mani, Pirosmani”.

Laima šulaitytė-Day, The 
Observer birželio numery
je recenzuos Vilniaus Jau
nimo Teatro pastatymą 
"Dėdė Vanya”.

The Observer, 4545 W. 
63rd St., Chicago, III. 60629. 
Prenumerata metams 10 
dol. Atskiras nr. 1 dol. Re
daguoja redakcinė kolegija.

PARAMA DIRVAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai aukojo:

A. A.

VLADEI BUTKIENEI
v

mirus, vyrą dr. ANTANĄ BUTKŲ, dukterį

RŪTĄ MARINO su šeima, sūnų GEDIMI-

■

NĄ su šeima, gimines bei artimuosius skaus

mo valandoje užjaučiame ir kartu liūdime.

Staškūnų šeima
R. D. Valodkai
L. Petrikonienė

ALT S-gos Bostono
skyrius .................1,000.00

G. Biskis, Clarendon .... 10.00
A. Misiūnas, Detroit .... 50.00
K. Gricius, Santa Monica 10.00
T. Bogušas, Boston.........5.00
K. Žukauskas,

Sunny Hills ............... 10.00
K. Narbutaitis,

Mayfield' Hts................5.00
Ign. Vilėniškis, Wayland 30.00 
M. Aukštuolis, Cleveland 5.00 
V. Abraitis, Palm Coast 20.00
F. Šiaučiūnas, London .. 5.00 
Clevelando Lietuvių

Pensininkų klubas ... .25.00 
Dr. V. Gruzdys, Euclid 10.00 
J. Leščinskas, Detroit .. 5.00 
J. Stašaitis, Brockton .. 10.00 
A. Kašuba, St. Petersburg 10.00
G. Valūnas, St. Pete........ 10.00
St. Strasevičius, Chicago 10.00 
V. Janušauskas, Longueil 3.00
M. Lembertienė,

Santa Monica ............ 10.00
Br. Užemis, Hot Springs 10.00
J. Dunčia, Newark......... 5.00
J. Paršeliūnas, Brampton 20.00 
J. Veselka,

Evergreen Park ..........10.00
V. Kulnys, Toronto .... 10.00
J. Švobienė, Madison Hts. 10.00
K. Jankūnas, Lodi.........10.00
ALT S-gos Cicero skyr. 100.00 
SLA 14 kuopa Clevelande 25.00 
J. Šlapelis, Euclid ........... 5.00
J. Tallat-Kelpšienė,

Cleveland .................... 10.00
J. Jankus, Chicago..........10.00
Br. Banaitis, Abington .. 5.00 
A. Dikinis,

Fairfield Glade ......... 5.00

A. A.

Kpt. PETRUI KUGINIUI

mirus, didžiam nuliūdime likusią dukterį 

MELITĄ su šeima ir brolį POVILĄ Lietu

voje, nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liū

dime.

A. Sederavičių šeima
Omaha, Nebr.

Dr. A. Baltrukėnas, Dania 20.00 
A. Korsakas, Ponte Vedra 5.00 
V. Beleckas, Sunny Hills 5.00 
Omahos Ramovės skyr. 25.00 
Č. Senkevičius, Toronto 3.85 
J. Repečka, Toronto .... 8.09 
V. Chaves,

Marstons Mills...............5.00
O. Mieželis, Sun City .. 10.00
P. Šūkis, Cleveland .... 5.00 
A. Ambražiūnas,

Santa Monica .............20.00
Visiems aukotojams nuo

širdžiai dėkojame.

Jei norite greit parduo
ti ar pirkti nuosavybę in
vestavimui, atostogoms ar 
nuolatiniam apsigyvenimui 
Lake Worth, Palm Beach, 
Juno Beach ar Jupiter-Te- 
ųuesta, Fla., apylinkėse, 
skambinkite Era Realtrust 
Properties Ine., Algis Pet
rulis. Tel. 407-622-5000 ar
ba vakarais 407-747-5946.

(20-24)

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

A. A.

KAZEI S NIE č K U VIE N EI 
mirus, jos vyrą JUOZĄ, dukrą RAMUTĘ 

ARDIENĘ, sūnus VYTAUTĄ ir GINTAU

TĄ bei jų šeimas ir artimuosius nuoširdžiai 

užjaučia ir kartu liūdi.

Ona Pavilčienė ir
Aldona ir Vytautas Taurai

Mielai Bi-olienei

A. A.

KAZIMIERAI SNIEČKUVIENEI
mirus, vyrui JUOZUI, dukrai RIMUTEI su 

šeima, sūnums VYTAUTUI ir GINTAUTUI 

su šeimomis reiškiame mūsų širdingiausią 

užuojautą.

B. Kriščiukaitienė su šeima
Aldona Andriušienė
Ona Vilėniškienė
Julija Leščinskienė su šeima 
Marija ir Jonas Adomaičiai
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