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Su Reaganu atsisveikinant 

-- Bush’ą pasitinkant...

Vytautas Meškauskas

Amerikiečių dauguma, 
net per 60%, prezidentą Rea 
ganą į poilsį palydėjo jam as 
meniškai linkėdami viso ge
riausio. Net 41% jų pasisa
kė, kad būtų jį rinkę trečiu 
kartu į prezidentus, jei tai bū
tų galima. Įdomu, tačiau, 
kad nors jis daugumai patiko 
asmeniškai, jo politika kėlė 
abejonių ir kairėje, ir dešinė
je.

Reagano asmeniškam 
populiarumui daug padėjo 
faktas, kad jo prezidentavi
mas JAV-bėms, ir net visam 
pasauliui, buvo laimingas. 
Jame daugiau ar mažiau įsi
vyravo įsitikinimas, kad ka
ras yra beprasmiškas ir blo
ga taika dažniausiai būna ge
resnė už laimingą karą. Toks 
įsitikinimas ne tik sustabdė 
kautynes tarp Irano ir Irako, 
bet privedė prie sovietų pasi
traukimo iš Afganistano ir 
bendro sovietų - amerikiečių 
santykių pagerinimo.

Tai kelia klausimą: kas 
daugiau prie to prisidėjo - 
Reaganas ar Gorbačovas, ku 
ris Europoje, ypač Vokieti
joj, yra populiaresnis už 
Reaganą.

Tiesa, savo prezidenta
vimą Reaganas pradėjo ka
ringai. Sovietiją jis pavadi
no 'blogio imperija*. Politiš
kai tai buvo reikalinga, ieš
kant Kongreso ir viso krašto 
pritarimo atsiginklavimo 
programai. Ją pradėjus, so
vietai turėjo apsispręsti ką 
toliau daryti: stoti į ginklavi
mosi lenktynes - jie iki šiol 
proporcingai tris kart dau
giau išleidžia krašto apsau
gos reikalams negu amerikie
čiai - ar bandyti amerikie
čius nuo to atkalbėti. Nepa
prasta technikos pažanga liu
dijo, kad pirmasis atvejis - 
lenktyniavimas su amerikie
čiais - jiems neįmanomas. 
Už tai jie pasirinko taiką. Iš 
to išeitų, kad Reaganas juos 
pastūmėjo.

Reagano kritikai, aišku 
gali teigti, kad tai būtų atsiti
kę ir be jo. Logiškai galvo
jant, sovietai anksčiau ar vė
liau turėjo apsižiūrėti, kaip 
tai irgi padarė kiniečiai, kad 
ūkinė pažanga neįmanoma 
be ekonominės laisvės, o toji 
yra glaudžiai susijusi su poli
tine. Gorbačiovo nuopelnas 

yra tas, kad jis pagaliau tai 
išdrįso pasakyti viešai.

• ••

Prezidentas Reaganas 
savo atsiveikinimo kalbose 
ir pasikalbėjimuose tylomis 
apėjo Nikaragvą. Jei Sovie- 
tija keičiasi, siekia ne kon
frontacijos, bet kooperacijos, 
Nikaragvos contrų rėmimas 
negalėjo būti labai populia
rus Amerikoje. Tiesa, pini
gais skaičiuojant, contrų rė
mimas mažiau kaštavo negu 
bylų iškėlimas vadinamos 
Irano-Contra aferos kaltinin
kams. Toji afera privedė 
prie didžiausios Reagano ad
ministracijos krizės, nuo ku
rios nukentėjo tie Reagano 
pareigūnai, kurie manė pildą 
jo valią, bet Reaganas paliko 
juos bėdoje.

Iš viso čia susiduriame 
su daug paradoksų: Sovieti- 
ja nori demokratizuoti savo 
režimą, bet jos išlaikytinis 
Kuboje Castro tokią tenden
ciją griežčiausiai atmeta, o jo 
sėbras - irgi sovietų palai
komas Ortega - nori Nika
ragvoje įvesti griežtesnį ko
munistinį režimą, nes jis lei
džia patogiau valdyti. Re
zultate įvyko tas, ką pik. lt. 
North pranašavo. Tūkstan
čiai Nikaragvos gyventojų 
apleidžia savo kraštą ieško
dami prieglobsčio JAV, ypač 
Floridoje. Žinoma,
Kongrese netrūks tokių, ku
rie tokią padėtį vadins ana
chronizmu, kurį išgydys lai
kas. Bet kas gali būti visai 
tikras? •••

Nepaisant neaiškumų 
įvairiose pasaulio vietose, 
prezidentas Bushas perima 
geresnį pasaulį, negu Reaga
nas rado. Amerikiečių pasi
tikėjimas savim grįžo į anks
tyvesnį optimizmą. Ūkinė 
būklė yra gana gera, nors 
Reaganas kaltinamas dabar
tinį gerbūvį nupirkęs paskan 
dindamas kraštą skolose. 
Dauguma amerikiečių tačiau 
teisingai mano, kad dėl to kal
tas ne tiek prezidentas, kiek 
kongresas (37% prieš 20%). 
Jei galima būtų sumažinti iš
laidas krašto apsaugos reika
lams, deficito su mažinimas 
nesudaro problemos.

Tai prisidėjo prie to, 
kad Busho administracija no- 
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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

JA V prezidentas George Herbert Bush ir ponia

JAV Prezidento inauguracijos 
iškilmėse Ingrida Bubliene

B

Inauguracijos komite
tas, kartu su 20 tūkstančių 
savanorių ir 8,500 legijono 
kariškių vadovaujant dviejų 
žvaigždžių generolui bei eilei 
konsultantų, dirbo ištisus mė
nesius, skirdamai tam savo 
kūrybinį talentą, kad 41-jo 
prezidento George Herbert 
Walker Bush ir vicepreziden
to James Danforth Quayle 
inauguracijos iškilmės kuo 
iškilmingiau praeitų.

Spaudoje buvo dažnai 
minima, kad tų išilmių išlai
dos viršys net 30 milijonų. 
New York Times žurnalistai 
skelbė, kad Amerikos sostinė 
yra nepaprastai nušlifuota ir 
išblizginta, laukiant išskirti
nai didelio skaičiaus svečių. 
Bobby Holt, vienas iš inau
guracijos komiteto pirminin
kų, spaudos atstovams skirto
je medžiagoje įžanginiame 
žodyje rašė: "Šio krašto de

mokratinės tradicijos įgalino 
šią šventę švęsti jau nuo 
1789 metų. Todėl šių metų 
iškilmės yra jubiliejinės ir 
išskirtinos".

Iškilmių šūkis: Taika, 
gerovė ir laisvė!

Š. m. sausio 18 d. ofici
aliai buvo pradėtos inaugura
cijų iškilmės. Pavasariškas 
oras, masės svečių, išpuoštos 
gatvės, nesuskaitoma daugy
bė limuzinų suteikė Washing- 
tonui nepaprastą orumą ir re
tų iškilmių atmosferą. Mar
muriniai Washintono admi
nistraciniai pastatai bei pa
minklai šiandien ypatingai 
švietė mėlyno dangaus fone 
ir lyg ruošėsi sveikinti naują
jį krašto vadą.

Prieš inaugracijos atida
rymo iškilmes būsimasis pre
zidentas susitiko su Ameri
kos rinktiniais mokytojais, 
kartu su švietimo sekretoriu

mi Lauro F. Cavazo, specia
liuose priešpiečiuose. Vaka
re vyko oficialus iškilmių ati
darymas prie Linkolno pa
minklo.

Iš dangaus leidosi para
šiutininkai ir 20 kovos lėktu
vų drebindami žemę nudun
dėjo per žiūrovų galvas. Er
dvėje pasipylė tūkstančiai 
spalvingų raketų, kas sudarė 
įžangą į priėmimus ir balius. 
Šventiška nuotaika uždegė 
visą miestą. Žurnalistai net 
susirūpino, kaip 64 metų am
žiaus vadas visa tai atlaikys.

Vakare Corcoran Galle- 
ry of Art vyko iškilminga va
karienė, kuri vienam asme
niui kainavo 1,500 dolerių.

Sekančią dieną sekė 
įvairūs priėmimai ir diena 
prasidėjo su "Salute to the 
First Lady". Vėliau vicepre
zidento priėmimas ir gan įdo- 
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Kaip buvo iš tikro?
Dekanozovas reikalauja aukso

Pereitam Nr. pradėjom 
kalbėti apie Lietuvos aukso 
tragediją. Akstiną tam davė 
nostalgiški, ir todėl ne visai 
tikri, prisiminimai apie savo 
valiutą. Apie tai rašo ir Liau 
dies vyriausybės finansų mi
nistras J. Vaišnoras, miręs 
1972 m., PERGALĖS žuma 
lo 10 Nr. Grįžęs iš tremties 
jis, atrodo, neturėjo priėjimo 
prie archyvų ir už tat neišven
gė aiškių klaidų - be to, lai
kai tada dar nebuvo daug pa
sikeitę. Ir 'stagnacijos' laiko
tarpyje žmonės buvo siunčia
mi į Sibirą...

Vaišnoras rašo, kad 
1940 m. liepos 6 d. jį ir Lietu 
vos Banko valdytoją J. Paknį 
pakvietė į Sovietų Sąjungos 
atstovybę Kaune sovietų vy
riausybės specialus įgalioti
nis Dekanozovas (vėliau am 
basadorius Hitlerio Vokieti
jai, sušaudytas kartu su Beri
ja). Dekanozovas paklausė, 
kiek Lietuva turi aukso užsie 
niuose. Buvo pasakyta, kad

VLIKO PAREIŠKIMAS

Pasaulinė Pabaltiečių 
Santalka ir VLIKas yra pa
informuoti, kad Europos 
Parlamentui yra siūlomas 
pono A. Klimaičio projek
tas okupuotų Pabaltijo vals
tybių — Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos reikalu, šis projek
tas turėjo būti pristatytas 
Parlamento Komisijai svar
styti 1988 m. gruodžio 15 
d., bet dėl įvykių Armėni
joje atidėtas sekančiai sesi
jai. Projekto kai kurie 
punktai, liečiantieji Pabal
tijo valstybių suvereniteto 
klausimą Sovietų respubli
kų tarpe, yra pristatyti for
moje kuri nėra priimtina 
nei VLIKui nei Pasaulinei 
Pabaltiečių Santalkai.

Pakartotinai pranešame, 
kad A. Klimaitis pasitrau
kė iš bendradarbiavimo su 
VLIKu 1988 m. rugsėjo 15 
d., o taip pat jo darbas Pa
saulinėje Pabaltiečių San
talkoje buvo baigtas 1989 
m. sausio 1 d. Jis neturi jo
kių įgaliojimų kalbėti šių 
institucijų vardu ar jas at
stovauti. Pasaulinei Pabal
tiečių Santalkai prie Euro
pos Parlamento šiuo metu 
atstovauja G, Męieroivics 
(latvis), V. Lepiks (estas) 
ir A. Dikšaitis (lietuvis). 
VLIKo atstovas kaip ir pra
eityje yra A. Venskus.

Pasaulinės Pabaltiečių 
Santalkos atstovai šiomis 
dienomis pasimatys su dr. 
J. Seeler ir kitais Europos 
Parlamento nariais išsiaiš
kinti tolimesnę veiklą lie
čiančią Pabaltijo valstybių 
laisvės atstatymo akciją.

Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas 

(ELTA)

Vytautas Meškauskas

Lietuva turinti aukso Angli
joje 27 milijonų litų vertės, 
JAV - 23 milijonų, Švedijoje 
11 milijonų ir Šveicarijoje - 
8 milijonų. Tai sužinojęs 
Dekanozovas pasakė, kad jo 
bosas Molotovas nori, kad 
tas auksas būtų pervestas 
Gosbanko (sovietų valstybi
nio banko) sąskaiton.

Vaišnoras su Pakniu pa 
prašė duoti jiems bent pora 
dienų pagalvoti. Dekanozo
vas nesutiko, nes to nelei
džianti tarptautinė padėtis. 
Vokietija galinti paklupdyti 
Angliją ir paimti Lietuvos 
auksą. Paknys pasiūlė Vaiš
norui paskambinti Krėvei- 
Mickevičiui, kurs tada ėjo mi
nistro pareigas ir jautėsi gana 
įtakingas. Krėvė patarė Vaiš
norui remti Paknį, bet pats 
įsikišti į derybas atsisakė.

- Tamsta manęs Beįkal
binėk. Sakiau, kad neisiu, 
tai ir neisiu. Aš esu Krėvė 
ir negaliu eiti ten, kur ma
nęs nekviečia. Jau ir taip 
per daug ant manęs krauna
te. O ką gi aš nuėjęs galė
čiau pasakyti Dekanozovui? 
...Aš asmeniškai esu tos 
nuomonės, kad nebūtų sku
bama perduoti auksą Tarybų 
Sąjungos valstybiniam ban
kui. Tai pasakyk ir Dekano
zovui, irPakniui.

Taip sustiprintas Pak
nys dėstė Dekanazovui:

69 milijonai litų aukso 
užsienyje apdraudžia lito 
pastovumą. Dėka šio aukso 
litas dabar yra pasaulyje 
pastoviausia valiuta. Su litu 
gali konkuruoti tik Šveicari
jos frankas ir Švedijos kro
na, nes litų emisijoje yra 80 
milijonų, o jų padengimui 
turime 69 milijonus litų...

Tai perskaitęs labai nu
stebau. Žinoma, Vaišnoras 
nedaug nusimanė apie finan
sus, tačiau Paknys turėjo ži
noti, kad 1939 m. gruodžio 
31 d. apyvartoje buvo 165.35 
milijonai popierinių litų, ša
lia 35 m. sidabrinių ir 5 mil. 
varinių (centų), kurie, žino
ma, nebuvo auksu padengti. 
Jei Paknio duomenys būtų tei 
singi, jie pateisintų Lietuvos 
Banko politikos kritiką, jog 
bankas rūpinosi daugiau auk
so atsarga vietoje to, kad ją 
panaudoti krašto pramonės 
sustiprinimui. Kaip matysi
me - atsarga nieko nepadėjo 
Lietuvos valstybei pražuvus.

Paknys tada dar kalbėjo 
toliau:

Už litą pasaulyje nėra 
tvirtesnės valiutos. Tai suda
ro mums ne tik garbę, bet ir 
ekonominę naudą. Mes vi
soms valstybėms, iš kurių 
perkame prekes, galime pi
giau mokėti, kadangi visuo
met mokame grynu auksu iš 

užsienyje esančio aukso fon 
d o (?-vm) ... Perdavę šį 
aukso fondą Tarybų Sąjun
gos valstybiniam bankui, 
mes tą pačią dieną palaido- 
jam litą.

Faktinai tiesioginis lito 
ryšis su auksu buvo nutrauk
tas įvedus 1934 ar 1935 me
tais valiutos kontrolę. Nuo 
tada kiekvienam iškeitimui 
lito į užsienio valiutą prekių 
pirkimui ar kelionėms buvo 
reikalingas Valiutų Komisi
jos, kurios pareigas ėjo Lietu 
vos Banko valdyba, leidimas. 
Tai turėjo patirti pats prezi
dentas Smetona. Pasitrauk
damas į užsienį jis išsikeitė 
Žemės Banke turėtus 60 tūks 
tančių ar kiek daugiau litų į 
dolerius Lietuvos Banke su 
valiutos komisijos leidimu, 
tačiau kaip neseniai Gimta
jame Krašte gyrėsi Ypatingų 
bylų tardytojas Matas Kryge- 
ris, jis dėl to nutarė pradėti 
baudžiamąją bylą...

Bet grįžkime prie Pak
nio pasikalbėjimo su Dekano
zovu. Nustojęs kantrybės so
vietas grąsino:

Ponas Pakny, turiu 
jums pareikšti, kad mes, 
siekdami įgyvendinti Tary
bų Sąjungos vyriausybės 
tikslus, nesustojame pusiau- 
kelyje net ir tuo atveju, jei
gu reikia kam nors ir galvą 
nuimti...

Paknys atsakė:
... taip, aš žinau, kad 

jūs turite pakankamai prie
monių Lietuvoje nuimti gal 
vą bet kam. Tai nesunkus 
dalykas. Kitas reikalas išau
ginti galvą. Gindamas Lietu
vos banko auksą aš nedarau 
žąlos nei Lietuvos, nei Tary. 
bų Sąjungos ūkiui. Aš ginu 
tik lito pastovumą, kurį ga
rantuoja auksas. Valiutos 
pastoavumas daro garbę ne 
tik kapitalistinei šaliai, bet 
ir socialistinei...

Daugumai mūsų aukštų 
pareigūnų tuo metus skubant 
įrodyti savo lojalumą nau
jiems viešpačiams, Paknys 
pasirodė esąs reta išimtis, ta
čiau tą gerą įspūdį kiek tem
do jo paties pasiūlymas atsi
statydinti. Jis aiškino Deka
nozovui, kad tuo atveju vy
riausybė paskirtų nauja val
dytoją, kuris atšauktų jo pa
rašą ir patiektų savo parašo 
pavyzdį. Tai užtruktų tik ke
lias dienas, tačiau greičiau
siai jau bus per vėlu. Lietu
vos auksas būsiąs užblokuo
tas iki paaiškės Lietuvos po
litinė padėtis. (Bet kokiom 
transakcijom buvo reikalin
gas banko valdytojo ir vieno 
valdybos nario parašai.)

Sekančią dieną nauju 
Lietuvos banko valdytoju 
buvo paskirtas Aleksandras 
Drobnys, kuris davė įsaky
mus į Londoną, New Yorką, 
Stockholmą ir Berną perves
ti Lietuvos auksą Tarybų Są
jungai. Paskutinieji pakluso, 
bet JAV ir Anglijoje auksas 
liko užblokuotas.

Sovietai prieš tai protes

■ Iš kitos pusės
Vėl prasideda... Kad tai Jūsų neišgąsdintų turiu 

priminti, kad politinė veikla neįmanoma be kovos prieš 
ką nors ir... savo tarpe. Mūsų kunigaikščiai žudė vie
nas kitą. Bręstant nepriklausomybei irgi būta tarpgrupi
nių susirėmimų ir net avantiūristinių atsitikimų. Tik pri
siminkime J. Gabrį-Paršaitį, kuris reikalui esant pasiva
dindavo markizu de Garliava, o kas ir dar dabar vyksta 
dabartinėje išeivijoje — nėra ko ir minėti.

Savaime aišku, kad ir paskutiniai įvykiai Lietuvoje 
turėjo sužadinti trynimasi emigracijoje. Tai pailiustruoja 
gruodžio 7 d. DRAUGE pasirodęs pranešimas, kad Lietu
vos Persitvarkymo Sąjūdis paskyrė Algį Klimaitį atsto
vauti LPS interesams prie Europos parlamento Stras- 
bourge. Prie to pridėtas redakcijos prierašas: „Visuome
nės žiniai primename, kad VLIKas yra atleidęs iš parei
gų Algį Klimaitį, kuris buvo pasamdytas dirbti ir palai
kyti ryšius su Europos ... parlamentu.”

Dar įdomiau pasidarė, kai DIRVA gruodžio 12 d. Nr. 
paskelbė Lietuvos Laisvės Lygos Tautinės Tarybos atsto
vų Vakaruose daktarų Statkevičiaus ir Ėringo pareiški
mą, kuriame protestuojama prieš Strasbourgo Pabaltės 
grupės sutikimą.

”kad okupuotos Pabaltijo valstybės įgiję kiek di
desnį savarankiškumą liktų Sovietų Sąjungos kon
federacijoje.”

Lyga, kaip žinome, reikalauja visiškos Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo, gi Klimaitis:

”apeidamas (parlamento) grupės vadovybę ar gru
pei nuolaidžiaujant, pasitarnavo Hitlerio-Stalino ir 
dabartinių Kremliaus valdovų interesams.”

Tiek paskelbus galima dar pridurti, kad VLIKo pir
mininko Kazio Bobelio ir Algirdo Klimaičio laiškų nuo
rašai jau pereitų metų rudenį buvo išsiuntinėti laikraš
čių redakcijoms. Algis Klimaitis rugsėjo 15 d. savo atsi
statydinimo rašte primeta Bobeliui nesumokė j imą algos 
ir kelionės išlaidų Mindaugui šiboniui, kuris esąs Lietu
vos Laisvės Lygos tautinės tarybos narys, priverstas 
pereitais metais su šeima apleisti Lietuvą.

Bobelis atsakė, kad Klimaičio pareiškime yra:
”.. . daug emocinių, neteisingų, netikrovę atitin
kančių faktų bei kaltinimų. Juos atmetame kaip 
esančius be pagrindo. Tikroji Jūsų pasitraukimo 
priežastis yra Jūsų finansinės atskaitomybės sto
ka, netvarkingas atsiskaitymas, ir t.t.”

žinoma Klimaitis tai paneigė ir savo rugsėjo 22 d. 
atsakymą net taip pabaigia:

”Jūs padarėte, dr. Bobeli, per daug rimtos 
priežasties klaidų. Demokratai demokratiškose or
ganizacijose būna tam atsakingiem. Dr. Bobeli, at
sistatydinkite ! Nedarykite Vlikui daug žalos!”

Tai perskaičius man pasivaideno Gabrys-Paršaitis 
1923 m. dailės parodoje lazda mušęs A. Smetonos biusto 
nosį. Pasaulis nesikeičia. (vm)

tavo, bet be pasisekimo. Jie 
tada dar buvo Vokietijos są
jungininkai! Jau daug vėliau 
po karo anglai, susitarę su so 
vietais, pas juos laikomą mū
sų auksą panaudojo atlygini
mui tų savo piliečių, kurie tu
rėjo pretenzijas į Sovietų Są
jungą. JAV laikomas auksas 
23 milijonų litų vertės išėjo 
Lietuvos diplomatinei tarny
bai išlaikyti. Reikia atsimin
ti, kad 23 milijonai litų fakti
nai turėjo 3.5 mil. dolerių ver- 
tę. Žinia, jei tą auksą, kuris 
buvo parduotas po 30 dole
rių už unciją, būtų išlaikytas 
iki šiol, jį dabar galima būtų 
pardavinėti po 400 su virš 
dolerių.

Žodžiu, auksas nedaug 
mums padėjo nei namie, nes 
per daug jį garbinome ir tau
pėme, nei užsienyje, tačiau 
dėl to nenusiminkime. Iš da
bartinių nuotaikų Lietuvoje 
atrodo, kad ten dar esama 
brangesnės ir daugiau bliz
gančios vertybės, už auksą: 
TAI PATRIOTIZMAS!

P.S. Kaip likimo iro
niją reikia nurodyti faktą, 

kad pradžią Lietuvos aukso 
fondui davė 3 milijonai auk
so rublių duoti Sovietų Sąjun 
gos, pasirašant su ja Taikos 
sutartį. Latviai ir estai, tai 
padarę anksčiau, gavo dau
giau. Atseit, tai galima buvo 
laikyti kyšiu. Antras užsie
nio valiutos šaltinis, iki 1930 
metų dvigubai tiek, buvo 
Amerikos lietuvių per metus 
vidutiniai atvežami ar atsiun
čiami doleriai - apie 30 mili
jonų litų.

1921 m. sausio 22 d. 
Kaune įsteigtas Karo muzie
jus. Sovietams okupavus 
Lietuvą, paminklas žuvu
siems dėl Lietuvos laisvės ir 
kiti istoriniai paminklai bu
vo paslėpti sandėliuose arba 
sunaikinti. Dabar, Lietuvos 
žmonėms reikalaujant, tary
binės valdžios įstaigos pra
nešė, kad Karo muziejaus so
delio paminklai bus atstatyti.

Skaitykit ir platinkit 
Dirvą
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DIDŽIUOSIUS IDEALISTUS 
PAGERDIANT

Lietuviškosios išeivijos 
vienas didžiausių rūpesčių 
yra laisvajame pasaulyje 
pasklidusių lietuvių kartose 
ugdyti ir išlaikyti tautinį 
s ą m o n ingumą, išauginti 
ateinančias kartas gerais 
patriotais, kurie gyventų, 
sielotųsi ir dirbtų ateinan
čių metų sąvartoje paverg
tos tėvynės išlaisvinimui iš 
okupantų nasrų.

Tėvynėje likusi ir kovo
janti lietuvių tauta taip pat 
viliasi, kad laisvojo pasau
lio lietuviai kovojančiai Lie
tuvai, siekiančiai laisvės ir 
nepriklausomybės, bus di
dieji talkininkai.

Išeivijos rūpestis — savo 
jaunimą auklėti lietuviškoje 
dvasioje, neabejotinai dide
lis. Savo atžąlyno gražiu 
auklėjimu pirmoje eilėje 
rūpinasi tėvai, šeima yra 
lietuvybės gimdymo, ugdy
mo ir išlaikymo lopšys. Ta
čiau šalia šeimos jaunimą 
auklėja jaunimo organizaci
jos, sambūriai, ideologinės 
organizacijos. Visų tikslas 
tas pats — kad mūsų au
gančios kartos būtų sąmo
ningos, patriotinės, tėvynę 
pažįstančios ir mylinčios.

Tuo pačiu turime pripa
žinti ir vieną iš svarbiau
siųjų jaunimo auklėjimo 
institucijų — Lietuvių Ben
druomenės tvarkomą švieti
mo Tarybą, kurios žinioje 
yra lituanistinis švietimas 
ir auklėjimas. Laisvajame 
pasaulyje, kur tik yra di
desni lietuvių taikiniai, kur 
tik gyvena jaunesnės šei
mos, turinčios mokyklinio vynei ir gyventų jos rūpes- 
amžiaus vaikų, visur yra 
gyvos lituanistinės mokyk
los. Jos veikia įvairiai, šeš
tadieniais, ar kitose mokyk
lose įterpta ir lituanistinės 
klasės.

Turime vistik dar platų 
lituanistinių mokyklų tink
lą, kuriose nuoširdžiai, nie
kada nepavargstą dirba ke
letas šimtų lituanistinių 
mokyklų mokytojų. Ir tas 
rūpestis tęsiasi nuo pat tų 
laikų, kada mes atsidūrėme 
tremtyje.

Turime švietimo Tarybos 
išdirbtą lituanistinėm mo
kyklom programą, kuria va-

dovaujasi lituanistinių pra
džios ir aukštesniųjų mo
kyklų bei vaikų darželių mo
kytojai.

Gyvename, palyginant, 
ramų ir gerą gyvenimą. Gal 
iš to gero gyvenimo imame 
pamiršti ir savus, tautinius 
įsipareigojimus savajai tė
vynei, gal imame abejoti, ar 
savo vaikams reikia skiepy
ti lietuviškumą, meilę tė
vynei, pareigą išeivijoje. 
Gal dėl to mažėja ir litua
nistinių mokyklų mokinių 
skaičius. Gal? Tad čia rei
kia susimąstyti jauniesiems 
tėvams.

Nežiūrint visų problemų, 
iki šiol, ačiū Dievui, dar yra 
gyvi lituanistinio švietimo 
židiniai, dar veikia daug Ii? 
tuanistinių mokyklų lietu
viškuose telkiniuose.

Retai gal tepagalvojame, 
kokį sunkų, net nedėkingą, 
darbą virš keturiasdešim
ties metų dirba mūsų di
dieji idealistai, lituanistinių 
mokyklų mokytojai. Dirba 
kantriai, tyliai, be reklamų, 
be pagyrimų, o neretai dar 
pabarami, kritikuojami. Tie 
didieji idealistai gyvena 
mūsų tautos ateities rūpes
čiais, meile tėvynei ir meile 
mūsų jaunimui. Jie į jaunų
jų sielas baria tautinės gy
vybės sėklas, jie juos veda 
gėrio ir grožio keliu, jie 
jaunajai kartai atiduoda 
savąją širdį, patyrimą, pe
dagogines žinias, kad tik 
mūsų augančios kartos iš
liktų ištikimos savajai tė-

jų krūtinių medaliais. Gal 
ir sąlygos, ištekliai to ne
leido.

Tad nepaprastai gražu, 
kai nuskardeno žinia, kad 
Amerikos Lietuvių Tauti
nės Sąjungos Centro valdy
ba, Chicagoje, pasiryžo pa
gerbti Lituanistinių mo
kyklų mokytojus, tuo tarpu 
gyvenančius ir dirbančius 
Chicagos ir apylinkių litua
nistinėse mokyklose. Tai 
bus kuklus, bet labai nuo
širdus jų pagerbimas už il
gų metų darbus mokyklose, 
už rūpestį auklėjant mūsų 
jaunimą tautinėje dvasio
je, už jų meilę būsimoms 
kartoms, už didžiai pras
mingus darbus švietimo sri
tyse. šiame pagerbime bus 
tartas visuomenės vardu 
nuoširdžiausias ačiū, Tau, 
Mielas Tautos mokytojau, 
už tą gražų kilnų darbą, ku
riuo gėrėsis ateinančios 
kartos išeivijoje ir tėvynė
je. Prie šio gražaus pager
bimo Chicagoje, junkimės 
visa išeivija, junkimės su 
dėkingumu ir meile tiems 
pagerbiamiesiems, nes ir 
mes, mūsų šeimos esame pa
tyrę jų duoklę, auklėjant ir 
mūsų vaikus.

Pagerbimas įvyksta Lie
tuvių Tautiniuose namuose, 
Chicagoje, sausio 29 d. 3 
vai. po pietų. Pagerbimas 
susideda iš trijų dalių — 
akademijos, meninės dalies 
ir pokylio. Akademinėje da
lyje pagrindinis kalbėtojas 
bus svečias, Lietuvos atsto
vas Washingtone ir prie

Lietuvoje
Naujųjų Metų pirmąją 

savaitę Vilniuje įvyko Lietu
vos rašytojų sąjungos komu
nistų partijos narių viešos 
diskusijos dėl 1918-1940 me 
tų įvykių. Į viešą diskusijų 
susirinkimą buvo pakviesti 
organizacijų partiniai darbuo 
tojai ir Lietuvos kūrybinė ir

Šv. Sosto, diplomatas Sta
sys Lozoraitis j r. Sveikini
mo žodį tarp LB švietimo 
Tarybos pirmininkė Regina 
Kučienė ir kiti.

Meninę dalį atliks Kr. Do
nelaičio lituanistinių mo
kyklų buvę, esami mokiniai 
ir mokytojai. Programai 
vadovauja bu v. Kr. Done
laičio mokyklos mokinys, o 
dabar muzikos mokytojas 
Darius Polikaitis,

Pokylio rengimu rūpina
si jo vadovė Eleonora Va
liukėnienė.

Rengėjai į pagerbimą 
garbės svečiais yra pakvie
tę Chicagos ir apylinkių li
tuanistinių mokyklų 81 mo
kytoją.

Į šio mokytojų pagerbimo 
nuotaikas junkimės dalyva
vimu, o negalintieji širdyje 
išreiškime jiems nuoširdžią 
padėką už jų darbus, meilę 
ii* pasiaukojimą auklėjant 
išeivijoje lietuviškąjį jau
nimą išeivijai ir tėvynei 
Lietuvai.

Jurgis Janušaitis

mokslinė inteligentija. Ilgo
se, ir kartais labai detaliose 
diskusijose, buvo nagrinėja
mos - nuo 1918 iki 1940 me 
tų imtinai - Lietuvos istori
jos pamokos ir jų reikšmė 
valstybinei santvarkai bei li
teratūrai. Diskusijose buvo 
stipriai nagrinėjami du ter
minai - Lietuvos aneksija ir 
okupacija.

Rašytojų partinė orga
nizacija tarė, kad 1940 metų 
socialistinė revoliucija ir lais
vanoriškas Lietuvos įstoji
mas į Sovietų Sąjungos res
publikų eiles yra mitas.

Rašytojų vadovybė nu
tarė kreiptis į Lietuvos Aukš
čiausiąją Tarybą, kad Vasa
rio 16-ji būtų paskelbta kaip 
tautinė šventė ir kad Aukšč. 
Taryba pasmerktų 1939 me
tų Vokietijos ir Sov. Sąjun
gos sutartis ir jų slaptuosius 
protokolus.

Toliau Rašytojų sąjun
ga nutarė prievartinį aneksi
jom stinį Lietuvos prijungi
mą į Sovietų Sąjungą laikyti 
groboniškos stalinizmo poli
tikos aktu. Busimojoje Lie
tuvos konstitucijoje turi būti 
įteisintas Lietuvos politinis, 
ekonominis ir kultūrinis su
verenitetas, kuris buvo 1940 
-siais metais jėga panaikin
tas.

PARAMA DIRVAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis

Eleonora Valiukėnienė ir dr. Leonas Kriaučeliūnas aptaria lie
tuvio mokytojo pagerbimo programą ir jos vykdymą. Pagerbimas 
įvyks Chicagoje, Lietuvių tautiniuose namuose, šį sekmadienį, 
sausio 29 d.

Dirvai aukojo:
A. Gilvydis,

Evergreen Park ..........10.00
Dr. Vinco Kudirkos šaulių

kuopa Worcestery .... 25.00 
A. Sakas, Lancaster......... 5.00
Pr. Pakaniškis,

Santa Monica................10.00
Balfo Detroito skyrius.. 20.00 
E. Likanderis, Chicago .. 10.00 
A. Pautienis,

Richmond Hts................20.00
B. Smetonienė, Cleveland 15.00
A. Vagelis, Worcester ..10.00
J. Gilvydis, Franklin .... 25.00
V. Daugelavičius, Weston 25.00
J. Radas, Livonia............10.00
V. Meilė, Chicago ........  5.00
J. Šumskis, Chicago .... 20.00
V. Morkūnas, Toronto .. 5.00
V. Juodka, Chicago.........20.00
E. Manomaitis, Roxbury 5.00
A. Cytraus, Euclid......... 5.00
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Rezervacijoms skambinti Eleonorai Valiūkė* J 
nienei (312) 434-7270. *

*

Amerikos Lietuvių Tautine Sąjunga 
maloniai kviečia visus atsilankyti įčiais.

Lituanistinės mokyklos 
mokytojas nesiekė net pri
deramo atlyginimo, už savo 
sunkų darbą tenkinosi gau
damas skatikus. Tačiau jų 
idealizmas liko nemarus, 
amžinas ir jiems didžiau
sias, atrodo, atlyginimas, 
kai mato jaunimo gretose 
dygstančius šviesios atei
ties daigus.

Retai kada prisimindavo
me tuos didžiuosius entu
ziastus, mokytojus. Nesodi
nome jų garbės stalan, ne- J 
skyrėme jiems tūkstanti- į 
nių premijų, nedekoravome ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★t

LITUANISTINIŲ MOKYKLŲ 
MOKYTOJU PAGERBIMA

1989 m. sausio 29 d. 3 v. p. p.
LIETUVIŲ TAUTINIUOSE NAMUOSE

6422 SO. KEDZIE AVĖ., CHICAGOJE.

Programoje:
Akademija, meninė dalis ir vakarienė.
Auka 20 dol. asmeniui.

P. Matas, Cleveland .... 5.00 
J. Žebrauskas, Miami .... 10.00
R. Česonis, Marietta .... 10.00 
Pr. Damijonaitis,

Ormond Beach............  5.00
J. Liauba, Cincinnati .... 20.00
V. Gilys, Los Angeles .. 5.00
V. Zdanys, Hartford .... 10.00
K. Vilkonis, Anglija ... .14.00
V. Jakonis, Montreal .... 5.00
J. Petkevičienė, Cleve. .. 20.00
J. Kuncaitienė, Sarasota 10.00
J. Žvynys, St. Petersburg 15.00 
J. Pivoriūnas, Cleveland 5.00
B. Palski, Bowic............. 10.00
M. Diehl, Wickliffe......... 5.00
R. Butkus, Euclid ..........10.00
J. Čipkus, Willoughby .. 5.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

ATTENTION — GOVERN- 
MENT SEIZED VEHICLES 
from $100. Fords, Mercedes, 
Corvettes, Chevys. Surplus 
Buyers . Guide. 1-602-838- 
8885 Ext A1753. (1-4)
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Su Reaganu atsisveikinant
(Atkelta iš 1 psl.) 

ri didesnį dėmesį kreipti ne 
tiek vidaus, kiek užsienio rei
kalams. Dabartinis Valsty
bės sekretorius James Baker 
III nėra kilęs iš diplomatų tar
po, bet turi nemažai patyrimo 
tvarkant ūkinius klausimus 
su užsieniu, kas labai svarbu 
taikos metu. Kiti prezidento 
Busho patarėjai užsienio rei
kalų srityje yra Sovietijos spe
cialistai - kaip Saugumo pa
tarėjas ats. aviacijos gen. lt. 
Brent Scowcroft, buv. rusų 
istorijos prof. karo akademi
joje ir karo atache Jugoslavi
joje, jo padėjėjas, 20 metų 
dirbęs ČIA Robert M. Gatės, 
Valstybės Sekr. padėjėjas 
Lawrance S. Eagleburger, 
ėjęs aukštas pareigas Valsty
bės D-te, buvęs ambasado
rius Jugoslavijoje. • ••

Ar jie turės laiko sugal
voti ką nors naujo santykiuo
se su sovietais?

Tai jau daugiau priklau
sys nuo sovietų. Labai blo
gas pereitų metų derlius Gor
bačiovą vers būti daugiau san 
tūriu. Naujas susitarimas 
Vienoje dėl Helsinkio Akto 
praplėtimo ir žmonių teisių 
garantavimo praktikoje, bei 
Gorbačiovo noras 1991 m. 
sušaukti žmonių teisių konfe
renciją Maskvoje - kam pri
tarė Shultz, bet ką Busho pa
tarėjai sutiko labai skeptiškai 
- kalba už tai, kad Gorbačio
vas artimiausiu laiku nenorės 
keisti savo pradėtos politikos 
kurso ir faktinai net negalės. 
Tai, žinoma, planavimo naštą 
uždeda ant Washintono pe
čių. •••

Prezidentas Bushas 
perimdams JAV prezidento 
pareigas, pasakė labai gražią 

M /uperior Avino/
ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 
SANTAUPŲ INDĖLIUS

PASKOLOS TEIKIAMOS:
■ narnoms pirkti,

■ rezidenciniams ir komerciniams
pastatams statyti,

■ namų remontams,
■ kvalifikuotų studentų mokslui

/uperior Zbving/
Pagrindinis skyrius

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

DARBO VALANDOS: Pirmadieniais uždaryta. pefip 
Kitomis dienomis nuo 9:00 iki 4:00.

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

momentui pritaikintą kalbą, 
kurios pagrindinė tema buvo 
vienybė reikalinga geresnei, 
teisingesnei ir gražesnei 
Amerikai statyti. Nors tos 
kalbos redaktorius, tiksliau 
redaktorė, buvo tas pats as
muo - būtent Peggy Noonan 
- kaip ir Reagano atsisveiki- 
nimokalbos, jos skambėjo 
skirtingai. Reaganas pasi
traukė kaip vis dar labai as
meniškai populiarus asmuo. 
Bushas turi dirbti su Kongre
su, kurio Senate opozicija 
turi 10 senatorių, o Atstovų 
Rūmuose net 85 atstovų dau 
gumą.

Šio krašto partijos nėra 
tokios monolitiškos kaip Eu
ropoje įprasta, tačiau kiek
vienas bandymas, opozicijai 
turint daugumą, nėra leng
vas. Už tat nenuostabu, kad 
savo kalbą įpusėjęs Bushas 
ištiesė draugišką taikos ran
ką senato daugumos vadui 
George Mitchell ir atstovų 
rūmų pirm. Jim Wright.

Nors Amerikos santvar 
ka taip sukirpta, kad joje nuo 
lat būtų varžybos tarp prezi
dento ir Kongreso, paskuti
niuoju laiku tos varžybos bu
vo per toli nuėjusios. Jos pa 
raližuodavo valdžią. Bushas 
mano, kad dėl to kaltas Viet
namo karas, bet jis jau 25 
metai kai pasibaigė ir laikas 
atstatyti abiem partijoma pri
imtiną bendrą užsienio poli
tiką, kaip ji buvo per ir po
II-jo Pasaulinio karo.

Talkos reikalauja ir 
opūs vidaus reikalai, kaip 
kova su plintančiu svaigalų 
vartojimu, švietimas ir paga
liau biudžeto deficito proble - 
mos sutvarkymas.

Amerikiečiai laukia ak
cijos, įspėjo Bushas. Šian
dienos sprendimui yra daug
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LB Švietimo tarybos nariai: sekr. A. Brazaitienė, vicepirm. J. Masilionis, pirm. R. Kučienė ir ižd. 
P. Masilionienė.

Naujos Švietimo Tarybos planai

Visai neatsitiktinai nau
jasis krašto valdybos pirmi
ninkas dr. A. Razma nare 
švietimo reikalams, ir tuo pa
čiu Švietimo tarybos pirmi
ninke, pasirinko Reginą Ku- 
čienę - ilgus metus dirbusią 
lietuviškame švietime tauti
nio auklėjimo koordinatore. 
Savo laiku ji aktyviai dalyva
vo skautų veikloje - buvo 
"Aušros Vartų" tunto tunti- 
ninkė. Tęsiamas ir dabar dau 
giau kaip prieš penkiolika me
tų pradėtas darbas, auklėjant 
jaunąją lietuviškos išeivijos 
kartą, Chicagas Kr. Donelai
čio mokyklose, kur Regina 

prieštaraujančių pasiūlymų. 
Juos svarstant verta laiks 
nuo laiko sustoti - kaip ir šia 
pareigų perėmimo proga, - 
ir naujai pagalvoti, kaip jas 
galima išspręsti daugumą 
patenkinančiu būdu. Tai ir 
yra demokratijos esmė.

ir užmojai
Kučienė dirba inspektore ir 
kartu yra aukštesniosios mo
kyklos literatūros mokytoja. 
Taigi ilgalaikis darbas švie
timo sistemoje pradėtas se
niai ir ne be pagrindo apvai
nikuotas.

Naujai išrinkta piiminin 
kė pasirinko savo talkininkus 
ir dabar Švietimo tarybą su
daro: Juozas Masilionis - vi
cepirmininkas, informacija 
spaudai, protokolų sekreto
rius, mokytojų studijų savai
čių organizatorius; Pranė Ma
silionienė - iždininkė; Stasė 
Petersonienė - mokytojų pa
ruošimas, skaitiniai; Ričardas 
Petersonas - knygyno vedė
jas ir administratorius; Juo
zas Plačas - "Švietimo gai
rių" redaktorius ir adminis
tratorius; Alicija Brazaitienė 
- sekretorė; Nijolė Gierštikie- 
nė - pradinių mokyklų reika
lams; Danutė Dirvonienė ir 
Sniegą Masiulienė - iki mo
kyklinio amžiaus vaikų auk
lėjimas; Audronė Užgirienė 
ir Lilija Stelmokienė - jaunų
jų šeimų koordinatorės; sese
lė Margarita - religiniai rei
kalai; Dana Mikužienė - lie
tuviškai besimokančių vaikų 
koordinatorė; Vida Radick - 
lietuviškai besimokančių su

augusių koordinatorė; Arū
nas Udrys - neakivaizdinis 
mokymas ir Rūta Jautokienė 
- aukštesniųjų mokyklų rei
kalams.

Ypatingą dėmesį Švieti
mo tarybos veikloje numato
ma skirti lietuviškumo skiepi
jimui iki mokyklinio amžiaus 
vaikams, nes tai sąlygoja litu
anistinių mokyklų ateitį, o 
kartu ir dabar vis aktualesnės 
problemos - lietuviškumo lie 
tuvių tarpe stiprinimą. Ženg
tas jau pirmas žingsnis šia 
kryptimi - didelę paklausą tu
ri neseniai išleista garso juos
toje įrašyta pasaka "Raudon
kepuraitė". Mokyklinio am
žiaus vaikams paskelbti pre
mijuojami trys konkursai, ku
rių tematika taipogi surišta su 
tautiniu auklėjimu: pradinių 
mokyklų mokiniai šešiais pie 

šiniais turi pavaizduoti "Gedi 
mino sapną", 11-15 metų am
žiaus mokiniams pasiūlyta su 
daryti Lietuvos vaizdų albu
mus, o 15-20 metų amžiaus 
jaunimas konkursui turi pri
statyti rašinius, surištus su 
"Varpo" šimtmečiu.

Malonus faktas, kad vis 
didėja besidominčių ir norin
čių lietuviškai pramokti, tiek 
jaunimo, tiek suaugusiųjų tar
pe. Tokiems Švietimo taryba 
irgi numato padėti, ruošdama 
išleisti specialiai jiems skirtą 
B. Krokio vadovėlį "Gintari
nės šaknys" su garsiajuoste. 
J. Masilionis lietuviškam va
riantui pritaikys latvės L. 
Streipos "Easy Way to Lat- 
vian" knygą - "Easy Way To 
Lithuanian". Taipogi numaty 
ta išleisti dr. D. Tamulionytės 
vadovėlio "Lietuviais norime 
ir būt" antrąją dalį. Mažie
siems vadovėlį ruošia S. Jony
nienė.

Atskiru leidinėliu pla
nuojama išleisti jaunimo mė
giamus galvosūkius, kry
žiažodžius ir mįsles, surink
tus iš J. Plačio redaguojamo 
"Tėvynės žvaigždutė".

Daug dėmesio bus ski
riama ir mokytojų paruoši
mui bei tobulinimuisi. Šiuo 
tikslu numatoma rengti darbo 
konferencijas su parodomo
siomis pamokomis. Kaip ir 
anksčiau, bus organizuoja
mos mokytojų, tėvų ir jauni
mo studijų savaitės,

"Varpo" šimtmečiui pa
minėti bus išleistas plakatas, 
kuris Vasario 16 dieną bus 
įteiktas kiekvienam lituanis
tinę mokyklą lankančiam 
mokiniui.

Ką gi, pirmieji naujo
sios Švietimo tarybos užmo
jai brandina, atrodo, neblogą 
derlių.

Tariame lietuvišką 
AČIŪ Lietuvių Fondui ir pla
čiajai inteligentijai, supran
tantiems lietuviško švietimo 
išeivijoje svarbą ir remian- 
tiems tų kilnių tikslų įgyven
dinimą.

Alicija Brazaitienė
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Su viltimi besidairant (1) Bronys Raila

Nuo Vilties ligi Vairo
Pernai metams baigian

tis išėjo politikos ir kultūros 
žurnalo Naujosios Vilties 21 
numeris. Žurnalas pradėjo 
rodytis Amerikoje nuo 1970 
metų. Per tokį ilgoką laiką 
tai dar nebūtų labai aktyvi in 
telektualinė veikla, bet, atsi
žvelgiant į 'tremties' gyveni
mo aplinkybes, tai vis dėlto 
pažymėtinas mūsų tautinės 
srovės išeivijoje pastangų 
kraitis.

Nebuvau įsijungęs nei 
į žurnalo leidybos, nei į jo 
bendradarbių eiles. Neatsi
liepdavau ir į kvietimus įsi
jungti - dėl dviejų priežas
čių. Gal jos kai kam atrody
tų nerimtos, vaikiškos, ambL 
cijų tuštybė, tačiau dabar, 
taip išpopuliarėjus gorbačio- 
viškam atvirumo (glasnost) 
principui, gal nebūtų per 
smulkmeniška kai ką prisi
minti. Ypač kai vėl buvau iš 
pačių atsakingiausių sluoks
nių nuoširdžiai kviečiamas 
išsamiau parecenzuoti vėliau
sią žurnalo numerį.

Tai betgi bus ne recen
zija. O greičiau - asmeniškų 
pastabų serija, prisiminimai, 
protarpiais švelni kritika, dai
rymasis su viltimi ateitin.

Tradicija ir vardo 
simbolizmas
Daugumas mūsų patar

lių - tai tauri liaudies išmin
tis. Bet ne visos jos tobulai 
teisios. Pavyzdžiui, toji: 
"Kaip pavadinsi - nepaga
dinsi".

Pirmoji mano nusivy
limo Naująja Viltimi priežas 
tis kaip tik ir buvo jos var
das, kuris, man rodėsi, aiš
kiai gadino vieną jau seną ir 
visiškai gerą tautinės srovės 
žurnalų tradicijos tęstinumą. 
Bet taip buvo iš anksto suta
rę žurnalo leidėjai, jam pa
rinkdami Naujosios Vilties 
vardą, berods be nuodugnes
nių viešų diskusijų. O tada 
jau, kaip moko kitas priežo
dis, šaukštai po pietų...

Štai truputis istorijos. 
Kai Vilniaus Žinių dienraštis 
sustojo, Tai A. Smetonos ir 
Vaižganto pastangomis Vil
niuje buvo sutelkta platesnė 
dalininkų bendrovė, kuri 
1907 metais ėmė leisti Viltį. 
Kaip liudijo žinovai, Smeto • 
na ten vadovavo politiškai ir 
rašydavo vedamuosius, o fak
tiškai redagavo Vaižgantas.

Viltis betgi nebuvo 
žurnalas, o triskart per savai
tę išeinantis laikraštis, galiau
siai virtęs dienraščiu, vokie
čiam okupavus per karą Vil

nių, sustojęs 1915 metais. 
Daugelis Smetonos rašytų 
straipsnių tame laikraštyje 
vėliau nepriklausomame 
Kaune buvo pakartoti jo 
raštų keturiuose tomuose tau
tininkų politikos ir ideologi
jos ištakom suminėti.

Be abejo, Viltis buvo 
vertingas laikraštis, Lietuvos 
Nepriklausomybės priešauš
ryje atlikęs labai reikšmingą 
misiją. Tačiau abejotina, ar 
ji turėtų būti laikytina lietu
vių tautinės srovės, dar ma
žiau vėlesniųjų mūsų politi
nių tautininkų krypties vė
liavnešiu. Anuomet ne visi 
Vilties leidėjai sutiko su 
Smetonos linija. Kai kuriem 
kunigam ir katalikiškosios 
srovės veikėjam ji atrodė per- 
maž katalikiška ir perdaug 
liberališka. Ir pats Smetona 
iš jos redaktorių pasitraukė 
nuo 1913 metų rudens, kai 
leidėjai priskyrė laikraščio 
redakcijai katalikų srovės 
žmogų Praną Dovydaitį.

Tada 1914 metų sausio 
mėnesį Vilniuje išėjo Marty
no Yčo leidžiamas ir vis to 
pat Smetonos redaguojamas 
Vairas - meniškas, gražios 
išvaizdos ir jau tikras literatu 
rinio ir kultūrinio pobūdžio 
dvisavaitinis, vėliau savaiti
nis žurnalas, kurį skaičiau, 
dar būdamas moksleivis, Pir 
mojo karo Rozalimo viduri
nės mokyklos bibliotekėlėje. 
Per karą užėję vokiečiai žur
nalą griežtai cenzūravo, ir jis 
buvo priverstas sustoti 1915 
metų rugpjūčio mėnesį.

Vėl su tuo pačiu redak
toriumi, ir vėl labiau žurna
las nei laikraštis, atgimė Vai 
ras laisvojoje Lietuvoje, Kau 
ne, 1923 m. rugsėjo mėnesį. 
Tik ir vėl neilgai teišsilaikė. 
Dabar jį aštrokai kirpo jau sa - 
voji cenzūra ir baudė savoji 
katalikiška valdžia. Vairuo
tojai turėjo sustabdyti leidi
nį, nebepajėgdmi išmokėti 
baudų ir skolų.

Ką labiau reikėjo 
gaivinti?

Suprantama, laikai pasi
taisė vėliau, kai anuos Vai
rus redagavęs A. Smetona 
tapo valstybės prezidentu ir, 
kaip opozicija sakydavo, dik
tatorium. Nuo 1926 metų 
formaliai įsikūrusi Lietuvių 
Tautininkų Sąjunga dabar 
sparčiai plėtėsi, kaip politinė 
partija, biurokratinė mašina 
ir dominuojanti lietuvių tau
tinės srovės šaka. Nuo to lai
ko, tiksliau, nuo 1929 metų 
rugsėjo mėnesio ligi 1940 
metų vasaros (ligi sovietinės 

okupacijos), Vairas buvo Pa
žangos bendrovės leidžia
mas vadovaujantis tautinin
kų ir tautinės srovės mėnesi
nis (trumpą laiką savaitinis) 
politikos ir kultūros žurna
las.

Šį sustorėjusį Vairą ligi 
1938 metų redagavo kiek sa
votiškas filosofas, mano pri
siminimuose betgi mielas ir 
įdomus žmogus, itin neakty
vus kunigas, prof. Izidorius 
Tamošaitis. Tačiau kai žur
nalo dvasioje ir turinyje ėmė 
reikštis, kaip dabar sakytu
me, stagnacija, kai aplinky
bės keitėsi ir jau buvo priau
gę naujų pajėgų, tai žurnalo 
vadovybę perėmė dr. Domas 
Cesevičius, vėliau paskutinis 
Lietuvių Tautininkų Sąjun
gos pirmininkas.

Kaip teisingai rašė Me
čys Valiukėnas to mūsų bran
gaus velionio nekrologe (žr.
N.Viltis, Nr. 20, 1987), dr. 
D. Cesevičius aplink Vairo 
žurnalą tuomet "...sutelkė 
nemažą grupę jaunųjų tauti
ninkų, o paties žurnalo lei
dimą sudažnino ir sustiprino 
jo turinį. Jo artimesni ben
dradarbiai, anuo metu vadin
ti vairininkai, buvo: dr. J. 
Balys, K. Dausa, dr. B.T. 
Dirmeikis, S. Leskaitis, K. 
Nausėdas, B. Raila, V. Ras
tenis, J. Statkus, A. Valiukė
nas ir kt."

Dabar jums bus aiškiau, 
kodėl man norėjosi, jeigu 
jau ką reikėjo gaivinti, tai 
kad ir išeivijoje būtų buvęs 
atgaivintas tas pats tautinės 
srovės jau ilgon tradicijon 
įkopęs pirmasis žurnalas Vai 
ras. Kaip tautinių liberalų- 
liaudininkų Varpas ar kaip 
katalikų-krikšč. demokratų 
srovės veteranas Tėvynės 
Sargas.

Deja, taip neįvyko. Ir 
man ligšiol gaila, kad taip ne
įvyko. Ir buvo nesmagu kar
tą klausytis vieno bičiulio hu
moristo 'išaiškinimų': kai ne
bėra ko ir kam vairuoti, tai 
tautininkam gal ir bepaliko 
tik viltis iš naujo. Žodį "vil
tis" jis ištarė kaip veiksmažo
dį, ne kaip daiktavardį. Šį
kart, vadinasi, nepritiko ir 
patarlė: kaip pavadinsi - ne
pagadinsi.

Pasitarnavimas 
okupantui...

Buvo dar antra priežas
tis mano vėsai Naujajai Vil
čiai.

1980 metais išėjęs pir
masis mano radijo kalbų į 
Lietuvą rinkinys, "Vaivos 
Rykštė", buvo pusėtinai tei-

Rašytojas Bronys Raila

giamai įvertintas beveik viso
je ir visokioje išeivijos spau
doje, taip pat ir klausytojų 
Lietuvoje, - išskyrus tada vie 
nintelę Naująją Viltį. Nieko 
nuostabaus, sriubai visuomet 
pravartu ir druskos žiupsne
lis.

Žurnalo recenzentas ge
rai pasigaląstu dantimi tą ra
dijo žumalizmo rinkinį apta
rė, kaip nuobodų ir kupiną 
"atsibodusių temų". Tai bu
vusi niekam nereikalinga 
"plepalų knyga". Naujavilti- 
ninkas čia dargi specialiai 
piktinosi, kam jos išleidimą 
parėmė Lietuvių Fondas ir 
Lietuvių Žurnalistų Sąjungos 
valdyba. Ir kad Vilties drau
gija tokiai knygai davė leidė
jos vardą, tai "... įsivėlė į abe
jotinos vertės biznelį". Tuo 
labiau, kad aš pats, tos kny
gos autorius, verčiąsis "plū- 
dimusi su savo asmeniniais 
oponentais" ir kalbąs ar rašąs 
tik tada, kai už tai gaunu "rie 
bų hororarą".

Kantriausiai patylėjau, 
anuomet nė žodžiu neišplū- 
dęs gerbiamojo recenzijos 
oponento. Ir kam? Juk jis 
gali turėti rimtą savo nuomo
nę apie mano raštus ir ją lais
vai bet kur pareikšti. Ir kai 
kur dargi teisingai: "Vaivos 
rykštė" tikrai buvo nuobodes
nė pvz. už Dekameroną ar 
Kazanovos memuarus. O ir 
su šia knyga prasidėję mano 
plepėjimai' nusidriekė dabar 
jau tuoj bus per keturis tų ra
dijo kalbų rinkinius, kad tū
lam ir karščiausiam patriotui 
mano temos juk galėtų bai
siausiai įkyrėti, ir kad man 
pristinga parako jas įdomiai 
kiekvieną kartą išrašyti.

Ne visai patiko tik N.V. 

redakcijos rūstus kaltinimas 
dar ir materializmu, tais vadi
namų hororarų geidimais.

Kaip žurnalistas profe
sionalas, nesiskųsiu - Lietu
voje aš būdavau teisingai už 
savo darbą atlyginamas. Bet 
nuo 1944 metų vasaros už 
kalbas ar raštus lietuviškoje 
spaudoje dažniausiai negau
davau jokio honoraro, ar vė
liau Prancūzijoje ir Ameriko
je kartais tik itin simbolišką, 
- kaip Juozas Bačiūnas saky
davo, už popierį ir pašto ženk
lus. Gi per kokį penkiolika 
pastarųjų metų iš lietuviškų 
laikraščių ir žurnalų, kuriem 
protarpiais šį tą parašydavau, 
nesu nei reikalavęs, nei pra
šęs, nei siūlymais gundytas, 
nei gavęs mažne nė vieno 
cento. Keista, bet ir be tų rie 
biųjų honorarų aš vis dar ne
blogai gyvenu...

Vieninteliai 'honorarai' 
būna, kuomet kai kurių laik
raščių redakcijos, leidyklos 
ar kolegos autoriai už dyką 
siunčia savo leidinius, idant 
plačiau apsišviesčiau, ar kad 
savo komentaruose per radiją 
į Lietuvą jų geriausias idėjas 
bei talentus paminėčiau. Ir 
ne kartą stengiuos jiem tuo 
atsilyginti...

Netrukus po recenzijos 
apie Vaivą ir ypač dėl tau
tinės srovės kitų veikėjų bei 
politikų užpuldinėjimo, Nau
josios Vilties leidėjai žurnalo 
redaktorių dr. J. Balį pabare, 
ir jis iš pareigų pasitraukė ar 
buvo atleistas.

Aš tačiau už tokią recen
ziją tautinės srovės žurnale 
(!) negalėčiau atleisti. Ir už
miršti buvo neįmanoma, nes

(Nukelta į 6 psl.)
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Esu gavęs paklausimą, 
koks cholesterolio kiekis su
daro pavojų gauti širdies 
ataką ?

Yra apskaičiuota, kad as
meniui, turinčiam 250 mg/ 
% cholesterolio, galimybė 
gauti širdies ataką yra dvi
gubai didesnė negu turin
čiam 200 mg/%. Bendrai 
imant, juo mažesnis choles
terolio kiekis kraujuje, tuo 
mažesnis pavojus yra gauti 
širdies ataką. Framingha- 
mo garsioje širdies ligų kli
nikoje per 35 metus nė vie
nas asmuo, turintis 150 mg 
cholesterolio, negavo širdies 
atakos. Anksčiau, prieš ke
liolika metų, buvo skaito
ma, kad normalus choleste
rolio kiekis turėtų būti tarp 
150 ir 300 mg. šiuo metu 
yra manoma, kad choleste
rolio aukščiausia riba netu
rėtų viršyti 200 mg. Nors 
reikia pasakyti, kad asme
nys su mažesniu negu 200 
mg cholesteroliu irgi gali 
gauti širdies priepuolį.

Asmenys, turintieji pa
didintą cholesterolio kiekį, 
skirstomi į keletą grupių. 
Vidutinio amžiaus žmonės, 
40 iki 59 metų, kurių cho
lesterolis yra tarp 210 ir
233 mg, yra priskiriami prie 
vidutinės širdies atakų ri
zikos grupės. Jiems jau yra 
patariama mažiau valgyti 
gyvulinių riebalų ir daryti 
kūno mankštą. Gi asmenys, 
kurių cholesterolis yra tarp
234 mg ir 259 mg, yra pri
skiriami prie didesnės rizi
kos grupės. Jie turi kreiptis 
į gydytoją dietos arba vais
tų reikalu. O tie, kurių cho
lesterolis yra virš 259 mg 
yra priskiriami prie didelės 
rizikos grupės ir jie be gy
dytojo priežiūros neturėtų 
apseiti.

žmogaus amžiui didėjant 
natūraliai didėja ir choles
terolio kiekis kraujuje, to
dėl vyresnio amžiaus asme
nims širdies atakos rizikos 
grupės yra šiek tiek kito
kios. Vyrai 60 ir daugiau 
metų, kurių cholesterolis 
yra tarp 214 mg ir 240 mg 
ir moterys tokio pat am
žiaus, turinčio 228 mg iki 
252 mg, yra priskiriami 
prie vidutinės rizikos gru-

Br. Raila...
(Atkelta iš 5 psl.) 

tatai ne kartą man priminda
vo josios teigimais pasinau- 
doj antys sovietiniai Lietuvos 
žurnalistai ir Vilniaus radijo 
kalbėtojai.

Tatai juk buvo, kaip da
bar įpratusi išsireikšti mūsų 
drausmės sargyba, aiškus 
'pasitamavimas okupantui’. 
Manau, kad nedovanotinas.

Vėliausiais laikais, 
ypač su pastaruoju numeriu, 
padėtis ėmė keistis ir po tru
putį gerėti.

Apie tai - kitą kartą.

pės. Prie didesnės rizikos 
grupės priskiriami vyrai 
turintieji 241 mg iki 262 
mg ir moterys, turinčios 253 
mg iki 276 mg. Vyrai, ku
rių cholesterolis viršija 262 
miligramus ir moterys su 
cholesteroliu virš 275 mg, 
priskiriami prie didelės ri
zikos grupės.

Bet kalbant apie choles
terolį reikia prisiminti, kad 
bendras cholesterolis yra 
sudarytas iš gero (HDL) ir 
blogo (LDL) cholesteroliu. 
Geras cholesterolis mažina 
širdies atakų pavojų, o blo
gas didina. Normaliai gero 
cholesterolio turėtų būti 
nuo 50 iki 70 mg. žmogus, 
kuris turi mažai gero cho
lesterolio, nežiūrint, kad jo 
bendras cholesterolis yra 
mažesnis negu mg, vistiek 
gali gauti širdies ataką. To
dėl širdies atakos pavojų 
galima apskaičiuoti padali
nus bendrą cholesterolį iš 
gero cholesterolio. Gautas 
skaičius ir yra širdies ata
kos pavojaus rodiklis. Juo 
didesnis tas gautas skai
čius, tuo didesnis yra šir
dies atakos pavojus. Pavyz
džiui, jeigu bendras choles
terolis yra 200 mg ir geras 
cholesterolis 50 mg, tai pa
dalinus 200 iš 50 gausime 
skaičių 4. Skaičius 4 reiš
kia, kad širdies atakos pa
vojus yra mažas, tuo tarpu 
asmeniui, turinčiam 180 mg 
bendro cholesterolio ir 30 
mg gero cholesterolio, šir
dies atakos pavojus bus di
desnis, nes padalinus 180 iš 
30 gausime didesnį skaičių, 
būtent 6. Jeigu tas skaičius 
būna didelis, pavyzdžiui 9 
iki 11, tai tas asmuo turi 
labai rimtai susirūpinti sa
vo širdies stoviu. Toks šir
dies atakos pavojaus rodik
lis būna mažas pas tuos, ku
rie sportuoja arba prisilai
ko vegetarinės dietos. Ilgų 
distancijų bėgikų ir vegeta
rų šis širdies atakos pavo
jaus rodiklis būna mažas, 
būtent 3 arba 2 U. Todėl di
dinimas gero cholesterolio 
yra lygiai svarbus kaip ir 
mažinimas bendro choleste
rolio. Gero cholesterolio pa
didintas kiekis dalinai pri
klauso nuo genetinio pavel
dėjimo, bet jo padidinti 
kiekiai yra randami ir pas 
tuos asmenis, kurie prisilai
ko sveikos dietos, palaiko 
normalų svorį, sportuoja ir 
nerūko.

Stanfordo Universitete 
buvo pravestas bandymas 
su 155 studentais. Tie stu
dentai buvo suskirstyti į 
dvi grupes. Viena grupė da
rė kūno mankštą, bei spor
tavo 3-4 kartus savaitėje ir 
jokios specifinės dietos ne
prisilaikė. Kita gi grupė 
kūno mankštos nedarė, bet 
laikėsi svorį mažinančios 
dietos, valgė mažai riebalų, 
bet daugiau angliavandenių, 
baltymų ir daržovių bei vai
sių. Po metų laiko abiejų

grupių geras cholesterolis 
buvo padidėjęs 10%. šis 
bandymas rodo, kad geras 
cholesterolis didėja tiek nuo 
mankštos tiek nuo sveikos 
dietos. Priemonės, kurios 
didina gerą cholesterolį taip 
pat tinka mažinimui ir ben
dro cholesterolio kiekio. Bet 
jeigu dieta ir mankšta ben
dro cholesterolio nepajėgia 
sumažinti, tada yra varto
tini vaistai.

Užbaigiant norisi pasaky
ti, kad mažinant choleste
rolį nereikia eiti į kraštuti
numą, lygiai kaip ir didelis 
taip ir permažas choleste
rolio kiekis nėra naudingas 
organizmui. Kai kurie ligų 
tyrinėtojai mažą choleste
rolio kiekį riša su padidintu 
vėžio ligų atsiradimu. Kiti 
gi sako, kad padidinto cho
lesterolio atveju vėžio ligų 
skaičius didėja, todėl, kol 
tie klausimai neišspręsti 
yra patartina cholesterolį 
laikyti aukso vidurkio, tai 
yra, 180-190 mg riboje.

OPPORTUNITY 
FOR

REGISTERED NURSE
11 A. M. TO 7 P. M.

40 hour week, including some 
weekend time. Salary commen- 
surate with experience and abi
lity. Liberal personnel policies 
& fringe benefits.

Apply call or write to: 
Assistant Director of Nursing

QUARRYVILLE 
PRESBYTERIAN HOME 
625 Robert Fulton Highway

Quarryville, PA 17566 
717-786-7321

(4-5)
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1989 M. KELIONĖS Į LIETUVĄ

BALANDIS
LIETUVA IR BELGIJA — 14 dienų. 8 d. Lietuvoje, 9 naktys Vilniuje, 1 d. Maskvoje, 

2 d. Briuselyje.
Kelionė Nr. 414 balandžio 14-27 $1,799 (š Bostono ir Niujorko

$1,982 iš Čikagos

GEGUŽĖ
LIETUVA IR SUOMUA — 14 dienų: 10 d. Lietuvoje, 9 naktys Vilniuje, 2 Kaune,

1 Helsinkyje.
Kelionė Nr. $11 gegužės 11-24 $2,109 iš Bostono ir Niujorko

$2,292 iš Čikagos
LIETUVA IR RUSUA — 13 dienų: 7 d. Lietuvoje, 4 naktys Vilniuje, 3 Kaune, 2 Maskvoje,

2 Leningrade.
Kelionė Nr. SIS gegužės 15-27 $2,159 iš Bostono ir Niurjorko

$2,342 iš Čikagos
LIETUVA IR AUSTRUA —15 dienų: 10 d. Lietuvoje, 8 naktys Vilniuje, 3 Kaune, 2 Vienoje. 
Kelionė Nr. 525 gegužės 25-birželio 8 $2,299 iš Bostono ir Niujorko

$2,482 iš Čikagos

BIRŽELIS
LIETUVA IR ŠVEICARIJA — 20 dienų: 15 d. Lietuvoje, 14 naktų Vilniuje, 2 Kaune,

1 Maskvoje, 1 Zuriche.
Kelionė Nr. 608 birželio 8-27 $2,599 iš Bostono ir Niujorko

$2,782 iš Čikagos
LIETUVA IR AUSTRUA —15 dienų: 10 d. Lietuvoje, 8 naktys Vilniuje, 3 Kaune, 2 Vienoje. 
Kelionė Nr. 615 birželio 15-29 $2,399 iš Bostono ir Niujorko

$2,582 iš Čikagos
BALTUOS VALSTYBĖS, RUSUA IR SUOMUA — 17 dienų: 7 d. Lietuvoje,5 naktys 

Vilniuje, 2 Kaune, 2 Taline, 2 Rygoje, 2 Leningrade, 1 Helsinkyje.
Kelionė Nr. 622 birželio 22-liepos 8 $2,699 iš Bostono ir Niujorko

$2,882 Iš Čikagos
LIETUVA, RUSUA, ŠVEDIJA IR SUOMUA —18 dienų: 7 d. Lietuvoje, 6 naktys Vilniuje,

2 Kaune, 2 Maskvoje, 2 Leningrade, 2 Stokholme, 1 Helsinkyje. Kelionė laivu 
Baltijos jūra naktį iš Stokholmo f Helsinkį.

Kelionė Nr. 827 birželio 27-liepos 13 $2,949 iš Bostono ir Niujorko
$3,132 iš Čikagos

LIEPA
LIETUVA, LENKUA IR ŠVEICARIJA — 22 dienos: 15 d. Lietuvoje, 13 naktų Vilniuje, 

2 Kaune, 3 Varšuvoje, 1 Zuriche.
Kelionė Nr. 704 liepos 4-25 $2,759 iš'Bostono ir Niujorko 

$2,942 iš Čikagos
LIETUVA IR ŠVEICARUA — 15 dienų: 10 d. Lietuvoje, 11 naktų Vilniuje,2 Zuriche.
Kelionė Nr. 713 liepos 13-27 $2,269 iš Bostono ir Niujorko

$2,452 iš Čikagos
LIETUVA, RUSUA IR SUOMUA — 15 dienų: 7 d. Lietuvoje, 5 naktys Vilniuje, 2 Kaune, 

2 Maskvoje, 2 Leningrade, 2 Helsinkyje.
Kelionė Nr. 717 liepos 17-31 $2,459. iš Bostono ir Niujorko

$2,642 iš Čikagos

I

FACTORY
Bali Corp., a Fortune 500 company. 
is a leading manufacturer of indus
trini X-ray and machine vision sys
tems.
We are currently interviewing for 
the following positions:

• JOURNEYMEN 
MACHINISTS

• MACHINE ELECTRICIANS
• INDUSTRIAL

MECHANICAL
MACHINE ASSEMBLERS

• WELDER/FABRICATORS
We offer competitive compensation 
and benefits package including stock 
purchase, pension plans, and tuition 
reimbursement.
Qualified applicants should send their 
resume or work history to:

BALL CORP.
INDUSTRIAL SYSTEMS

DIVISION
3400 GILCHRIST ROAD 
MOGADORE, OHIO 44260 

ATTN: D. GORDON 
Equal Opportunity Employer

ATTENTION — GOVERN- 
MENT HOMES from $1 (U- 
repair). Delinąuent tax pro- 
perty. Repossesions. Call 602- 
838-8885 Ext GH1753. (1-4)

MAINTENANCE 
SUPERVISOR, 

MAINTENANCE 
MILLWRIGHTS, 

MOLDING 
SUPERVISOR 

For a gray iron foundry in north- 
em Indiana. Please send resume: 
Newnam Manufacturing, P. O. 
Box 271, Kendallville, IN 46755. 
Attention: Kelly Simmons. 
E°E- __________________ (2-8)

.RUGPJŪTIS
LIETUVA, ESTIJA IR SUOMUA — 15 dienų: 9 d. Lietuvoje, 7 naktys Vilniuje, 3 Kaune,

1 Taline (laivu iš Helsinkio) 2 Helsinkyje.
Kelionė Nr. 802 rugpjūčio 2-16 $2,389 iš Bostono ir Niujorko

$2,572 iš Čikagos
LIETUVA, AUSTRUA — 15 dienų: 10 d. Lietuvoje, 8 naktys Vilniuje, 3 Kaune, 2 Vienoje.
Kelionė Nr. 810 rugpjūčio 10-24 $2,399 iš Bostono ir Niujorko

$2,582 iš Čikagos
LIETUVA, RUSUA IR SUOMUA —«15 dienų: 7 d. Lietuvoje, 6 naktys Vilniuje, 2 Kaune,

2 Maskvoje, 2 Leningrade, 2 Helsinkyje.
Kelionė nr. 814 rugpjūčio 14-28 $2,459 iš Bostono ir Niujorko

$2,642 iš Čikagos

RUGSĖJIS
LIETUVA, LENKUA IR ŠVEICARUA — 22 dienos: 15 d. Lietuvoje,' 14 naktų Vilniuje, 

2 Kaune, 3 Varšuvoje, 1 Zuriche.
Kelionė Nr. 905 rugsėjo 5-26 $2,759 iš Bostono ir Niujorko 

$2,942 iš Čikagos
LIETUVA IR SUOMUA — 14 dienų: 10 d. Lietuvoje, 11 naktų Vilniuje, 1 Helsinkyje. 
Kelionė Nr. 914 rugsėjo 14-27 $2,209 iš Bostono ir Niujorko

$2,392 iš Čikagos
LIETUVA — 10 d.: 7 dienos Lietuvoje, 8 naktys Vilniuje.
Kelionė Nr. 944 rugsėjo 14-23 $1,799 iš Bostono ir Niujorko

$1,982 iš Čikagos

SPALIS
LIETUVA IR AUSTRUA — 15 dienų: 10 d. Lietuvoje, 11 naktų Vilniuje, 2 Vienoje.
Kelionė Nr. 105 spalio 5-19 $2,159 iš Bostono ir Niujorko

$2,342 iš Čikagos

LAPKRITIS
LIETUVA IR SUOMUA — 14 dienų: 10 d. Lietuvoje, 11 naktų Vilniuje, 1 Helsinkyje.
Kelionė Nr. 102 lapkričio 2-15 $1,699 iš Bostono ir Niujorko

$1,882 iš Čikagos

GRUODIS
LIETUVA IR SUOMUA — Naujų Metų kelionė, 21 diena: 15 d. Lietuvoje. 
Kelionė Nr. 129 gruodžio 29-sausio 18 $1,949 iš Bostono ir Niujorko
Kelionė Nr. 129: 16 naktų Vilniuje, 1 Maskvoje, 2 Briuselyje.
Gruodžio 29-seuelo 18 $1,949 iš Bostono ir Niujorko

$2,132 iš Čikagos

BALTIC TOURS & ORBI8 
PARODO VISĄ UETUVOS IR LENKIJOS GROŽĮ

16 d. kelionė: 6 d. Lietuvoje
7 naktys Vilniuje, 4 Varšuvoje, 2 Krokuvoje, T Zuriche.
Kelionė Nr. 519 gegužės 19-birželio 3

Kelionė Nr. 616 birželio 16-liepos 1

Kelionė Nr. 714 liepos 14-29

Kelionė Nr. 811 rugpjūčio 25-rugsėjo 9

$2,059 iš Bostono ir Niujorko 
$2,242 iš Čikagos
$2,159 iš Bostono ir Niujorko
$2,342 iš Čikagos
$2,159 iš Bostono ir Niujorko
$2,342 iš Čikagos
$2,159 iš Bostono ir Niujorko
$2,342 iš Čikagos

Ekskursijos į Palangą ir Klaipėdą su pernakvojimu kiekvienai grupeil

Baltic Tours patarnauja sudarant jūsų artimiesiems dokumentus viešnagei pas jus.

Nuperkamos mašinos ir kitos dovanos užsienio valiutos parduotuvėse Vilniuje, Kaune 
ir Klaipėdoje.

Taip pat pradedame naują paslaugą, statant paminklus jūsų mirusioms giminaičiams 
Lietuvoje.

Platesnei informacijai ir kelionių lankstinukams kreiptis:

BALTIC TOURS
77 Oak St., Suite 4 

Newtown, MA 02164
Tel.: (617) 965-8080
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1989 m. sausio 26 d.

tetų, saugumo žmonių lydi
mi, keliavo į kapitolį priesai
kos apeigoms.

Kapitolio fasadą puošė 
milžiniškos krašto vėliavos 
nuo 1789 iki 1989 metų, gre
ta dabartinių vėliavų. Kai ku 
rios vėliavos buvo surištos 
kaspinais panašiais į tuos, ku 
rie puošė New Yorko Federal 
Hali per prezidento Washing- 
tono inauguraciją. Iškilmes 
stebėjo 140,000 žmonių ir 
1,500 garbės svečių.

Iškilmes pradėjo senato
rius Wendell Ford, visus pa
sveikindamas. Į platformą 
buvo iškviesti G. Bush, D. 
Quayle, R. Reagan su ponio
mis. Invokaciją sukalbėjo 
evangelistas Billy Graham, 
savo maldoje prisimindamas 
pirmojo Amerikos prezidento 
žodžius: "moralė ir tikėjimas 
yra pagrindas mūsų bendruo
menės". Po maldos Kentu
cky valstijos 76 jaunuolių 
choras atliko žinomą giesmę 
"This is my country".

Sekė viceprezidento 
priesaika, kurią priėmė Vy
riausio teismo teisėja Sandra 
Day O'Connar. Po to - gies- mė "God Bless America".

Inauguracijos iškilmėse...
(Atkelta iš 1 psl.) 

mus renginys Inaugural Fo- 
rum, skirtas gimnazijos mo
kiniams. Čia dalyvavo 8000 
moksleivių, atrinkti iš 700 
mokyklų iš visos Amerikos. 
Tenka pastebėti, kad mokslei 
vių grupėje dalyvavo ir lietu
vaitė iš Clevelando, Gilmour 
Academijos mokinė, Laura 
Malėnaitė. Mokiniai, žino
ma, buvo rinktiniai, pasižy
mėję savo veržlumu, mokslu 
ir domėjimusi politika. Jiem 
kalbėjo eilė išskirtinų šio 
krašto žmonių, kurie sėkmin
gai reiškiasi šio krašto ekono 
mini ame ir kultūriniame gy
venime, kaip pvz. viceprezi
dentas Dan Quayle, Olimpi
nių žaidimų aukso medalio 
laimėtojas Peter Widmar, 
Fortune žurnalo leidėjas 
James Hayes, Apple kompiu
terio išradėjas John Scully ir 
kiti.

Vakare Washington 
Convention Center vyko 
Inaugural Gala, kurioje prog
ramą atliko žymieji šio kraš
to scenos žmonės, kaip Che- 
ryl Ladd, Amold Schwarze- 
negger, Chuck Norris, Frank 
Sinatra, Tommy Tune, Nell 
Carter, Randy Travis, Rober
tą Peters ir kiti. Dalyvavo 
taip pat du chorai - Mormon 
Tabemacle ir Navai Acade
my.

Tačiau penktadienis, 
sausio 20, pati iškiliausia vi
sos šventės diena. Ryte Se
nato ir Kongreso rūmuose 
vyko įvairūs priėmimai, ku
rių rengėjai - senatoriai ir 
kongresmanai. Čia ir buvo 
proga, atvykus į Washingto- 
ną, susitikti su savo valstijos 
kongesmanais ir senatoriais. 
Keliuose tų priėmimų teko ir 
man dalyvauti. Kalifornijos 
senatoriaus Pete Wilson priė
mime štabo nariai man pasiū
lė bilietus į priesaikos apei
gas. Ten patekti buvo galima 
tiktai su specialiais bilietais.

Busimasis prezidentas 
ir viceprezidentas šią dieną 
pradėjo Šv. Jono bažnyčioje, 
kuri yra kitoje pusėje Baltųjų 
Rūmų, kartu su kabineto na
riais ir šeimomis. Grįžę į Bal
tuosius rūmus dar paskutinį 
kartą susitiko su prezidentų 
Reaganu. Tai tradicinis mo
mentas keičiantis valdžiai. Iš 
čia visi, kartu su Kongreso 
bendru inauguracijos komi-

Inauguracijos baliuje Dirvos bendradarbė Ingrida Bublienė su

Pas Kalifornijos senatorių Pete Wilson (vidury) V. Vidugiris ir 
I. Bublienė

Užimant vietas prie kapitoliaus ...

Nr. 4 — 7DIRVA

Prezidentas George H. Bush

Aukščiausiojo teismo 
vyriausias teisėjas William 
Rehnąuist priėmė 35—ją žo
dinę priesaiką iš George Her- 
bert Walker Bush, kuris prie
saikos žodžius kartojo uždė
jęs kairę ranką ant pirmojo 
prezidento Washingtono ir 
savo šeimos biblijų. Nauja
sis prezidentas sutinkamas 
21 patrankų šūviais. Po to jis 
tarė pirmuosius žodžius savo 
krašto žmonėms, pirmiausiai 
išreikšdamas padėką buvu
siam prezidentui Reaganui 

už jo įnašą į Amerikos gyve
nimą. Mes čia visi susirinkę 
ant demokratijos priekinių 
laiptų, kalbėjo prezidentas, iš 
kur tinkama vieta pažvelgti į 
savo kraštą, į artimiausius 
kaimynus ir draugus. Nors 
pasaulis šiandien ir pasuko į 
taiką ir nauji vėjai pučia iš 
rytų, tačiau turime dar daug 
darbo ir energijos pašvęsti, 
kad daugelį negerovių galė
tume pataisyti savo krašte. 
Jo kalbą visi priėmė šiltais 
plojimais. Priesaikos apei
gos buvo užbaigtos Ameri
kos himnu.

Naujasis prezidentas ir 
viceprezidentas išlydėjo Rea- 
ganus, kurių helikopteris pa
kilo iš kapitolio aikštės.

Visi šių iškilkmių liudi
ninkai dalijosi įspūdžiais, fo
tografavosi, sveikino vienas 
kitą ir palengva traukė link 
Pensilvanijos gatvės, kur ne
trukus turėjo įvykti inaugura
cijos paradas.

Gatvėse jau nuo anks
taus ryto žmonės grupavosi, 
ieškojo geresnės vietos para
dui stebėti. Pagal Pensilva
nijos gatvę, kuri vadinasi 
"America's Main Stream", bu 
vo įrengtos tribūnos, kurios 
greit prisipildė ir šaligatviai 
užtvino žmonių masėmis. 
Kol žmonės rinkosi paradui, 
prezidentas pietavo su kon
greso atstovais. Iškilmingus 
priešpiečius stebėjau televi
zijos ekrane national Press 
Building, kuriame randasi 
Clevelando dienraščio Wa- 
shingtone biuras, vadovauja
mas Tomo Brazaičio. Čia bu
vo proga su lietuviu žurnalis
tu pasidalinti šios dienos įspū 
džiais.

Paradą turėjau laimės 

stebėti iš Marriot viešbučio 
Pensilvanijos gatvėje, kur bu 
vo apsistojusi respublikonų 
pagrindiniai rėmėjai Eagles. 
Parado vyriausiu vadovu bu
vo žinomas žvaigždė Bob 
Hope. Parado priekyje iki tri
būnos važiavo eilė limuzinų 
su prezidentu ir jo svita. Įdo
mu, kad prezidentas su ponia 
labai dažnai išlipdavo iš auto
mobilio ir abu žygiavo gatve, 
sveikindami ovacijas kelian
čias minias.

Su parado srove slinko 
įvairiausiai išpuoštos platfor
mos, vaizduojančios charakte 
ringus kiekvienos valstijos 
simbolius, daugybė orkestrų, 
raitųjų eskadronai, motocik- 
listų kolonos ir t.t.

Vakare vyko net 13 
inauguracijos balių. Bilietai 
į balių $175 asmeniui. Sve
čiai buvo suskirstyti pagal at
skiras valstijas į skritingas sa 
les, nes tokios salės, kad visi 
joje tilptų, sostinėje nėra. 
Man teko dalyvauti baliuje, 
kuris vyko Washington Hil- 
ton viešbutyje ir užėmė dvi 
sales su tūkstančiais svečių. 
Sunku įsivaizduoti ir aprašyti 
spalvingumą tos aplinkos, ku 
ris sklido iš begalinių žiedų 
ir ponių aprangos. Čia buvo 
galima sutikti įvairių aukš
tosios visuomenės asmenų, 
kaip kongresmanų, generolų, 
filmų artistų, biznierių ir Lt

Buvo žinoma, kad visus 
sostinėje vykstančius balius 
aplankys ir prezidentas su vi
ceprezidentu ir savo poniom. 
Į Hiltono viešbutį pirmiausia 
atvyko viceprezidentas su po
nia. Jis visus pasveikino ir 
palinkėjo malonaus vakaro.

(Nukelta į 8 psl.)
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Linas Kojelis priėmime su Lietuvos konsulais ir diplomatijos 
šefu dr. St. Bačkiu.

Inauguracijos iškilmėse
(Atkelta iš 7 psl.) 

Prezidentas su ponia atsilan
kė tik baliaus pabaigoje.

Prisiminimui šio istori
nio įvykio, kiekvienas ba
liaus dalyvis gavo lėkštelę su 
inauguracijos emblema. Šia
me baliuje dalyvavo ir Lietu
vos atstovas Washingtone 
Stasys Lozoraitis, jr., adv. Ri
mas Domanskis su ponia ir 
dukra iš Chicagos ir žurnalis
tas Thomas Brazaitis. Di
džiulėj masėj galėjo būti ir 
daugiau lietuvių, tačiau nete
ko sutikti. Kituose baliuose 
dalyvavo dr. K. Bobelis, C. 
Oksas, J. Urbonas, G. ir R. 
Kudukiai, J. Kojelis su žmo
na, Linas Kojelis, V. Vidugi
ris , V. Jokūbaitis, Kontrimai 
irkt.

Šeštadienio ryte Baltieji 
Rūmai buvo atidaryti visuo
menei. Žmonės stovėjo eilė
je net 11 valandų, kad patek
ti į juos. Laimė patekti teko 
daugeliui, bet daug ir nepate
ko, nes lankymo laikas buvo 
ribotas. Dienos metu vyko 
specialus vaikų festivalis 
"George to George". Vakare 
Constitution salėje savo pir
mąją kalbą pasakė vicepre

zidentas Quayle. Vakarui va
dovavo artistė Helen Hayes. 
Specialų balių Prezidentui 
suruošė Texas, jo kilmės 
valstija.

Sekmadienį Washingto- 
no katedroje įvyko iškilmin
gos pamaldos. 12 vai. visoje 
Amerikoj skambėjo bažnyčių 
varbai. Mums, lietuviams, 
buvo ne tik garbė, bet ir pasi
didžiavimas, lygiateisiais šio 
demokratinio krašto pilie
čiais dalyvauti istorinėse iš
kilmėse. Kartu buvo ir proga 

Priėmime pas Lina Kojelį - V. Kleiza, E. Kojelienė, V. 
Būtėnas ir V. Vidugiris

susitikti su draugiškais šio 
krašto pareigūnais, kuriems 
buvo galim priminti ir mūsų 
tautos rūpesčius.

Grįžus iš iškilmų ir var
tant lietuvišką spaudą dėmesį 
patraukė Gintos Palubinskai
tės straipsnis "Draugo" dien
raštyje, kurį ji baigė šiais žo
džiais: "Tautos atkūrimo dar
bas priklauso mums visiems, 
tad vilties, drąsos ir sėkmės". 
Ta mintimi ir aš dėjau pas
tangas, kad naująjį Amerikos 
prezidentą pasiektų sveikini
mas iš Lietuvos, kuriuo būtų 
galima jam kartu priminti ir 
Lietuvos dabartinę padėtį. Iš 
Lietuvos sveikinimas buvo 
gautas telefonu sausio 13 d., 
kurį perdavė Vytautas Lands 
bergis Persitvakymo Sąjū
džio Seimo vardu. Prie svei
kinimo buvo suorganizuota ir 
dovaną: gintaro skulptūra 
"Liepsna", gauta iš Lietuvos. 
Gintaro skulpūrą lydėjo prie
rašas, primenantis, kad tauta 
dega laisvės troškimu. Šią 
dovaną kartu su sveikinimu 
prezidentui perdavė sovietų 
ir Rytų Europos reikalams 
National Security Council di
rektorius Rudy Perina. Džiu
gu, kad nuo Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės pirminin
ko dr. V. Bieliausko ir V. 
Landsbergio simbolinę dova- 
ną-skulptūra - Lietuvos že
mėlapio formoje gintarą juo
dame marmure - prezidentui 
suorganizavo Gražina Kudu
kienė.

Tenka paminėti, kad 
sostinėje tą šeštadienį vyko 
VLIKo narių posėdžiai bei 
konsulų pasitarimai Lietuvos 
pasiuntinybėje. Šiame pasi
tarime dalyvavo dipl. šefas

nrevALietuvių Fondas
Lietuvių Fondo finansi

niai duomenys yra džiugi
nantys, nes narių įnašais ir 
palikimais 1988 m. Lietuvių 
Fondo kapitalas paaugo 
325,000 dol., pasiekdamas 
4,227,000 dol. Tai reto der
lingumo metai.

Lietuvių Fondo kapitalo 
investavimas kas kart suda
ro didesnį rūpestį vadovy
bei bei finansų komisijai. 
Po akcijų kracho, laimin
gai išėjus iš akcijų rinkos 
ir daugiau kapitalo nukrei
pus į pastovesnes instituci
jas: bankus, valdžios ir 
bendrovių paskolų lakštus 
(bonus, obligacijas), suma
žėjo ir pajamos. Kur Mažes
nė rizika, ten ir mažesnis, 
nors ir pastovesnis atpildas. 
Taupymo ir skolinimo ben
drovės, dėl gyventojų kai
tos ir vertybių perkainavi- 
mo, pergyvena finansinius 
sunkumus ir išvengia ban
kroto tik federalinio drau
dimo dėka. Ir ši pastoviau
sia ir mažiausią riziką tei
kusi kapitalo laikymo for
ma (certifikatai), ateityje 
gali būti rizikinga, (čia ne
sigilinama į painias aplinky
bes, privedusias prie taupy
mo bendrovių krizės, bet 
ateityje taupmenų saugus 
laikymas gali sudaryti rim
tą problemą visiems taupy-

dr. Stasys Bačkis, Lietuvos 
atstovas Washingtone Stasys 
Lozoraitis, jr., gen. konsulas 
Anicetas Simutis iš New Yor
ko, gen. garbės konsulas Vy
tautas Čekanauskas iš Kali
fornijos, garbės konsulas Vac 
lovas Kleiza iš Čikagos, gen. 
konsulo Toronte pavaduoto
jas Haris Lapas,

Tą pačią dieną Linas 
Kojelis, kuris eilę metų dirbo 
kaip specialus atstovas prie 
prez. Reagano ir dabar dirbąs 
valstybės deprtamente, inau
guracijos proga surengė priė
mimą savo jaukiame bute, ku 
riame dalyvavo eilė ameriko
nų svečių, suvažiavę konsu
lai, Amerikos Balso atstovas 
VI. Butėnas, Informacijos 
centro Washingtone vedėjas 
V. Nakas, Jungtinio pabaltie
čių komiteto darbuotoja Gin
ta Palubinskaitė, žurnalistė 
Jūratė Končiutė, rašyt. Vai
čiulaitis, Rita Bareikaitė, A. 
Pemkus, Lino tėveliai, sve
čiai iš Lietuvos ir kiti inaugu 
racijos iškilmėse dalyvavę 
lietuviai.

Gailiu sutapimu, tą pa
čią dieną vyko atsisveikini
mas su trečiadienį staiga mi
rusiu VLIKo veikėju Liūtu 
Griniumi.

Šios svarbios, pilnos 
gražių įspūdžių iškilmės šian
dien jau istorija. Tikimės, 
kad naujoji valdžia supras 
mūsų tautos rūpesčius ir dar 
su didesniu palankumu spręs 
Pabaltijos tautų likimą

Ingrida Bublienė 

tojams. Šiuo reikalu yra 
rimtai susirūpinęs ir JAV 
kongresas). Praėjusių me
tų rudenį bankams nežy
miai kilstelėjus palūkanas 
už laikomus indėlius, padė
tis šiek tiek pagerėjo, bet 
kylant infliacijai, galima 
sulaukti ir rimtesnės krizės. 
Tuo tarpu reikia gyventi ir 
verstis esamose aplinkybė
se.

Nepadarius metinės apy
skaitos, sunku šiuo metu 
pasakyti kiek bus gauta 
pelno ir paskirstyta išeivi
jos veiklai remti. Netrukus 
ir apie tai sužinosime.

Norintieji gauti Lietuvių 
Fondo paramą, turi paduoti 
nustatytos formos prašy
mus: bendrai paramai — 
iki kovo 15 d., o studentų 
stipendijoms — iki balan
džio 15 d. Vėliau paduoti 
prašymai nebus svarstomi.

Nustatytos formos prašy
mų blankai gaunami ir vi
sa informacija teikiama 
Lietuvių Fondo būstinėje 
darbo valandomis: 3001 W. 
59th St., Chicago, III. 60629, 
telef. 312-471-3900.

Lietuvių Fondo pelnas 
skirstomas tik vieną kartą 
metuose ,todėl pavėlavusie
ji turės laukti kitų metų 
skirstymo. Laiko yra pa
kankamai paruošti projek- 
tur ir paduoti pareiškimus. 
Studentams duotas visu mė
nesiu ilgesnis laikas, kad 
galėtų pateikti mokslo pa
žangumo ir kitus duomenis.

Nieko konkretaus dar ne
galima pasakyti apie pra
ėjusiais metais gautą pel
ną, kol nėra pasisakiusi LF 
taryba, bet gali nepasiekti 
buvusių metų lygio, o rei
kalavimai didėja. Lituanis
tinis švietimas pradeda sta- 
bilizuotis ir atsisteigia vie
na kita užsidariusi mokykla 
ar steigiasi naujos, nors ir 
su labai nedideliu mokinių 
skaičiumi. Jų išlaikymas 
yra nemaža tėvų komite
tams (tėvams) našta, kurią 
palengvinti stengiasi Lietu
vių Fondas. Auga Pietų 
Amerikos lietuvių mokinių 
skaičius Vasario 16 gimna
zijoje, kurių išlaikymo iš
laidas iki šiol padengdavo 
Lietuvių Fopdąs. Gyva yra 
ir lietuvių kultūrinė bei kū
rybinė veikla, kuriai taip 
pat reikalinga finansinė pa
rama. Kai suplauks LF pa
ramai gauti prašymai, tai 
gali paaiškėti, kad ir pusės 
milijono dol. neužtektų vi
siems projektams paten
kinti. LF pelno skirstymo 
komisija ir šiais metais tu
rės pasukti galvas, kad ra
cionalūs ir reikalingiausi 
projektai būtų paremti.

Lietuviškoji spauda, žur
nalas ir knyga taip pat pra
šosi stipresnės paramos, 
kad neįvyktų kaip praėju
siais metais, ir neužsidary
tų lietuvybės palaikymo gi
jos. Lietuviškos radijo va
landėlės, į kurių programų 
atlikimą jungiasi ir jauni
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mas, atlieka svarbų vaidme
nį lietuvybės išlaikymo ir 
informacijos baruose. Kur 
pažvelgsi, pajudėsi, viskam 
reikia pinigų, o tų pinigų ir 
pajamų ištekliai yra labai 
riboti. Gerai, kad lietuviai 
yra geraširdžiai ir dosnūs* 
paremia masinius rengi
nius, organizacijų veiklą ir 
gausius fondus. Tiesiog 
nuostabūs žmonės tie lietu
viai! Tai nepriklausomybės 
laikų palikimas..

Ok. Lietuvoje prasidėjęs 
nuostabus tautos atgimi
mas, šildo išeivijos lietuvių 
širdis ir jiems tenka plačiau 
atidaryti pinigines. Nors 
šiuo metu laisvės siekiantie
ji sąjūdžiai ir neprašo tie
sioginės paramos, bet jau 
yra keli konkretūs projek
tai, kuriems įgyvendinti yra 
reikalingi pinigai. Remki
me LB pastangas sukaupti 
stambesnę sumą, kad rei
kalui ištikus, tuojau pat ga
lėtų paremti tenykštį gyvy
binį projektą. Sakoma: ne
laikąs šunis lakinti, kai aidi 
medžiotojų trimitas.

Baigiant kelias mintis lie
tuvybės išlaikymo klausi
mais, pakartotinai primenu, 
kad LF bendrai paramai 
gauti nustatytos formos 
prašymai paduodami iki ko
vo 15 d., o studentų stipen
dijoms — iki balandžio 15 
d. Nepavėluokime.

A. Juodvalkis

Train to be a
TRAVEL AGENT 

TOUR GUIDE 
AIRLINE RESERVATIONIST

Start at home. Train on live 
airline computers. Home study 
and resident training. Financial 
aid available. National Hdgtr. 
Pompano Beach, FL.

A.C.T. TRAVEL SCHOOL

1-800-327-7728
Accredited Member N.H.S.C.

RN/LPN
FT & PT positions avail. on 3-II & 
II-7 in small luxury health care faci
lity. Excellent working cond., flexible 
benefit package, salary neg. commen- 
surate w / exp. Contact JACKI DO- 
HERTY DON,

FOULK MANOR NORTH
1212 FOULK RD. 

WILMINGTON DE. 19803 
302-478-4296

(45-4)

SPEECH-LANGUAGE PATHOLO- 
G1.STS. InSpeech, Ine. has immediate 
opportunities for CCC or CFY speech- 
language pathologists in Youngstown, 
Warren and Alliance, Ohio areas to 
provide therapy to the adult neuro- 
genic population in skilled nursing 
facility settings. We offer competi
tive salaries, with a sign-on bonus, 
comprehensive benefits and flexible 
hours. Also needed Registered Occu- 
pational Therapist & Physical The- 
rapist. For further information, please 
call Mary Anne Barker at 1-800-331- 
8840 or send resume to InSpeech, Ine. 
P. O. Box 928, Valley Forge, PA 
19482. Attention: Mary Anne Barker. 

(3-12)

FITTERS
STRUCTURAL AND MACHINE 
WELDMENTS. MINIMUM 3 YEARS 
EXPERIENCE. ALL BENEFITS. SEND 
RESUME TO:

P. O. Box 1324
Dearborn, Mich. 48121

(2-8)

MACHINISTS NEEDED 
DED-TRU OPEPATOR 

DIE FINISHER 
ID/OD GRINDER HANDS

Mušt be experienced, and familiar 
with carbide and steel tooling for 
cold heading, forming and impact 
extruding. Good pay, benefits, excel- 
lent working conditions.

SOUTHERN CARBIDE DIE 
10130 Capital Avė.

Oak Park, MI 48327 
313-S42-1600

(1-7)
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Nors šios žaidynės oficia
liai prasidėjo Kalėdų antrą
ją dieną Adelaidėje, tačiau 
patys pirmieji, gavę tą di
dįjį 200 sportininkų ir sve
čių antplūdį, buvo sydnėjiš- 
kiai. Vienas iš pirmųjų at
skrido Lietuvos šachmati
ninkas A. Mikėnas, žino
miausio mūsų pasaulio did- 
meisterio V. Mikėno sūnus 
ir truputį vėliau R. Balei- 
ša, stalo tenisininkas ir 
"Žalgirio” teniso vadovas. 
Abu tuoj pat įsijungė į 
Sydnėjaus lietuvių sportinį 
gyvenimą, pirmasis rodyda
mas savo pranašumą ne tik 
prieš lietuvius, bet ir aus
tralus šachmatininkus, kai 
antrasis nerasdamas sau 
priešų stalo tenise, sėkmin
gai išmėgino savo gabumus 
su proferansistais, nuo ko ir 
A. Mikėnas neatsiliko.

Savaitę prieš Kalėdas į 
Sydnėjų iš Adelaidės atskri
do ir Lietuvos lauko teniso 
meisterė J. Mackevičiūtė, 
kurios kelione į čia pasirū
pino buv. Krašto valdybos 
pirmininkė D. Baltutienė ir 
žinomieji Sydnėjaus tenisi
ninkai broliai Leveriai. ši 
puiki ir kukli studentė mer
gina sužavėjo visus, kas tik 
ją spėjo pažinti, tapdama 
gera draugė su mūsų jauni
mo vadovėmis Coxaitėmis.

Keturias dienas prieš 
šventes, pradėjo rodytis ir 
pirmieji Amerikos ir Kana
dos sportininkai bei sve
čiai. Ir jų atvykimas tęsė
si net tris dienas, įvairiau
siais laikais ir lėktuvais, 
kas kone sydnėjiškių sve
čių priėmimo komiteto iš 
proto neišvarė, ypatingai 
prieš šventes, kai visi dir
bo ar jau buvo išvažinėję 
atostogų. Tačiau viskas bai
gėsi gerai. Kiekvieną dieną 
Lietuvių Klubas buvo pil
nas svečių, aukštųjų krep
šininkų, gražuolių sporti- 
kių ir svečių iš Amerikos, 
Kanados ir gana daug iš 
Lietuvos. Oras puikus, alus 
skanus, taip sako svečiai, 
tai ko gi daugiau ir berei
kia.

Patikrinti ar vyksta vis
kas gerai ir užmegsti pir
mąsias pažintis su svečiais, 
į Sydnėjų iš Adelaidės at
skrido ir didieji mūsų Aus
tralijos ir Lietuvos sporto 
"bosai”: ALFAS pirminin
kas ir žaidynių rengėjas J. 
Jonavičius ir Lietuvos Olim
pinio Komiteto prezidentas 
ii’ šiose žaidynėse sportinin
kų vadovas A. Poviliūnas. 
Puikus tai jaunas vyras, 
pats buvęs geras sportinin
kas, dabar pradėjo vadovau
ti neseniai įsikūrusiam 
Olimpiniam Lietuvos Komi
tetui. Jo žodžiais, nors tai 
yra dar tik pradžia ir prieš 
akis yra labai daug darbų 
ir kliūčių, tačiau tikimasi 
jas nugalėti ir į sportinę 
tarptautinę areną išeiti jau 
kaip Lietuvos atstovai, gi
nant ir mūsų tautines spal
vas. Gaila tik, kad visa Lie
tuvos sportininkų grupė ne
galėjo atvykti į Sydnėjų, 
susipažinti su šio miesto lie

tuviais ir pamatyti patį di- 
džiausį ir gražiausi Austra
lijos miestą.

Po dienos poilsio, kurio 
metu daugumas svečių ap
lankė gražiuosius Sydnė
jaus paplūdimius, sportinin
kai turėjo savo treniruotes, 
žaisdami krepšinį ir tinkli
nį. Tos dienos vakare vyko 
iškyla laivu, naktį pama- 
tant tas puikias Sydnėjaus 
įlankas ir apšviestą miestą. 
Dainos, jaunimui skirta mu
zika užsimezgė, šokiai lai
ve ir naujos nažintys tuoj 
pat suartino visus ir grei
tai užsimezgė artima drau
gystė, net nepastebint kaip 
greitai prabėgo tos ketu
rios valandos laive.

Kūčias visi valgė Lietu
vių Klube. Dalyvavo apie 
400 žmonių. Daugumai tai 
buvo pirmosios Kūčios, at
siskyrus nuo savo šeimų, 
valgomos vasarą ir dar apa

Ill-sios Pasaulio Lietuvių Sporto 
Žaidynės Australijoje

Antanas Laukaitis

čioje žemės, apie baltąsias 
Kūčias tik pagal vo j ant. Vi
sus svečius pasveikinus klu
bo pirmininkui St. Skoru- 
liui, PLB pirmininkui dr. V. 
Bieliauskui, svečių priėmi
mo komiteto vardu A. Lau
kaičiui ir š. Amerikos spor
tininkų vadovui V. Gry
bauskui, PLB pirmininkui 
uždegus bendrąją jungties 
su Lietuva žvakę ir sugie
dojus Lietuvos himną, nuo
taika buvo tikrai šventiška 
ir pakili. Prel, P. Butkui 
palaiminus Kūčių valgius, 
kuriuos šeimininkė labai 
puikiai paruošė, svečiai ir 
sydnėjiškiai įsijungė į rim
tą prieškalėdinį Kūčių va
karą, vėliau kun. P. Mor- 
tūzui atlaikius ir specialias 
ankstyvąsias Bernelių mi
šias.

Kalėdų I-ją dieną, jau iš 
pat ryto autobusai ir priva
čios mašinos nuvežė visus 
į aerodromą jų tolimesniam 
skrydžiui į Adelaidę. Pir
moji draugystė Sydnėjuje 
užsimezgė ir ji buvo tikrai 
stipri ir nuoširdi.

Atidarymas

Gruodžio 26 dieną Apolo 
gražusis krepšinio stadio
nas, talpinantis 4000 žiūro
vų, pasipuošęs didžiuliu už
rašu, sveikinančiu atvyku
sius šventės dalyvius, su
traukė virš 2000 lietuvių. 
Niekada iki šiol dar į bent 
kokį mūsų parengimą čia 
nėra buvę tiek daug prisi
rinkę tautiečių. Kažkokia 
magnetinė jėga juos čia su
traukė. O ji buvo, be jokios 
abejonės, Lietuvos sporti
ninkai.

Grojant lietuviškų mar

šų garsams, į sporto aikštę 
įžygiuoja esančių grupių 
vadovai, tai: šeimininkas 
šventės rengėjas ir ALFAS 
pirmininkas Jurgis Jonavi
čius, Lietuvos Olimpinio 
Komiteto prezidentas ir 
grupės vadovas Artūras 
Poviliūnas ir š. Amerikos 
grupės vadovas Vytautas 
Grybauskas. Tautiniais rū
bais pasipuošusioms mer
gaitėms nešant paskirų klu
bų pavadinimus, paskui sa
vo vėliavas seka Lietuvos 
sportininkai, nešdami mūsų 
trispalvę, vėliau Toronto 
VYTIS, New Yorko L. A.
K., Chicagos LITUANICA, 
Chicagos NERIS, Bostono 
GRANDIS, Detroito KO
VAS, Clevelando ŽAIBAS, 
Washingtono VĖJAS, Los 
Angeles BANGA, Brisba- 
nės BALTIJA, Geelongo 
VYTIS, Melbourno VAR
PAS, Pertho TAURAS,

Sydnėjaus KOVAS, Adelai
dės VYTIS ir I-sios Lietu
vos Tautinės Olimpiados 
dalyviai. Visiems gražiai 
išsirikiavus, sportininkus ir 
svečius pasveikino III-jų 
Pas. Lietuvių Sporto žaidy
nių Organizacinio Komite
to pirmininkas J. Jonavi
čius, savo žodyje išreikšda
mas džiaugsmą ir pasigėrė
jimą, kad ši šventė yra is
torinė, pirmą kartą joje da
lyvaujant ir Lietuvos spor
tininkams, kas tuoj pat bu
vo palydėta triukšmingais 
plojimais. Baigęs savo kal
bą, jis pakvietė PLB pirmi
ninką dr. V. Bieliauską tar
ti žodį, kurį jis pasakė ang
lų ir lietuvių kalbomis. Vi
sus šventės dalyvius jis pa
sveikino Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės vardu, lin
kėdamas daug sėkmės ir pa
dėkodamas šventės rengė
jams už tokį puikų šventės 
surengimą. Ypatingi sveiki
nimai buvo Lietuvos atsto
vams ir I-sios Tautinės 
Olimpiados dalyviams. Pa
vardėmis pristačius visus 
I-sios Tautinės Olimpiados 
dalyvius, J. Jonavičius pa
prašė visus dalyvius minu
tės atsistojimu pagerbti vi
sus mirusius ir žuvusius 
šios olimpiados dalyvius.

Kun. dr. Pr. Daukniui 
perskaičius šios šventės in- 
vokaciją, sportininkus svei
kino Australijos LB Kraš
to valdybos pirmininkė D. 
Baltutienė, paša kydama, 
kad visi Australijos lietu
viai yra taip sujaudinti, 
matydami tiek daug gra
žaus sportinio lietuviško 
jaunimo ir palinkėjo sėk
mės žaidynėse. Savo žodyje 

Lietuvos Olimpinio Komite
to prezidentas A. Poviliū
nas pasakė, kad lietuvių 
tauta yra tik viena ir visi 
mes esame jos vaikai, vi
suomet turėdami būti tik 
lietuviai. Mes, įveikę tūks
tančius kilometrų ir daug 
kitų kliūčių, esame Čia kar
tu su jumis visais. Lietuva 
yra ir turi būti tik lietuvių. 
Ją mes nuo amžių esame 
paveldėję ir, jeigu mes Čia 
dalyvaujame, tai tik dėka 
naujų pasikeitimų. Mes at
vykome su sava lietuviška 
vėliava ir V. Kudirkos tau
tine giesme, ko seniau ne
buvo įmanoma padaryti. Aš 
linkiu, kad mes ir toliau 
ateityje būtume vieningi ir 
kviečiu sekančias IV-sias 
Pasaulio Lietuvių žaidynes 
surengti Lietuvoje. A. Po
viliūno kalba buvo palydėta 
ilgais ir griausmingais plo
jimais.

š. Amerikos sportininkų 
vadovas Vyt. Grybauskas 
perskaitė ŠALFASS pirmi
ninko V. Adamkaus sveiki^ 
nimą ir savo žodyje visų 
sportininkų vardu padėko
jo rengėjams ir visai Aus
tralijos lietuvių bendruo
menei už tokį puikų priėmi
mą. Likimas taip lėmė, pa
sakė jis, kad prieš 25-rius 
metus aš atvežiau š. Ame
rikos krepšininkus į Aus
traliją ir priėmimui čia va
dovavo J. Jonavičius. Gi da
bar ir vėl jis vadovauja 
Australijos sportininkams, 
kai aš atvežiau š. Ameri
kos. Didžiausi jo ir visos š. 
Amerikos sportininkų svei
kinimai yra Lietuvos atsto
vams, kurių dalyvavimas 
čia yra istorinis.

Buvo gauta daug sveiki
nimų ir telegramų, iš ku
rių būdingesni yra: Kauno 
"Žalgirio" Lietuvos Avia
cijos Sporto Federacijos, 
Lenkijos Lietuvių Centro 
valdybos ir Punsko lietuvių, 
mūsų buvusio garsaus krep
šininko Prano Lubino iš 
Los Angeles, buvusių I-sios 
Tautinės Olimpiados daly
vių Vlado Simučio ir Gas
paro Kazlausko iš Ameri
kos, Lietuvos Sporto Komi
teto pirm. Z. Motiekaičio, 
kuris savo telegarmoje, 
kartu su visa Lietuva, 
džiaugiasi, kad šiame pa
sauliniame mūsų tautos fo
rume dalyvauja ir Lietuvos 
pasiuntiniai. Palinkėjęs ge
ros sveikatos, džiaugsmo ir 
laimės, su mintimis apie 
tautos vienybę ir susitelki
mą, jis pakvietė IV-sias Pa
saulio Lietuvių žaidynes 
surengti Lietuvoje.

"Tėviškės” Draugijos 
vardu telegrama sveikino 
pirmininkas V. Sakalaus
kas, susirinkusius į III-sias 
Pasaulio Lietuvių Sporto 
žaidynes, suvienytas tauti
nės trispalvės ir olimpinės 
chartijos žodžių.

III-sias Pasaulio Lietuvių 
Sporto žaidynes oficialiai 
atidarė PLB pirmininkas 
dr. V. Bieliauskas, pabrėž
damas, kad sveikame kūne 
yra ir sveika siela.

žaidinių priesaiką per
skaitė Lietuvos teniso čem
pionė J. Mackevičiūtė, po ko 
sekė Australijos, Kanados, 
Amerikos ir Lietuvos him
nas, kuris labai didingai 
skambėjo, giedant visiems 
sportininkams ir svečiams.

Maršui grojant ir ritmin
gais plojimais palydint, 
sportininkai paliko aikštę 
ir savąsias vėliavas, kurios 
buvo iki žaidynių pabaigos 
joms skirtose vietose.

Po oficialaus atidarymo, 
sekė pirmosios rungtynės, 
kurias pradėjo Lietuvos 
rinktinė, žaisdama prieš 
Chicagos Lituanicą. žaidi
mas pradžioje buvo gana 
lėtas, nes abiejose koman
dose matėsi jaudinimasis ir 
mėtimų trūkumas. Pirmasis 
puslaikis baigėsi 23:20 Li- 
tuanicos naudai. Tačiau ant
rajame puslaikyje, po tre
nerio R. Sargūno duotų žai
dimo instrukcijų, Lietuvos 
krepšininkai perima žaidi
mo iniciatyvą į savo rankas 
jau nuo pat pirmųjų minu
čių ir taškų santykį lygina, 
greitai jį persveria savo 
naudai, jį išlaikydami iki 
pabaigos ir pirmąsias rung
tynes laimėdami 55:47. Vi
są rungtynių laiką didžioji 
dalis žiūrovų labai smar
kiai palaikė Lietuvos krep
šininkus.

Antrąsias atidarymo die
nos rungtynes žaidė Austrą-1 
Ii jos lietuvių rinktinė prieš 
Toronto "Vytį”. Šiose rung
tynėse australiečiai pasiro
dė labai puikiu savo žaidi
mu, nustebindami visus žiū
rovus. Pirma ji puslaikį jie 
laimėjo 22:17 ir rungtynes 
45:36. Daugelio žiūrovų 
nuomone australiečiai, ku
rių treneris buvo P. Andrie- 
jūnas, nesiskyrė nuo pir
mųjų dviejų komandų, ką 
vėliau jie ir per visas žai
dynes įrodė.

Priėmimas, atžymėti 
Tautinę olimpiadą

Pirmosios žaidynių dienos 
vakare, Adelaidės Katalikų 
Centre įvyko žaidynių atžy- 
mėjimas ir Lietuvos Tauti
nės Olimpiados 50-ties me
tų sukakties paminėjimas, 
čia dalyvavo visi I-sios Tau
tinės Olimpiados dalyviai, 
vadovai ir kviestiniai sve
čiai. Gražiai išpuoštoje sa
lėje, prie paskirų stalų, su
sėdo virš 200 svečių. Daug 
pažįstamų, daug matytų ir 
žinomų veidų iš Amerikos, 
Kanados, Lietuvos ir Aus
tralijos. Iškilmingąją dalį 

(Nukelta į 10 psl.)
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Žaidynės
Austraiiįoįe

(Atkelta iš 9 psl.) 
pradėjo J. Jonavičius, pasa
kydamas, kad šio priėmimo 
tikslas yra atžymėti šios 
šventės pradžią ir 50-ties 
metų jubiliejų, o taip pat 
padėkoti ir visiems prisidė- 
jusiems prie šios šventės 
parengimo. Po savo sveiki
nimo, jis pristatė I-jų žai
dynių Toronte vadovą Pr. 
Bernecką ir II-jų žaidynių 
vadovus V. Adamkų, nega
lėjusi atvykti ir V. Gry
bauską, paminėdamas, kad 
jeigu mes dažniau matysi
me Lietuvos sportininkus 
savųjų tarpe, tai mūsų 
sporto lygis vėl labai pakils. 
Minutės atsistojimu buvo 
pagerbti visi mirę ir žuvę 
I-sios Olimpiados dalyviai, 
po ko esantiems vetera
nams, šios olimpiados da
lyviams, buvo. įteikti 50- 
ties metų atminimo meda
liai su specialiais raštais.

Svečių olimpiečių tarpe 
buvo ypatinga viešnia tai 
Danutė Vitartaitė-Rųzgienė 
iš Lietuvos.. Ji buvo to lai
ko garsioji Lietuvos sporti
ninkė, laimėjusi olimpiado
je 8-nis medalius įvairiose 
sporto šakose.

Gražiu žodžiu sportinin
kus sveikino Pasaulio ir 
Australijos Bendruomenių 
pirmininkai, kai Lietuvos 
vadovas A. Poviliūnas pa
sakė, kad ir Kauno halėje 
susirinko 5000 žmonių mi
nia, paminėti buvusią Tau
tinę Olimpiadą ir ši diena 
tiek čia, tiek ir Lietuvoje 
yra istorinė. Jis nuoširdžiai 
padėkojo visiems Australi
jos lietuviams už tokį puikų 
mūsų priėmimą, pabrėžda
mas, kad jie čia jaučiasi 
kaip savi pas savus. Po sa
vo kalbos jis įteikė J. Jo- 
navičiui Lietuvos gintaro, 
I-sios Pasaulio Lietuvių 
šventės vadovui P. Bernec- 
kui už šventės organizavi
mą Toronte ir atminimo do
vanas V. Grybauskui ir dr. 
V. Bieliauskui. Australijos 
Lietuvių Sporto Istorijos 
knygomis buvo apdovanoti: 
A. Poviliūnas, treneris R. 
Sargūnas, speciali „Sporto” 
korespondentė R. Griniūtė 
ir D. Vitartaitė-Rųzgienė.

Visų I-sios Tautinės 
Olimpiados dalyvių vardu 
padėkos žodį tarė D. Vitar- 
taitė - Ruzgienė, pabrėžda
ma, kad visi mes kur tik be
būtume, turime labai arti
mai bendradarbiauti, pasa
kydama pabaigoje „Iki pa
simatymo Lietuvoje”. Ofi
cialiosios programos baigia
mąjį žodį tarė R. Dirvoms 
iš Chicagos. Visą, taip pui
kią minėjimo programą pra
vedė Adelaidės veteranas 
sporto darbuotojas A. Ski- 
paris. Vaišių stalus palai
minus kun. J. Petraičiui ir 
tostą J. Jonavičiui pakėlus 
už visus pasaulyje esančius 
I-sios Tautinės Olimpiados

Jurgis Miežaitis (kairėje) su ilgamečiu ir nuoširdžiu savo 
draugu Pranu Damijonaičiu Floridoje.

DAYTONA BEACH
A. A. JURGĮ MIEŽAITĮ 

PRISIMENANT

Praėjusių metų Kalėdų 
dieną, gruodžio 25-tą ją, 
Daytona Beach lietuvių tel
kinio šventines nuotaikas 
pakeitė liūdesys. Tą dieną 
Halifax ligoninėje, po sun
kios plaučių operacijos, mi
rė taurus tėvynės sūnus, 
labai mielas šios kolonijos 
lietuvių šeimos aktyvus na
rys a. a. Jurgis Miežaitis.

Velionis gimė 1913 m. ge
gužės mėn. 22 d. Surviliš
kyje, Kėdainių apskrityje. 
Sulaukęs 18 metų amžiaus, 
savanoriu išėjo atlikti kari
nę tarnybą. Tarnavo artile
rijos pulke, o tarnybą bai
gęs, liko liktiniu puskarinin
kiu ir ištarnavo septyneris 
metus.

1939 m. iš kariuomenės 
pasiliuosuoja ir pereina 
dirbti policijos tarnybon, 
Kėdainiuose.

Netrukus tėvynę Lietuvą 
ištinka pirmoji komunisti
nė okupacija ir Jurgis Mie
žaitis, kaip geras Lietuvos 
patriotas, bolševikams ne- 
bepriimtinas ir iš tarnybos 
atleidžiamas.

1944 metais, vokiečiams 
karą pralaimint ir bolševi
kų ordoms į Lietuvą slen
kant, Jurgis Miežaitis, pa
tyręs okupacijų metais nuo
skaudas, su ryšulėliu man
tos ir duonos rieke, drauge 
su tūkstančiais tėvynainių 
išeina į tremtį, nežinoda
mas kur teks galvą pri
glausti, kur likimas nuneš.

Baigiasi karas. Jurgis 
Miežaitis apsigyvena Kase
lio, o vėliau didžioje Hanau. 
a. M. lietuvių stovyklose. 
1947 m. įstoja į amerikie
čių armijos suorganizuotus 
pagelbinius sargybų dali
nius ir čia praleidžia laiką 

dalyvius, pobūvis tęsėsi la
bai jaukioje ir draugiškoje 
nuotaikoje, daug kam prisi
menant jaunystės sportines 
dienas.

iki 1949 m., kada išemigruo
ja į Ameriką, j ieškodamas 
ramesnio gyvenimo užuovė
jos, planuodamas naują gy
venimo ateitį. Apsigyvena 
Elizabeth, New Jersey ir 
dirbo Singer siuvamųjų ma
šinų fabrike, o vėliau per
ėjo dirbti į Vernon McMil- 
lan, Ine. fabriką tame pa
čiame mieste.

Pagaliau sulaukia ir pen
sijos ir jon pasitraukia 
1979 m.

Jurgio Miežaičio arti- 
miausiems draugams Nata
lijai ir Albinui Subačiams 
ir ilgos ir nuoširdžios drau
gystės draugui Pranui Da
mijonaičiui persikėlus į gra
žią, ramią, naują lietuvių 
koloniją Ormond Beach, 
Floridon, drauge atkilo ir 
Jurgis Miežaitis.

Jis šiame lietuvių telki
nyje švietė nuostabia asme
nybės šviesa. Aktyvus klu
bo narys. ALT S-gos sky
riui čia įsisteigus, išrenka
mas jo valdybos sekreto
rium ir šias pareigas stro
piai iki pat mirties ėjo. Jis 
tautinės minties žmogus. 
New Jersey gyvendamas 
priklausė ir savo aukomis 
rėmė Lietuvių Bendruome
nę, Balfą ir daug metų bu
vo ALT S-gos skyriaus val
dyboje.

Gyvendamas Daytona 
Beach, Jurgis Miežaitis vi
sur ir visada dalyvavo. Gi 
iškilus aukų klausimui, jis 
vienas iš pirmųjų atskubė
davo su stambesne auka LB, 
BALFui, spaudai, ar kitam 
veiksniui ar lietuviškam 
užmojui.

Jis buvo nuostabiai ra
mus, jautrios širdies arti
mui ir tėvynei, amžina šyp

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

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

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

Kainos i « m o b — Pasirinkimas didelis
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

— ■ ---------------------

sena veide, nuoširdus po
kalbininkas ir labai, labai 
pareigingas, visada pasiry
žęs kitiems ir bet kada pa
dėti.

Jis buvo paprastutis, ta
čiau jo asmenybė galėtų 
būti daug kam iš mūsų švie
siu pavyzdžiu.

Jis spaudos didelis rėmė
jas, prenumeravo, skaitė 
daug laikraščių bei žurnalų. 
Tokį tad pažinome a. a. Jur
gį Miežaitį.

Buvo pašarvotas Haigh- 
Black laidotuvių namuose, 
Ormond Beach.

Koplyčioje rožinį sukal
bėjo kun. dr. K. Ruibys. 
Klubo pirmininkas Jonas 
Daugėla atsisveikino šios 
lietuvių kolonijos vardu. 
ALT S-gos skyriaus pirmi
ninkas Vytautas Abraitis 
paskutinį sudiev tarė sky
riaus valdybos ir narių var
du. Kalbėtojai nuoširdžiai 
vertino a. a. Jurgio Miežai
čio taurumą, meilę Lietuvai 
ir žmonėms, prisiminė jo 
našią visuomeninę veiklą.

Po gedulingų pamaldų, 
atlaikytų kun. dr. K. Ruibio 
Prince of Peace katalikų 
bažnyčioje, Ormond Beach, 
kur Sietyno choras, vado
vaujamas muz. Antano 
Skridulio giedojo gražias 
lietuviškas giesmes, a. a. 
Jurgio Miežaičio palaikai, 
dalyvaujant beveik visai 
šiai lietuviškajai kolonijai, 

A strong degree of self-motivation, a proven abil
ity to work well with others, and a keen desire to 
achieve are qualities that mark the individual 
who will be chosen for this position. In fact, 
these are personai ųualities of Humphrey em- 
ployees that have helped us become a leader in 
the field of pneumatic technology.
The position of Tool Designer involves the sup- 
port of manufacturing by providing solutions to 
tooling problems through the design of eutting 
tools, jigs, and fixtures. Responsibilities include 
review of all new and revised produet designs to 
determine tooling requirements; the initiation 
and maintenance of all tooling drawings; review 
of engineering change orders to ensure that 
proper changes are made to all eutting tools and 
other tooling; also maintenance of active and in- 
active tooling. Miscellaneous clerical funetions 
are also required.
Minimum requirements are a degree in mechani- 
cal engineering or equivalent experience in draft- 
ing, and computer numerical control (CNC) pro- 
gramming.
If you are interested in becoming a team mem
ber of an organization dedicated to professional 
excellence, please submit your resume at once. 
Application is by resume only, please.

dJumpfvteų

P.O. Box 2008 
Kalamazoo, Ml 49003

Humphrey Products Company is an 
Equal Opportunity Employer

nulydėti į amžino poilsio 
vietą — Bellevue-Cepar Hill 
Memorial Garden ir palaido
tas mauzoliejuje.

Mielasis tėvynės sūnau, 
karštai mylėjęs savąją tė
vynę Lietuvą, nesulaukęs 
dienos į ją sugrįžti, ilsėkis 
ramybėje svečių šalies že
mėje, kurioje buvai radęs 
ramesnio gyvenimo užuovė
jų.

Po laidotuvių, dalyviai 
buvo pakviesti gedulin
giems pietums į A. ir N. 
Subačių namus, kur dar 
nuoširdžiai buvo prisimin
tas a. a. mielo Jurgio pras
mingas gyvenimas. Laido
tuvėmis rūpinosi A.. N. Su
bačiui ir Pranas Domijonai- 
tis, ištikimieji velionio glo
bėjai, lengvinę jo vienišo 
žmogaus dienas šioje že
miškoje kelionėje.

šios kolonijos lietuviai, 
laidotuvių metu, savo auko
mis velionį Jurgį įamžino 
Tautos Fonde, Lietuvių 
Fonde ir Balfe.

Praėjusieji metai mūsų 
telkiniui buvo liūdni, nete
kome net šešių žmonių, ku
rie savo buvimu turtino šios 
kolonijos gyvenimą.

Jurgis Janušaitis

Skaitykit ir platinkit
D I R V 4
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LOS ANGELES
PRISIMINTAS PREZ.
ANTANAS SMETONA

Š. m. sausio mėn. 9 d. 
sukako lygiai 45 metai nuo 
prez. Antano Smetonos tra
giškos mirties. Tai liūdnai 
sukakčiai prisiminti, ALT 
S-gos Los Angeles skyrius 
sausio mėn. 9 d. surengė 
viešą minėjimą šv. Kazi
miero parapijos salėje.

Trumpu įvadiniu žodžiu, 
minėjimą atidarė to sky
riaus pirmininkė Rūta Ša
kienė. Sukalbėti invokaciją 
pakvietė prel. Joną Kučingį, 
o programai pravesti vice
pirmininką Vytautą šešto
ką. Po prasmingos ir pa
triotinės prel. J. Kučingio 
invokacijos, Vytautas šeš
tokas trumpai apibūdino 
programą ir sklandžiai ją 
pravedė.

Pagrindiniu kalbėtoju pa
kvietė dr. Povilą Švarcą. 
Prelegentas savo konden
suotoje kalboje pabrėžė, kad 
prez. A. Smetona dalyvavo 
visose svarbiose Lietuvos 
n e p r i klausomo gyvenimo 
apraiškose. Jis buvo publi
cistas, diplomatas ir moks
lininkas. Jo prezidentavimo 
metu Lietuva padarė milži
nišką pažangą visose gyve
nimo srityse. Dabar, jis pri
klauso istorijai, kuri tars 
savo žodį jo asmeniui api
būdinti ir jo veiklai įver
tinti.

Po paskaitos, V. šeštokas 
pakvietė pianistę - kompozi
torę Raimondą Apeikytę. 
Kaip ir visada, su dideliu 
įsijautimu į atliekamus kū
rinius, ši Los Angeles lietu
vių kolonijos pažiba pa
skambino J. Gruodžio "Ty
kiai, tykiai" ir Br. Budriū- 
no "Audringi debesys virš 
Kauno".

Po to buvo rodomas fil
mas iš prez. A. Smetonos 
veiklos iki jo tragiškos mir
ties. šio filmo redaktorius 
ir gamintojas Paulius Ja- 
siukonis užfiksavo jame 
viską kas buvo įmanoma 
surankioti. Jis pats įkalbėjo 
ir visus paaiškinimus. Fil
mas buvo dėmesingai žiūri
mas. Filmo pagaminimu rū
pinosi tuo laiku buv. ALT 
S-gos Centro valdyba, va

DIRVA

Minėjimo rengėjai: Vytautas Šeštokas, Aldona ir dr. Povilas Švarcai, Janina ir kons. Vytautas 
Čekanauskai, pirm. Rūta Šakienė, Pranas Dovydaitis ir Kristina Švarcaitė.

dovaujama inž. Antano Ma
žeikos.

Pabaigai, padėka visiems 
programos dalyviams ir pri- 
sidėjusiems darbu, o taip 
pat ir visiems atsilankiu
siems. Visi dalyviai pa
kviesti kavutei bei užkan
džiam s, kurių metu dar pa
draugauta — pasižmonėta.

F. M-tis

NAUJI VEIDAI MŪSŲ 
KOLQNIJQJE

Pereitų metų pabaigoje 
iš St. Louis, Iįl. į Los An
geles persikėlė gyventi il- 
gametis Lietuvių Tautinės 
Sąjungos St. Louis skyriaus 
pirmininkas ir įp skyriaus 
steigėjas dr. Poviląs ir Al
dona Švarcai. Mes losange- 
liečiai džiaugimės, kad mū
sų skyriaus eiles papildė lie
tuviškoje veikloje energin
gi ir veiklus ponai Švarcai.

Naujų Metų proga dr. Po
vilo ir Aldonos Švarcų gimi
naitė p. Rūta Šakienė su
ruošė Naujų Metų sutiki
mą. Pasikvietė savo gimi
nes, bičiulius ir tuo laiku 
viešinčius iš St. Louis Vla
dą ir Vandą Tervydžius.

Šauniame ir labai vaišin
game Naujų Metų sutikime 
p. Rūta Šakienė supažindino 
ir pristatė mums dr. Povilą 
ir Aldoną Švarcus kaip jau 
nuolatinius Los Angeles gy
ventojus.

Ponų Švarcų dukrelės,

Dr. Povilas Švarcas, skaitęs paskaitą apie prez. A. Smetoną.

Kristina, Rita ir Audrė jau 
anksčiau atvyko į Los An
geles ir spėjo įsijungti į lie-. 
tuvišką losangeliečių veik
lą, Audrė šiuo laiku Austra
lijoj, Lietuvių Sporto Olim- 
pijadoje, gražiais laimėji
mais atstovavo losangelie- 
čius. Jauniausioji dukra 
Milda ištekėjusi pasiliko ir 
toliau gyventi St. Louis 
mieste.

Sveikiname dr. Povilą ir 
Aldoną Švarcus persikėlu
sius į Los Angeles, linkime 
jiems geriausios sėkmės, ir 
dabar čia aktyviai įsijung
ti į mūsų lietuvišką veiklą.

(am)

DETROIT
JŪRŲ ŠAULIŲ 
SUSIRINKIMAS

Jūrų šaulių švyturio kuo
pos metinis susirinkimas 
įvyko sausio 8 d. šv. Anta
no parapijos mokyklos kla
sėje. Susirinkimą atidarė 
kuopos pirmininkas Bro
nius Valiukėnas. Įnešus vė
liava ir atsistojimu ir tylos 
minute pagerbti mirę kuo
pos šauliai: Simonas Blas- 
kevičius, Petras Kuncė, 
Kęstutis Atkočaitis ir Pet
ras Žilinskas. Susirinkimui 
vadovauti pakviestas Alber
tas Misiūnas pirmininku ir 
Romas Macionis sekreto
rium.

Pirm. Bronius Valiukė
nas savo pranešime apibū
dino dviejų metų laikotar
py atliktus darbus: posė
džius, susirinkimus, išvykas 
ir kt. Po jo sekė kitų val
dybos narių pranešimai, iš
diskutuoti ir priimti.

Kuopos pirmininkas Bro
nius Valiukėnas ir valdyba, 
kurion įtrauktas naujas na
rys Vacys Slušnys, sutiko 
palikti dar vienai kadenci
jai 2 metams, kartu su jais 
sutiko dar 2 metams pasi
likti ir moterų vadovė Onu
tė Selenienė.

Į revizijos komisiją per
rinkti Albertas Misiūnas, 
Petras Bitlerts ir Vincas 
žebraitis naujai išrinktas.

Po susirinkimo moterų 
vadovės Onutės Selenienės 
ir jos talkininkių susirinki
mo dalyviai buvo pavaišinti 
prie kurių su skanaus gėri
mo bonka prisidėjo Alber
tas Misiūnas švenčiąs savo 
gimtadienį. Jam sugiedota 
ilgiausių metų, valio, valio!

KLAIPĖDOS KRAŠTO 
IŠVADAVIMO 
MINĖJIMAS

Minėjimas pradėtas Šv. 
Antano parapijoje sausio 
15 d. pamaldomis. Į bažny
čią įžygiavo LŠST pirminin
kas Mykolas Abarius, LŠST 
Jūrų šaulių vadovas Bro
nius Valiukėnas, Švyturio 
jūrų kuopos vicepirminin
kas Juozas Kinčius ir pas
kui juos 6 vėliavos: Ame
rikos, Lietuvos, Savanorių 
Kūrėjų, St. Butkaus šaulių 
kuopos, švyturio jūrų šau
lių kuopos ir Dariaus-Girė
no klubo.

Parapijos klebonas kun. 
Alfonsas Babonas aukojo 
šv. Mišias už gyvus ir mi
rusius Klaipėdos krašto va
duotojus.

Po Mišių turėjome vaišes 
parapijos salėje.

Akademiją pradėjo ramo-

vėnų Detroito skyriaus pir
mininkas Mykolas Abarius.

Savo tartame žodyje pa
minėjo kai kuriuos įvykius 
mažosios Lietuvos ir Klai
pėdos krašto istorijos, o 
Klaipėdos krašto vaduoto
jas Stasys šimoliūnas, kaip 
dalyvavęs Klaipėdos vada
vime, papasakojo apie tuo 
metu buvusią Lietuvos pa
dėtį ir pasiruošimą Klaipė
dos vadavimui.

Meninę dalį atliko pernai 
pavasarį susi organizavęs 
parapijos moterų vienetas, 
vadovaujamas muz. S. Sli
žio.

Tai buvo gražus ir sklan
džiai pravestas minėjimas.

• BALFas praėjusiais 
metais vajaus metu Detroi
te ir jo apylinkėje surinko 
6123 dol .aukų ir 457 dol. 
nario mokesčių. Balfas tur 
būt bus viena iš organizaci
jų, kuri turi tiek daug na
rių ir Balfo finansų sekre
torius česys šadeika per 
metus išrenka tiek daug na
rio mokesčių, rinkdamas 
nuo nario tik po 1 dolerį..

a.gr.
WANTED 

EXPERIENCED 
HEADERS AND ROLL THREADERS 
Fui! time steady work. Wages com 
mensurate with experience. Apply 
call or write to:

GRENADA FASTENERS INC.
P. O. Box 662 

Elliott, MS. 38926 
Ask for Glenn 601-227-1000 ' 

(3-7)

PRECISION'
CARBIDE GRINDERS

For triangle thfow-away inserts.
Form Grinders, Blanchard Grinders, 
miscellaneous operations requiring 
mechanical abilities.
Full fringe benefits.

U. S. TOOL & CUTTER CO.
contact Jim Zemke (313) 624-5300
between 9 am-ll:30 am. E.O.E.

(3-5)

$60.00 PER HUNDRED remail- 
ing letters from home! Details, 
send self-addressed, stamped 
envelope. Associates, Box 
309-T, Colonia, N. J. 07067.

(3*10)

ATTENTION — HIRING! Go- 
verment jobs — your area. 
Many immediate openings 
without waiting list or tęst. 
$17,840-$96,485. Call 1-602- 
838-8885. EXT R1753. (1-4)

MACHINIST/TOOLMAKER 
MOOEL MAKER 

Rapidly expanding leader in re- 
search development & manufactur
ing of anesthesia, respiratory & or- 
'hopedic medical devices has 
oufstanding opoorrunities for high- 
mecnanical aptitude ingeniouj ma
chinists. tool makers, & model 
makers to tearn medical instrumenl 
manufacturing w/hign variety of 
operations 4 designs. The success- 
:ul candidale will be able to turn out 
nigh auaiity work prompfty & will 
emoy variety of cnaHenges 4 as- 
signments on the medical frontier. 
Send confidential resume 4 wages 
historv to:

Personnel Manaoer
Boehringer Laboratories, Ine.

i

PO Box 337 
Wynnewood, PA 19096

AI474S Realtors
505 EAST 185 ST., EUCLID, OHIO 44119 

(216) 486-2530

RITA MATAS
— Broker — G.R.I. — C.R.A.

Adv. VYTAS MATAS — teisinis patarėjas



Nr. 4 — 12 DIRVA 1989 m. sausio 26 d<

(Uumfi raąo BOSTONO LIETUVIAI
Petras Viščinis

MEŠKOS 
PATARNAVIMAS

„Naujosios Vilties” žur
nalo 21 numeryje, 1988 me
tais, atspausdintas labai 
įdomus ir išsakius dr. Alek
sandro Štromo straipsnis, 
pavadintas „Pabaltijo vals
tybių nepriklausomybės at
statymo galimybės”.

Tame straipsnyje auto
rius plačiai nagrinėja šią 
problemą, padarydamas ga
na įdomių išvadų ir patari
mų.

Tačiau, nagrinėdamas 
Rytprūsių klausimą ir liki
mą, jis duoda keistą ir Lie
tuvai visiškai nepriimtiną 
sprendimą. Jis siūlo sukurti 
”... naują suverenią Prūsi
jos valstybę, į kurią įeitų 
abi, rusiškoji ir lenkiškoji, 
buvusių vokiškųjų rytprū- 
sių žemės dalys”. Tai būtų 
kažkas panašaus į Šveicari
ją, kur vokiečių, lenkų ir 
rusų kalbos būtų laikomos 
oficialiomis. Lietuvių kalbai 
būtų suteikta padėtis, kurią 
Šveicarijoje turi romanų 
kalba.

Tiek lietuviai tiek lenkai 
lengviau atsiduso, kai ryt- 
prūsiai buvo atskirti nuo 
Vokietijos, kaip buvusi ko
lonija, ir tuo buvo sustab
dytas istorinis „Brang nach 
Osten” — vokiečių veržima
sis į Rytus.

Įdomu priminti, kad ryt- 
prūsių praradimą, tuometi
nis Vokietijos kancleris 
Adenauer’is priėmė kaip vi
siškai natūralų reiškinį, vie
šai pareikšdamas, kad kolo- 
nijos yra įgyjamos ir pra
randamos.

Šiandien yra faktas, kad 
ir rusų ir lenkų valdomose 
rytprūsių dalyse, nėra likę 
nei vietinių gyventojų (prū
sų) nei buvusių kolonistų — 
vokiečių, šiandien rytprū- 
siai yra apgyventi rusais ir 
lenkais.

Lietuviai šventai tiki, 
kad atgavus nepriklausomy
bę, rytprūsių (Karaliau
čiaus srities) klausimas bus 
išspręstas Lietuvai palankia 
prasme, nes tai yra mūsų 
istorinis palikimas, kaip Vy
tautas sakė.

Galima prileisti, kad Len
kija bus atstumta nuo Ode
rio ir Neisės linijos, bet bū
tų nerimta siūlyti, kad Len-

QUALITY CONTROL 
SUPERVISOR

A. S. M. E. Boiler & pressure vessel shop experience in 
maintaining a ąuality control system which assures all 
code reąuirements are met or exceeded. Five years ąua
lity control experience minirnum.

Send resume to:

SUPERIOR BOILER WORKS INC.
P. O. BOX 1527

HUTCHINSON, KANSAS 67504-1527

ATTN: T. J. ROUSE

An Equal Opportunity Employer

IšKILMINGI ŠOKIAI

1989 m. vasario 4 d., šeš
tadienį, 6 v. v. įvyks Petro 
Čepo Jaunimo Fondo ruo
šiami iškilmingi šokiai Lie
tuvių Piliečių Klube, South 
Bostone.

Petras Čepas žuvo 1988 
m. rugpiūčio 28 d., automo
bilio nelaimėje netoli Mon- 
trealio, grįždamas iš tinkli
nio turnyro. Petras buvo 
plačiai žinomas ir mėgiamas 
Bostone ir kituose JAV ir 
Kanados miestuose. Petras 
aktyviai dalyvavo lietuvių 
veikloje. Jis baigė lituanis
tinę mokyklą, dalyvavo 
skautuose, šokių grupėje ir 
p o 1 i t iniųpse renginiuose, 
kaip Juodojo Kaspino Die
nos Demonstracijoje. Jo 
vardu jaunimas steigia sti
pendiją, kasmet siųsti vie
ną asmenį į Lietuvą už- 
megsti ryšius su Lietuvos 
jaunimu.

Šokiai rengiami sukelti 
lėšas šiai stipendijai įsteig
ti.

Vakaro programą atliks 
Bostono lietuvių jaunimo 
grupė Sambūris, šokiams 
gros Brolių Kezių orkest
ras. Bilietų kaina 3o doj. 
asmeniui, studentui 15 dol.

Bilietų ir stalų užsaky
mus tvarko: B. Banaitienė 
(617) 871-1517, R. Kulbytė 
(508) 238-9899, O. Lizde- 

kija bus atstumta nuo jū
ros ir Dancigo miesto su 
vakarinių prūsų užnugariu.

Autoriaus siūlymas su
kurti tokią valstybę, kada 
Rytprūsių klausimas eina 
prie natūralaus išsprendi
mo, būtų sukūrimas naujo 
„Dancigo koridoriaus”, nau
jo nesusipratimų židinio. 
Praktiškai tai būtų grįži
mas prie buvusios kolonija- 
linės praeities.

Yra visiškai nesupranta
ma, kodėl dr. Štromas, siū
lydamas tokį sprendimą, 
duoda neužtarnautą teisę 
grįžti seniems kolonistams 
— vokiečiams ir naujiems 
kolonistams — rusams, bet 
paneigia natūralią, istorinę 
teisę teisėtiems šios terito
rijos paveldėtojams.

Jonas Stelmokas 

nytė (617) 731-0188 ir D. 
Veitas (617) 268-6030.

Visi kviečiami dalyvau
ti.

Petro Čepo Fondas

BRANDAUS AMŽIAUS 
SUKAKTUVININKAI

Sausio 15 d. sukako 96-ri 
metai buvusiam Keleivio re
daktoriui Jackui Sondai, o 
85-ri metai dail. Viktorui 
Vizgirdai. Tuo pagrindu 
sausio 14 d. So. Bostono Lie
tuvių Piliečių draugijos už
kandinėje Jackaus Sondos 
pagerbimą surengė Moterų 
Federacijos Bostono klubas. 
Į pagerbimą atsilankė apie 
50 asmenų, daugiausia vy
resniosios kartos.

Sukaktuvininko nueitą 
gyvenimo kelią, veiklą Lie
tuvoje, karo sugriautoje 
Vokietijoje ir šiame krašte 
gana plačiai apibūdino Ele
na Vasyliūnienė, kreipdama 
ypatingą dėmesį į sukaktu
vininko gerąsias būdo savy
bes.

Sukaktuvininką sveikino 
rašytojas rašytojas Anta
nas Gustaitis, inž. Aleksan
dras Chaplikas, dr. Algir
das Budreckis, Irena Ulpai- 
tė, inž. Bronius Galinis ir 
kiti, o visi dalyviai užtrau
kė jam „Ilgiausių metų”. 
Pats sukaktuvininkas nuo
širdžiai dėkojo visiems ir 
kukliai žvelgė į savo praei
tį, kurioje jis buvo laimin
gas, turėdamas gerų ben
dradarbių. Plačiau sustojo 
prie dabartinių įvykių Lie
tuvoj, kuriuos jam teko ste
bėti iš arti, kai jis lankė sa
vo vaikus ir kitus jaunystės 
draugus. Tai kažkas stebuk
lingo, neįtikėtino. Bet kuo 
tai pasibaigs, suku atspėti.

Po kalbų buvo kuklios 
vaišės, kurias paruošė uo
liosios klubo narės. Jų metu 
dar privačiai dalintasi min
timis su sukaktuvininku 
apie praeitį, dabartį ir atei
tį.

Dailininko Viktoro Viz
girdos bičiuliai suruošė po
pietę su sukaktuvininku 
sausio 15 d. 3 vai. po pietų 
So. Bostono Lietuvių Pilie
čių draugijos trečio aukšto 
salėje.

RENGINIAI
• Vasario 16-sios minėji

mas Norwoode vasario 5 d. 
Pagrindinis kalbėtojas — 
inž. dr. Jurgis Gimbutas.

• Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo minėjimas 
Bostone vasario 12 d. Pa
grindinė kalbėtoja — Gin
tė Damušytė iš New Yorko.

• Vasario 16-sios minėji
mas Brocktone vasario 12 
d. Pagrindinis kalbėtojas — 
Andrius Eiva iš Washing- 
tono, D. C.

• Bažnytinės muzikos 
koncertas balandžio 2 d. šv. 
Jurgio parapijos bažnyčio
je Norwoode. Velykinės re-

RAŠINIŲ KONKURSAS

Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga skelbia rašinių 
konkursą jaunimui. Tema — DABARTINIAI ĮVYKIAI LIE
TUVOJE. Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga kviečia ir ska
tina visą lietuvišką jaunimą, 14 metų iki 20 metų amžiaus, 
dalyvauti konkurse. Tema turi būti bent penkių (5) mašinėle 
spausdintų puslapių. Lituanistinių mokyklų mokytojai, bei 
įvairių organizacijų vadovai, yra prašomi paskatinti jaunimą 
rašyti aukščiau minėta tema.

Konkurse dalyvaujantiems bus skiriamos trys premijos:
I — $250.00
II — $150.00
III — 3100.00

Premijų paskirstymui jury komisija bus sudaryta ir 
paskelbta vėliau.

Tema turi būti pasirašyta slapyvardžiu. Kartu su tema 
prašoma prisiųsti užk!ijuotą voką, pažymint vardą, amžių ir 
adresą. Konkurso rašiniai turi būti prisiųsti iki 1989 m. sausio 
mėn. 31 d. sekančiu adresu:
Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga, Vida Jonušienė, 

12500 Pavvnee Rd., Palos Park, Illinois, 60464.

Ilginės muzikos koncerto 
programą atliks styginis 
kvartetas.

• Laisvės Varpo pavasa
rinis kultūros renginys ba
landžio 9 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių draugijos 
trečio aukšto salėje.

• Juozas ir Janina Kaz
lauskai, Waterbury, Conn., 
atnaujindami Dirvos prenu
meratą, pridėjo auką 30 dol. 
Ačiū.

Train for careers In
•AIRL1NES. 

•CRUISELINES 
•TRAVEL AGENCIES

HOME STUDY/RES. TRAINING 
•FINANCIAL AID AVAIL. 

•JOB PLACEMENT ASSIST.
1-800-327-7728

A.C.T. TRAVEL SCHOOL
Nat'l hdqtrs. 4660 N. Fed. Hwy. 

Pompano Bch. FL

EnglnMdng

MANUFACTURING ENGINEERS 
Accokeek, MD

Beretta, U.S.A., the oldest manufacturer of firearms 
in the world, is currently looking for Manufacturina 
Engineers for its facility in beautiful Accokeek, MD 
(just 12 miles from VVashington, D.C.)
Oualified candidates will have hands-on experience 
in a production machine shop environment as well 
as heavy CNC and NC experience.
Beretta offers an excellent compensation and bene
fits program. For immediate consideration, send your 
resume to:

Sue Shafer

BERETTA U.S.A.
17601 Beretta Drive 

Accokeek, MD 20607
An Equal Opportunity Employer M/F/H/V

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

Tel.: 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

Train to be a Professional
•SECRETARY 

•EXECUnVESEC. 
•WORD PROCESSOFF

I
HOME STUDY /RES. TRAINING I 

•FINANCIAL AID AVAIL.

•JOB PLACEMENT ASS!ST|1-800-327-7728
THE HART SCHOOL 
a Dlv. of A.C.T. Corp.

Natl. hdqtr», 4699 N. Fad. Hwy. 
Pompano Bch. FL

MACHINE SET-UP 
PERSON

Full and part time. Experience 
set-up persona needed for Goss 
Chuckers and 1-2-3 machines, N. 
B. 6 —- Spindle bar automatics, 
and N.B. 656 Chuckers. RETIREES 
VVELCOME. SĖT YOUR OWN 
HOURS. Excellent pay and ben
efits. Immediate openings. CALL 
FRANK FOR APPOINTMENT.

201-256-1616 
KNICKERBOCKER 

MACHINE SHOP, INC.
611 UNION BLVD.

TOTOWA, NEW JERSEY 07512 
(4-5)
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Viena iš gražiausių Lie

tuvos vietovių yra Zarasų 
kraštas, dažnai Lietuvos Švei
carija vadinamas. O ten Stel
mužės bažnytkaimis yra iš
garsėjęs ne tiktai reto grožio 
gamta, bet ir nemažu gamtos 
fenomenu - Stelmužės Ąžuo 
lu. Spėliojama, kad šis milži
nas išdygęs Kristaus laikais. 
Antrasis unikumas šioje apy
linkėje buvo Stelmužės dva
ro centras, įsigytas ir pavyz
dingai tvarkomas darbščio
sios Repšių šeimos, - Ane
lės Repšytės tėviškė.

Atsitiko taip, kad jau
nas, šaunus žemaitis mažei
kietis, melioracijos specialis
tas Klemensas Žukauskas bu
vo Lietuvos valdžios paskir
tas šį žavingos gamtos Aukš
taitijos kraštą dar labiau pa
gražinti, jo pievas ir lankas 
kultūrinti.

Ir 1938 m. gruodžio 26 
dieną, Stelmužės bažnyčioje, 
Klemensas Žukauskas ir Ane
lė Repšytė aukso žiedais ap- 
apsimainė Daili jauna šeima, 
lyg ir tipingas jaunos tautos 
narys, progresuojančios ir di
namiškos, ryžosi tvirtai ženg
ti į laimingą gyvenimą. De
ja, tiek šių jaunavedžių, tiek 
jaunosios Lietuvos kelias ne
buvo rožėmis klotas. Deja, 
nuo raudonojo maro, ugnies 
ir karo Viešpats tada neišgel
bėjo. Tautos kryžiaus keliai 
buvo ilgi ir skausmingi.

Jaunų Žukauskų, kaip ir 
kitų tūkstančių tėvynainių, 
odisėja prasidėjo raudono
sioms ir rudosioms audroms 
siautėjant. Karo audroms nu 
tilus, jų laivas sustojo Angli
jos pakrantėse.

Anelės ir Klemenso, 
kaip ir daugelio emigrantų, 
kelias į ekonominį gerbūvį 
nebuvo paprastas ir lengvas, 
tačiau jų tvirta valia, stiprūs 
dvasiniai pagrindai ir žemait- 
iškas-aukštaitiškas užsispyri
mas, eventualiai davė gerus 
rezultatus, svarbiausias jų - 
išauginta ir išmokslinta, dora 
lietuviška šeima. Savo kelią 
į gerbūvį Klemensas pradeda 
ir aštuonerius metus išlaiko, 
anglių kasyklose Anglijoje. 
Vėliau, jau Amerikoje, dar
buojasi įvairiose įstaigose, 
braižyklose ir net komandi
ruotėse Viduriniuose Rytuo
se - Saudi Arabijoje. Paga
liau savo darbų karjerą užbai
gia Amerikos Armijos inži
nerijos korpuse, inžinieriaus 
etate.

Didžioji Žukauskų šei
mos šventė, Klemenso ir Ane - 
lės 50 metų vedybinio jubilie - 
jaus proga (1988.XII.30), pra
sidėjo Sunny Hills Šv. Tere
sės šventovėje. Čia buvo pa
kartota, lyg įscenizuota vedy
bų apeigos ir ceremonijos įvy
kusios prieš 50 metų, anuo
met, nesuskaitomais sapnais 
išsapnuotoje Stelmužėje.

Graudinančiai nostalgiš

Anelė Žukauskienė

ka, romantiška ... Sugrojo 
vargonai. Su vyriška rimtimi 
pamažu žingsniavo 5-metis 
anūkas Povilas, aukso žiedais 
'jaunavedžiams' nešinas. Jį 
sekė, kaip pamergės su gėlė
mis, trys anūkės. Tada ėjo ju
biliatai, po jų marčios ir liku
sieji anūkai. Prie gėlėse pa
skendusio altoriaus lietuviš
kas mišias koncelebravo pen
ki kunigai. Evangelijų skai
tymus atliko sūnus Vladas. 
Giedojo choras ir visi pamal
dų dalyviai. Iškilmingas apei
gas gražiai paįvairino dažni 
sūnų Vlado, Broniaus ir Jono 
trijo giedojimai. Visi jie Chi 
cagos Lietuvių Operos akty
vūs nariai - choristai. Sekė 
gražūs ir pramingi kun. Leo
nardo Musteikio ir kun. kleb. 
Franccis Szczykutowicz pa
mokslai ir sveikinimai. Vėl 
gražiai aidėjo giesmės, vėl sū - 

nų trijo. Iškilmingos atkarto
tų sutuoktuvių pamaldos bai
giasi. Šeima ir artimieji ilgai 
dar būriuojasi, fotografuoja
si, filmuojasi gėlėse skęstan
čio altoriaus fone.

Sunny Hills Centro sa
lėje daugelis svečių jau neri
maudami laukia 'kaltininkų'. 
Staiga triukšmas ir 'valio' 
šauksmai. 'Jaunavedžiai' su
tinkami su vynu, duona ir 
druska. Šimtinė svečių ir gi
minaičių suvažiavusių iš arti 
ir toli, kviečiami užimti savo 
vietas. 'Jaunavedžiai' ir jų 
šeimos nariai susėda publi
kos priešakyje. Didelis, me
niškai sudarytas gyvų gėlių 
darželis puošia jų stalą. Gy
vos gėlės puošia ir svečių sta 
lūs. Fone, sienoje didelis di- 
gitalinis įrašas - SU PAGAR 
BA IR MEILE SVEIKINA
ME JUS, ANELE IR KLE
MENSAI!

Ceremonijų vadovas, 
vyriausias sūnus Jonas skel
bia pokylio pradžią. Šampa

nas ir ilgiausių metų! Kalbų 
nedaug ir jos neilgos. Anelės 
dėdės V. Butkio sveikinimai 
- vienintelio jų pirmųjų jung
tuvių dalyvio iš tenai, anuo
met Stelmužėje, dar pirmoje 

■ šimtmečio pusėje. Sunny 
Hills Lietuvių bendruomenės 
pirmininkės sveikinimas. 
Sveikinimai iš Lietuvos, taip 
pat ir iš Baltųjų Rūmų, su 
Nancy ir Prezidento Reagano 
parašais. Perskaitomas palai
mos tekstas iš Popiežiaus 
Jono-Pauliaus II-jo.

Dažnai Klemensas įvai
riuose renginiuose mus links
mina ir juokina, bet šis vaka
ras buvo skirtas jų pagarbai 
bei malonumui. Gražiai su
dainuoja vietinis kvartetas. 
Seka feljetonas, iškeliantis jų 
socialumo vertybes ir kartais 
bėdas, buvo tikrai komiškas 
ir, be abejonės, tai buvusi 'tik 

ra teisybė’! Vietinis choras 
dar niekad nėra taip gražiai 
skambėjęs, nes dainavo iš šir
dies ir meilės Anelei ir Kle
mensui. Juk jie irgi yra šio 
vieneto rėmėjai nariai ir orga
nizatoriai! Puota tęsėsi iki vi
durnakčio. Šoko ir dainavo 
visi dalyviai, neišskiriant pen 
kiamečio anūko Povilo ir 85- 
čio dėdės Vaclovo.'

Žukauskų šeimos šven
tė, tiek iškilmės bažnyčioje, 
tiek pokylis salėje, nebuvo 
eiliniai, kaip nebuvo eilinis ir 
jųjų vedybinis gyvenimas sa
vo kokybe ir rezultatais.

Šio Jubiliejaus oficialūs 
rengėjai buvo jų trys sūnūs 
su marčimis ir aštuoniais anū
kais. Tai Anelės ir Klemen
so didžiausi lobynai, tai jųjų 
džiaugsmas ir pasididžiavi
mas. Visi vaikai išmokslinti 
ir į aukštesnį socialinį luomą 
bežengią. Tautiškai ir patrijo- 
tiškai vertinant, nedaugelis 
gali jiems prilygti. Visi jie, 
ir jų žmonos, yra baigę litua
nistines mokyklas, skautavę, 
sportavę lietuvių sporto klu
buose. Visi trys sūnūs Chica- 
gos Lietuvių operos choris
tai. Jau ir jų atžalynas bežen
giąs tėvų ir senelių pėdomis. 
Štai jų penkiametis Povilas, 
čia pat tarp svečių besimaišy
damas, ne vieną dažnai para
gindavo, kad visi kalbėtų ir 
dainuotų tik lietuviškai, pats 
išdidžiai porino, kad lankąs 
lietuvišką mokyklą, bet mo
kąs ir angliškai.

Bažnytinėse apeigose 
kun. kleb. Francis Szczykuto- 
wicz atliko gražų darbą su- 
ruošiant šį jubiliejų. Jis sure
dagavo ir išleido specialias, 
tik tai dienai pritaikytas, lie
tuviškas mišių knygeles, pa
darė simbolines lazdeles su 
kryžiaus ženklais, rūpinosi 
popiežiaus palaiminimu, vi
sur talkininkavo, puošė-dabi- 
no.

Šių reikšmingų sukaktu
vių proga, yra verta ir būtina 
paminėti jubiliatų veiklą, nuo-

Sukaktuvininkai Klemensas ir Anelė Žukauskai, su būriu anūkų 
ir dvasiškiais po šv. Mišių. A. Nako nuotr.

pelnus, jų gražius atliktus dar 
bus visuomenės, tėvynės ir ar
timo labui. Šiuos du žmo
nes tikra galima laikyti švie
siu pavyzdžiu visiems ir ne 
vienu atveju. Juk labdaringu 
mas yra pagrindinė doro žmo
gaus savybė. Aukų rinkliavo
se tautiniams, bažnytiniams 
bei šalpos reikalams, Žukaus
kų ieškoti ir prašyti nereikia, 
jie dažniausiai patys rinkėjus 
susiranda. Jie laikosi kilnaus 
išsireiškimo: "Bis dat qui ei
to dat" (kas aukoja greitai, au 
koja dvigubai). Jie tą vykdo 
ir pažodžiui, nes dažniausiai 
jų aukos dydis yra dvigubai 
didesnis už daugelio. Be to, 
jų dovanos, didelės ir greitos, 
inspiruoja kitus neapsigėdinti 
ir rinkliava tada darosi kele
riopai sėkmingesnė negu nu
matyta. Anelė ir Klemensas 
skaito daugybę lietuviškų 
laikraščių, žurnalų bei kny
gų. Ne vien skaito tai, bet 
viską ir perkasi-prenumeruo- 
jasi, skolintis jų nemėgėjai.

Sunny Hills lietuviška
me kaime, visuomeninėje - 
tiek socialioje, tiek kultūrinė
je - veikloje, Žukauskai yra 
'spiritus movens'. Lietuvių 
bendruomenės valdybos na
riai, veiklūs choro nariai ir rė 
mėjai. Klemensą dažnai su
tiksi ir golfo laukuose, dau
gelyje renginių, kur jis ir daž
nas programų pravedėjas-hu- 
moristas. Matysi jį ir bažny
čios aplinkos valymo talkinin
kų tarpe, girdėsi jį ir skaitant, 
su aiškia interpretacija, skai
tymus lietuviškų mišių metu. 
Ne visi jiems gali prilygti ir 
lietuviškos polkos šokyje. 
Žodžiu - jie iš pirmųjų 'ir 

PHYSICAL THERAPIST
Expanding rehabllitation service in nation- 
ally known800 bed SNF/HRF facility needs 
addttional staff for in-house and community 
based programs. Full/part time positions 
available.
Geriatric experience desired. Individuals 
with above average clinical skills and moti- 
vated new grads Interested in working vvith 
experienced professionals in a dynamic en- 
vironment will be considered. We offer a 
competitive salary and comprehensive 
benefits plan. Modern campus situated in 
beautiful residential area. Free on-site park- 
ing. Accessible by public transportation.

Cifc (212) 549-8700-Ext: 285 
Geri Brooks/P.T. Director

THE HEBREW HOME 
FORTHEAGED 
ATRIVERDALE

S001 Palindęs Avenue, Riverdale, New York 10471

ANEOUAL OPPORTUNITY EMPLOYER

prie tonciaus, ir prie ražon- 
čiaus!'

Žukauskų namai yra at
dari visiems: draugams ir ne
pažįstamiems atvykėliams. 
Gausūs dabartiniai svečiai iš 
Lietuvos taip pat jų yra gra
žiai priimami, pavaišinami ir 
dažnai apdovanojami, nes 
jiems jie irgi yra mieli ir arti
mi, kaip savo šeimos nariai.

Taip - Anelė ir Klemen 
sas nėra doleriniai turtuoliai, 
tačiau jų sukrauti dideli lo
biai atsispindi jų pavyzdingai 
išaugintoje šeimoje, labdary
bėje ir konkrečiuose tėvynės 
ir artimo meilės darbuose. 
Jie teigia: "ne trupiniais Die
vas mus apdovanojo, tad ne 
trupiniais ir dalinamės".

Tikiu, kad šie keli iškel
ti faktai, švenčiant šį reikš
mingą Anelės ir Klemenso 
jubiliejų, suteiks jiems šiek 
tiek tikrai užtarnautos pagar
bos ir įvertinimo. Šie du 
žmonės yra atidavę savo 
duoklę su kaupu Seimai, 
Dievui, Tėvynei ir Artimui. 
Laikui atėjus jie neiškeliaus 
be ryškių pėdsakų - "be liku
sio ženklo, kad žmonėmis bu
vę" ...

Tesuteikia Jums Die
vas, mieli Jubiliatai, ir toliau 
geros sveikatos ir ilgo gyve
nimo, nes dar ilgai Jūs būsite 
reikalingi savo šeimai, tėvy
nei ir artimui, o daugeliui iš 
mūsų liksite šviesūs pavyz
džiai, pasirenkant gyvenimo 
vertybes!

Algirdas Nakas

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ
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LITHUANIAN RADIO PROGRAM
4249 LAMBERT RD. / CLEVELAND. OHIO 44121

GIRDIMA SEKMADIENIAIS

-H

8:00 — 9:30 RYTO

iš John CarrolI universiteto radijo 
stoties FM banga 88.7 — stereo.

Radijo studijos tel. 397-4438

Lietuviška muzika, žinios, Keliaujančio mikrofono reportažai, 
jvykiai Lietuvoje, istorinės ir literatūrinės vinjetės.

Programos vedėjas — Juozas Stempužis 
1219 I.ambert Road. Cleveland. Ohio 44121 

Tel. (216) 382-9268

505 EAST 185TH STREET
EUCLID, OHIO 44119

Matas realtors

130 E. 191 St. — EUCLID

North of Blvd. FORMAL DINING ROOM
BASEMENT, TWO CAR GARAGE
1 bedroom/den. Ist floor
2 bedrooms 2nd floor

(216) 486-2530

Taupa
Litfiuanian Credit Union 

Lietuvių (Kredito Kooperatyvas 

767 Lašt 185tft Street

CteveCand, Oftio 44119

(216) 481-6677

Įsikūręs Nuosavuose Namuose

Taupykite ir Skolinkitės vieninteliame lietuvių kredito 
kooperatyve Ohio valstijoje.

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

Visi Bankiniai Patarnavimai

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

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

Don’t Be Blind To 
The Symptoms 
Of Cataracts

N
o one wants to believe they could 
have cataracts, yet they affect 
66% of people over 60. In fact, 
they are the leading cause of 
blindness for older Americans.

Don’t ignore the early vvarning signs.
♦ Blurred vision
♦ Nighttime glare or halo effect
♦ Difficulty driving or reading
If you have these symptoms you should have an eye examination. A screening 

examination to detect cataracts is free at the Cataract Eye Center of Cleveland.
If yotfre a senior citizen with cataracts, surgery to remove them doesn’t mean 

a big medical bill. With Medicare coverage and supplemental insurance, cataract 
surgery costs you little at the Cataract Eye Center of Cleveland.

Modern medical technology lets eye surgeons remove cataracts and insert an 
implant comfortably and conveniently. Normally no hospitalization is reąuired. 
If you think you may have cataracts, play it safe and schedule a free screening 
examination today.

Cataract Eye Center of Cleveland 
Samuel Salamon, M.D.
Saint Vincent Medical Office Building 
Suite 307
2322 East 22nd Street 
Cleveland, Ohio 44115

For a Free Screening Exam 
O r More Information Call 

363-2718
Toli free 1-800-338-8026

TAUPOS KREDITO 
KOOPERATYVO ŽINIOS

• Metinis narių susirin
kimas įvyks š. m. vasario 
mėn. 26 d., Dievo Motinos 
parapijos auditorijoje. Na
rių registracija prasidės 
nuo 11:15 vai. ryto, susi
rinkimas prasidės 12 die
nos. Finansinė apyskaita už 
1988 metus bus įteikta na
riams susirinkimo metu, 
valdybos nariai padarys 
pranešimus. Tuoj po susi
rinkimo, TAUPOS pagalbi
nis komitetas kviečia visus 
narius į svetainę vaišėms- 
užkandžiams.

• IRA (Individual Retire- 
ment account) kas dar ne
spėjote atidaryti šią sąskai
tą ir padaryti įnašą už 1988 
metus, galite tai atlikti iki 
balandžio mėn. 15 dienos.

• TAUPOS aktyvai (as- 
sets) jau pasiekė $6,4 mili
jonų dolerių. Clevelando ir 
apylinkės lietuviai vis dau
giau ir daugiau jungiasi į 
šią vienintelę lietuvių fi
nansinę instituciją Ohio 
valstijoje. Ypatingai džiu
gu kad ir mūsų jaunoji 
karta pereina iš kitur į 
TAUPĄ.

• Nauji patarnavimai. 
Netolimoje ateityje, maž
daug už poros mėnesiu, nu
matoma pradėti ATM (au- 
tomatic teller machine) pa
tarnavimą. Visi nariai, ku
rie turi čekių mokėjimo sąs
kaitą galės naudoti ATM 
kortelę (Asset, Instanet ar 
Money Station). Daugiau 
apie šį naują patarnavimą 
bus pranešta metiniame su
sirinkime ir laiškais.

• PASKOLOS prieš pirk
dami namą, naują automo
bilį, ar pradedant remontuo
ti namą, pasitikrinkit apie

paskolų nuošimčius TAU
POJE, 461-6677. Paskolų 
nuošimčiai ir patarnavimas 
geresnis nei kitur. (vąs)

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

MACHINISTS NEEDED 
DED-TRU OPERATOR 

DIE FINISHER 
ID/OD DRINDER HANDS

Mušt be experienced, and familiar 
wiht carbide and steel tooling for 
coid heading, forming and impact 
extruding. Good pay, benefits, excel- 
ient working conditions.

SOUTHERN CARBIDE DIE 
10130 Capital Avė.

Oak Park, MI 48327 
313-542-1600

(2-8)

• Jonas ir Bronė Zdaniai, 
W. Hartford, Conn., atnau
jindami Dirvos prenumera
tą, pridėjo auką 20 dol. 
Ačiū.

• Robertas ir Violeta Ka
valiauskai, New Fairfield, 
Conn., atnaujindami Dirvos 
prenumeratą, pridėjo auką 
20 dol. Ačiū.

• Skulptorius Petras ir 
Irena Vėbrai, atnaujindami 
Dirvos prenumeratą, pridė
jo auką 25 dol. Ačiū.

• Stasys ir Elena Brie
džiai, Burr Ridge, III., at
naujindami Dirvos prenu
meratą, pridėjo auką 20 dol. 
Ačiū.

Shift Technical Management
Gult Fibers is looking for 
suitably qualified people for 
their nylon fiber operation near 
Mobile, Al. Applicants mušt 
have a chemistry degree and 
some supervisory experience. 
Textile background preferred 
būt not essential. Send 
Resume to: P.O. Box 93

Axis, AL 36605

MECHANICAL 
DESIGN 

DRAFTSMAN 
AND ENGINEERS
Experienced in Design Flat 
Strip Steel Mill Eųuipment. 
Send complete resume to:

A D S MACHINERY CORP.
P.O. Box 1027 

Warren, Ohio 44482
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VASARIO ŠEŠIOLIKTO
SIOS MINĖJIMAS

Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo 71 metų su
kakties minėjimas įvyksta 
sekmadienį, vasario 19 d., 
šia tvarka: 9:45 vai. vėlia
vų pakėlimas prie Laisvės 
paminklo. 10 vai. iškilmin- 
bos šv. Mišios Dievo Moti
nos šventovėje, o 10:30 vai. 
šv. Jurgio šventovėje.

Iškilmingas minėjimas 4 
vai. p. p. Dievo Motinos au
ditorijoje. Kalbės Valdas 
Adamkus, aukštas JAV 
Gamtos apsaugos pareigū
nas, daug kartų lankęsis ok. 
Lietuvoj. Savo žodyje jis 
palies paskutiniuosius įvy
kius tėvynėje.

Meninę programų atliks 
LTM Čiurlionio ansamblis, 
vadovaujamas muz. dr. Bro
niaus Kazėno.

Visos organizacijos pra
šomos dalyvauti pamaldose 
ir minėjime su vėliavomis 
ir visi lietuviai maloniai 
kviečiami gausiai atsilan
kyti.

Minėjimo metu bus ren
kamos aukos Lietuvos lais
vinimo reikalams.

Minėjimą rengia LB Cle
velando apylinkės ir Alto 
Clevelando skyriaus valdy
bos.

• LAURA MALĖNAI
TĖ, studijuojanti Gilmour 
Academy, yra viena iš 500 
viso krašto (high school) mo
kinių, pakviestų dalyvauti 
Prezidento Inauguracijos iš
kilmėse ir dalyvaus "1989 
Youth Inaugūrai Conferen- 
ce", organizuojamoje "Cong- 
ressional Youth Leadership 
Council". Washingtone jie 
susitiks su Kongreso nariais, 
egzekutyvinio lygio tarnauto
jais, istorikais, akademikais 
ir žurnalistais, kad galėtų pa
justi krašto istorijos ir tradi
cijų gilesnį supratimą, bei 
Amerikos rinkiminio proceso 
ir inauguracijos svarbą.

Į konferenciją yra kvie

į t
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čiami mokyklų išskirtini stu
dentai, pasižymėję akademi
niame lygyje, vadovavimo ir 
visuomeninėje veikloje. Sos
tinėje jie atstovaus savo mo
kyklą ir vietovę.

Laura Malėnaitė, netie
sioginiai, kartu bus ir lietuvių 
atstovė išskirtinųjų studentų 
tarpe. Sveikiname ją!

Lauros tėveliai, Aldona 
ir Edas Malėnai, gyvena prie 
Clevellando - Russel, Ohio.

• LKVS "Ramovė" Cle
velando skyriaus narių su
sirinkimas įvyks sausio 29 
d. 4 vai. p. p. Lietuvių Na
mų apatinėje salėje.

Darbotvarkėje: Valdybos 
narių pranešimai, naujos 
valdybos rinkimai, diskusi
jos, "kuprinės” pabiros. Vi
si nariai, ar norintys įstoti 
į LKVS kviečiami susirin
kime dalyvauti.

• Dr. Antanas Butkus, 
sausio 4 pradėjęs savo pa
sakojimą apie Lietuvos Per
sitvarkymo Sąjūdžio stei
giamąjį seimą ir tautinio 
atgimimo reiškinius, pasa
kojimą tęs šį ketvirtadienį, 
sausio 26 d. Dievo Moti
nos parapijos konferencijų 
kambaryje. Bus rodoma ir 
vaizdajuostė.

Pradžia 7 vai. 30 min. va
kare. Visi kviečiami.

• J. Velykis, Clevelande, 
atnaujindamas Dirvos pre
numeratą, pridėjo auką 25 
dol. Ačiū.

• Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje — SLA Seimas 
įvyks birželio 23, 24 ir 25 
dienomis Clevelande. Seimui 
rengti komisijai vadovauja 
Algimantas Pautienis if 
SLA 14-tos ir 136-tos kuo
pų atstovai. SLA laikrašty
je "Tėvynė” buvo paskelb
ta klaidinga seimo data.

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga 

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

Barbara Jakubs Schmidt
Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

936 East 185tti Street, Cleveland, Olio 44119 
Tel. (216) 531-7770

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

liams pastatyti.

ATVYKSTA VILNIAUS 
UNIVERSITETO 

ANSAMBLIS

Balandžio 15 dieną Cle
velande koncertuos Vilniaus 
universiteto folklorinis an
samblis, kurį prieš 20 me
tų įsteigė trys moterys mu
zikologės.

Vilniaus universiteto an
samblio koncertą Clevelan
de globoja Čiurlionio an
samblis.

♦ Dr. Samuel M. Salamon, 
akių specialistas, The Ca- 
taract Eye Center direkto
rius, siūlo nuo 1989 m. sau
sio 18 d. veltui katarakto 
pat ikrinimą trečiadieniais 
nuo vidurdienio iki 4 v. p. p. 
Cataract Eye centre Cleve
lande, 2322 E. 22nd Street, 
Suite 307.

Apžiūrėj i m u i susitarti 
skambinti dr. Salamon 
(216) 574-8900.

Dr. Salamon naudoja Opa- 
city Lensmeter, kuris su
randa kataraktą jo pradžio
je. (žiūr. skelbimą Dirvo
je).

• VIKTORAS NAKAS 
Lietuvių Informacijos Cen
tro Washingtone, D.C. direk
torius, sausio 18 d. kalbėjo 
Clevelande 'Dabartiniai įvy
kiai Lietuvoje' tema, Dievo 
Motinos parapijos rengiamų 
anglų kalba paskaitų "Lietu
vių kultūra ir civilizacija"se
rijoje.

Sekančioji paskaita - 
'Lietuviai kompozitoriai" - 
vasario 15 d. 7 v.v., DM pa-

PILĖNŲ TUNTO SKAUTŲ TĖVŲ 
KOMITETAS MALONIAI VISUS 

KVIEČIA Į TRADICINĮ

UŽGAVĖNIŲ BLYNŲ BALIŲ
1989 m. vasario 4-tą d., šeštadienį, 

7 vai. vakare,
CLEVELANDO LIETUVIŲ NAMUOSE, 

877 EAST 185TH STREET.

Fortepijono programą atliks LAIMA ŠAR
KAITĖ. Po programos, šilta vakarienė su tradici
niais Užgavėnių valgiais ir šampanu, šokiams gros 
jaunimo orkestras "VILTIS”. Įėjimas suagusiems 
13.00, jaunimui $7.00. Bilietus platina ir stalus 
rezervuoja s. M. Puškorienė, tel. 486-8613. Pelnas 
skiriamas skautų vasaros stovyklai.

rapijos auditorijoje. Kalbės 
Cleveland Statė Universiteto 
prof. Andrius Kuprevičius. 
Visi maloniai kviečiami.

• CLEVELANDO LIE - 
TUVIŲ PENSININKŲ me
tinis susirinkimas įvyks š.m. 
vasario 1 d. 2 vai. p.p. Lietu
vių Namų didžiojoje salėje.

Visi pensininkai malo
niai kviečiami dalyvauti.

PAGERBS RALPH 
PERKĄ

Tautybių Sąjūdžio įkūrė
jas, buvęs Clevelando mies
to meras Ralph Perkas sau
sio 19 šventė savo 75-jį 
gimtadienį Washingtone — 
respublikonų ir bičiulių tar
pe, kurie buvo suskridę į 
prezidento inauguracijos iš
kilmes.

Savo gimtajame Cleve
lande meras Perkas deiman
tinę amžiaus sukaktį švęs 
šį penktadienį, sausio 27 d. 
čekų Kazlin Hali salėje.

Šį gimtadienio pokylį me
rui Perkui rengia Tautybių 
Sąjūdis.

• Tautybių radijo pro
gramų direktorių pasitari
mai su Viešosios radijo sto
ties WCPN vadovybe tebe
vyksta. Svarbus posėdis 
įvyks šį trečiadienį, sausio 
25 d. Abi pusės raštu įteikė 
savo pasiūlymus. Round- 
table organizacijos trys eg- 
zekutyvai pirmininkaus pa
sitarimui.

• Lietuvių namų bendro
vės ir Lietuvių klubo narių 
metinis susirinkimas įvyks 
kovo 5 dieną, kurio metu 

JEI JUMS REIKIA UŽDENGTI STOGĄ. 
PATAISYTI AR PAŠALINTI VARVĖJIMA, 

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.
MARTINS ir GUNARS KAULINS Lakewood, Oh.

bus renkami 3 direktoriai. 
Visi, norintieji kandidatuo
ti į direktorius, prašomi iki 
vasario 15 d. pranešti rinki
mų komisijos pirmininkui 
Ė. Maželiui tel. 382-5952.

• PAJAMŲ MOKESČIŲ 
(Income Tax Service) mo
kėjimo formas ir šiais me
tais pildo Vincas URBAI- 
TIS. Nuo vasario mėn. 1 
dienos V. Urbaitis pradės 
šį patarnavimą TAUPOS 
kooperatyvo įstaigos patal
pose, trečiadieniais ir šeš
tadieniais nuo 10 vai. ryto 
iki 2 v. p. p. arba pagal su
sitarimą. Skambinkite tel. 
442-9091.

• Justina Petkevičienė, 
Cleveland, Ohio, atnaujin
dama Dirvos prenumeratą, 
pridėjo auką 20 dol. Ačiū.

• Inž. Algis Pautienis, 
Richmond Hts., Ohio, at
naujindamas Dirvos prenu
meratą, pridėjo auką 20 
dol. Ačiū.

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.

KITCHEN 
HELP 

Part-time. Downtown loca- 
tion. Call 566-9200, Ext. 235 
between 11:00 a. m. and 
2:00 p. m.
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DIPLOMATAI

Lietuvos diplomatinės 
tarnybos šefas dr. Stasys 
Bačkis ir Lietuvos atstovas 
JAV Stasys Lozoraitis pa
kvietė į Washingtoną Lie
tuvos konsulus, reziduojan
čius šiaurės Amerikoje, pa
sitarimui, sausio 21 ir 22 d. 
Lietuvos atstovybės rūmuo
se. Konsuliariniame pasita
rime dalyvavo šie konsulai 
— Anicetas Simutis iš New 
Yorko, Vaclovas Kleiza iš 
Chicagos, Vytautas Čeka
nauskas iš Los Angeles ir 
generalinio konsulo pava
duotojas Toronte Harris 
Lapas.

MIRĖ LIŪTAS GRINIUS

Lietuvos prezidento dr. 
Kazio Griniaus sūnus Liū

Mūsų mielajam
A. A.

LIŪTUI GRINIUI, 
staiga ir netikėtai baigusiam šios žemės ke
lionę ir išėjus į amžiną TĖVYNĘ, giliame 
liūdesyje likusiuosius Jo mylimuosius: žmo
ną NIJOLĘ, dukras — NIDĄ ir AUDRĄ; 
sūnus — VYTĮ ir ARĄ, jų šeimas; uošvienę 
ONĄ SILIŪNIENĘ, kitus gimines bei arti
muosius šio didžio skausmo valandose nuo
širdžiai užjaučiame ir drauge liūdime.

Jo šviesų atminimą brangindami, vieto
je gėlių, Jį įamžiname Lietuvių Fonde 500 
dolerių auka.

Jadvyga ir Vytautas 
Didžiuliai 

Florida.

A. A.

LIŪTUI GRINIUI, 
staiga ir netikėtai mirus, Jo mylimuosius, 
mūsų mielus, žmoną NIJOLĘ, dukras — NI
DĄ ir AUDRĄ; sūnus VYTĮ ir ARĄ, uoš
vienę ONĄ SILIŪNIENĘ, jų šeimas ir arti
muosius nuoširdžiai užjaučiame ir-dalinamės 
šios didžiosios nelaimės skausmu.

Milda ir Rimas 
Liktoriai 

Florida.

tas Grinius, 61-rių metų, 
metų, staiga mirė sausio 18 
d. rytą,. Jis su šeima gyve
no Washingtone.

1946 m. baigė Eichstatto 
lietuvių gimnaziją, 1953 — 
Illinois technologijos insti
tutą. Nuo 1945 metų pri
klauso Skautų Brolijai. 
1954-56 atliko karinę prie
volę balistikos laboratorijoj 
Aberdune. Nuo 1976 JAV 
laivyno ginklavimo sky
riaus tarnyboje. Nuo 1979 
metų Liūtas Grinius atsto
vavo liaudininkus VLIKe ir 
ėjo įvairias pareigas. Sau
gojo savo tėvo prez. dr. Ka
zio Griniaus, brolio pik. 
Kazio Griniaus ir poeto Kle
menso Jurgelionio archy
vus.

šeštadienį Washingtono 
lietuviai atsisveikino su ve-> 
lioniu, o jo palaikai vežami

Arts Club Theatre vadovai Arūnas Čiuberkis ir Linda Pakri, su 
režisiere Rasa Allan Kazlas (vidury).

į Chicagą ir bus palaidoti 
Tautinėse lietuvių kapinėse 
šalia tėvo kapo.

• Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centras išleido dr. 
Sauliaus Sužiedėlio sureda
guotą dokumentų rinkinį, 
Vengeance on the Run. Tai 
yra Lietuvos policijos ra
portų apie bolševikų veiklą 
per baisųjį birželį vertimai. 
Šis leidinys yra pirmas nu
meris Lietuvos karo ir pa
bėgėlių dokumentacijos se
rijoje (”Lithuanian War 
and Refugee Documenta- 
tion Series”). Vertėjas Ed
vardas Tuskenis, rinkėja 
Valerija Sparkytė. Įvadą 
parašė LTSC valdybos pirm, 
dr. Jonas Račkauskas. 
LTSC veikia Jaunimo cent
re, telef. (312) 434-4545.

• Pasaulio Lietuvio re
dakcijos naujas adresas: 7 
Glenview Lane, Lemont, 
III. 60439. žurnalą, kuri lei
džia Pasaulio Lietuvių Ben
druomenė, redaguoja Bro
nius Nainys.

žurnalą administruoja 
Baniutė ir Romas Kronai, 
6428 Ridge Road, Claren- 
don Hills, III. 60514.

• Mykolas Abarius, Lie
tuvos Šaulių Sąjungos cen
tro valdybos pirmininkas, 
paskirtas Lituanistikos ty
rimo ir studijų centro at
stovas Detroite. Jis į LTSC 
atvedė Detroito šaulių dele
gaciją apžiūrėti LTSC mu
ziejaus karinius eksponatus 
ir duoti patarimų. Kiti de- 
troitiškiai kurie prisideda 
prie LTSC veiklos yra Sau
lius šimoliūnas, Vincas Ta
mošiūnas, Česys šadeika, 
Stasys Sližys, Algis Zapa- 
rackas ir Vytautas Ogilvis. 
LTSC tarybos pirmininkas 
dr. Adolfas Damušis, valdy
bos pirm. dr. Jonas Rač
kauskas. LTSC veikia Jau
nimo centre, telef. (312) 
434-4545.

• Henrikas ir Elena And- 
ruškos, Woodhaven, N. Y., 
atnaujindami Dirvos pre
numeratą, pridėjo auką 20 
dol. Ačiū.

• Jonas Rimkūnas, New 
Buffalo, Mich., atnaujinda
mas Dirvos prenumeratą, 
pridėjo auką 20 dol. Ačiū.

• Arts Club Theatre New 
Yorke, kurio vadovybės sąs
tate yra Arūnas čiuberkis, 
Šiemet savo programoje 
”Etched in Amber” duos lie
tuvių poeziją anglų kalboje. 
Režisuoja Rasa Allan Kaz
las. Programa vyksta 570 
Broome St., New Yorke. 
Sausio 27, 29 ir vasario 11, 
12 d. d. Dėl smulkesnių in
formacijų skambinti (212) 
673-5636.

Projekto realizavimui yra 
prisidėjęs Lietuvių Fondas.

• Klaipėdos krašto atva
davimo sukakties minėji
mas New Yorke įvyko sau
sio- 15 dieną Kultūros Židi
nyje Brooklyne, N. Y. Ren
gė New Yorko šaulių kuo
pa, Ramovės New Yorko 
skyrius, Birutės draugijos 
N. Y. skyrius, mažosios Lie
tuvos Rezistencijos sąjūdis, 
Lietuvos Bičiulių draugija.

Minėjimą atidarė šaulių 
kuopos pirm. K. Miklas, in- 
vokaciją sukalbėjo Tėv. L. 
Andriekus, OFM. Progra
mai vadovavo Vida Jan
kauskienė Įžanginį žodį 
tarė Lietuvos gen. konsu
las Anicetas Simutis.

Įdomią ir ilgą paskaitą 
skaitė VLIKo valdybos na
rys dr. Jonas Stiklorius, me
ninę dalį atliko Tadas Alins- 
kas, Aleksandras Meldutis, 
Julius Veblaitis ir Vytautas 
Daugirdas.

Po programos buvo vai
šės.

• „Lietuvos Atsiminimų” 
radijas, vadovaujamas prof. 
J. Stuko, organizuoja š. m. 
gegužės 13 d. kelionę į Lie
tuvą. Dėl kelionės maršruto 
ir kitų informacijų kreiptis 
šiuo adresu: 234 Sunlit Dr. 
IVatchung, N. J. 07060. Tel. 
(201) 753-5636.

• Vincas Tamošiūnas, De
troit, Mich., Dirvai parem
ti atsiuntė auką 30 dol. 
Ačiū.

• Dr. Pranas Budininkas, 
Cicero, III., atnaujindamas 
Dirvos prenumeratą, pridė
jo auką 25 dol. Ačiū.

• Dr. Konstancija Šimai
tienė, Forest Hills, N. Y., 
atnaujindama Dirvos pre
numeratą, pridėjo auką 20 
dol. Ačiū.

• Jono Dainausko biblio
teka šiuo metu įrengiama 
Lituanistikos tyrimo ir stu
dijų centre, kuris veikia 
Chicagoje Jaunimo centre. 
Bus patalpinta 18,000 kny
gų ir atdara mokslininkams 
bei plačiajai visuomenei. 
Bibliotekos talkininkai Liu
das Kairys, Aleksas Smilga, 
Jonas Paronis, Tomas Mig
linas.

• Leonardas Kerulis pa
tikslina, kad korespondenci
joje iš St. Petersburg apie 
knygos „Lietuviai tautinin
kai — komunistų kanki
niai” klaidingai, kaip ir pa
čios knygos tituliniame pus
lapy, buvo pakartotas jo 
vardas — A. Kerulis. Be
veik visą to leidinio kanki
nių vardyną sudaręs jis — 
Leonardas Kerulis.

• Kun. Jonas žvirblis, 
Grand Rapids, Mich., anks
čiau dažnai rašęs Dirvoje, 
dabar pensininkas, atnau
jindamas prenumeratą, pri
dėjo auką 30 dol. Ačiū.

• Janina Liaubienė, Cin- 
cinnati, Ohio, atnaujinda
ma Dirvos prenumeratą, 
pridėjo auką 20 dol. Ačiū.

• Česlovas ir Irena šat- 
kai, Kirtland, Ohio, atnau
jindami Dirvos prenumera
tą, pridėjo auką 30 dol. 
Ačiū.

• A. Raila, Toronto, Ont., 
atnaujindamas Dirvos pre
numeratą, pridėjo auką 20 
dol. .Ačiū.

• Stasys Petrulis, Chica
go, III., atnaujindamas Dir
vos prenumeratą, pridėjo 
auką 30 dol. Ačiū.

• Jaunutis ir Dalia Gil- 
vydžiai, Franklin, Mich., at
naujindami Dirvos prenu
meratą, pridėjo auką 25 dol. 
Ačiū.

• Viktorija Daugėlavičie- 
nė, Weston, Ont., atnaujin
dama Dirvos prenumeratą, 
pridėjo auką 25 dol. Ačiū.

• Jonas šumskis, Chica
go, III., atnaujindamas Dir
vos prenumeratą, pridėjo 
auką 20 dol. Ačiū.

• Vytautas A. Juodka, 
Chicago, III., atnaujindamas 
Dirvos prennumeratą, pri
dėjo auką 20 dol. Ačiū.

• Dr, V, Kudirkos šaulių 
kuopa, Worcester, Mass., 
per Fr. Sperauską, Dirvai 
paremti atsiuntė auką 25 
dol. Ačiū.

• Balfo Detroito skyriaus 
valdyba, per sekr. ižd. Vla
dą Staškų, atsidėkodama už 
skyriaus veiklos garsinimą, 
atsiuntė Dirvai auką 20 dol. 
Ačiū.

• Bronius ir Agota Tiš- 
kai, Collinsville, III., svei
kindami Dirvą, pridėjo au
ką 20 dol. Ačiū.

• Romo Kalantos šaulių 
kuopa St. Petersburge, Fl., 
atsiuntė per ižd. A. Žulį, 
Dirvai paremti auką 25 dol. 
Ačiū.
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