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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

SPAUDA LIETUVOJE
Pažadino tautą, bet kam ji priklauso?

GIMTASIS KRAŠ
TAS dabar turįs 429,300 
skaitytojų! - džiaugiasi jo re
daktorius Algimantas Čekuo- 
lis. Džiaugsmas visai pagrįs
tas, jei patikėsime, kad 1986 
m. šis laikraštis turėjo vos 
4,000 prenumeratorių, o per
nai dar tik 90,000. Tokį pa
sisekimą jis aiškina, kad jo 
laikraščio redakcija anksčiau 
už kitus laikraščius išgirdo 
dūžius varpo, kai tas dar bu
vo po žeme. Tuos dūžius re
daktorius išsiaiškino kaip lei
dimą rašyti tiesą. Jos buvo 
pasiilgusi tauta, kas viską pa 
aiškina. GIMTOJO KRAŠ
TO pasisekimas paragino 
juo sekti kitus laikraščius. Iš 
tikro, per paskutinius metus 
jie taip pasikeitė, kad negali 
atpažinti.

Nepaisant dabartinio at' 
virumo, kol kas dar sunku su
sekti, kas pajudino tą po že
me laikomą vaipą. Spauda 
Lietuvoje priklauso kompar
tijai, kaip įrankis jos propa
gandos, kuri retai atitikdavo 
tiesą. Kiek šviesos įneša 
ŠVYTURIO redakcijoje įvy
kęs žurnalistų pasikalbėji
mas (žiūr. š.m. 1 Nr.), kur 
VAKARINIŲ NAUJIENŲ 
redaktorius Algimantas Se
maška štai ką pareiškė:

Visi pripažįstam, kad 
partija, tiksliau TSKP Cen
tro Komitetas, pradėjo persi - 
tvarkymą 'iš viršaus' ir var
gu ar visas respublikos par
tinis aparatas tam pritarė. 
Visi jautėm, kad iš pradžių 
bandyta prisitaikyti, arba 
bent spaudą prislopinti.

Prie to KOMJAUNI
MO TIESOS redaktorius 
Gedvydas Vainauskas pridū
rė, kad pradžioje eita į kom
promisus, kur to net nereikė
tų. Pavyzdžiui, vertinant pra 
eities įvykius.

Satyrinės ŠLUOTOS 
skyriaus redaktorius Vitas 
Tomkus su tuo nenorėjo su
tikti:

Labiausiai nesutinku, 
kad persitvarkymas prasi
dėjo 'iš viršaus'. XIX parti
nė konferencija pagimdė 
persitvarkymą? O kas pa
gimdė XIX partinę konfer
enciją? Juk į ją atėjom iš 
tokios bedugnės krašto, iš 
tokios suirutės! Ir persitvar 
kymas atsirado, ir M. Gor
bačiovas kaip lyderis išryš
kėjo tik dėl to, kad norma-

Vytautas Meškauskas

lioje visuomenėje to nebūtų 
buvę. Krizė pagimdė naują 
partijos liniją kaip neišven
giamą...

... mes dešimtis metų 
buvome nuostabūs žurnalis
tai, kai savo medžiagą deri- 
nom su biurokratais - ir vi
si buvome patenkinti, išsky 
rus tą žmogų, kuriam rašė
me.

Didesnės pažangos kol 
kas nematė Akmenės rajono 
VIENYBĖS laikraščio re
daktorius Leopoldas Rozga: 

Dabar dar tebėra ta si- 
tuacija, kai aparatas nenori 
protingo pašnekovo, o kal
bėti su pavaldiniu žymiai 
paprasčiau...

Tomkus į tai atsikirto:
Bet ir patys laikraščiai 

dar vis laukia, kad jiems 
kas vadovautų. Kai tik pasi
rodė TSRS Konstitucijos pa
taisos, tuojau pat reikėjo at
siliepti ... O kiek laukėm ?

Semaška gerai paaiški
no:

... Mes spausdiname 
atsiliepimus pavėluotai, nes 
esame įpratę būti inertiški. 
O daugeliui vyresnių žurna
listų gal net nepatogu rašyti 
kitaip, nes brežnevizmo epo - 
choje jie aktyviai liaupsino 
buvusią tvarką.

Vainauskas pridėjo, 
kad redakcijose gal tik pusė 
žurnalistų gali operatyviai 
aiškinti ir rašyti. Kiti slam
pinėja, bando vienytis ir pa- 

(Nukelta į 4 psl.)

Amerikos Lietuvių Tautinės S-gos pirmininkas dr. L. Kriaučeliūnas su garbės svečiais LSS vyr. 
skautininke Stefa Gedgaudįspe^ir-^^aųgo" vyr. redaktorium kun. Pr. Garšva mokytojų pagerbimo 
iškilmėse Chicagoje^ f uf**C I. Kriaučeliūnienės nuotr.

Svečiai SU rcngČJUlS, dalyvavę lietuvių mokytojų pagerbime sausio 29 d. Lietuvių Tautiniuose 
Namuose Chicagoje. Iš kairės: ALT S-gos pirm. dr. L. Kriaučeliūnas, Vilties draugijos pirm. inž. V. 
Mažeika, vicepirm. M. Marcinkienė, Lietuvos atstovas Washingtone ir prie Šv. Sosto St. Lozoraitis, 
D. Lozoraitienė, M. Valiukėnas, V. Mažeikienė ir A. Juodvalkis. I. Kriaučeliūnienės nuotr.

Lietuvio mokytojo pagerbimas
Šūkis - pagerbti visų 

laikų lietuvį mokytoją, švie
sos, moralės, tautiškumo ir 
humaniškumo nešėją bei ug
dytoją - susilaukė didelį vi
suomenės pritarimą. Į pager 
bimo iškilmes Lietuvių tauti 
niuose namuose, Chicagoje, 
susirinko pilnutėlė salė gra
žios publikos. Gerbiamąjį 
mokytoją čia atstovavo išei
vijos (Chicagos) lituanistinė 
se mokyklose nūnai dirban
tieji mokytojai-mokytojos. 
Salėje matėsi daugis mokyto
jų veteranų, išėjusių į poilsį, 
bet tebesisielojančių lietuviš 
kos mokyklos problemomis. 
Salėje matėsi eilė Pedagogi
nio Lituanistikos instituto 

lektorių, buv. direktorių, ir 
buv. rektorius dr. P. Jonikas.

Pagerbimo rengėjų - 
Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos valdybos vardu - 
minėjimo programą pradėjo 
Eleonora Valiukėnienė, trum
pu sveikinimo žodžiu. Toles
nę programą vesti ji pakvietė 
stud. med. Renatą Variako- 
jytę, Pedagoginio Lituanisti
kos instituto absolventę.

Renata akademiniu su
pratimu aptarė lituanistinių 
mokyklų mokytojo vaidmenį 
lietuvybei išlaikyti. Ji gražia 
tartimi kalbėjo:

‘ "Lituanistinės mokyk
los mokytojas-mokytoja yra 
šviesus žiburys, didelės tau-

Mečys Valiukėnas

tinės pagarbos vertas žmo
gus. Lietuvoje išvystyta pe
dagogika, išeivijoje tebegy
vuojanti ir šiandien, yra 
skirtinga nuo šio krašto pe
dagogikos. Lietuviškoji pa
sižymi ne tik akademiniu 
mokinio lavinimu, bet taip 
pat ir jo kultūriniu, morali
niu auklėjimu. Lietuvis mo
kytojas, būdamas moky
tojas ir auklėtojas, tampa 
stipri ir šviesi jėga lietuviš
ko jaunimo gyvenime, jo 
klestėjime. Lituanistinės 
mokyklos suole vyksta 
nuostabus jauno žmogaus 
ugdymas. Čia išsivysto jo 
lietuviška asmenybė, čia 
gimsta jo susidomėjimas lie 
tuviška knyga, jo susižavėji 
mas lietuviška daina. Lietu, 
viškoje šeimoje gimusi mei
lė lietuviškam žodžiui, lietu
viškiems papročiams, mo
kykloje sustiprėja per lietu
vių istorijos ir literatūros pa 
žinimą, per bręstantį lietu
viškos kultūros įvertinimą. 
O šis nuostabus jauno žmo
gaus kultūrinio ir tautinio 
sąmoningumo brendimas 
įvyksta tik dėka lituanisti
nio mokytojo, dėka jo de
gančio idealizmo, meilės ir 
pasiaukojimo, siekiant su
kurti lietuviškam jaunimui 
šviesią ateitį."

Kviečiamas pagrindi
nis kalbėtojas Stasys Lozo
raitis, Lietuvos atstovas Wa- 
shingtone ir prie Šv. Sosto. 
Jo pareikštos mintys bus 
spausdinamos atskirai.

(Nukelta į 4 psl.)
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SPVPITItlĖ POLimg^^

Gorbačiovas ir NATO. - Pavojaus iš Rytų mažėjimas tirpdo 
Atlanto sąjungų. - Spėliojimai apie ateitj. - Tiesa apie Kubos 
krizę. - Lietuvos kompartijos pasiūlymai dėl nepriklausomybės. 

----------  - Raiša Gorbačiovo Donelaičio minėjime. ------------
Skaitant paskutiniųjų 

dienų spaudą prieini paradok
sinės išvados, kad Gorbačio
vui su jo ’glasnost' ir ’peres- 
troika' pasisekė daugiau su
silpninti Šiaurės Atlanto gy
nimosi sąjungą, kuri Vakarų 
ir Pietų Europą jungia su 
JAV ir Kanada, negu milži
niškas ginklavimasis. Tas 
galėjo ilginiui priversti Euro
pą ieškoti sau apsaugos ne
utralume, bet tam reikalin
gam dar spartesniam ginkla
vimuisi sovietai pritrūko kva
po. Atsisakymas nuo agresi
jos kaip politikos įrankio, Eu
ropą pastatė prieš klausimą 
kam reikalinga gynimosi są
jungą, jei jos niekas nesiruo
šia pulti.

Tą klausimą paaštrino 
Washingtono noras, siekiant 
atominio karo apribojimo, 
kad Vakarų Europa sustiprin
tų savo konvencionalinį ap
ginklavimą, kuris kaštuoja 
daugiau už atominį. Maža 
to, Washingtonas ir Londo
nas norėtų Europoje likusių 
amerikiečių trumpos distan
cijos Lance raketų su atomi
niais užtaisais pakeitimo mo - 
demiškesnėmis, kam priešta
rauja vokiečiai aiškindami, 
kad bet kokių atominių gin
klų palikimas jų krašte jiems 
žada tik vieną - visišką jų 
krašto sunaikinimą.

Tai ypač išryškėjo, pas
kutinį sausio mėn. savaitgalį 
įvykusioje Muenchene, 26- 
toje karinių ekspertų konfe
rencijoje "Wehrkunde". Joje 
dalyvavo naujai paskirtas 
JAV Gynybos Sekretorius 
Tower, keli NATO kraštų 
ministeriai, 7 JAV senatoriai 
ir 5 kongresmanai. Senato
rius John Glenn iš Ohio joje 
aiškino, kad Gorbačiovas iš 
tikro kol kas tik sukėlė 'vil
tis', bet nuotaikos Vokietijo
je rodo, jog vokiečiai yra lin
kę jam patikėti. Tuo tarpu 
vokiečių socialdemokratų at
stovas Egon Bahr teigė, kad 
jei NATO nepriims Gorba
čiovo mesto iššūkio, toji są
junga gali sugriūti netekusi 
žmonių pasitikėjimo.

Žodžiu, oficiali Busho 
administracijos pažiūra, kad 
belaukiant reformų Sovieti
joje reikia laikyti 'paraką sau
są', nors atrodo logiška, nėra 
Europoje populiari. Ir štai 
dėl ko.

Gorbačiovas negali vėl 
pradėti agresingą politiką, 
net jei norėtų arba būtų pri
verstas. Jam reikia laiko pe- 
restroikai. Visuotiniu įsitiki
nimu, ūkinės gyvenimo sąly
gos jam valdant pasunkėjo. 

Tiesa, kad išlaikyti drausmę 
- jis gali grįžti prie griežtes
nių priemonių, bet tai bus tik 
savo ir vadinamų Varšuvos 
pakto valstybių tarpe. Prie 
to galėtų privesti sukilimas 
kurioje Varšuvos pakto vals
tybėje ar sovietų respubliko
je. Galimas daiktas, kad tai 
išsivystytų į šovinistinę kari
nę diktatūrą. Privačiai sovie 
tai, kurie orientuojasi savo 
krašto padėtyje, įspėja vaka
riečius, kad jiems nereikia 
ūkinės Vakarų pagalbos, bet 
tik tolerancijos, stebint kaip 
vyksta jų reformos.

Kokia gali būti alterna
tyva? Nepaisant reformų ma
žos pažangos, Sovietijos liau
dis liks ir toliau pasyvi, bet 
dėl savo turimo atominio ap
siginklavimo ji negali būti 
lyginama su, pvz., Meksika. 
Su Sovietija turi būti ir to
liau skaitomasi. Toks lėtas 
procesas Vakarams gali pasi
rodyti labai naudingas. Jo ti
kėdamasis William H. Luers 
buvęs 1983 -86 metais JAV 
ambasadorius Čekoslovaki
joje, ragina N.Y. TIMES 
skiltyse skatinti žmonių tei
sių gerbimą Rytų Europoje 
ir jos valstybių perėjimą iš 
stalinizmo į pluralizmą bei 
nepriklausomybę, garantuo
jant pačios Sovietijos saugu
mą. Čia buv. ambasadorius 
įžiūri bendrus JAV ir Sovie
tijos interesus leisti perestroi- 
kai taikiai išsivystyti.

Bandant taikiai pakai-, 
bėti bent apie praeitį, sausio 
pabaigoje Maskvoje įvyko 
privatūs pokalbiai tarp 1962 
m. Kubos krizės metu vado
vaujančių žmonių, jų tarpe 
Gromykos ir tuo metu buvu
sio JAV Gynybos Sekreto
riaus R. McNemaros. Pa
čius pokalbius spaudos atsto
vams nebuvo leista sekti, ta
čiau vėliau su jais buvo lais
vai kalbama. Kas iššaukė tą 
krizę? Atsakymas buvo ir 
yra aiškus - sovietų bandy
mas Kuboje laikytis savo ra
ketas su atominiais užtaisais, 
nutaikytas į JAV. Bet kodėl 
Chruščiovas manė, kad JAV 
tai toleruos? Atsakymo į tai, 
atrodo, nesulaukėm, tačiau 
sovietinė pusė atsakomybę 
už tai norėjo suversti JAV ir 
Castro, kuris gąsdino Mas
kvą, kad amerikiečiai ruošia 
invaziją į Kubą.

Tokie planai iš tikro bu 
vo - kariuomenių štabai visa
dos ruošiasi visokiems atsiti
kimams - tačiau jie neturėjo 
prezidento Kennedy ir jo Gy 
nybos Sekretoriaus McNa- 

maros pritarimo. Jie reikia
mai neparėmė ir ČIA paruoš
tos pačių kubiečių pabėgėlių 
invazijos į Kubos Kiaulių 
įlanką.

Ruošdamasis pasiprie
šinti antram amerikiečių ban - 
dymui, Chruščiovas Kuboje 
sutelkė 42,000 savo karių ir 
20 atominių užtaisų. Dar 20 
tokių jis gabeno laivais, ka
da JAV pakelbė blokadą.

Castro labai norėjo, kad 
sovietai tas paleistų į New 
Yorką ir Washingtoną JAV 
įspėjimui - bent taip aiškino 
Chruščiovo sūnus Sergėjus, 
ką kiti sovietai paneigė. Pa
čioje Sovietijoje tada jau bu
vo 75 raketos, galinčios pa
siekti JAV, kurių arsenalas 
buvo daug didesnis.

Paaiškėjus daugiau duo
menų, mes dar kartą sustosi
me prie tos aferos. Atrodo, 
tačiau, kad sovietai tais pokal
biais norėjo pademonstruoti, 
kaip sunku susitvarkyti su sa
vo satelitais. Nedaug trūko, 
kad tada prasidėtų II pasauli
nis karas, kurio nenorėjo nei 
Sovietija, nei JAV.

•••

Sausio 20 d. buvo pa
skelbti Lietuvos komunistų 
partijos Centro Komiteto pa
siūlymai Tarybų Sąjungos ko
munistų partijos plenumui, 
kuris turėtų būti sušauktas 
Maskvoje. Tuos pasiūlymus 
parengė komisija, kurią pa
skyrė Lietuvos Komunistų 
partijos CK biuras. Deja, 
kaip paprastai pas sovietus, 
paminėtos pavardės žmonių, 
kurie surašė tuos pasiūlymus, 
užima beveik 2 puslapius di
delio formato laikraščio. Juo
se tarp kitko taip pasakyta:

• Lietuvos Komunistų 
partijos CK laiko tikslinga ju
ridiškai garantuoti, kad klau
simai, liečiantys Respublikos 
interesus, negali būti spren
džiami be jos sutikimo.

• Respublikos liaudies 
ūkyje susidarė padėtis, kad 
Lietuvos Ministrų Taryba dis 
ponuoja tik vienu dešimtada
liu gamybinio potencialo. Vi 
sos kitos gamybinės veiklos 
valdymas ir plariavimas yra

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IB LIKERIU KRAUTUVĘ —-

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

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

Kainos lemos — Pasirinkimas didelis
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

■ Iš kitos pusės
Keičiasi laikai ar... žmonės? Pereito rugsėjo 22 d. 

DRAUGAS rašė:
”New Yorkas. — Ilgametį Maskvos centrinės 

spaudos ir 'Tiesos’ korespondentą New Yorke Vi
lių Kavaliauską šią vasarą pakeitė Jonas Lukoše
vičius. Tai keistas signalas išeivijai, praneša EL
TA. šiais ’glasnost” ir 'demokratizacijos’ laikais 
būtų buvę natūralu į JAV pasiųsti bent nuosaikiai 
'liberalų’ žurnalistą, atstovaujantį 'naują dvasią’. 
Lukoševičius yra tipiškai stalininio stiliaus agit- 
propininkas, pasižymėjęs išeivių, ypač kultūrinin
kų, dergimu. Vienas jo 'šedevrų’ buvo radijo vai
dinimas apie Laisvos Europos radijo darbuotojus. 
Jame dalyvavę Vilniaus Jaunimo teatro aktoriai 
šią vasarą pasisakė, jog jie jautėsi ’lyg į mėšlą 
įlipę.”

Tai persispausdinę AKIRAČIAI, kaip labai retai pa
sitaiko, visa širdim DRAUGUI pritarė, pridėdami, jog 

"'Lietuvos komunistų partijoje dar vyrauja stali
ninė dvasia ir, nežiūrint masinio Persitvarkymo 
sąjūdžio judėjimo, jie sugeba pasiųsti sau palan
kius asmenis į pelningus postus.”
"Išeivija turėtų tokį žurnalistą ignoruoti ir užda
ryti jam visas duris į mūsų šventes bei minėji
mus."
Atrodo, kad vienos durys vis dėlto liko atdaros. Šių 

metų TIESOS 4 Nr. buvo paskelbtas Lukoševičiaus pasi
kalbėjimas su "aukštu Bruklino dvasininku vyskupu” 
Pauliu Baltakiu, kuris tarp kitko pareiškė:

”Kai šimtatūkstantinė minia — jauni, suau
gę ir pražilę, partiniai ir ’anititarybiniai’, ne iš
kėlę kumščius kerštui, o susikabinę rankomis ir 
ašarotomis akimis skandavo: 'Lietuva, Lietuva’, ar 
tai nebuvo pats svarbiausias ne tik 1988 metų, 
bet ir viso pokario Lietuvoje įvykis? Ar šis bro
liškas vienas kito apkabinimas nebuvo ilgai visų 
lietuvių puoselėtas pirmasis žingsnis į tautos at
gimimą? Ar to negalima pavadinti Vingio ste
buklu?”

Kas teisus? (vm)

sąjunginių centrinių organų 
kompetencijoje ... Gyvento
jai niekaip negali suprasti, ko 
dėl žemė, kurioje jie nuo se
no gyvena, jos gelmės, vande
nys, miškai, gamtiniai ištek
liai, už kuriuos imami mokes
čiai, nėra suverenės respubli
kos valstybinė nuosavybė.

Reikalaujama teisių pla
navimo, biudžeto formavimo 
švietimo ir prekybos su užsie 
niais srityse.

Sausio 17 d. Maskvoje 
įvyko iškilmingas vakaras 
Donelaičio 725 metų gimimo 
sukakties paminėjimui. Išvar 
dinant garbės svečius, tuoj 
po Lietuvos kompartijos CK 
gen. sekr. A. Brazausko mini
ma R. GORBAČIOVĄ. Iki 
šiol tokiuose pranešimuose 
pareigūnų žmonos, jei kada 
dalyvavo, nebuvo žymimos.

Kitas įdomus atsitiki
mas. Populiaraus OGO- 
NIOK savaitraščio redakto
rius Vitalij Korotič pasikalbė
jime su kitų sovietinių tautų 

jaunimo atstovais, atsakyda
mas į jų klausimus pasakė, 
kad Gorbačiovas gaunąs į mė 
nesį 1,500 rublių algos, plūs 
butą ir automobilį su šoferiu. 
Tai atspausdino tik Moldavi
jos respublikos leidžiamas 
laikraštis jaunimui. Honora
rą už užsienyje išleistos PE
RESTROIKOS knygą, kuris 
siekė 600 tūkstančių dolerių, 
Gorbačiovas paaukojo kom
partijai.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

WANTED AT ONCE 
EXPER1ENCED

BOLT MAKER OPERATORS
Major national fastener company 
looking for an experienced bolt maker 
operator set-up maq. Some set-up ex- 
perience desirable. This is an op
portunity to grow with a stable grovv
ing company. Please send resume, 
telephone or apply in person, FLEX- 
ALLOY, 26000 Richmond Rd., Cleve
land, Ohio 44146. Attn.: George Diehl, 
216-292-2900. (6-12)

WANTED 
WOOD JOURNEYMAN 

MODEL MAKERS — needed for air- 
eraft tooling company in Tacoma, 
Washington. Need 4 years minimum 
experience in fabricating wood mod- 
els from mylars and engineering 
dravvings. Also fiberglass laminating. 
Hrly./vvage based on experience. Ben
efits included. Send resume: Wood- 
land Trade Co., 2339 Favvcett Avė. 
S., Tacoma, WA 98402. (6-8)
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Lietuvos žurnalistai reikalauja
žodžio laisvės Juozas Stempužis
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Lietuvos nepriklausomybės 

paskelbimą minint
Daugelyje miestų ir 

daugelyje vietų turėsime Lie
tuvos nepriklausomybės pa
skelbimo minėjimą. Visi tie 
minėjimai privalo susilaukti 
mūsų dėmesio. Be kitų, turi 
būti atkreiptas reikiamas dė
mesys ir į Amerikos Lietu
vių Tarybos ruošiamus Ne
priklausomybės minėjimus. 
Reikia atminti, kad Ameri
kos Lietuvių Taryba buvo 
pats pirmasis laisvinimo 
veiksnys įsikūrus JAV-se 
tuoj po okupacijos. Į Ameri
kos Lietuvių Tarybą yra su- 
sibūrusios 14 centrinių orga
nizacijų, visokių pažiūrų, bet 
vienodai mylinčių Lietuvą. 
Čia yra katalikų centrinės 
organizacijos, tautininkai, 
socialistai, sandariečiai, de
mokratai, respublikonai, vy
čiai ir eilė kitų. ALT įsikūrė 
kai šiame krašte dar nebuvo 
atvykusių naujų pokario pa
bėgėlių, tai į ALT susibūrė 
tada ankstybesnieji ateiviai 
ir jų nemažas procentas čia 
yra ir dabar. Jie verti dėme
sio, nes čia atvykę mes ra
dome jų sukurtas įstaigas, 
mokyklas, bažnyčias, ligoni
nes ir kt.

Amerikos Lietuvių Ta
ryba pradėjo pravesti įstaty
mą, kuris atidarė duris nau
jiems ateiviams į šį kraštą, 
kitaip daugelį būtų iš stovyk
lų bolševikai pagrobę į savo 
tremtį. Dabar bus proga Al
tui parodyt dėkingumą.

Amerikos Lietuvių Ta
ryba išsirūpino, kad Ameri
kos Balsas pradėtų, ir dabar 
tęsia, lietuviškas informaci
jas per radiją į pavergtą Lie
tuvą. Tai labai svarbus pa
vergtiems broliams žinių šal
tinis.

Amerikos Lietuvių Ta
ryba išrūpino, kad JAV Kon
gresas kasmet mini Lietu
vos nepriklausomybės pa
skelbimą. Šiemet tas minėji - 
mas bus vasario 22 dieną. 
Jame lietuvis kun. Ant. Dran
ginis, pakviestas ALT-o, su
kalbės invokaciją. ALT-as 
parašė laiškus Atstovų Rū
mų nariams ir kongresme

nams, kad jie įsijungtų į šį 
minėjimą. Jų pareiškimus 
išspausdina Congressional 
Record, kuris išsiuntinėja
mas atstovybėms, o taip pat 
daugeliui pirmaujančių bib
liotekų. Sovietų Sąjungai tai 
nemažas spaudimas atleisti 
okupacinės priespaudos varž - 
tus.

ALT-as lietuvių radijo 
programoms išsiuntinėjo ka
setes, kuriose įrašė Vasario 
16 d. pritaikytas kalbas bu
vusių politinių kalinių - dr. 
A. Statkevičiaus, P. Naručio, 
o taip pat ir adv. dr. S. Kup
rio anglų kalba.

Amerikos Lietuvių Ta
ryba palaiko artimus ryšius 
su mūsų diplomatiniais atsto - 
vais, su Vliku, su Lietuvių 
Bendruomene. Visi turime 
jungti jėgas, siekdami išlais
vinti Maskvos kolonija pa
verstą Lietuvą savarankiš
kam, nepriklausomam gyve
nimui. To iš mūsų laukia pa
vergtieji broliai, patys labai 
daug aukodamiesi laisvės 
siekimuose.

Siekdama apjungti ga
limai visas išeivijos patrioti
nes grupes vieningam Lietu
vos laisvinimo darbui, Ame
rikos Lietuvių Taryba spalio 
mėnesį Los Angeles mieste 
šaukia platų Amerikos Lietu
vių Kongresą, kur jungtinė-

ZĮ
Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos valdy

ba sveikina visus šios Sąjungos narius Lietuvos 

Nepriklausomybės atkūrimo šventėje ir tikisi ne 

tik kiekvieno mūsų šioje šventėje dalyvavimo, 

aukomis, bet ir tolesnio darbo Lietuvos laisvei, 

jungiant lietuvių jėgas tėvynėje ir išeivijoje.

Dr. Leonas Kriaučeliūnas 
Petras Buchas 
Vida Jonušienė 
Ona Daškevičienė 

Eleonora Valiukėnienė

Ištrauka iš
Clevelando Tėvynės Garsų 

radijo reportažo apie
Lietuvos žurnalistų sąjungos 

atkūrimą

Sausio 28 ir 29 dieno
mis Lietuvoje įvyko aštunta
sis neeilinis žurnalistų suva
žiavimas. Jame dalyvavo be
veik 1500 spaudos, radijo ir 
televizijos žurnalistų. Suva
žiavimas vadinamas neeili
niu todėl, kad jame delegatai 
svarstė labai svarbius spau
dos laisvės klausimus ir kad 
jis įvyko ne jų valdybos, ku
ri yra tik Maskvos filialas, 
Sovietų Sąjungos centrinės 
žurnalistų organizacijos da
lis, bet pačių žurnalistų noru.

Iš suvažiavimo grįžusi 
Vilniaus radijo žurnalistė Ri
ma Jakutytė, pamiršusi pami
nėti kuriame mieste suvažia
vimas įvyko, pakilia nuotai
ka klausytojams pasakojo 
(transkripcija iš sausio 29 
dienos radijo laidos užsie
niui) "... Tai buvo ne šiaip 
pasisėdėjimas ir rankų kilno
jimas balsuojant vieningai 
už pasiūlytus projektus, o 
vyko aštrios diskusijos. 
Kiekvieną projektą, kiekvie
ną sakinį reikėjo apginti, ka 
dangi buvo sprendžiami gy
vybiškai svarbūs Lietuvos 
žurnalistams klausimai. 
Pradėsiu nuo svarbiausio, 
tai Lietuvos žurnalistai nuo 
šios dienos turime suverenų 
savanorišką organizaciją - 
Lietuvos žurnalistų sąjun
gą". Dinamiška Vilniaus 
radijo pranešėja lyg pasidi
džiuodama užakcentavo, kad 
lietuviai žurnalistai pirmieji 
iš sąjunginių respublikų įstei 
gė tautinę, savarankią žurna
listų sąjungą. Juk iki šiol jie 
buvo tik Maskvos centrinės 

mis jėgomis bus tiesiamos 
gairės tolimesnėms Lietuvos 
laisvinimo pastangoms.

Juoz. Pr. 

organizacijos nariai, retkar
čiais iš Maskvos malonės 
gaudami tarnybinį kelialapį 
arba apmokėtą kelionę į už
sienį. Dabar bus kitaip. Žur
nalistė paaiškino, kad jau pa 
rašyti naujieji sąjungos įsta
tai. Jų preambulėje sakoma, 
Lietuvos žurnalistai laikosi 
Lietuvos ir lietuvių spaudos 
šimtmečių tradicijų ir yra 
Lietuvos žurnalistų sąjun
gos, veikusios Lietuvos res
publikos laikotarpiu, pažan
gios patirties paveldėtojai.

Rima Jakutytė plačiau 
paaiškina sąjungos tikslus: 
"Bendrai apibūdinant Sąjun
gos tikslus ir uždavinius, jie 
būtų tokie - objektyviai at
spindėti gyvenimą, remti ja
me pažangias tendencijas, 
rūpintis Lietuvos žurnalistų 
sąjungos profesiniais inte
resais, jų teisių ir teisėtų in
teresų gynimu, žurnalistų 
solidarumu, profesine etika 
ir panašiai. Tai būtų tokie 
bendri tikslai. Įdomus daly 
kas tas, kad įstatuose yra ši 
formuluotė: ’... ginti Lie
tuvos piliečių teisų į opera- 
tyvinų ir objektyvią infor
maciją'.

įstatuose taip pat aiš
kiai pabrėžiamas Lietuvos 
žurnalistų savarankiškumas. 
Su Maskva ir kitų respublikų 
sąjungomis santykiai bus pa 
laikomis įstatų ribose, bet są
junga stengsis tiesioginiai 
megzti ryšius su užsienio ša
lių tarptautinėmis žurnalistų 
organizacijomis. Jakutytės 
pranešime taip pat buvo ak
centuota, kad nuo dabar atsi
veria plačios galimybės ben
drauti su kolegomis užsienio 
lietuviais.

Priklausomumo Mas
kvai klausimai, atrodo, suva
žiavime buvo stipriai disku
tuojami. Suvažiavimo dele
gatai nuvokė, kad centrinei 
organizacijai Maskvoje daug 
dalykų nepatiks. Iš žurna
listės pasakojimo nebuvo aiš
ku, kas tie nemalonūs daly
kai, kurie rūstintų Maskvą, 
bet jie ypatingai išryškėjo, 
kai buvo renkamas LŽS pir
mininkas. Pirmininku buvo 
išrinktas lietuvis žurnalistas 
Domas Šniukas, rašęs Mas
kvos laikraščiui Pravda. (g. 
1932 m., partijos narys nuo 
1961 m.; 1967-69 Literatūra 
ir Menas vyr. redaktorius; 
1969-1974 Tiesos red. pava
duotojas. Nuo 1974 m. Prav 
dos korespondentas Lietuvo
je ir Kalingrado srityje.) Ki
tas kandidatas buvo Vilius 
Kavaliauskas, 1988 metų bir 
želio mėn. atšauktas iš Nevv 
Yorko į Vilnių ir dabar dir
bąs KP oficioze Tiesa.

Apie rinkimus Vilniaus 
radijo žurnalistė taip pasako
jo: ”... Pagal pakeistus įsta

tus pirmininką rinko ne val
dyba savo plenume, kaip bū
davo anksčiau, o suvažiavi
mas, jo delegatai. Buvo pa
siūlytos septynios kandida
tūros. Penki žurnalistai sa
vo kandidatūras atsiėmė, li
ko du - iki šio suvažiavimo 
valdybai vadovavus Prav- 
dos korespondentas Lietu
vai Domas Šniukas ir Tie
sos apžvalgininkas, šią va
sarą grįžus po penkerių me ■ 
tų darbo New Yorke, Vilius 
Kavaliauskas. Slaptu baisa 
vimu valdybos pirmininku 
buvo išrinktas Domas Šniu
kas. Gerą valią suvažiavi
me parodė Gimtojo krašto 
redakcija, pažadėjusi Sąjun
gai kasmet skirti po 15,000 
rublių, kol ši sustiprės mate - 
rialiai ir galės suorganizuoti 
leidybinų-ūkinų veiklą duo
dančią tiek pajamų, kad ga
lėtų įgyvendinti įstatuose 
numatytą plačią programą - 
poilsio ir kūrybos namų bei 
gydymo įstaigų statybą, ap
mokėti žurnalistams porei
kių kelialapius, kūrybines 
keliones į kitas sąjungines 
respublikas ir užsienį. Paga 
liau materialiai remti mažai 
uždirbančius žurnalistus, pa 
didinti senatvės pensiją ir 
t.t."

"Gimtasis kraštas", tre
čias tiražo didumu Lietuvoje 
laikraštis, tikrai dosniai parė
mė LŽS. Galima būtų čia 
įvairiai spėlioti, kaip ir prieš 
pirmininko rinkimus suvažia
vime pakilusia įtampą, dėl 
priklausomumo Maskvai. 
Bet po rinkimų pirm. Domas 
Šniukas pareiškė, kad Giru
liuose buvę nepriklausomos 
Lietuvos žurnalistų sąjungos 
poilsio namai (dabar ten pio
nierių stovykla) turėtų būti 
grąžinti Lietuvos žurnalis
tams. Taip pat suvažiavime 
buvo pranešta, kad 1940 me
tais Lietuvos žurnalistų sąjun
ga galėjo būti neteisėtai už
daryta. Suradus jos archy
vus, reikėtų kreiptis į Aukš
čiausiąją tarybą, kad sąjunga 
būtų rehabilituota. Vilniuje 
žurnalistai įsigijo pastatą, ku
riame norima įrengti sąjun
gos namus, bet jų remontui 
reikėsią 400,000 rublių. Tai
gi, kuriant savarankišką pro
fesinę organizaciją, Lietuvos 
žurnalistams teks atlikti daug 
darbo ir sutelkti nemažą ka
pitalą.

Tačiau vienas, tikrai di
delis profesinis rūpestis slėgė 
suvažiavimo dalyvius: tai 
spaudos laisvė ir žinių objek
tyvumas.

Maskvos įstaigos suak
tyvino savo veiklą, atsirado 
nesuvokiami spaudos draudi
mai. Rima Jakutytė savo pra
nešime tai ryškiai užakcenta-

(Nukelta į 4 psl.)
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I. Kriaučeliūnienės nuotr.
Lituanistinių mokyklų mokytojų pagerbime Chicagoje ALT S-gos vicepirm. V. Jonušienė sveikina 

savo pirmąją mokytoją D. Petrulytę. Dešinėje G. Musteikienė.

Mokytojo pagerbimas...
(Atkelta iš 1 psl.)
Pereinama į sveikini

mus. Vyskupas Vincentas 
Brizgys savo pagarbą moky
tojui išsakė itin šiltais žo
džiais. Vėliau kalbėjo, svei
kino: Gen. konsulas Vaclo
vas Kleiza, Lietuvių Fondo 
vald. pirmininkė Marija Re
mienė, PLB valdybos atsto
vė Milda Lenkauskienė, 
JAV LB pirmininkas dr. An
tanas Razma, L. Skaučių Se
serijos vyr. skautininke v.s. 
Stefa Gedgaudienė. Regina 
Kučienė, JAV LB Švietimo 
tarybos pirmininkė, paryški
no nūdienės išeivijos lietu
vio mokytojo sąlygas, kėlė 
mintį, kad reikėtų visuome
nei išklausyti mokytoją sle
giančias problemas. Kreip- 
damąsi į mokytojus, ji tarė: 
"Švietimo tarybos vardu dė
koju Jums už pastangas, die
giant tautiškumo jausmą

Lietuvos žurnalistai
(Atkelta iš 3 psl.) 

vo: "Iš suvažiavimo tribū
nos nuskambėjo nerimas dėl 
žodžio laisvės, kuri, supran
tama, yra didelė brangeny
bė, bet dažnai ji dar glem
žiama ... Todėl suvažiavi
mas ir reikalavo kuo grei
čiau paruošti spaudos įstaty- 
mą.

Demokratinė spauda tu
ri septynis žumalizmo kano- i 
nūs (taisykles). Antrajame 
kanone kalbama apie spau
dos laisvę: " Spaudos laisvė 
turi būti saugoma kaip gyvy 
biška žmonijos teisė. Ji turi 
neginčijamą teisę svarstyti 
visa kas aiškiai nėra uždraus
ta įstatymu, neišskiriant tei
sės svarstyti išmintį bet ku
rio žodžio laisvę apribojan
čio įsako".

Darbštiems, kūrybin
giems, lietuviško laisvės žo
džio žurnalistams linkime iš
tvermės ir sėkmės.

Juozas Stempužis 

mūsų priaugančioje karto
je".

Švietimo taryba padė
kos ženklan ALT S-gos val
dybai įteikė simbolišką dova 
ną - drobėje įaustą Lietuvos 
himną.

Stasė Petersonienė, Pe
dagoginio Lituanistikos insti
tuto direktorė, sveikino lietu 
vį mokytoją už jo pasišventi
mą ir ištvermę mokykloje, 
gėrėjosi PLI veikla. Tarusi, 
kad Akademinis Tautinis 
Sambūris ir A. Lietuvių Tau • 
tinė Sąjunga esą giminaičiai, 
šia proga pasinaudodama ji 
pareiškė instituto vardu pade 
ką Sambūriui už ilgametę, 
bendroje sumoje siekiančią 
per 20,000 dolerių paramą 
institutui.

Programos vadovė su
pažindina visus dalyvius su
lit. mokyklų vedėjais, papra
šydama kiekvieną jų atsisto
ti. Taip eilės tvarka ’supažin 
dinti': Juozas Masilionis, Chi
cagos Aukštesniosios Litua
nistinės Mokyklos direkto
rius; Julius Širka - Chica
gos Kristijono Donelaičio 
pradinės ir aukštesniosios 
mokyklų direktorius; Juozas 
Plačas - Chicagos Dariaus- 
Girėno lit. pradžios mokyk
los vedėjas; Bronė Prapuole- 
nienė - Marąuette Parko lit. 
pr. mokyklos vedėja; Seselė 
Janina Galubickaitė - Garry 
Ind. Lit. pr. mokyklos vedė
ja. (Laima Trinkūnienė, Le- 
monto Maironio lit. mokyk
los vedėja, minėjime negalė
jo dalyvauti.)

Meninė valandėlė. Jos 
programą atliko Jūratė Jan
kauskaitė ir K. Donelaičio 
lituanistinių mokyklų moky
tojų grupė - Audrius Polikai

tis, Rima Polikaitytė, Dalia 
Polikaitytė, Vida Brazaitytė 
ir Taiyda Radaitytė (Lemon- 
to mok. mokytoja), vadovas 
Darius Polikaitis. Jūratė Jan
kauskaitė aktoriškai deklama
vo Janinos Degutytės "Sau
lė" ir Antano Skirkos "Ilgiuo
si Tavęs, Tėvyne". Mokyto

jų sekstetas atliko lietuviškų 
dainų pynę. Auditorija išskir 
tinai gėrėjosi seksteto atlikta 
daina ir 'šokiu', pagal mūsų 
liaudies šokį-ratelį, "Pučia vė
jas "-lietuviško ratelio ir am. 
rumbo variacijomis ... Pas
kutiniąja nuaidėjo, visai salei 
dainuojant, o Dariui akordeo
nu vedant, Maironio "Lietu
va, brangi"...

Minėjimo progra-

Spauda...
(Atkelta iš 1 psl.) 

veikti redaktorių leisti 'nor
malų' laikraštį.

Čekuolis savo ekspor
tui skirtame laikraštyje kalbė
jo labai karingai:

Jūs ir mes žinome, 
kad demokratiją galima tjk 
iškovoti, ir tik iškovota ji 
tvirta.

Namų vartojimui skirtų 
laikraščių žurnalistai buvo 
skeptiškesni. Tomkus prana' 
šavo:

Mes dabar gražiai kal
bamės, o kol šis pokalbis 
pasirodys ŠVYTURYJE - 
bus duota komanda nekurs
tyti aistrų. Yra gi specialis
tų, tai mokančių padaryti. 
Aš taip prognozuoju: baig
sis žurnalistų idėjos, kai bus 
patvirtintos Konstitucijos 
pataisos.

ŠVYTURIO bendra
darbis Vytautas Žemaitis ne
drįso tam prieštarauti, gailė
damasis tik savęs:

Kol mes buvome tik 
'partijos parankiniai', mu
mis nustojo tikėti, nustojo 
mus skaityti. Ir, kaip ma
tom, ne dėl mūsų profesio
nalumo stokos. Bet ši vasa-

mą baigė dr. Leonas Kriauče- ra parodė, kad mes turime 
liūnas, Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sąjungos pirminin
kas, dėkodams visiems daly
viams, mokytojams, garbės 
svečiams ir minėjimo progra
mos, kaip ir meninės valandė
lės atlikėjams. Už mokytojų 
sukvietimą dėkojo Sąjungos 
sekretorei Eleonorai Valiūkė- 
nienei, o už damų programos 
pravedimą Renatai Vari ako- 
jytei. Po vakarienės, gurkšno
jant kavą, dar ilgokai tęsėsi 
pokalbiai prie stalų bei vizi
tuojant kaimynus, ar prie kitų 
stalų sėdinčius vienos ar ki
tos mokyklos mokytojus.

Apžvelgiant visą šią lie
tuvio mokytojo pagerbimo 
programą, manau galima tar
ti, kad šis renginys buvo pras
mingas jau tuomi, kad iššauk 
tas visuomenėje lietuviškojo 
švietimo klausimas, pradėtas 
jo nagrinėjimas, svarstymas. 
Jie tie svarstymai bus atskleis 
ti mūsų periodikoje, tai bus 
malonus atpildas visiems šio 
minėjimo rengėjams bei talki 
ninkams.

Mečys Valiukėnas

—

Skaitykit ir platinkit
DIRVĄ
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RITA MATAS
Broker — G.R.I. — C.R.A.

Adv. VYTAS MATAS — teisinis patarėjas
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Būtų tikrai gaila, nes - 
nors ilgokai ėmė kol spauda 
Lietuvoje išgirdo požeminį 
varpą, - ji vis dėlto pažadino 
tautą ir namuose, ir išeivijo
je. Maloniai nustebino net

Maintenance Mėchanics
The Schwebel Baking Company is 
seeking individuals to fili vacancies within 
the Youngstown plant maintenance de
partment. These persons mušt have 
Knowledge and experience in both electri
cal, trouble shooting and mechanical 
repairs. Mušt be able to work any hours 
and weekends. Excellent fringe benefits. 
If you mateh the above ęualifications and 
are interested in working for a long estab
lished, ęuality company, please submit re
sume and wage requirements to:

Human Resources Director, MM 
c/o The Schwebel Baking Company 

P.O. Box 2779 AAr_^ 
Youngstown, Ohio 44501

No Phone Calls Please

Matas realtors
505 EAST 185 ST., EUCLID, OHIO 44119 

(216) 486-2530
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išryškėję kailių pakeitimo 
gabumai (žiūr. "Iš kitos pu
sės"). Taip pasitaiko per vi
sas revoliucijas. Šioji tačiau 
skiriasi nuo kitų, kad ji dar 
nesugriovė 'senosios tvarkos'. 
Toji vis dar veikia ir toliau 
paraližuoja viską. Žurnalis
tai jau kalba kitaip, bet leidė
jai liko tie patys.

BLOWMOLD 
MECHANIC/TECHNICIAN 

Experięnced extrusion 
blowmold personnel re- 
quired. Minimum 3 yrs. 
experience. Bekum ond/or 
Fischęr a plūs. Openings on 
all shifts. Salary commen- 
surote with experience and 
shift assignment. Reason- 
oble benefits and immedi
ate openings. fully paid re- 
location costs. Contact Ted 
Moore or Andy Elder at:

(518) 672-4029
or send resume & salary to:

CHARTFR SUPPIY 
P.O. Bn C, Phihont, NY 12565

SPEECH-LANGUAGE PATHOLO- 
G1STS. 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

(2-8)
dar parako. Vargu ar gali
ma įsivaizduoti žurnalistą, 
kuris norėtų grįžti į senas 
vėžes.

Su tuo sutiko didžiau
sią tiražą turinčio KOMJAU 
NIMO TIESOS redaktorius 
Vainauskas:

Tada geriau jau eitu
me ledų pardavinėti... • ••

Dearborn, Mich. 48121

HOME STUDY /RES. TRAINING I 
•FINANCIAL AID AVAIL.

[•JOB PLACEMENT ASSISTj

1-800-327-7728
THE HART SCHOOL 
a Div. of A.C.T. Corp.

Nat'l. hdqtra, 4699 N. Fad. Hwy. 
Pompano Bch. FL
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Su viltimi besidairant (3) Bronys Raila

Optimizmas su 
perspėjimais

Prof. dr. Aleksandras 
Štromas, prieš dešimtmetį su 
viršum iš Lietuvos pasitrau
kęs į Vakarus, apsigyvenęs 
Anglijoje, Salfordo universi
tete įsistiprinęs sovietologi- 
jos mokslų specialistas, gal 
ko gero ir Amerikon kada 
persikelsiąs, yra brangi Lie
tuvos dovana užsieniuose 
mūsų laisvės bylai tęsti.

Jis teigiamai ir bešališ
kai vertina lietuviškuosius 
politinius ir kultūrinius veiks
nius užsieniuose, noriai su 
visais bendrauja ir patalkinin
kauja, neretas svečias įvai
riuose suvažiavimuose, mani
festacijose bei įvairiose stu
dijų savaitėse. Parašęs ir iš
spausdinęs nemaža straips
nių bei ilgesnių studijų poli
tiniais Lietuvos, Pabaltijo ar 
sovietinio komunizmo klau
simais lietuvių ir kitakalbiuo
se leidiniuose, pvz. Baltic 
Forum, Joumal of Baltic Stu- 
dies, neseniai Batuno leidiny 
je Occasional Paper on Bal
tic Political Action, kur jis 
aptarė vėliausiąją situaciją 
Baltijos valstybėse drauge 
su estu prof. Rein Taagepera 
ir latviu prof. Janiu Penikiu.

Vilniaus universiteto 
teisės mokslų absolventas ir 
Maskvos univeriteto teisių 
daktaras Aleksandras Štro
mas yra itin kvalifikuotas 
sovietinių problemų žinovas 
ir gabus, gyvas jų pateikėjas 
užsieniečiam. Tas vertingas 
naujas Naujosios Vilties 
bendradarbis šį kartą jai pa
teikė net 27 puslapių aktua
lią studiją apie "Pabaltijo 
valstybių nepriklausomybės 
atstatymo galimybes". Stu-

• "Naujosios Vilties” žur
nalą Nr. 21, 1988 m. dar 
galima įsigyti pas adminis
tratorių Oskarą Kremerį, 
1005 Sherwood Rd., La 
Grange Park, III. 60525. 
Kaina 5 dol. 

dijos teiginiai ir išvados dera 
ne tik Latvijai ir Estijai, bet 
ir Lietuvai, kai kur ypač Lie
tuvai.

Viltys Nepriklauso
mybei atstatyti
Tiem, kurie būtų pražiū

rėję ar neapsirūpinę pastudi
juoti tą ilgą rašinį žurnale, 
čia pamėginsiu labai sutrauk
tai, gal kiek per sausai, nes 
beveik 'paragrafiškai' iškelti 
dalį jo svarstymų ir idėjų, pra - 
varčių žinoti kiekvienam iš 
mūsų, galvojančiam ar ką 
veikiančiam Lietuvos reika
lais.

Štai keletas jo pagrindi
nių punktų apie dabartinę mū 
sų situaciją ryšium su refor
mų bandymais ir kaitos proce
sais Sovietijoje: -

1. Jokie sovietiniai 
ūkiniai 'persitvarkymai' ir po
litinis 'viešumas' nereiškia sa
vanoriško Kremliaus sutiki
mo grąžinti ar padidinti lais
ves pajungtoms tautoms ar 
inkoiporuotoms valstybėms.

2. Vakarų didvalsty- 
bės neprivers Kremliaus duo
ti laisvę pavargtoms tautoms. 
(Kaip regime, jos to nedarė ir 
neketina.)

3. Bet kuri sovieti
nės imperijos tauta pati viena 
tiesioginės kovos keliais netu 
ri šansų laisvės atgauti (kam 
jau būta skaudžių patyrimų).

4. Realios išsilaisvi
nimo galimybės atsirastų tik 
tada, kai pačioje Maskvoje 
komunistinės santvarka bus 
pakeista į 'normalią tautinę 
santvarką'.

5. Stiprūs lokaliniai 
tautiniai sąjūdžiai tačiau gali 
kiek pagreitinti Kremliaus im
perijos politinės suirutės pro
cesą.

6. Politinė krizė Mas
kvoje prasidėjusi jau dabar, 
ir atėjo laikas pavergtom tau
tom 'bendrai ruoštis tinka
mai pasitikti tą sovietinio re
žimo kaitos valandą*.

7. Nesisvaiginkime 
iliuzijomis: Kremlius taip pla
nuoja 'persitvarkymą', kad iš 
esmės nebūtų jokio persitvar
kymo, o tik kad senoji girgž
danti sistema taptų gajesnė, 
našesnė ir sustiprėtų.

8. Sovietų Sąjungos 
šviesuomenė pradeda ryškiau 
nusivokti apie demokratijos 
įvedimo planus. Ne tik Pa- 
baltijos, bet ir visos Sovieti
jos gyventojų nuotaikos pa
rodė, kad sovietinė visuome
nė, išskyrus partijos biurokra

Dr. Aleksandras Štromas, neseniai viešėjęs Danetos ir Bronio Railų namuose Los Angeles, paties 
bičiulio Bronio išmūrytoje verandoje.

tiją, norėtų "kur kas radika
lesnės kaitos".

9. Taigi (dėsto A. 
Štromas), "Kremliaus vado
vybė aiškiai sumišo" ir pra
deda pati, daugiau ar mažiau, 
suskilti.

10. Studijos autorius 
optimistiškai įsitikinęs, kad 
"komunizmo periodas Rusi

jos istorijoje pasiekė finali
nę fazę" ir "ne už ilgo išauš 
diena, kai jis galutinai pasi
baigs".

Tokie būtų dešimt įsa
kymų nuo Sinajaus kalno...

Ar pajėgsim pasitikti 
't<į diena/?

Dr. A Štromas, kiek pre
tenduoju draugiškai jį paži
nęs, yra ne tik juristas teore
tikas, bet ir visuomet savo 
bylą ginantis advokatas (kuo 
jis buvo Lietuvoje, prieš pasi 
traukdamas užsienin). Todėl 
jis pragmatikas, nuolat ieš
kantis praktiškų, konkrečių 
būdų ir priemonių gyvenimiš 
kom problemom išpręsti.

Dar kartą kantriai pasė
kint jo smprotavimų giją su 
konkrečių situacijų aptari
mais.

Jis liudija šiandien vis 
akivaizdinę tiesą, kad nepai- 
snat šiurkščiausio engimo ir 
rusinimo, mes pabaltiečiai, 
ypač lietuviai, tebesame tvirti 
ir vienalyčiai tautiniai viene
tai. Mes atsilaikysime net ir 
ilgiau užtrunkant dabartinei 
padėčiai. Mus sunaikinti ga
lėtų nebent tiesioginis fizinis 
genocidas, ko tačiau dabar 
nelauktina (ypač sustiprėjus 
stalinizmo ir gulagų metodo 
smerkimam).

Jis taip pat konkrečiau 
išdėsto Pabaltijo nepriklauso
mų valstybių atstatymo prog
ramos pagrindinius principus 
kurie, atrodo, nekeltų dides
nių abejonių. Lieka tik klau
simas: ar turime reikiamų jė
gų, ar užteks išteklių tai prog 

ramai įgyvendinti?
Užteks, samprotauja 

Štromas, analizuodamas estų, 
latvių ir plačiau mūsų tautos 
politinį pajėgumą, 'moralinę 
sudėtį' ir jos stiprybę. Ir jis 
teigia, kad absoliučių kremli- 
ninkų-konformistų (prisitaikė
lių) Lietuvoje esama nedaug, 
labai nedaug. Tarybinės vi
suomenės didžiumą sudaro 
jo pavadinti ’konservacinin- 
kai', kurie visais įmanomais 
būdais stengiasi "išsaugoti 
tautos tapatybę, integralu
mą, jos dvasinius ir medžia
ginius išteklius".

Jei nesuklysčiau, rizi
kuočiau nuo savęs pridėti, 
kad tai turbūt bus ir dabarti
niai sujudę Persitvarkymo są 
jūdininkai... Už jų, ir jau ne 
toli jų viešumon ryžosi iškilti 
ir vertingiausioji tautinės su
dėties mažuma - tai aktyvis- 
tai-disidentai, kompartijos 
agitpropo apšaukiami nacio
nalistais ir ’ekstrimistrai’, 
šiandien tiksliau vadintini re
zistentai. Tai kovotojai dėl 
pilnos valstybinės nepriklau
somybės - maždaug kaip reiš 
kiasi dabartinė Lietuvos Lais
vės Lyga ar kiti per dešimt
mečius neužgęsę tautinio, re
liginio, demokratinio pogrin
džio židiniai.

Štromo nuomone, Pa
baltijo tautų būklė, nepaisant 
tebesamų grėsmių, vis dėlto 
esanti dar pakenčiama, nes 
mūsų tautų moralė ir nusista
tymai sveiki. Todėl jis įsiti
kinęs, kad Pabaltijo tautos 
yra "pilnai pasiruošusios, 
pirmai palankiai progai pasi
taikius, be didesnio sumiši
mo ir netvarkos, sėkmingai 
pereiti Į laisvą ir nepriklau
somą egzistenciją".

Vis tas pats optimiz
mas! Ir jei optimizmas, kaip 
žinom, yra kiekvienos veik
los sėkmingumo vitaminas, 
tai tokių paskatų mum niekad 
nebus per daug. Taigi jis dar 
kartą, kiek kitais žodžiais, iš

dėsto tokią dabartinės pabal
tiečių padėties diagnozę ir 
prognozę: -

1. Sovietinis režimas 
braška, jo krizė ateityje dar 
gilės.

2. Pabaltijo tautos tą 
padėtį turės tinkamai išnau
doti, siekdamos atgauti pilną 
suverenitetą.

3. Tam jos dcmogra- 
fiškai tebėra pajėgios ir pri
brendusios politiškai-psicho- 
logiškai.

4. Tarptautinės tei
sės požiūriu stiprėja viltys, 
kad Hitlerio-Stalino sąmoks
las galės būti ištaisytas, ir mū
sų valstybės Europos žemė
lapyje vėl užims teisėtai pri
klausančią vietą.

5. Pačios Rusijos de
mokratai - ir net nacionalis
tai! - suprantantys Pabaltijo 
valstybių nepriklausomybės 
reikšmę jiem patiem, "tur
būt nedarys" kliūčių tatai 
atkurti...

(Bus daugiau)

MACHINISTS NEEDED 
DED-TRU OPERATOR 

DIE FINISHER 
ID/OD DRINDER HANDS 

Mušt be experienced, and familiar 
wiht 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 43327 
313-542-1600

(2-8)

THERAPIST/MSW — To join a pro
gresą i ve, expanding treatment or- 
ganization in the Lowell area. The 
successful applicant will be skilled 
in individual and group therapy 
with emotionally disturbed adoles- 
cents in a residential setting. Start- 
ing salary $23,000-132,000 depend- 
ing on experience. Send resume and 
salary requirement to: RIVER- 
VIEW, P. O. Box 188, Lowell, Ml 
49331. (5-9)

MAINTENANCE 
SUPERVISOR, 

MAINTENANCE 
MILLWRIGHTS, 

MOLDING 
SUPERVISOR

For a gray iron foundry in north- 
em Indiana. Please send resume: 
Newnam Manufacturing, P. O. 
Box 271, Kendallvillė, IN 46755. 
Attention: Kelly Simmons.
EOE. (2-8)
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Lietuvos nepriklausomybės šventė ir išeivija
Antanas Juodvalkis

Iki šiol Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo minė
jimai, po 1940 metų komunis
tinės okupacijos, buvo ruošia 
mi tik išeivijos lietuvių. Ko
munistų partijai paskelbus 
’perestroiką', galimas daiktas, 
kad ok. Lietuvoje bus prisi
mintas Vasario 16 aktas, pa
skelbęs pasauliui apie Lietu
vos nepriklausomybės atsta
tymą. Iki šiol nežinomas 
maskvinių komunistų nusitei - 
kimas dėl šio minėjimo, nes 
žodis 'nepriklausomybė' kelia 
jiems baimę. Leista giedoti 
Kudirkos tautinė giesmė, bet 
ne valstybės himnas. Gali 
leisti minėti Vasario 16-ją, 
bet ne Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo šventę, nes 
Lietuva tebėra tų pačių mas
kvinių ordų okupuota.

Dabar grįžkime prie 
išeivijos lietuvių ir jų nuotai
kų, ruošiantis minėti bran
giausią mums šventę - Lietu 
vos nepriklausomybės atsta
tymo 71-mąją sukaktį.

Raudoniesiems rusams 
okupavus Lietuvą ir sutrypus 
lietuvių kultūrinį bei valstybi 
nį gyvenimą, tuolaikinė išei
vija susitarė ir įsteigė bendrą 
instituciją - Amerikos Lietu
vių Tarybą, kovai su Lietu
vos okupantu. Visą karo ir 
pokario metą ALTa rūpinosi 
Lietuvos nepriklauosmybės 
atstatymu, ruošė minėjimus, 
beldėsi į Washingotne esan
čias valdžios duris, prašyda
mi nepripažinti okupacijos ir 
Lietuvą bent de jure laikyti 
nepriklausoma valstybe. Ši 
padėtis tęsiasi ir dabar. Žmo

nės rėmė ALTos pastangas ir 
dosniai aukojo.

Pokarinei išeivijai papli 
tus po visą laisvąjį pasaulį ir 
įsteigus Lietuvių Bendruome
nę, veikla paplatėjo ir pagyvė" 
jo, apimdama visas gyveni
mo sritis. Pradžioje ALT-a 
rūpinosi politiniais reikalasi, 
o LB kultūriniais ir visuome
niniais. Kadangi ALT-a vei
kė tik JAV-se, tai kituose 
kraštuose LB perėmė ir poli
tinį darbą. Ilgainiui ir JAV 
LB pradėjo ruošti Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo 
minėjimus ir telkti aukas po
litinei veiklai remti. Atsikė
lęs į JAV VLIK-as taip pat 
įsijungė į politinę veiklą ir 
per Tautos fondą, finansuo
jantį VLIKo veiklą, pradėjo 
rinkti aukas. Tokiu būdu visi 
trys - ALT-a, VLIK-as ir LB 
-nė - atskirai rinko aukas sa
vajai veiklai finansuoti. To
kioje reikšmingoje šventėje 
buvo atkišamos trys kepurės 
aukoms telkti, siekiant to pa
ties tikslo veiklai remti.

Aukotojai nė nežinojo 
kaip elgtis, nes visų trijų veik
la naudinga ir verta paramos. 
Nuo seno buvo įprasta, kad 
Vasario 16 minėjimus ruošia 
ALT-a ir gautos aukos eina 
jos veiklai finansuoti. LB 
noras aukomis dalintis, ar pa
likti aukotojui apsispręsti 
kam savo auką skirti, nerado 
pritarimo. Prasidėjo dvigubi 
minėjimai: ruošiami ALT-os 
ir LB-nės. Po didesnių pas
tangų ir viešosios opinijos 
spaudimo, vietiniaivadovai 
susitarė ir pradėjo ruošti vie

PETKUS
TeVAS 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

VVELCOME TO TAX FREE N.H. 
CARING IS OUR BUSINESS 

REGISTERED NURSES CCU
Practice nursing to the fullest in our 6 bed ICU, Mon.-Fri. 3- 
11 full & part time. 11-7 full time (vvork 32 hrs, pd for 40). 
Baylor, 7pm-7am, Sat. & Sun.—benefit option available.

Contact: Personnel Mgr

FRANKLIN REGIONAL HOSPITAL
15 Aiken Avė. 

Franklin, NH 03235 
(603) 934-2060, Ext. 304

E.O.E.

ną minėjimą, aukotojams pa
liekant laisvą valią, kuriam 
veiksniui savo auką atiduoti. 
Daugelyje vietovių šis aukų 
rinkimo metodas jau prakti
kuojamas, sparčiai plečiasi ir 
visuomenė yra patenkinta, tik 
Chicaga vis dar užsispyrusiai 
laikosi atgyventų metodų ir 
ruošia po du minėjimus, o 
aukas priima tik savo institu
cijoms.

Artėjant šiai brangiai 
kiekvienam lietuviui šventei, 
okupuotoje Lietuvoje prasi
dėjęs atgimimas, rodąs tautos 
gyvastingumą, drąsą ir pas
tangas bendromis jėgomis 
siekti tautai laisvės ir, kaip 
jie vadina, suvereniteto, turė
tų atsiliepti ir išeivijos lietu
vių veikloje. Jei jau KP cen
trinis komitetas pradėjo kal
bėtis su kardinolu ir atleido 
varžtus, tai išeivijos veiksniai 
negali praleisti negirdomis 
vykstančio laisvėjimo proce
so.

Neatidėliojant reikia su 
sirinkti ir apsvarstyti naująją 
padėtį ir paskelbt lietuvių vi
suomenei susitarimo ar nesu
tarimo išvadas. Dabartiniu 
metu atskiri individai ar ma
žos grupuotės išnaudoja susi
dariusią padėtį ir bando kal
bėti visos išeivijos vardu. 
Jau yra pasiskelbusių įgalio
tinių, velkančių tautos ar tik 
atskirų organizacijų vardais 
ir bandančių pakreipti išeivi
jos veiklą tam tikra linkme, 
bet nematėme tų įgaliojimų ir 
nežinome kas juos įgaliojo. 
Nuvažiuoti, susitikti, pasikal
bėti ir grįžus skelbti, kad esi 
įgaliotas veikti ten esančių 
vardu ir rinkti aukas savo 
veiklai finansuoti, nėra gerai. 
Jau plačiai nuskambėjo Kli
maičio veikla, o ar ir kiti ne
gali nueiti panašiais keliais?

Šios brangios šventės 
proga rimtai susimąstykime 
ir pasidarykime išvadas.

Gavome iš mūsų veiks
nių prašymus paremti jų veik
lą. Ok. Lietuvoje vykstąs per
sitvarkymas dar nepasiekė de
mokratėjimo aukštumų, o par
tija ir milicija niekam neper- 
leidžia savo galių. LB-nė 
vykdo vajų, kurio ištekliais 
būtų remiamos laisvėjimo pa
stangos ne pinigais, bet reika
lingomis priemonėmis, kurių 
nėra ar trūksta Sovietijoje.

Minėdami Lietuvos Ne
priklausomybės atstatymo 71 
-ją sukaktį, blaiviai vertinki
me laisvėjimo procesą, bet 
nesumažinkime mūsų pastan
gų siekti Lietuvai pilnos ne
priklausomybės. Šias pastan
gas remkime dar didesne au
ka, kaip darėme anksčiau. 
Aukas skirkime vienam ar 
kiekvienam veiksniui savo 
nuožiūra. Visi šitie veiksniai 
dirba lietuvybės išlaikymo ir 
Lietuvos laisvinimo darbą ir 
yra remtini.

1989 M. KELIONES į LIETUVĄ

$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.

Kolionė Nr. 515 gegužės 15-27

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

1 Helsinkyje.
Kelionė Nr. 511 gegužės 11-24

baltic 
TOURS

$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. 
Kolionė 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.
Kolionė 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.
Kolionė Nr. 815 birželio 15-29 $2,399 iš Bostono ir Niujorko

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

Vilniuje, 2 Kaune, 2 Taline, 2 Rygoje, 2 Leningrade,1 Helsinkyje.
Kolionė Nr. 822 birželio 22-liepos 8 $2,899 iš Bostono ir Niujorko

$2,882 Iš Čikagos
LIETUVA, RUSUA, ŠVEDIJA IR SUOMIJA — 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.

Kolionė Nr 627 birželio 27-liepos 13 $2,949 iš Bostono Ir Niujorko
$3,132 iš Čikagos

LIEPA

LIETUVA IR ŠVEICARIJA — 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

į

|
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RUGPJŪTIS
LIETUVA, ESTIJA IR SUOMIJA — 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 SUOMIJA —r15 dienų: 7 d. Lietuvoje, 6 naktys Vilniuje, 2 Kaune,

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

$2,642 iš Čikagos

RUGSĖJIS

LIETUVA IR SUOMIJA — 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

SPAUS
= LIETUVA IR AUSTRIJA — 15 dienų: 10 d. Lietuvoje, 11 naktų Vilniuje, 2 Vienoje, 
š Kolionė Nr. 105 spalio 5-19 $2,159 iš Bostono ir Niujorko

$2,342 iš Čikagos

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

$1,882 iš Čikagos

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

$2,132 iš Čikagos

BALTIC TOURS & ORBIS 
PARODO VISĄ LIETUVOS IR LENKUOS GROŽĮ

16 d. kelionė: 6 d. Lietuvoje
7 naktys Vilniuje, 4 Varšuvoje, 2 Krokuvoje, 1 Zuriche.
Kelionė Nr. 519 gegužės 19-birželio 3

Kelionė Nr. 81® birželio 16-liepos 1

Kolionė 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:

£
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BALTIC TOURS
77 Oak St., Suite 4 

Newtown, MA 02164
Tel.: (617) 965-8080
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Neolituanų žiemos išvyka

(2)

Po pertraukos sekė ket
virtoji ir paskutinė sesija 
— tai teisė ir biznis. Čia 
kalbėjo advokatė Audronė 
Karalienė ,advokatas Vytas 
Misįulis, Pijus Stončius ir 
Rimas Gulbinas.

Audronė Karalienė kal
bėjo apie teisės studijas. 
Paskutiniais metais pakilo 
teisę studijuojančių studen
tų skaičius. Baigus teisę 
darbo gavimui yra labai 
svarbu pažymiai. Algų ska
lė yra labai nevienoda ir 
dažnai laimė vaidina didelį 
vaidmenį, apgynus garsią 
bylą užsigarantuoji sau 
ateitį. Gaila, moterys advo
katės uždirba mažiau negu 
vyrai, nors ir tą patį darbą 
dirbdamos.,

Vytas Misiulis toliau dės
tė apie teisės mokslus. Vie
nas trečdalis teisės studen
tų dabar jau yra moterys, 
bet bendrai vyrai dominuo
ja šioje profesijoje. Pirmai
siais metais teisės studen
tai yra išsigandę studijų, 
antraisiais labai sunkiai 
dirba, trečiaisiais nuobo
džiauja. Bendrai teisės stu
dentai turi mažą supratimą 
kaip faktinai teisės prakti
ka atrodo ir pradeda dirbti 
su baime ir ta baimė juos 
ilgai kamuoja.

Pijus Stončius dėstė apie 
buhalteriją. Pirmiausia reiš
kia pasirinkti gerą mokyk
lą — University of Illinois 
yra gera. Reikia išlaikyti 
egzaminus ir gauti CPA, 
taipgi gerai susipažinti su 
taksais. Lietuviai buhalte
riai yra sąžiningi ir jiems 
darbą gauti nesunku.

Rimas Gulbinas aiškino 
apie Operations Manage- 
ment, tai yra viena iš biz
nio specialybių. Kiekvieno
je firmoje reikalinga, kad 
darbas eitų tvarkingai, kad 
vykdymas būtų nuoseklus, 
darbai nesikryžiuotų. Toks 
biznis ar firma, kuri turi 

Korp. Neo-Lithuania žiemos išvykoje Olympia Resort, Oconomowoc, WI. Gerai nusiteikusi grupė 
stebi, kaip Vytautas Gerulaitis mokina jaunimą lošti tenisą. Iš kairės: Viligailė Lendraitienė, Vaclovas 
Mažeika, Vanda Mažeikienė, Eugenijus Bartkus, Danguolė Bartkuvienė ir Petras Vėbra.

gerą darbų menadžerį, da
ro pelną yra produktyvi.

Tuomi profesijų konfe
rencija buvo baigta ir visi 
jautėsi gerokai pavargę tiek 
pranešimų išklausę. Reikia 
pasakyti, kad visi praneši
mai buvo gerai paruošti ir 
įdomiai pristatyti kartais 
įpinant ir humoro. Visi pa
skaitininkai buvo Korp I 
Neo-Lithuania f i 1 isteriai, 
čia baigę mokslus profesio
nalai. Jaunimas turėjo pro
gos su kiekvienu asmeniš
kai pasikalbėti, jiems rūpi
mus klausimus išsiaiškinti. 
Korp! Vyr. valdyba buvo 
atspausdinusi lankstinuką 
su paskaitininkų nuotrauko
mis pažymint kokius moks
lus ir universitetus yra bai
gę ir mokslo laipsnius pa
siekę. Visi išvyko dalyviai 
100 G dalyvavo ir su įdo
mumu išklausė visas paskai
tas.

Po tiek rimto darbo atė
jo laikas atsigaivinti ir pa
silsėti. 7-tą valandą vakaro 
turėjo bendrą vakarienę. 
Vakarienės metu buvęs Lie
tuvos ir Pabaltijo lauko te
niso meisteris Vytautas Ge
rulaitis (šenj.) papasakojo 
kaip jis pasiekė aukštumų 
tenise, kaip atstovavo Lie
tuvą įvairiuose kraštuose, 
lošė tenisą su Švedijos kara
liumi ir kaip atkeliavo ir 
įsikūrė vakarų pasaulyje. 
Buvo įdomu paklausyti per
gyvenimų šio žymaus Lie
tuvos sportininko, kuris iš
augino savo vaikus garsiais 
tenisininkais ir dabar dar 
yra aktyvus duodamas te
niso pamokas New Yorke. 
Jaunimas tuojau sugūžėjo 
pas jį ir susitarė sekmadie
nį po pietų turėti teniso pa
mokas.

Nors alutis ir buvo origi
naliai numatytas sekmadie
nį vakare, bet atsižvelgiant 
į tai, kad kai kurie turėjo 
sekmadienį išvykti, alutis 
buvo atkeltas į šeštadienį 
9-tą vai. vakaro. Alutis vy

Nr. 6 — 7DIRVA

Koip. Neo-Lithuania profesijų konferencijoje medicinos sesijos paskaitininkai. Iš kairės: G. 
Saulis, dr. A. Vaitiekaitis, kalba dr. R. Maurukas, vet dr. A. Arbas, dr. V. Stankus.

ko sklandžiai su juokais ir 
dainomis prisilaikant visų 
tradicijų. Sunku buvo išvys
tyti tą gyvumą, kuris pa
prastai alutyje būna, nes 
visi buvo gerokai pavargę 
nuo labai tirštos šeštadie
nio programos ir 11:30 vai. 
alutis buvo baigtas ir visi 
išsiskirstė į savo kamba
rius.

Sekmadienis buvo skirtas 
grynai sportui ir visokiems 
malonumams. Jau iš pat ry
to slidinėto j ai traukė prie 
slidinėjimo kalno, kuris bu
vo padengtas baltutėliu 
dirbtiniu sniegu. Oras pasi
taikė kuo puikiausias — 
saulėta ir neperšalta. Tėvai 
su mažesniais vaikais, šil
tai aprengtais, vieni čiuoži
nėjo su pačiūžomis, kiti su 
slidėmis įsikibę į slenkančią 
virvę ir užsikėlę ant mažes
nio kalno, krykštaudami lei
dosi žemyn, čia Gulbinai, 
Lendraičiai, Jokubauskai ir 
Augaitis lakstė drauge su 
vaikais ir atrodo, kad ir tė
vams buvo nemažiau malo
numo kaip ir vaikams. Vy
resnieji nuo didelio kalno 
smarkiai leidosi žemyn, čia 
pasižymėjo Vaitiekaitis, Ar- 
basc, Plioplys, Kaveckas ir 
kiti, bet už visus greičiau
siai lėkė Eugenijus Bart
kus, nes jį žemės trauka 
kažkodėl veikė stipriau.

Jaunimas, pasistiprinęs 
labai geru ”Sunday brunch” 
pirmą vai. po pietų rinkosi 
teniso aikštėje, kur turėjo 
progos palošti su teniso 
meisteriu Vytautu Gerulai
čiu. Vyt. Gerulaitis su jais 
3 vai., mokino kiekvieną, 
taisė jų klaidas, parodė kaip 
tenisą reikia lošti. Jauni
mui tai buvo atmintinas 
įvykis, nes nedažnai pasi
taiko su meisteriu palošti.

Visą sekmadienio popietę 
kas slidinėjo, kas tenisą lo
šė, kas maudėsi, ėjo į SPA 
ar šiaip sau ilsėjosi — tai 
buvo sporto ir poilsio die
na.

Sekmadienį 7-tą vai. va
kare dar turėjome bendrą 
vakarienę ir po to laisvą pa
sišnekučiavimą ”hospitali- 
ty” kambaryje. Išeikvoję 
energiją visokiems spor
tams neilgai ir šnekučiavo
mės, nes miegas jau merkė 
akis.

Pirmadienį po vėlyvų 
pusryčių visi išvažinėję na
mo.

Tai buvo viena iš pačių 
geriausių Korp! Neo-Lithu
ania išvykų, joje dalyvavo 
40 suaugusių ir 8 vaikai, 
visi, kurie nedalyvavo, gali 
tik gailėtis.

Tenka pastebėti, kad di
džiausią visos šios išvykos 
organizavimo naštą nešė, 
kitų valdybos narių šiek 

MACHINIST/ 
LATHE OPERATOR 

HOLCROFT, INC., an industry 
leading, worldwide supplier of 
thermal processing systems, is 
seeking a Machinist/Lathe Oper
ator.
To qualify, you mušt have 3-5 
years experience with manufac- 
turing machinery, especially 
lathes. You mušt be able to sėt up 
equipment and read blueprints.
We offer a competitive salary and 
benefits program. To apply, send 
resume to:

12068 Market Street, Livorną, Michigan 48150

G. P. Knoff
■■■ pt Thermo Process Systems Ine. 

■v Holcroft Ine.
■ ■ w Thermo Incineratlon Ine.

>n f<uii OppertuMly f M, f ,Į

tiek padedama, Vyr. valdy
bos pirmininkė Audronė 
Gulbinienė. Jai priklauso 
Korporacijos nuoširdi padė
ka.

Vaclovas Mažeika

POWER HOUSE
SUPER1NTENDENT, Mech. Engr. 
(BSME degree preferred). Detroit Ist 
Class Stationary or Marine Chief En- 
gineer 10,000 HP License required. 
Our boilers include an 80,000 įf / Hr. 
multi-fuel wood) coal fired stoker 
unit and a natūrai gas / oil-fired 
100,000 tį / Hr. package boiler. Ex- 
perience should include supervision 
of boiler crews, maintenance pro
grams, turbine generators to 5 mega- 
wat (both condensing and backpres- 
sure), feedwater systems. lmplement- 
ing operator training programs is 
important. Experience in paper mill 
steam usage efficiency, steam studies, 
design and tracking of steam and 
energy desirable. Send resume to:

FLETCHER PAPER COMPANY
P. O. Box 307, 

Alpena, Mich. 49707 
Attn: N. Green

(5-7)

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 

Natl hdqtrs. 4669 N. Fed. Hwy. 
Pompano Bch. FL

$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)
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O tačiau Lietuva
Tik atbus gi kada:
Ne veltui ji tiek iškentėjo!

Maironis

VASARIO SESIOLIKTOSIOS PROGA VISIEMS LIETUVIAMS!VIENYBĖJE SU TAUTA ŠVĘSKIME VASARIO 16!
Lietuvių tautos laisvės šauksmas praėjusiais metais išsiveržė 

kaip nesustabdomas ugniakalnis. Su Lietuvos himnu ir iškeltomis 
trispalvėmis sustiprėjęs laisvės troškimas atnešė naujas viltis laisvam, 
savarankiškam gyvenimui savoje žemėje. Įvykiai tėvynėje dar kartą 
patvirtino, kad baisioje okupanto priespaudoje tauta nepalūžo. Tiki
mės, kad ir mūsų pastangos išeivijoje priartino tautai laisvėjimo die
nas.

Kartu su visa tauta mes kovojame ir kovosime laisvajame pa
saulyje už teisę Lietuvai atgauti laisvę ir nepriklausomybę, kuri Stali

no ir Hitlerio smurtu buvo išplėšta.
šių metų Vasario 16 yra mūsų visos tautos naujo atgimimo 

šventė, jungianti ir uždeganti mus vienybės ir ryžto liepsna, kurios 
Maskvos vėjai nebeužgesins. švęsdami Vasario 16 sujunkime visas 
kūrybines, organizacines ir finansines jėgas tautos laisvės atstatymui. 
Jos atneš nepriklausomybę Lietuvai ir sutvirtins lietuvybės išlaikymą 
išeivijoje.

JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto Valdyba

JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTYBIŲ LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ 
XII-TOII TARYBĄ

PREZIDIUMAS
pirm. Angelė Nelsienė 
Almis Kuolas 
Danguolė Navickienė 
Romas Nelsas.
Algis Raulinaitis

GARBĖS TEISMAS 
pirm. Vytautas Kutkus 
Gražina Kamantienė 
Gražina Kriaučiūnienė
Vytautas Petrulis 
Algis Rugienius

KONTROLĖS KOMIŠKA 
pirm. Česlovas Mickūnas 
Alfonsas Petrutis 
Marius Žiaura

BOSTONO APYGARDA
pirm. Ignas Budrys

VAKARŲ APYGARDA
pirm. Angelė Nelsienė

Vytautas Alksninis 
dr. Kazys Ambrozaitis 
Adolfas Armalis 
Linas Balsys 
dr. Vytautas Bieliauskas 
Rima Binder
Arūnas Bitėnas 
Rimantas Bitėnas 
dr. Zigmas Brinkis 
Romualdas Bublys 
Gintaras Čepas 
Asta Conner 
Algis Danta
Danguolė Didžbalienė 
Zina Dresliūtė
Mykolas Drunga 
tglė Dudėnienė 
Alfonsas Dzikas 
Gailė Eidukaitė

Teresė Gečienė 
Algimantas Gečys 
Jolita Gudaitytė 
Povilas Jančiauskas 
Birutė Jasaitienė 
Rasa Juškienė 
Rūta Juškienė 
Dr. Ferdinandas Kaunas 
Romas Kezys 
dr. Petras Kisielius 
Daina Kojelytė 
Mečys Krasauskas 
Romualdas Kriaučiūnas 
Kazys Laukaitis 
Milda Lenkauskienė 
Eduardas Meilus Jr. 
Rasa Miliauskaitė 
Antanas Milišauskas

Lilė Milukienė 
Jaunutis Nasvytis 
Linas Norušis 
Juozas Polikaitis 
Jonas Račkauskas 
dr. Antanas Razma 
Algirdas Šilbajoris 
Donatas Skučas 
Asta Spurgytė 
dr. Viktoras Stankus 
Jonas Urbonas 
Kazys Urbšaitis 
Aleksandras Vakselis 
Danguolė Valentinaitė 
Birutė Vilutienė 
Birutė Vindašienė 
Virgus Volertas 
Pranas Zundė 
Kazys Žiedonis

dr. Antanas Razma 
pirmininkas

Linas Norušis
vykdomasis vicepirmininkas

Birutė Jasaitienė
Vicepirmininkė organizaciniams 
administraciniams reikalams

Pranas Joga 
sekretorius

Bronius Juodelis
Vicepirmininkas
finansų reikalams

Regina Kučienė
Švietimo tarybos pirmininkė

XII-TOJI KRAŠTO VALDYBA

Dalia Kučėnienė
Kultūros tarybos pirmininkė

Arvydas Barzdukas
Visuomeninių reikalų tarybos 
pirmininkas

Danguolė Valentinaitė
Socialinių reikalų tarybos 
pirmininkė

Kun. A. Saulaitis S.J.
Religinių reikalų tarybos pirm 

dr. Petras Kisielius 
vicepirmininkas specialiems 
reikalams

Ramona Steponavičiūtė 
vicepirmininkė ryiiams su jaunimo 
organizacijomis

Ramunė Kubiliūtė 
vicepirmininkė informacijos 
reikalams

Darius Sužiedėlis
JAV Lietuvių jaunimo sąjungos 
pirmininkas

Rimantas Dirvonis
vicepirmininkas sporto reikalams

Vladas Sinkus
Iždininkas

Danutė Korzonienė 
reikalų vedėja

pirm. Vytautas Brizgys ryšininkas kun. Vaclovas Katarskis

Boston apylinkė * Kennebunkportas Arizona apylinkė Santa Monica apylinkė
pirm. Brutenis Veitas Rev. Rafaelis šakalys pirm. Antonija Petrulienė pirm. Stasė Korienė

Brockton apylinkė Providence apylinkė Los Angeles apylinkė Seattle apylinkė
pirm. Stasys Eiva pirm. Aldona Kairienė pirm. Edmundas Kulikauskas pirm. Ina Bartulytė-Bray

Cape Cod apylinkė VVorchester apylinkė Portland apylinkė Las Vegas apylinkė
pirm. Vladas Židžiūnas pirm. Stasys Rudys pirm. Algimantas Tekorius pirm. Mary Yanauskas

San Francisco apylinkė Havvaii
MICHIGAN APYGARDA pirm. Danutė Janutienė ryšininkė Elena Aglinskienė

pirm. Vytautas Kutkus

Detroit apylinkė Lansing apylinkė VIDURIO VAKARŲ APYGARDA
pirm. Nijolė Zelvvinder pirm. dr. Romas Kriaučiūnas pirm. Birutė Vindašienė

Grand Rapids apylinkė Aurora apylinkė
pirm. Gražina Kamantienė pirm. Domicėlė Vizgirdienė Hot Springs apylinkė

Beverly Shores pirm. Stepas Ingaunis
NEVV JERSEY APYGARDA pirm. Roma Dambrauskienė Indianapolis apylinkė

pirm. Rasa Juškienė Bridgeport apylinkė pirm. Rimantas Guzulaitis

Elizabeth apylinkė Newark apylinkė pirm. Antanas Būga* VVisconsin apylinkė
pirm. Julius Veblaitis Danguolė Didžbalienė Brighton Park apylinkė pirm. Vytautas Japušonis

Jersey City apylinkė Paterson apylinkė pirm. Saloitiėja Daulienė Lemont apylinkė
pirm. Antanas Gražulis pirm. Gediminas Klimas Cicero apylinkė pirm. Liudas Šlenys

Kearny-Harrison apylinkė pirm. Raimundas Rimkus Marųuette Park apylinkė
dr. Stasys Skripkus East Chicago apylinkė pirm. Jonas Levickas

pirm. Birutė Vilutienė Melrose Park apylinkė
OHIO APYGARDA E. St. Louis apylinkė pirm. Ona Rakauskienė

pirm. Kazys Žiedonis pirm. Zigmas Grybinas Waukegan-Lake County apylinkė

Akron apylinkė 
pirm. Viktoras Palūnas

Columbus apylinkė 
dr. Z. Prūsas

Gage Park apylinkė 
pirm. kun. J. Borevičius, S.J.

pirmininkės Regina Narušienė ir 
Rima Kašubaitė-Binder

Buffalo Lietuvių klubas Pittsburgh apylinkė JAV LIETUVIU JAUNIMO SĄJUNGOS VALDYBA
pirm. Milda Neuman pirm. Vytautas Yucius

Cincinnati apylinkė 
Jonas Matulaitis

Rochester apylinkė 
pirm. Danguolė Klimienė

Darius Sužiedėlis — pirmininkas 
Paulius Mickus
Rūta Virkutytė

Laurynas Vismantas 
Vija Bublytė
Rasa Raišytė

Cleveland apylinkė Dayton Algis Šilas Rita Zakarkaitė

APYLINKĖS NEPRIKLAUSANČIOS APYGARDOMS

PIETRYČIŲ APYGARDA 
pirm. Algimantas Gečys

Hartford apylinkė 
pirm. Zina Dresliūtė

New Britain apylinkė 
pirm. Romas Butrimas

New Haven apylinkė 
pirm. Vaiva Vebraitė-Gustienė

CONNECTICUT APYGARDA

Pirm. Jaunutis Nasvytis

Bridgeport-Stanford apylinkė 
pirm. Sigitas Liaukus

Baltimore apylinkė 
pirm. Vytautas Eringis 

Philadelphia apylinkė 
pirm. Teresė Gečienė

So. New Jersey apylinkė 
pirm. Jonas Mingaila

VVashington apylinkė 
pirm. Donatas Skučas

Centrinė apylinkė 
pirm. Jonas Urbonas

Colorado apylinkė 
pirm. Arvidas Jarašius

Omaha apylinkė 
pirm. Algis Antanėlis

Kansas City apylinkė 
pirm. Kazys Žemaitis

Sioux City apylinkė 
pirm. kun. Simas Morkūnas

FLORIDOS APYGARDA
pirm. Povilas Jančauskas

Atlanta apylinkė 
pirm. Rimas Česonis

Daytona 
pirm. Juozas Paliulis

Floridos Auksinis Krantas 
pirm. Ona Liutermozienė 

Miami apylinkė
Petras Griškelis

Palm Beach apylinkė 
pirm. Algis Augūnas

New London apylinkė 
pirm. Stasys Miknius

Putnam apylinkė 
pirm. dr. Česlovas Masaitis

Waterbury apylinkė 
pirm. Linas A. Balsys

St. Petersburg apylinkė 
pirm. Algis Dūda

Sunny Hills apylinkė 
Ona Adomaitienė

NEVV YORKO APYGARDA
pirm. Vytautas Alksninis

Bushvvick apylinkė
pirm. Rev. Pranas Giedgaudas

Great Neck apylinkė 
pirm. Vytautas Žukas

New York apylinkė 
pirm. Juozas Kazlas

Maspeth apylinkė 
pirm. Kazimieras Vainius

New York 1-oji apylinkė 
pirm. Apolonija Radzivanienė

Queens apylinkė 
pirm. Romas Kezys

VVoodhaven apylinkė
pirm. Vladas Sidas

VIENINGAS DARBAS IR BENDRA AUKA VEDA MUS VISUS 
J LAISVĄ IR NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ

VASARIO 16 ŠVENTĖS PROGA
JAV LB K.V. PASTANGOMS IŠLAIKYTI LIETUVYBE
IR PAREMTI BESILAISVINANČIĄ LIETUVĄ skiriu $___________

Vardas ir pavardė ______________________________________

Adresas________________________________________________

-------------------------------------------Zip ------------------------------------------  

Čekį prašome rašyti LITHUANIAN-AMERICAN COMMUNITY, INC.
vardu ir siųsti: i713 VVest 71st St., Chicago, IL 60629.

Aukas galėsite nurašyti nuo mokesčių. Jūsų grįžęs čekis atstoja 
kvitą, bet jei ĮMgeidaujate atskiro kvito, prašome pažymėti n

PARAMA DIRVAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai aukojo:
J. Zubavičius,

Sunny Hills ................ 25.00
Dr. E. Juodėnas, Cleve. 10.00
L. Baltrukonis, Cleveland 5.00 
Dr. E. Jansonas,

Osterville ....................25.00
D. Čipkienė, Willowick ..30.00

D. Sulman, Springfield .. 5.00
N. Chernetzky, Cleveland 30.00
A. Giedraitis, S. Monica 10.00
Dainavos stovyklos

globos komitetas.........25.00
G. Jezukaitienė, Gulfport 5.00
J. Vilimas, Chicago .... 5.00
P. Jadviršis, Chicago .... 15.00
W. Janson, Hyannis ....10.00
S. Rydelis, Cleveland .... 10.00
J. Danta, Ocean Gate .... 8.00
E. Gerutienė, Bem.........60.00

Prel. J. Kučingis,
Los Angeles ................ 30.00

D. Siliūnas,
Pompano Beach.........100.00

J. Kasis, Orlando Park 10.00
O. Daneris, Boston........10.00
Č. Vilčinskas, Glendale 15.00 
VI. Janušauskas, Langueil 2.00 
Korp Neo-Lithuania

Vyr. Valdyba ............ 100.00
A. Česnavičius,

Richmond Hill...........10.00

V. Rugienius, Livonia .... 5.00
V. Šeštokas, Los Angeles 25.00
J. Matiukas, Woodhaven 10.00
E. Bliudnikas, Centerville 5.00
A. Koncė, Woodhaven .. 5.00
M. Petkevičiūtė-Taylor,

Lafaytte ....................... 5.00
Gr. Siliūnienė, Flushing 30.00
A. Bagdžiūnas, Hillcrest 10.00
V. Ažusenis, Lakewood .. 5.00
A. Kizys, Euclid ............  5.00
V. Blinstrubas, Cleveland 25.00

S. Skorupskas,
Bloomfield...................  5.00

P. Žolynas, Chicago .... 30.00
V. Vitkus, Rochester .... 5.00
A. Brazis, Justice ......... 13.00
S. Jokubauskas,

Palos Hills................... 15.00
J. Saulėnas, Providence 12.00
E. Čapas, Pompano Beach 10.00 
Berželis taut šokių

grupė Hartforde ......... 25.00
Visiems aukotojams nuo

širdžiai dėkojame.
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LOS ANGELES
ONUTĖS IR PRANO 

DOVYDAIČIŲ AUKSINĖ 
DIENA

Gražu ir miela yra at
švęst jaunos poros vestuves 
linkėti jiems laimės, palydėt 
į nežinomą ateitį. Tie pa
tys, bet drauge ir visai ki
ti — pagarbos, pasididžia
vimo — jausmai apgaubia 
susirinkusius sveikinant po
rą triumfališkai švenčian
čią auksines vestuves — 
penkių dešimtų vedybinio 
gyvenimo iškilmingą sukak
tį. O kai dar toji jaunai ir 
žvaliai atrodanti pora ne
abejotinai galės sulaukti 
dar daug kitų žvilgančių ju
biliejų.

Į Onutės ir Prano Dovy
daičių kalne stovinčioje pi
laitėje suruoštą pokylį sau
sio penkioliktos sekmadie
nio popietę suvažiavome ne 
tik toli gyveną giminės, bet 
ir visa virtinė draugų ir 
bendraminčių trankiai ir 
linksmai pasveikinti jubili- 
jantus, pasidžiaugti jų pui
kia išvaizda ir jaunatviška 
energija, išreikšti savo pa
dėką ir pagarbą juodviejų 
įnašą į Los Angeles lietu
višką gyvenimą.

Onutė ir Pranas Dovy

Įteikiama bendra dovana - Jono Andrašiūno paveikslas. Iš kai
rės: Liucija Mažeikienė, Pranas ir Onutė Dovydaičiai ir Feliksas 
Masaitis. VI. Gilio nuotr.

Vilties draugijos valdybos vicepirm. dr. Vladas Bložė, viešėdamas su žmona pas savo dukrą Kali
fornijoje, susitiko pas ALT S-gos skyriaus pirm. Rūtą Šakienę su kviestais Dirvos rėmėjais, painfor
muoti juos apie artėjančią Dirvos 75-rių metų sukakti ir kvietė sudaryti tai sukakčiai atžymėti komite
tą. Pasitarime dalyvavę: Antanas Mažeika, dr. Vladas Bložė, Rūta Šakienė, Liucija Mažeikienė, Ra
mūnas Bužėnas, Vytautas Šeštokas ir dr. Povilas Švarcas. Vėliau prie jų prisijungė konsulas Vytautas 
Čekanauskas ir Vladas Gylys.

daičiai tremtinio dalią pa
keitė į varganą Brazilijos 
gyvenimą, kur sunkiai dir
bo, jungėsi į lietuviškas or
ganizacijas ir lietuviškoje 
dvasioje augino du sūnūs, 
Laimutį ir Romą. Kai atėjo 
laikas sūnums siekti aukš
tųjų mokslų, visi keturi Do
vydaičiai, giminių padeda
mi, atsikėlė gyventi į Los 
Angeles, čia, vėl naujai 
pradėję gyvenimą, suval
kietišku sumanumu greitai 
stipriai suleidę šaknis, su
sidarė būrį draugų, įsijun
gė į vietinę lietuvišką veik
lą. Dabar jau seniai nebe

Sukaktuvininkai Onutė ir Pranas Dovydaičiai. Kairėje jų sūnus 
dr. Romas ir marti Gailė, dešinėje - sūnus Laimis.

VI. Gilio nuotr.

sakome "Dovydaičiai iš 
Brazilijos" (mat, Los An
geles kolonijoje turime ke
lias Dovydaičių šeimas), 
bet — "Mūsų Dovydaičiai". 
O tas jau kalba už save.

Dabar, kai abu sūnūs jau 
seniai savarankiški, Onutė 
ir Pranas nesėdi rankas su
dėję, bet aktyviai dirba ir 
talki ninkauja valdybose, 
gyvai įsijungę į visokiario- 
pą lietuvišką veiklą, ypa
tingai Amerikos Lietuvių 
Tautinėje Sąjungoje, Ramo- 
vėnuose ir Birutietėse. Ir 
aukų lapuose jų vardas nė
ra svetimas, nei skaičiai 

maži. Sūnai, vietoje gyve
nantis Laimis ir Pennsylva- 
nijos valstijoje savo profe
sijoje tvirtai įsikūręs radio
logijos daktaras Romas, ne
atsilieka nuo tėvų, atiduo
da savo duoklę lietuviš
kiems reikalams.

Šia juodviejų auksinio 
jubiliejaus proga Onutė ir 
Pranas Dovydaičiai gavo 
daug sveikinimų žodžiu ir 
raštu, daug gražių ir nuo
širdžių linkėjimų. Tegul tie 
linkėjimai visi išsipildo su 
kaupu.

Rūta Šakienė

Skaitykit ir platinkit
D I R V 4

Onutė ir Pranas Dovydaičiai prie savo 'pilaitės'.
VI. Gilio nuotr.

Dalis svečių ...

Dvidešimt septintasis 

Dirvos novelės 

konkursas

PREMIJA 700 DOLERIŲ skiriama iš 
a. a. SIMO KAŠELIONIO palikimo, kurį 
tvarko Korp! Neo-Lithuania.
Tema: Autoriams suteikiama neribojama teisė no

velės temą, turinį ir pobūdį patiems pasi
rinkti. •

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

Laikas. Paskutinė rankraščiui įteikti data 1989 m. 
birželio 15 d. (pašto antspaudas).

Adresas rankraščiam siųsti. Dirva, Novelės kon
kursas, P. O. Box 03206, Cleveland Ohio 
44103.

Paruošimas. Konkursui siunčiami rankraščiai bū
tinai privalo būti paruošti rašomąja maši
nėle ir pasirašomi slapyvardžiu. Tas pats 
slapyvardis užrašomas ant pridedamo už
daro vokelio, kuriame įdėta autoriaus tikro
ji pavardė, adresas ir telefono numeris. Vo
kelis nebus atidarytas nelaimėjus.

Nepremijuoti rankraščiai. Grąžinami tik autoriams 
prašant, jų nurodytu adresu.

Jury komisija iš trijų narių sprendžia kas premi- 
juotina paprasta balsų dauguma.
, ..R1 ■ ■ , ■
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AUSTRALIJOS LIETUVIAI

LIETUVIŲ DIENŲ 
PARENGIMAI

Pirmosios dienos vakare 
vyko literatūros, tautosakos 
ir dainos vakaras, kurio pa
rengėja buvo B. Mockūnie- 
nė ir programos pranešėja 
dr. V. Bardauskienė. Labai 
gražias ir skoningas deko
racijas paruošė A. ir P. 
Dundos. Prieš prasidedant 
p r o g ramai, klausytojams 
buvo pristatytas buvęs po
litinis kalinys dr. A. Stat- 
kevičius. Vakaro metu sa
vo kūrybas skaitė: L. Šim
kutė, V. Janulis, V.Baltu- 
tis, V. Marcinkonytė, kai J. 
Mikšto ir J. Janavičiaus 
poeziją paskaitė S. Kubi
lius, A. Saudargienės apsa
kymą — N. Skidzevičius. 
Muzikinėje dalyje tolimojo 
Perth’o vyrų sekstetas, 
akompanuojant kun. dr. A. 
Savickui, padainavo kelias 
lietuviškas dainas, solistė G. 
Zigaitytė atliko * lengvojo 
žanro kūrinius, Adelaidės 
moterų kvintetas "Nemuno 
dukros", vadovaujamos S. 
Pusdešrienės, akompanuo- 
jąnt M. Dumčiuvienei, gerai 
atliko tris dainas. Labai ge
rai pasirodė iš Melbourno 
atvykęs E. Eimučio vado
vaujamas kanklių ansamb
lis, dalyvaujant solistams 
B. Staugaitienei ir V. Da
niui. Šio vakaro programą 
baigė Adelaidės Moterų 
Dainos ir šokio ansamblis, 
kuriam vadovauja G. Vasi
liauskienė. Vakaro muziki
nės dalies vadovė buvo ir 
Lietuvių Dienų pirmininkė 
J. Vabolienė, kuri progra
mai pasibaigus, tarė padė
kos žodį ir kartu su visais 
programos dalyviais bei 
svečiais vakarą baigė sudai
navę "Leiškit į tėvynę".

Jaunimo koncertas

Gruodžio 27 dienos vaka
re, po taip iškilmingo visos 
šventės atidarymo ir meno 
parodos atidarymo, kurią 
atidarė P. A. švietimo mi
nisteris G. J. Crafter, vaka
re įvyko tradicinis mūsų 
jaunimo pasirodymas, kurio 
metu savo talentus parodė 
mūsų paskirų miestų jau
nuoliai. Pianistas P. Čel- 
na iš Melbourno, Sydnėjaus 
jaunimo sutartinė, padaina
vusi tris liaudies dainas, ku
rias išpildė: Kr. M., R. ir V. 
Coxaitės, E. Doniela, M. Mi- 
gutė, R. Stasiūnaitis, D. šli- 
terytė R. Venclovaitė ir R. 
Vyšniauskaitė. Adelaidės J. 
A. Pocius smuiku ir piani
nu išpildė W. A. ir savo pa
ties kūrinius, G. Radziva- 
nas iš Perth’o skaitė ištrau
kas, Melbourno V. Mockutė 
ir I. Brovedani šoko. Jų 
choreografė buvo D. Anta
naitienė, Melbourno L. či- 
žauskaitė išpildė dvi dainas 
ir D. Kesminas, užbaigda
mas pirmąją dalį paskam
bino pianinu.

Antanas Laukaitis

Antrąją dalį pradėjo sos
tinės pianistė R. Daukutė, 
vėliau Adelaidės R. Vaičiū
tei padainuojant, Adelaidės 
S. Kubiliui padeklamuojant, 
Melbourno V. Mockutei pa
šokant išraiškos šokį, ba
ritonui P. Račkauskui su
dainuojant dvi dainas ir vi
są programą baigiant ade- 
laidiškių labai geru pasta
tymu "Austrą - Australis”, 
kur A. ir D. Baltutytės, K. 
Cavill, A. Dunda, A. Patu- 
pas, N. Dundaitė, L. ir L. 
Jablonskytės, D. Kalibatai- 
tė, S. Maliotytė, A. Paške
vičiūtė, A. Pocius, R. Po
ciūtė P. Rupinskas ir B. 
Stalbaitė parodė labai ak
tualų šių dienų jaunimo 
Australijoj gyvenimo klau
simą, kas tu esi? Australas 
ar lietuvis? šį puikų veika
lėlį režisavo A. Baltutytė. 
Visą vakaro programą pra
nešinėjo R. Sabeckis.

Šis jaunimo pasirodymas 
buvo tikrai labai gerai ir 
reikia tik džiaugtis, kad 
mūsų lietuviškojo jaunimo 
tarpe yra tiek daug meni
nių talentų.

Teatro spektaklis 
"Mindaugas’’

Gruodžio 28 dieną vakare 
Adelaidės lietuvių teatras 
pastatė J. Marcinkevičiaus 
dviejų dalių dramą-poemą 
"Mindaugas", šio sunkaus 
veikalo režisierius buvo V. 
Opulskis, padėjėja V. Mar
cinkonytė. Pats veikalas 
buvo sunkus ir vaizdavo 
mūsų giliąją senovę, kara
liaus Mindaugo gyvenimą ir 
jo mirtį. Ypatingai iš visų 
artistų išsiskyrė Br. Rai
nys, turėjęs Mindaugo labai 
sunkią rolę, kurią jis atliko 
be jokių priekaištų ir tikrai 
profesionaliai. Paskiras ki
tų veikėjų roles vaidino: 
V. Ratkevičius, N. Skidze
vičius, V. Vanagaitė, V. Bal
tutis, A. Petrikas, R. Sa
beckis, J. Miliauskas, V. Ja
nulis, P. Dunda, S. Kubilius, 
L. Pocius, A. Baltutytė, A. 
Kubilius, V. Vosylius, P. 
Dunda, L. Varnas, A. Pet
rikas, A. Patupas, B. Stal
baitė ir P. Kazla.

Pilna prisirinkusi škotų 
teatro salė, tikrai neapsivy
lė atvykę pamatyti šią pui
kiai suvaidintą dramą. Ade
laidės visam teatrui tikrai 
priklauso nuoširdi padėka 
už jų įdėtą didelį darbą, ku
rio vaisiais gėrėjosi šį vei
kalą matę Australijos lie
tuviai.

Dainų šventė

Vienas iš pačių didžiau
sių ir daugiausiai laukiamų 
Lietuvių Dienų parengimų, 
yra mūsų Dainų šventė, ku
rioje dalyvauja Australijos 
lietuvių chorai.

Jungtiniam chorui, diri
guojant melboumiškei B. 
Prašmutaitei, sugied o j u s 

Australijos ir Lietuvos him
nus, koncertą pradėjo Ade
laidės, Melbourno ir Sydnė
jaus jungtinis vaikų choras, 
padedant smuikininkams A. 
Daniui ir R. Rahdan, diri
guojant M. Dumčiuvienei iš 
Adelaidės. Mažieji daininin
kai pasirodė tikrai puikiai 
ir sudainavo tris dainas.

Neginčijant, jau metų 
metais, pats geriausias mū
sų choras Australijoje yra 
Melbourno Dainos Sambū
ris. Ir šį kartą jie, vadovau
jami dirigentės D. Levickie
nės išpildė ištraukas iš A. 
Stankevičiaus k a n t atos 
"Kryžių ir Rūpintojėlių Lie
tuva". Be choro, solo išpil
dė B. Kymantienė ir J. Rū
bas, deklamavo D. Antanai
tienė ir akompanavo P. čel- 
na. ši labai sunki ir taip 
gražiai išpildyta kantata 
buvo sutikta griausmingais 
plojimais.

Vėliau Sydnėjaus choras 
"Daina”, diriguojamas B. 
Aleknaitės ir J. Ankaus ge
rai išpildė tris dainas, 
"Laisvės žiede" deklamuo
jant G. Zigaitytei. Adelai
dės choras, vadovaujant G. 
Vasiliauskienei sudain a v o 
tris dainas ir pirmoji dalis 
buvo baigta jungtiniam vy
rų chorui sudainuojant irgi 
tris dainas. Dirigavo Mel
bourno B. Prašmutaitė.

Antrąją koncerto dalį 
pradėjo jungtinis moterų 
choras, diriguojant sydnė- 
jiškei B. Aleknaitei, vėliau 
visą antrąją dalį išpildė 
mišrus choras, diriguojant 
G. Vasiliauskienei, J. An- 
kui, D. Levickienei ir kon
certą baigiant B. Budriūno 
"Mano protėvių žemė”. Di
rigavo G. Vasiliauskienė, 
solo G. Zigaitytė ir akom
panavo A. Laurinaitis.

Koncertui pasibaigus pa
dėkos žodį tarė Australijos 
L. B. Krašto valdybos buv. 
pirmininkė D. Baltutienė ir 
buvo perduota tradicinės 
kanklės, busimosios Dainų 
šventės 1990 metais rengė
jams Melbourno Dainos 
Sambūriui, šio koncerto 
pranešėjas buvo A. šerelis. 
Visas taip gražus vakaras 
buvo baigtas visiems dai
nuojant "Lietuva brangi”.

Tautinių šokių šventė
Vienas iš paskutiniųjų 

šventės parengimų buvo 
jaunimo tautinių šokių pa
sirodymas. Gražiame "Apol- 
lo" krepšinio stadione. Da
lyvavo : Adelaidės ŽILVI
NAS, Canberros AUDĖJĖ
LĖ, Melbourno GINTARAS 
ir MALŪNĖLIS, Sydnėjaus 
SUKŪRYS, Jauniai šokė
jai, Melbourno GINTARĖ
LIAI, Adelaidės SAVAIT
GALIO MOKYKLA. Be 
jaunimo, šioje šventėje da
lyvavo ir veteranų šokėjų 
grupės. Pradėjus nuo jau
nųjų, visa programa buvo 
atlikta labai gerai tiek in
dividualių, tiek ir bendrų 
jungtinių grupių, kai patys 
mažieji šokėjai dažnai net 
ir gražaus juoko sukeldavo,

PHILADELPHIA
VASARIO 16-TOJI

Vasario 16-toji Philadel
phijoje bus paminėta pa
maldomis lietuviškose para
pijose, specialia radijo pro
grama anglų kalba ir iškil
mingu minėjimu-akademija.

Už Lietuvą šv. Mišių 
tvarka bus sekanti: šv. Ka
zimiero parapijoje vasario 
12 d., 10:30 vai. ryto, šv. 
Jurgio parapijoje — vasa
rio 19 d., 11:30 vai. ryto ir 
šv. Andriejaus parapijoje 
— vasario 19 d., 10:30 vai. 
ryto, lietuvių kalba laiko
mos sumos metu. šv. And
riejaus parapijoje giedos 
Vytauto Maciūno vadovau
jamas choras ir solistė Ra
sa Krokytė, organizacijos 
kviečiamos dalyvauti su sa
vo vėliavomis, o ponios ir 
panelės pasipuošti tauti
niais rūbais.

Vasario 12 d., sekmadie
nį, 6:30 vai. vak. Philadel
phijos klasikinės muzikos 
stotis WFLN-FM (banga 
95.7) transliuos specialią 
programą anglų kalba.

Iškilminga Vasario 16-tos 
minėjimo akademija įvyks 
sekmadienį vasario 19 d., 2 
vai. p. p., Lietuvių Namuo
se, 2715 E. Allegheny Avė. 
Pagrindinę kalbą pasakys 
Lietuvos atstovas Washing- 
tone, Stasys Lozoraitis, Jr. 
Meninę programą atliks 
tautinių šokių grupė AUŠ
RINĖ (vadovaujama Eimu- 

gausiai prisirinkusiems žiū
rovams.

šios šventės programos 
koordinatorius buvo V. Ven
cius.

Kiti šventės parengimai
Lietuvių Dienų metu vy

ko ir Australijos Krašto 
Tarybos suvažiavimas, kur 
buvo aptarta lietuviškieji 
reikalai. Į šį suvažiavimą iš 
Amerikos buvo atvykęs 
PLB pirmininkas dr. V. Bie
liauskas. Po įvairių paskirų 
organizacijų pranešimų ir 
diskusijų, buvo išrinkta 
nauja Australijos L. B-nės 
Krašto valdyba, į kurią, pa
gal balsų daugumą,.įėjo: J. 
Maksvytis, K. Protas, K. 
Stačionis, P. Pullinen ir J. 
Zinkus, visi iš Sydnėjaus. 
Sekančios Lietuvių Dienos 
vyks 1990 metais Melbour- 
ne.

Savo suvažiavimus Lietu
vių Dienų metu turėjo: 
Australijos Lietuvių Fon
das, Katalikų Federacija, 
Inžinierių Sąjunga, Jauni
mo Sąjunga, Mokytojų kon
ferencija, Lietuvių kapelio
nų susirinkimas, Karių Ve
teranų S-gos "Ramovė" su
važiavimas ir po visos šven
tės skautų stovykla, kurio
je dalyvavo apie 100 lietu
vių skautų.

Visos Lietuvių Dienos 
buvo baigtos N. Metų su
tikimu.

čio Padžiaus) ir Philadel
phijos Dramos Sambūris 
(vadova ujamas Julijos 
Dantienės). Julija Dantie- 
nė paruošė specialų monta
žą Lietuvos atgimimo ir 
pereitų metų įvykių temo
mis. Programoje girdėsime 
muzikus Brigitą ir Juozą 
Kasinskus. Į minėjimą įėji
mas nemokamas, bet bus 
renkamos aukos Lietuvos 
laisvinimo darbams parem
ti. Philadelphijos miesto 
meras W. Wilson Goode jau 
priėmė pakvietimą minėji
me dalyvauti.

Po minėjimo, Lietuvių 
Namų Kultūros Centro pa
talpose, įvyks priėmimas 
garbės svečiams, progra
mos išpildytojams ir pa
bendravimas su Lietuvos 
atstovu Stasiu Lozoraičiu. 
Visuomenė yra kviečiama 
priėmime dalyvauti ir už
sisakyti bilietus pas LB 
apylinkės valdybos narius 
arba šv. Andriejaus para
pijos klebonijoje. Priėmimo 
kaina $8.00 asmeniui.

(atg)

RACINE
VASARIO 16-TOJI

Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo minėjimas 
Racine, Wisc. įvyks vasa
rio 26 d.

9 vai. iš ryto pamaldos 
už žuvusius dėl Lietuvos 
laisvės šv. Kazimiero baž
nyčioje.

3 vai. po pietų parapijos 
svetainėje prasidės pats mi
nėjimas. Kalbės svečias či- 
kagietis agr. Ignas Andra
šiūnas. Matysime vaizda
juosčių iš įvykių Lietuvoje, 
kurie pažadino lietuvius tė
vynėje kovai dėl tautos ne
priklausomo gyvenimo.

Ruošia vietos Altos sky
rius. Wisconsino guberna
torius Tommy Thompson ir 
Racine meras Owen Davis 
paskelbė Vasario 16-tą ją 
Lietuvių diena.

Jurgis Milas

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

PHYSICAL THERAPY
Excellent opportunities exist for Full- 
Time, Part time and PRN Therapists 
and Licensed Assistants. Supervisory 
positions available. Also needed

OCCUPATIONAL THERAPIST 
vvith an excellent salary and benefit 
program. For further information, 
please contact Wilson Gaillard, Per
sonnel Director,
KNOLLWOOD MEDICAL COMPLEX

P. O. Box 975 B 
Mobil, Ala. 36691

(6-8)

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 vvorking conditions.

SOUTHERN CARBIDE DIE 
10130 Capital Avė.

Oak Park, MI 48327 
313-542-1600

(1-7)

WANTED 
EXPER1ENCED 

HEADERS AND ROLL THREADERS 
Full time steady vvork. Wages com 
mensurate with experience. Apply 
call or vvrite to:

GRENADA FASTENERS INC.
P. O. Box 662 

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

(3-7)
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CHICAGOS LIETUVIAI

SUSITIKIMAS SU SVEČIU 
Iš OK. LIETUVOS

Pas gimines pasisvečiuo
ti iš ok. Lietuvos atvykęs 
Arūnas Degutis, JAV LB 
Krašto valdybos kvietimu, 
š. m. sausio 13 d. Jaunimo 
centro kavinėje, padarė 
pranešimą gausiai susirin
kusiems čikagiečiams lietu
viams. Su svečiu supažindi
no ir vakaronę vedė vice
pirm. dr. Petras Kisielius, 
jr. A. Degutis yra jaunas, 
vos 30 metų peržengęs, Lie
tuvos persitvarkymo sąjū
džio veikėjas, vieno jų lei
dinių redaktorius. Jis pa
pasakojo apie Sąjūdžio vei
klą ir siekius.

Jo pranešimas, o vėliau į 
klausimus atsakymai, buvo 
atviri ir kritiški. Publika 
džiaugėsi jauno lietuvio 
Įžvalgiu pranešimu, paro
džiusiu komunistinio režimo 
visišką bankrotą. Nors nie
ko naujesnio ir neišgirdo
me, ko nebūtumėm skaitę 
spaudoje, bet buvo smagu 
girdėti jauno žmogaus en
tuziazmą, bandant išsilais-

Korp! Neo-Lithuania filisteriui

A. A.

BRONIUI KASAKAIčIUI
mirus, Korporacija liūdi ir reiškia nuošir

džią užuojautą jo žmonai dr. BIRUTEI ir 

visiems giminėms.

Korp! Neo-Lithuania
Vyr. Valdyba

A. A.

BRONIUI KASAKAIčIUI 

mirus, jo žmonai dr. BIRUTEI ir visiems ar

timiesiems reiškiame gilią užuojautą.

Ona ir Antanas
Juodvalkiai

Antanas Juodvalkis

vinti iš 40 metų primestos 
okupacijos.

LB Krašto valdybos jau
nieji nariai, svečiui padary
ti pranešimus, suorganiza
vo sausio 14 po jaunimo pa
maldų švč. M. Marijos Gi
mimo parapijos salėje ir 
sausio 15 d. lietuvių centre, 
Lemonte, o taip pat perda
vė ir jo pasikalbėjimą per 
Margučio radiją. Visuose 
renginiuose dalyvavo daug 
lietuvių, parodydami reikia
mą dėmesį ok. Lietuvoje 
vykstančiu laisvėjimu.

VAKARONĖ SU 
BRONIUM KVIKLIU

JAV LB Vidurio Vakarų 
apygardos valdyba š. m. 
sausio 20 d. Jaunimo cent
re suruošė susitikimą su 
rašytoju - žurnalistu Bro
nium Kvikliu, Lietuvos baž
nyčių 7 knygų autorium. Su 
kalbėtoju supažindino ir va
karonę vedė apyg. valdy
bos pirm. Birutė Vindašie- 
nė. Apie Br. Kviklį galima 
rašyti ir kalbėti daug, nes 
jis yra žinomas rašytojas,
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Viešnia mok. E. Čepukienė pasakoja Kr. Donelaičio aukšt. mokyklos mokiniams apie mokyklas, 
veikiančias Lietuvoje. J. Tamulaičio nuotr.

žurnalistas ir svarbiausia 
lituanistinių leidinių, kny
gų, ordinų, medalių, numiz
matikos rinkėjas ir dažnas 
įvairių sukakčių ar minėji
mų talkininkas. Jo viso gy
venimo darbą ir pasišventi
mą lietuvių kultūros ugdy
mui ir išlaikymui, negalima 
aptarti keliais žodžiaie, o 
reikia suruošti pilną akade
miją ir parodyti sukauptas 
gėrybes lietuvių visuome
nei. Jo kuklus namelis kimš
te prikimštas kultūrinėmis 
vertybėmis ir ne taip sau 
tik sumestas, bet kataloguo
tas ir reikiamai išdėstytas. 
Leidžia naudotis suintere
suotiems asmenims, rašan
tiems atitinkamus darbus, 
be jokio mokesčio ar atlygi
nimo, tik reikalauja tinka
mai ir su pagarba elgtis, 
kad nepažeistų eksponato 
vertės.

Vilniaus vyskupijos auto
rius Bronius Kviklys supa
žindino su Vilniaus kated
ros istorija nuo Mindaugo 
krikšto iki šių dienų padė
ties. Istorijos bėgyje Vil
nius ir katalikų katedra, 
rusų ordų ne vieną kartą 
buvo vandališkai nusiaubta, 
apiplėšta ir sudeginta. Mi
nėjo dabar vykdomus kasi
nėjimus ir atradimus, kurie 
įneša daugiau šviesos į pra
eities gyvenimą. Savo žo-. 
džiams išryškinti parodė 
skaidres, iš kurių vakaronės 
dalyviai susidarė pilnesnį 
vaizdą apie Vilniaus kated
ros reikšmę tikėjimui. (Pla
čiau susipažinti siūlau pasi
skaityti jo veikalą apie Vil
niaus vyskupiją, telpantį 
dviejuose Lietuvos bažny
čių tomuose).

Baigus paskaitą, Bronius 
Kviklys paprašė paaukoti 
ar pigiai perleisti Lietuvių 
Enciklopediją, kuri bus pa
dovanota prašantiems lietu
viams mokslininkams Atsi
liepkime.

• Petras žolynas, Chica
goje, atnaujindamas Dirvos 
prenumeratą, pridėjo auką 
30 dol. Ačiū.

LANKĖSI VIEŠNIA Iš 
LIETUVOS

Sausio 7 d. Kr. Donelai
čio aukštesniojoje mokyk
loje Chicagoje lankėsi vieš
nia iš Molėtų gimnazijos. 
Jos pavardė yra Elena Če- 
pukėnienė. Ji norėjo pama
tyti ,kaip mokosi Amerikos 
lietuviukai. Ją ragino apsi
lankyti lituanistinėse mo
kyklose ir jos auklėtiniai, 
kad ji sugrįžusi į Lietuvą 
galėtų ir jiems papasakoti.

Po vieną pamoką viešnia 
praleido būdama šeštoje ir 
aštuntoje klasėse lietuvių 
kalbos pamokoje. Paskuti
niąją pamoką visi aukštes
niosios mokyklos mokiniai 
gavo progą pasiklausyti 
apie Lietuvą. Ji papasakojo 
apie mokyklų sistemą Lie
tuvoje. Viešnia dėsto lietu
vių kalbą vidurinėje mo
kykloje. Mokosi 12 metų. 
Anksčiau pradėdavo lanky
ti mokyklą nuo 7 metų, da
bar — nuo 6 metų. Jos mo
kykloje yra virš 1,000 mo
kinių, 36 klasės ir moko 65 
mokytojai. Yra net po ke
turias paraleles klases (A, 
B, C, D). Baigę 9 klases, 
gali pasirinkti mokyklas: 
amatų arba technikumus. 
Gabesni mokiniai stoja į 
universitetus, kurie yra Vil
niuje ir Kaune. Kaune dar 
yra žemės ūkio akademija 

A. A.

BRONIUI KASAKAIčIUI, 
mielam draugui, staiga mirus, velionio žmo

nai dr. BIRUTEI, pusseserei ONAI NAKIE

NEI, pusbroliams JURGIUI KASAKAIČIUI 

bei ALFONSUI KRAKAUSKUI ir visai gi

minei giliausią užuojautą reiškia ir kartu 

liūdi:

Barbara ir Teodoras Blinstrubai, 
SteUa ir Augustas Paškoniai, 
Severiną ir Nardis Juškai, 
Daiva ir Raimundas Panarai

ir Veterinarijos mokykla. 
Jeigu nori būti mokytoju, 
lanko Vilniaus Pedagoginį 
Institutą. Jei nori būti inži
nierium, lanko Kauno Poli- 
techninį Institutą. Viduri
nėje mokykloje mokiniai 
dėvi uniformas. Jiems siū
lė dabar panaikinti unifor
mas, bet mokiniai patys pa
sipriešino. Atsakė, kad jie 
neturėtų tiek daug rūbų dė
vėjimui. Perdavė Lietuvos 
mokinių sveikinimus. Mes 
taip pat perdavėme savo 
sveikinimus.

Mokiniai pateikė viešniai 
klausimų: ar mokiniai mo
ka Lietuvos himną, ar šven
čia Kūčias ir Kalėdas, ar 
kalbama malda mokykloje, 
kokie yra mokinių ir moky
tojų jausmai Persitvarky
mo proga? Viešnia paaiški
no.

Dėkojame mokytojai če- 
pukėnienei už įdomų pašne
kėsi ir mums skirtą laiką. 
Mokinių vardu padėkojo 8 
kl. mokinė Vita Mikelevi- 
čiūtė.

Andrius Utz
Kr. Donelaičio mokyklos 

korespondentas

• Elena Gerutienė, Švei
carijoje, našlė a. a. Lietu
vos diplomato A. Geručio, 
norėdama gauti oro paštu 
Dirvą, atsiuntė 60 dol. Ačiū.



Nr. 6 — 12 DIRVA 1989 m. vasario 9 d.

BOSTONO LIETUVIAI
———— Petras Viščinis

INŽ. V. IZBICKO 
MIRTIES METINĖS

Sausio 28 d. sukako me
tinės, kai Bostone po sun
kios ir ilgos ligos mirė inž. 
Vytautas Izbickas, eidamas 
68-sius metus, palikęs gi
liame nuliūdime žmoną Fe
liciją, sūnų Vytenį, dukterį 
Daivą, brolį Lionginą ir 
daugybę draugų, su kuriais 
jam teko bendrai dirbti.

Sukaktis plačiai ir jaut
riai paminėta Laisvės Var
po sausio 29 d. laidoje. Pro
gramos vedėjas Petras Viš
činis apibūdino inž. Vytau
tą Izbicką, kaip visuomenės 
žmogų, kuris mokėjo sude
rinti savo asmeninį gyve
nimą, studijas ir profesinį 
darbą su lietuviška veikla. 
Nuo jaunystės jis reiškėsi 
įvairiuose visuomeniniuose 
darbuose. Taip Vytauto Di
džiojo Universitete Kaune 
jis įsijungė į korporaciją 
Neo-Lithuania, buvo stu
dentų atstovybės narys, vei
kė Laisvės kovotojų sąjun
goje. Atsidūręs Vokietijoje, 
vėliau Anglijoje, jis steigė 
PLIAS skyrius, prisidėjo 
prie Lietuvių namų Londo
ne organizavimo, o Bosto
ne reiškėsi Tautinėje sąjun- 
boje, Naujosios Anglijos 
baltų draugijoje, Lietuvių 
B e n d r uomenėje, Laisvės 
Varpe, rėmė Lituanistikos 
katedros organizavimą ir 
stipendijų fondo prie jos 
steigimą, prisidėjo prie Lie
tuvos atstovybės Washing- 
tone namų remonto ir sese
lių Putnam, Conn. sodybos 
bei Alkos muziejaus staty
bos, vadovavo Šv. Kazimie

A, A.

JUOZUI VAIČJURGIUI
mirus, reiškiame gilią užuojautą žmonai 

VALERIJAI, dukrai BIRUTEI, žentui RO

MUI ŠLAŽUI ir visiems giminėms bei arti

miesiems.

A. A.

JUOZUI VAIČJURGIUI 

mirus, jo žmoną VALĘ, dukterį BIRUTĘ su 

šeima, gimines ir visus artimuosius jų liū

desio valandoje nuoširdžiai užjaučiame.

Lili ir Vladas 
Bložės

ro 500 metų jubiliejaus 
Bostone minėjimui.

SEKSTETO KONCERTAS

Daivos Matulionytės - de 
Sa Pereira vadovaujamas 
Bostono lietuvių vyrų seks
tetas ruošiasi savo koncer
tui, kuris įvyks gegužės 20 
d. So. Bostono Lietuvių Pi
liečių draugijos trečio aukš
to salėje. Sekstetą yra įkū
ręs komp. Julius Gaidelis, 
kuris jam vadovavo ligi 
mirties. Dabar sekstetą su
daro: tenorai — Norbertas 
ir Helmutas Lingertaičiai, 
baritonai — Bronius Banai
tis ir Ričardas Lizdenis, bo
sai — Vytautas Eikinas ir 
Gintas Simokaitis.

• Laisvės Varpas, vienin
telė lietuvių radijo progra
ma Bostono ir apylinkės 
lietu viams, perduodama 
sekmadieniais 9-10 vai. ry
to iš radijo stoties WCAV- 
FM 98. Vedėjas — Petras 
Viščinis. 173 Arthur St., 
Brockton, Mass. 02402, te
lefonas (508) 586-7209.
Programos metu skambinti 
telefonu: (508) 587-9898.

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

ALT S-gos Bostono 
Skyrius

Naujų metų sutikimas Bostone
Niekas nenori Naujus 

Metus sutikti vienas ir daugu
moje mūsų kolonijų ruošiami 
vieši Naujųjų Metų sutikimai 
Taip buvo ir Bostone, bet lai
kui bėgant ir sąlygoms kei
čiantis, pasidarė vis sunkiau 
surasti rengėjus. Šįmet, nie
kam nesirengiant ruošti vie
šo Naujųjų Metų sutikimo, ta 
proga pasinaudojo Lietuviš
kosios Skautybės fondo val
dyba. Nuostolių išvengimui 
ir darbo palengvinimui, bilie
tai buvo platinami iš anksto 
per talkininkus. Taip darbą 
pradėjus, buvo taip pat iš
vengta sunkumų su spauda ir 
radija.

Programą atliko žinoma 
estradinės muzikos daininin
kė Violeta Rakauskaitė-Štro- 
mienė. Jinai Bostone pasiro
dė antrą kartą. Gimusi Kau
ne ir ten bei Vilniaus univer
sitete lankiusi muzikos mo
kyklas, viešumon išėjo dai
nuodama Lietuvos televizijoj 
ir per radiją. Su Lietuvos Ra 
dijos ir Televizijos orkestru 
koncertavo Lenkijoje ir Če-

d. Pagrindinis kalbėtojas — 
Andrius Eiva iš Washing- 
tono, D. C.

• Bažnytinės muzikos 
koncertas balandžio 2 d. šv. 
Jurgio parapijos bažnyčio
je Norwoode. Velykinės re
liginės muzikos koncerto 
programą atliks styginis 
kvartetas.

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

BROCKTON, MASS.

VASARIO 16-TOJI

Vasario 16 diena Brock
tone bus minima vasario 12 
dieną. Po pamaldų, kurios 
bus atlaikytos 10 vai. šv. 
Kazimiero parapijos bažny
čioje, bus vykstama į Le- 
gion Park aikštę, kuri bus 
pavadinta „MINDAUGO 
AIKŠTE”. Ten bus pakeis
tos iškabos, iškelta Lietu
vos vėliava ir sugiedoti 
Amerikos ir Lietuvos him
nai.

Tą pat dieną 3 vai. po pie
tų visi lietuviai susirinks į 
Šv. Kazimiero parapijos sa
lę minėjimui. Paskaitą skai
tys JAV kpt. ANDRIUS 
EIVA iš Washington, D. C. 
Po paskaitos seks aukų rin
kimas Lietuvos laisvinimo 
reikalams.

Meninę programą atliks 
šv. Kazimiero parapijos 
choras, vadovaujamas Jūra
tės Lalienės, Šv, Kazimiero 
parapijos mokyklos tauti
nių šokių grupė, vadovauja
ma seselės Juzefos ir pa
rapijos mokyklos jaunųjų 
chorelis, vadovaujamas se
selės Dovydos.

Minėjimą rengia Brock
tono Lietuvių Taryba, (vs) 

koslovakijoje, o su Lietuvos 
Filharmonijos kameriniu or
kestru yra įdainavusi kelioli
ka populiarių plokštelių. 
1975 m. apsigyvenusi Vaka
rų Vokietijoje, solistė su vo
kiečių muzikinėmis grupėmis 
koncertuodama apvažinėjo 
Vokietiją, Norvegiją ir Ispa
niją. Persikėlusi gyventi į 
Angliją, koncertavo Anglijo
je, Belgijoj, Italijoj, Kanadoj 
ir Prancūzijoje. Jos pasirody- 
masBostone Naujų Metų suti
kime publikos buvo labai šil
tai sutiktas. Solistė puikiai 
atliko programai pasirinktas 
dainas ir vėliau padainavo 
dar kelias dainas grojant šo
kiams latvių kapelai, kurios 
malonu buvo klausytis.

Naujų Metų proga trum
pą žodį tarė ir susirinkusius 
pasveikino Bostono Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkas 
inž. Brutenis Veitas.

Naujųjų Metų sutikimą 
ruošiant į pagelbą atėjo skau
tų vyčių 'Senųjų Lapinų' būre
lis ir skautės, patamaudamos 
prie stalų. Dail. s. V. Dilba 
su Lapinais' dekoravo sceną 
ir paruošė programos knyge
lę, ps. B. Banaitis tvarkė ap
švietimą, A. Kupčinskas - 
muzikos perdavimą, s. B. Ba
naitienė organizavo tortų ke
pimą, ps. D. Zikienė - stalų 
aptarnavimą, ps. V. Čepienė 
- stalų papuošimą ir j.s. G. 
Čepas - salės dekoravimą. 
Svečius priiminėjo v.s. dr. J. 
Gimbutas ir s. dail. J. Špake- 
vičius. Prityrusios šeiminin
kės K. Vasiliauskienė ir O. 
Mileikienė paruošė skanią 
vakarienę, kas labai prisidėjo 
prie bendros nuotaikos. Taip 
pat, šį kartą turėjome ir auto
mobiliams pastatyti aikštę, 
prižiūrimą sk. vyčių.

Svečių buvo susilaukta 
ne tik iš Bostono, bet ir iš 
Cape Codo, Rhode Island, 
Connecticut, New Yorko, 
New Jersey ir Lietuvos. Pa
rengime iš viso dalyvavo 262 
asmenys. Darbo, ruošiant su 
tikimą, buvo daug, bet v.s. 
Česlovui Kiliuliui iš anksto 
viską apgalvojus ir suorgani
zavus, buvo nesunku įvykdy
ti. • (kn)

Tooling

DIE CAST 
ENGINEER

ITT Cannon, a major manufacturer of 
interconnect devices, is seeking an ex- 
perienced Die Cast Engineer for an 
operation produeing high precision 
aluminium components.

Oualified candidates will be degreed, 
with a minimum of 10 years experi- 
ence, and an understanding of high 
precision, thin wall castingsof various 
configurations.
We offer an excellent benefits 
package, and a salary commensurate 
with experience will be offered to the 
successful candidate. Please send 
your resume to: Ernesto Arzola.

III CANNON

666 E. Dyer Road 
Santa Ana, CA 92702

J Equal Opportuniiy Employer (jU

NAT1ONW1DE 
INSURANCE
N«t>or>w>0e >• On yOu'

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.

SKAUTŲ
SUSITIKTU VĖS

LSS ir LSB rengiamas 
Vyresniųjų skaučių, Skautų 
vyčių ir Prityrusių skaučių- 
skautų SUVAŽIAVIMAS- 
SUSITIKTUVĖS įvyks š.m. 
gegužės 27-29 dienomis L.E. 
Smith Environmental Educa- 
tion Center - Rockville, MD 
apie 20 mylių į šiaurę nuo 
Washington, D.C. (Skraidan
tiems - naudotis Washington 
National arba Dulles aerodro
mais.)

Suvažiavimui parinkta 
vieta yra labai graži - 30 ak
rų parkas su ežerėliu, upeliu 
ir 15 km. takelių iškyloms, 
puiki laužavietė ir paviljonas 
užsiėmimams. Didelė val
gykla talpina virš 100 stovyk
lautojų. Yra keturi pastatai 
su lovomis nakvynei, reikės 
atsivežti tik miegmaišius ir 
pagalves.

Suvažiavimo programa 
bazuosis supažindinimu su 
dabartiniais įvykiais Lietuvo
je. Tai yra aktuali tema, su 
kuria visi lietuviai, o ypač 
skautai turėtų būti pilnai susi
pažinę.

Registruotis reikia iki 
balandžio 30 dienos. Mokes
tis $40.00 asmeniui.

Visais klausimais kreip
tis į vietovių vadovus, arba 
pas Suvažiavimo Vedėją v.s. 
fil. Dalę Lukienę, 10622 
Great Arbor Dr., Potomac, 
MD 20854, tel. (301) 983- 
0763.

Vadovai, kurie norėtų 
talkininkauti suvažiavimo 
programoje, prašomi greitu 
laiku susisiekti su sese Dale. 
Laukiama visų pagelba ir en
tuziazmas suvažiavimo ruoši
me.
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Dideliame mieste lietuviškoji salelė daytona beach
Georgia valstijoje, At

lantos dideliame mieste yra 
nedidelė, bet gyva lietuviš
koji salelė, kurios gyvybę 
palaiko Atlantos Lietuvių 
B e n d r uomenės apylinkė, 
šiame dideliame mieste, 
kaip teigia apylinkės pirmi
ninkas, aktyvus bendruome- 
ninkas, visuomeninkas Ri
mas česonis, daugiausia 
gyvena mišrios šeimos, ta
čiau bando glaustis j vieną 
lietuvišką šeimą. LB apy
linkės sąrašuose yra įregis
truota apie 70 šeimų, tačiau 
grynakraujų lietuviškų šei
mų mažoka.

Praėjusių metų Kalėdų 
šventes praleidome ir Nau
juosius 1989 m. sutikome 
viešėdami pas savo dukrą ir 
žentą Ramunę ir Ričardą 
Badauskus. Tad viešnagės 
metu teko arčiau susipažin-. 
ti ir su šio miesto lietuviš-. 
kąja veika, kurią judina LB 
apylinkės valdyba — pirmi
ninkas Rimas česonis, Ur
šulė Cox, Stan Hardy, Gy
tis Zunde.

Kaip matome iš valdybos 
sudėties — yra amerikie
tiškų pavardžių. Uršulė 
Cox, jau trečiosios kartos 
lietuvaitė, jos mamytė jau 
čia gimusi ir augusi, tik se
neliai kilę iš Lietuvos prieš 
daugelį metų. Gytis Zunde, 
yra prof. dr. Prano Zundės 
sūnus, veiklus jaunikaitis, 
LB apylinkės didelis rams
tis.

Naujuosius metus gražus 
būrelis Rimo ir Romos Če- 
sonių artimųjų, sutikome 
jų ųgražiuose namuose, šei
mininkai nuoširdūs, svetin
gi ir vaišingi, tad ir Nau
jųjų metų sutikimas buvo 
jaukus ir mielas. Vaišių me
tu buvo pasveikintas, Ri
mui tarus žodį, prof. Pra
nas Zunde neseniai atšven
tęs 65-tąjį gimtadienį ir 
svečiai linkėjimus palydėjo 
sugiedodami Ilgiausių me
tų. Prof. dr. Zunde yra 
mokslininkas, Mokslo aka
demijos kvietimu praėjusį 
rudenį viešėjo okup. Lietu
voje ir ten skaitė mokslines 
paskaitas iš savo specialy
bės. Ilgesnį laiką yra gy
venęs Vakarų Vokietijoje, 
7 metus vadovavo Vokieti
jos LB krašto valdybai ir jo 

DIRVOS bendradarbis Jurgis Janušaitis (dešinėje) su Atlantos 
LB apylinkės veikėjais. Iš kairės: prof. dr. Pranas Zunde, Evaldas 
Kazlauskas - apylinkės įkūrėjai, ir Rimas Česonis, dabartinis LB 
apyl. pirmininkas.

rūpesčiu buvo įsteigta Va
sario 16-tosios gimnazija. 
Atlantoje veiklus bendruo- 
meninkas, lietuviškų darbų 
judintojas.

Naujuosius Metus sutin
kant Rimas Česonis tarė žo
dį, palinkėjo visiems svei
katos, ištvermės Atlantos 
lietuvių veikloje, priminė 
kovojančią, laisvės ir nepri
klausomybės siekiančią Lie
tuvą ir kvietė nepamiršti 
savųjų brolių tėvynėje, o 
jungtis į bendrą laisvės žy
gį. Nuotaikingai nuskambė
jo Lietuvos himnas.

Turėjome progos iš video 
juostos išklausyti labai įdo
mią PLB pirmininko dr. Vy
tauto Bieliausko kalbą apie 
dabartinius įvykius Lietu
voje.

Buvo labai įdomu plačiau 
išsikalbėti su LB steigimo 
pirmūnais — prof. dr. P. 
Zunde, Evaldu ir Dalia Kaz
lauskais, kurie į Atlantą at
vyko iš Toronto, Kanados 
prieš keliolika metų.

Bendruomenės rūpesčiais 
pasidalinome ir su Liutava- 
ru ir Danute Siemaškais, 
Algiu ir Gražina Mikuls- 
kiais. Malonūs pokalbinin
kai atskleidė ir šio negau
saus lietuvių telkinio nuo
taikas.

Tad ką gi nuveikia pati 
LB apylinkė ? Suruošia tau
tos šventės minėjimus, pa
sirūpindami ir įdomesne 
programa ar paskaitinin- 
.kais. Vasarą suruošia gam
toje pabendravimą - geguži
nę, į kurią atsilanko apie 
60-70 žmonių. Jaukiai pra
ėjo kalėdinis renginys — 
Kalėdų eglutė, sutraukusi 
nemaža apylinkės lietuvių. 
Praėjusią vasarą Atlantoje, 
su Atlantos simfoniniu 
orkestru koncertavo Ann 
Jullian - Jūratė Nausėdaitė. 
Grupė lietuvių dalyvavo 
koncerte ir ją pasveikino 
lietuvių vardu. Praėjusių 
metų pavasarį bendruome- 
ninkai sutiko Lietuvos žy
miausi sportininką Arvydą 
Sabonį ir jo palydovą dak
tarą K, Vitkų ir jiems LB 
pirmininkas Rimas ir Roma 
Česoniai suruošė gražų pa
gerbimą.

Įdomu tai, kad LB apy
linkės valdyba stengiasi su-

VACYS DZENKAUSKAS 
SUKAKTUVININKAS

š. m. sausio mėn. 14 d. 
Vacys Dzenkauskas, gyve
nantis Daytona Beach, Fla., 
gražioje lietuvių kolonijoje, 
atšventė savo amžiaus dei
mantinę — 75-rių metų su
kaktį. Nemažas būrys su
kaktuvininko artimųjų iš 
arti ir toli, tą dieną suva
žiavo pasveikinti sukaktu
vininką ir pasidžiaugti jo 
nuskubėjusių metų sąvar
toje gyvenimu ir darbais.

šaunias vaišes paruošė 
jo gyvenimo palydovė Bi
rutė, o svečius gaivinan
čiais gėrimais rūpestingai ir 
nuoširdžiai vaišino pats su
kaktuvininkas.

Vaišių metu sukaktuvi
ninką Vacį spalvingu žodžiu 
pasveikino ALT S-gos Day
tona Beach skyriaus pirmi
ninkas Vytautas Abraitis, 
prisimindamas jo studijų 
dienas universitete, nepri
klausomoje Lietuvoje ir vei
klą studijų metais. Vacys 
Dzenkauskas tautinės min
ties puoselėtojas. Studijų 
metais Korp! Neo-Lithua
nia narys, neolituanas filis
teris, o Daytona Beach gy
vendamas yra aktyvus ALT 
S-gos šio skyriaus narys, 
BALFo skyriaus pirminin-

teikti amerikiečiams plates
nių informacijų apie okup. 
Lietuvos gyvenimą ir da
bartinius įvykius. Rimas Če
sonis ir adv. Ričardas Ba
dau skas stropiai seka di
džiąją amerikiečių spaudą 
ir TV bei radijo programas, 
surenka skelbiamą apie Lie
tuvą medžiagą, ją padaugi
na ir tokia konspektyvią 
medžiagą įteikia ne tik apy
linkės nariams, nekalban
tiems lietuviškai, bet su
randa būdų ir informacijų, 
suglaustai, perduoti ir vie
tos politikams. Padėkomis 
laiškais reaguoja į žurnalis
tų straipsnius apie Lietuvą, 
bei lietuvius sportininkus.

LB Atlantos apylinkės 
pirmininkas Rimas česonis 
su šeima į Atlantą atsikėlė 
prieš pusketvirtų metų, čia 
tuojau įsijungė su visa šei
ma į Atlantos lietuvių veik
lą ir dabar sėkmingai vado
vauja apylinkei. Jis 1980 m. 
dalyvavo, Carterio prezi
dentavimo laikais, Madrido 
k o n f ereicijoje, peržiūrint 
Helsinkio nutarimų vykdy
mą.

Atlantoje pabuvoti vieną 
mėnesį buvo smagu. Teko 
aplankyti keletą lietuvių 
šeimų, susipažinti su jų gy
venimu. Susidariau įspūdį, 
kad ir mažoji lietuviškoji 
salelė, dideliame mieste, ga
li gražiai reprezentuoti ir 
Lietuvai.

Dabar apylinkė ruošiasi 
iškilmingai paminėti ir Va
sario 16-tąją ir planuoja ge
rą programą.

Jurgis Janušaitis

Vacys Dzenkauskas - 
sukaktuvininkas

kas, Lietuvių klubo narys.
Šios kolonijos lietuvių 

vardu linkėjimus išreiškė 
Lietuvių klubo sekretorius 
Stasys Daržinskis, o arti
mųjų — Gediminas Lape
nas ir kiti. Sukaktuvinin
kui Vaciui palinkėjo malo
nių, sveikų ir giedrių dienų 
bei laimingo ir gražaus gy
venimo prie gražaus Atlan
to. Pakeltas už jo sveikatą 
tostas ir sugiedota Ilgiau
sių metų linkėjimai.

Pats kaltininkas Vacys 
Dzenkauskas jautriai padė
kojo visiems jį prisiminu
siems šia reta jo gyvenimo 
proga.

Kai minime sukaktis, 
k i e k v ienas susimąstome. 
Mąstome apie nuskubėju
sius jaunystės metus, išgy
ventus rūpesčius, džiaugs
mus. Mąstome apie savojo 
gyvenimo prasmę ir ką esa
me gero atlikę savo tėvynei, 
šeimai, žmonėms.

šį kartą susimąstė ir mū
sų mielas sukaktuvininkas 
Vacys Dzenkauskas. Bėgo 
mintimi atgal, į nuskubėju
sius metus į toli ir seniai 
paliktą tėvynę, į gimtuosius 
namus, juk ten pasiliko pa
tys gražiausieji jaunystės 
metai, svajonės ir ryžtas 
tarnauti savajai tautai.

Vacys iš prigimties rū
pestingas, gabus, darbštus. 
Ramaus būdo, daugiau ty
lintis, bet atviras pokalbiuo
se. Giliai mąstantis, princi
puose tvirtas, bet toleran- 
tas.

Jis gimė 1914 m. sausio 
14 d., Kvėdarnoje, Taura
gės apskr. 1931 m. baigė 
Aušros berniukų gimnazi
ją, Kaune. 1936 m. baigė 
Vytauto Didž. universitetą, 
įsigydamas diplomuoto eko
nomisto diplomą. Baigė Ka
ro mokyklą aspirantu, jaun. 
leitenanto laipsniu. Kaip ga 
bu moksle ir gerai baigusį 
universitetą, Finansų minis
terija jam paskyrė stipen
diją ir išsiuntė studijų gi
linti į Viena. Bet karas, 
įvykiai Lietuvoje, neleido 
ten studijų užbaigti ir jis, 
kaip ats. leiteanntas, buvo 
atšauktas atgal į Lietuvą.

Tarnavo mokesčių ins
pektoriaus padėjėju Finan
sų ministerijos žinyboje, 
Kaune.

Vacys Dzenkauskas bu
vo gerai pasiruošęs savoje 
profesijoje ir pasiryžęs vi
sas jėgas skirti jaunai ne
priklausomai Lietuvai. Bet 
vyko karas. Pagaliau iš Ry

tų vėl veržėsi raudonoji ar
mija, okupuodama Lietuvą, 
Vacys Dzenkauskas, paty
ręs okupantų kėslus pirmai
siais okupacijos metais, ne
beliko savoje žemėje, bet 
drauge su tūkstančiais tė
vynainių išėjo į nežinomo 
likimo tremtį.

Pokario metais gyveno 
prancūzų zonoje, Vaingar- 
tene, o 1949 m. imigravo į 
JAV ir apsigyveno Chica
goje. Ir čia pirmieji žings
niai ir jieškojimas kasdie
ninės duonos nebuvo leng
vi. Dirbo Wilson kompani
joje atskaitomybės skyriu
je. Vėliau perėjo dirbti į 
Standard Federal S & L 
bendrovę, vadovaujama J. 
Mackevičiaus, kur eidamas 
atsakingas pareigas išdirbo 
15 metų ir iš čia 1975 m. 
išėjo į ankstyvą užtarnautą 
poilsį.

Ramesnio gyvenimo j ieš
kodamas, pasirinko gražią, 
tik ką besikurinčią lietuvių 
koloniją Daytona Beach, 
Fla. Bet neilgai čia ilsėjo
si. Jo artimas bičiulis, žy
mus pramoninkas inž. Vy
tautas Didžiulis pakviečia 
Vacį Dzenkauską dirbti jo 
v a d o v aujamose įmonėse, 
čia jis 8 metus išdirba Lan- 
caster kompanijoje, Fort 
Lauderdale, eidamas aukš
tas pareigas, tvarkydamas 
tos kompanijos įvairius pro
jektus bei finansus. Paga
liau prieš porą metų ir iš 
šių pareigų išėjo ir vėl su
grįžo į Daytona Beach, kur 
labai gražiai įsikūrė ant 
Atlanto kranto.

Mielas sukaktuvin i n k e 
Vacy, Tau ir Tavo gyveni
mo palydovei Birutei, po 
pergyvenimų, klajonių rū
pesčių, linkime dar daug 
gražių, sveikatingų ir ma
lonių gyvenimo metų šioje 
svečių šalyje — Amerikoje 
ir mūsų tarpe.

Jurgis Janušaitis

• Donatas ir Vida Biliū
nai, Orlando Park, Florido
je, atnaujindami Dirvos 
prenumeratą, pridėjo auką 
100 dol. Ačiū.

• Vytautas šeštokas, Los 
Angeles, Ca., Dirvos ben
dradarbis, laikraštį paremti 
atsiuntė 25 dol. Ačiū.

• Prel. Jonas Kučingis, 
Los Angeles, Ca., atnaujin
damas Dirvos prenumeratą, 
pridėjo auką 30 dol. Ačiū.

IMMEDIATE OPENINGS
— on 1 st & 2nd shifts.

MACHINIST
Should have knowledge 
of operating all machine 
shop equipment. 5 years' 
experience preferred.
ENVELOPE MACHINE 

AOJUSTER 
should have exper:ence 
on F.L. Smithe or W & D 
folding machinery.
ENVELOPE MACHINE 
AOJUSTER TRAINEE 
We provide on iob train- 
ing to interested persons 
with mechanical ability to 
become machine ad- 
iuster. For interview call 
508-543-4313.
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Berželio šokėjai, atliekant programą sausio 21 d. New Britain, CT. Mykolo Banevičiaus nuotr.

mų galimybę ir sėkmingumą 
visam metų laikotarpiui.

Amerikoje skautes įkū
rė Juliette Gordon Low - Sa- 
vannah, GA 1912 metais - ir 
šiuo metu jų yra skaičiuoja
ma virš 3 milijonų. Per tą lai
ką, Amerikoje, virš 45 milijo 
nai mergaičių ir vadovių pe
rėjo per skaučių eiles.

• Gražina Siliūnienė, Flu- 
shing, N. Y., atnaujindama 
Dirvos prenumeratą, pridė
jo auką 30 dol. Ačiū.

• Vladas Blinstrubas, Cle
veland, Ohio, Vilties Drau
gijos valdybos sekretorius, 
atnaujindamas Dirvos pre
numeratą, pridėjo auką 25 
dol. Ačiū.

A.A.

BRONIUI KASAKAIČIUI

mirus, jo žmoną dr. BIRUTĘ ir kitus arti

muosius nuoširdžiai užjaučia.

HARTFORD
BERŽELIS ŠOKA

š. m. sausio mėn. 21 d. 
New Britain, Conn., šv. 
Andriejaus parapijos salėje 
įvyko Hartfordo mišrios 
tautinių šokių grupės „Ber
želis” koncertas. Praėjo di
deliu pasisekimu. Publikai 
trūko vietų. Tai vienintelis 
parengimas visuomet su- 
traukiantis tiek daug sve
čių.

Programa buvo padalin
ta į penkias grupes. Viso , 
septyniolika skirtingų pasi
rodymų. Vieni šokių publi
kai buvo matyti iš anks
čiau, kiti ne. Išskirtinai rei
kia paminėti naująjį „Uo- 
linderį” ir „Grasiuką”. 
Jiems ypatingai nepagailė
ta plojimo.

Dar vienas netikėtumas, 
tai LB apygardos pastango
mis atkurtos šeštadieninės 
mokyklos vaikučių pasiro
dymas. Jie atliko „Suplokit 
rankutes” ir „Vai tai dy- 
vai”. Jiems taip pat nepa
gailėta katučių.

Programos muzika įgrota 
muz. Jurgio Petkaičio, Rimo 
Kaspučio ir Vido Neveraus- 
ko.

Pasibaigus programai, 
Linas Balsys pristatė sve
čiams Berželio vadovę Da
lią Dzikienę, pavaduotoją 
Joną Kodį, padėjėjus Sau
lių Dziką, Rimą Dzikaitę, 
muz. Jurgį Petkaitį ir tech-

nikinj vedėją Alfonsą Dzi- 
ką.

Pasilinksminimui grojo 
Chicagos „Gintaras”.

A. Maslauskas

• „Berželis” tautinių šo
kių grupė Hartforde per A. 
Dziką, Dirvai paremti at
siuntė auką 25 dol. Ačiū.

• DANA ČIPKIENĖ, 
Cipkus Realty savininkė ir 
'Lietuvių Sodybos' Clevelan
de direktorė bei aktyvi talki
ninkė lietuviškoje veikloje, 
buvo pakviesta prelegente te 
mai "Moterys ir atsiekimai" 
sausio 10 d., "The Kalama- 
zoo Network" moterų grupės 
rengiamų paskaitų serijoje. 
Joje ji perdavė keturių dešimt
mečių sagą, jauna mergaite 
atsidūrusi už priešų okupuo
tos tėvynės Lietuvos ribų ir, 
be išteklių, kalbos ar užnuga
rio, sukūrusi ir užauginusi šei
mą, įsikūrusi bei užsitikrinusi 
respektuojamą poziciją visuo
menėje. ' Savo kalboje ji pa
brėžė, kad šiame krašte dau
gelis pilnai nesupranta turi
mos privilegijos gyventi lais
vame krašte, ir kad kiekvie
nas turėtų išnaudoti visas pro
gas atlikti tai, ką jis gali.

Danos Čipkienės paskai
ta susilaukė labai gražaus 
įvertinimo ir šiltų atsiliepimų 
Taip pat, ji buvo plačiai pami
nėta vietos spaudoje - Kala-

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga 

Delio E., William J. Sr., 

William J. Jakubs Jr. ir 

Barbara Jakubs Schmidt
Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoįai

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

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

liams pastatyti.

mazoo Gazette sausio 3 ir 12 
d.d. laidose.

Paskaitų serijai ją reko
mendavo duktė Loretta Čip- 
kutė-Dubray, biochemike 
The Upjohn Co., kuri yra Ka 
lamazoo Network grupės na
rė.

Vasario mėn. Dana Čip- 
kienė pasirodys NBC Cleve
lando programoje.

• GIRL SCOUT meti
nis, gerai visiems žinomas, 
sausainių pardavimo vajus 
prasidėjo sausio 20 d. ir tęsis 
iki kovo 18 dienos. Nors su
keliamos lėšos yra labai svar
bu, Lake Erie Giri Scout 
Council kuris apjungia 
28,000 mergaičių ir apie 
7,000 vadovių - pabrėžia, 
kad pagrindinis dalykas yra 
lavinimasis, nes skautės tuo 
pačiu metu pereina daugybę 
įsipareigojimo, darbo ir kon
takto su žmonėmis patirties 
pakopų. Sausainių pardavi
mo vajus užtikrina jų progra-

Juzė Orantienė 
ir dukros 
Jūratė ir Dalia

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

MACHINISTS
Philadelphia based Marine and Industrial Mechanical repair 
company has an immediate need for two machinists with 
experience on all types of machine ship equipment.

The ideal candidates should possess mechanical ability in 
pump and valve repairs. The successful candidates will be 
evaluated for higher positions should they be self-mativated 
and possess leadership capabilities. Overtime available. If 
you feel you have the qualifications to fili this position, 
please cantact Evelyn, after Tuesday, at 609-365-7400. Calls 
will be take between 2:00 and 400 P. M., anly. M/F EOE.

Hfil! /uperior Avino/
ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 
SANTAUPŲ INDĖLIUS 

PASKOLOS TEIKIAMOS:
■ namams pirkti,

■ rezidenciniams ir komerciniams 
pastatams statyti,

■ namų remontams,
■ kvalifikuotų studentų mokslui

/uperior /hving/
Pagrindinis skyrius

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

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

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

FSL1C
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• The Plain Dealer vasa
rio 4 laidoj© atspausdino 
Amerikos pabaltiečių komi
teto pirmininko Mario Man
tenieks straipsnį — Back- 
stab for Baltic Nations 
(Dūris į nugarą Pabaltijo 
tautoms).

Maris Mantenieks straip
snyje reiškia griežtą pro
testą dėl JAV delegacijos 
pritarimo sekančią Helsin
kio susitarimų ir žmogaus 
teisių konferenciją šaukti 
Maskvoje.

Pabaltiečių komiteto pir
mininkas apžvelgia Pabal
tijo respublikų istorinį ke
lią nuo 1940 metų, JAV de
klaraciją dėl okupacijos Lie
tuvoje, Latvijoje ir Estijo
je nepripažinimo, ir paga
liau hipokritiško nusilenki
mo Maskvai ir sutikimo 
žmogaus teisių konferenci
ją šaukti okupantų sostinė
je.

• Lietuvių kultūros ir ci
vilizacijos sekanti paskaita 
anglų kalba įvyks trečiadie
nį, vasario 15, 7 vai. vak. 
Dievo Motinos parapijos au
ditorijoje. Prof. Andrius 
Kuprevičius kalbės apie Lie
tuvos tautinio atgimimo ir 
nepriklausomybės laikotar
pio muziką, paskaitą ilius
truos muzikinėmis ištrau
komis.

• Ingrida ir inž. Romas 
Bubliai išskrido į Palm 
Spring, Ca., kur inž. Romas 
Bublys, būdamas Argo- 
Tech firmos akcininku, da
lyvauja metiniame bendro
vės suvažiavime. Ta proga 
abu žada susitikti su lietu
vių veikėjais.

• Dainavos stovyklos glo
bos komitetas Clevelande, 
per V. Rociūną, Dirvai pa
remti atsiuntė 25 dol., at
sidėkojant už teikiamą in
formaciją apie Dainavos 
stovyklą. Ačiū už auką.

CLEVELANDO 
PARENGIMAI

• Vasario 12 d. 4 v. p. p. 
Žalgirio šaulių kuopos na
rių susirinkimas Lietuvių 
namų žemutinėje salėje.

• VASARIO 19 D. Lietuvos 
Nepriklausomybės atstatymo 
sukakties minėjimas. Rengia 
ALT Clevelando skyrius ir LB 
Clevelando Apylinkė.

• VASARIO 26 D. Taupos 
narių metinis susirinkimas.

• KOVO 5 D., sekmadienį, 
12 vai. Lithuanian Village Ine. 
akcininkų ir Lietuvių klubo 
narių metinis susirinkimas 
Lietuvių namų salėje.

• KOVO 11 D. Pabaltiečių 
laisvės lyga. Ruošia Estų Tary-

VASARIO SESIOLIKTOSIOS
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATSTATYMO

71 METŲ SUKAKTIES MINĖJIMAS CLEVELANDE 
ĮVYKS SEKMADIENĮ, VASARIO 19 D.

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

IŠKILMINGAS MINĖJIMAS

4 VAL. P. P. DIEVO MOTINOS AUDITORIJOJE.
KALBĖS VALDAS ADAMKUS.

Meninę programų atliks LT M ČIURLIONIO ANSAMBLIS, 
vadov. muz. dr. BRONIAUS KAZĖNO.

Įėjimas (išlaidoms padengti) $3.00, jaunuomenei veltui.

Visus lietuvius maloniai kviečiame atsilankyti.

LB CLEVELANDO ALTOS CLEVELANDO
APYYLINKĖS VALDYBA SKYRIAUS VALDYBA

ba, Latvių Sąjunga ir Ameri
kos Lietuvių Taryba.

• KOVO 12 D. Kaziuko mu
gė Dievo Motinos parapijos sa
lėje. Rengia Clevelando skau
tija.

• BALANDŽIO 29 ir 30 D. 
D. Ateitininkų šventė.

• GEGUŽĖS 20-21 D.D. 
LKVS Ramovė skyrių atstovų 
suvažiavimas Clevelande ir 
žurnalo "Karys” 70 metų su
kakties minėjimas.

ĖOR RENT

Lakeshore & Neff Rd. large 
one bedroom suite with garage, 
appliances, air conditioning, 
carpeting, ideal for older per
son. $290. No pets. 237-7601, 
237-9466. (6-7)

Don’t Be Blind To 
The Symptoms 
Of Cataracts

N
o one wants to believe they could 
have cataracts, yet they affect 
66°7o of people over 60. In fact, 
they are the leading cause of 
blindness for older Americans.

Don’t ignore the early warning 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 reųuired. 
If you think you may have cataracts, play it safe and schedule a free screening 
examination today.
For a Free Screening Exam 
Or More Information Call 

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

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

II rfaupa
Lithuanian Credit Linion 

Lietuvių kredito kooperatyvas 

767 Lašt 185th Street

Ckvetand, Ohio 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 ll

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

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

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

Mūsų Tikslas: Ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas.

LITHUANIAN RADIO PROGRAM
4249 LAMBERT RD. / CLEVELAND. OHIO 44121

GIRDIMA SEKMADIENIAIS
8:00 — 9:30 RYTO

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

Radijo studijos tel. 397-4438

Lietuviška muzika, žinios, Keliaujančio mikrofono reportažai, 
įvykiai Lietuvoje, istorinės ii- literatūrinės vinjetės.

Programos vedėjas — Juozas Stempužis 
4249 Lambert Road, Cleveland, Ohio 44121 

Tel. (216) 382-9268
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NARIAMS

Šių metų žurnalisto pre
mijos komisijoje maloniai 
sutiko būti šie balsavimo 
keliu Centro valdybos iš 
vienuolikos kandidatų pa
rinkti nariai:

Pirmininkas: Antanas 
Kučys, Varpo redaktorius, 
nariai: Vytautas Gedgau
das, Dirvos red., Pranas 
Garšva, Draugo red., prel. 
dr. J. Prunskis ir Vladas 
Būtėnas, Amerikos Balso 
koresp.

Komisijai premijos kan
didatus gali siūlyti kiekvie
nas Lž S-gos narys, pasiųs
damas premijai kandidato 
vardą komisijos pirminin
kui Antanui Kučiui, 1448 
Star Lane, Lemont, Illinois 

Mūsų artimam kolegai ir draugui

A. A.

BRONIUI KASAKAIČIUI
užbaigus žemiškąją kelionę, jo žmoną dr.

BIRUTĘ, gimines ir artimuosius nuoširdžiai 

užjaučiame.

Mums visiems liūdna, kad tenka su mie

lu a. a. Broniu Kasakaičiu atsiskirti.

Birutė ir Antanas Diškėnai 
Kostas Gasparaitis 
Vincentas Gruzdys 
Irena Jakštienė 
Regina ir Jonas Juodikiai 
Mara ir Tadas Jurciai 
Lilė ir Antanas Kašubai 
Dalia ir Jonas Maurukai 
Bronė ir Vytautas Mikliai 
Marija ir Kęstutis Mikliai 
Genovaitė ir Cezaris Modestai 
Elena ir Antanas Rūkai 
Sofija Salienė 
Ona šiaudikienė 
Elena Velbasienė 
Lėlė ir Juozas žvyniai

Kolegai neolituanui

BRONIUI KASAKAIČIUI

mirus, gilią užuojautą reiškia jo žmonai dr.

BIRUTEI ir artimiesiems.

Stella ir Vytautas 
Abraičiai

Birutė ir Vaclovas 
Dzenkauskai

Ona ir Kostas 
žolynai

Daytona Beach, Fla.

60439, arba telefonu: (815) 
838-5399. Be abejo, ir pati 
komisija siūlys kandidatus. 
Balsavimas bus pravestas 
irgi paštu arba telefonu. 
Prašome nedelsti.

Lž S-gos centro valdyba 
pirm. R. K. Vidžiūnienė, 

tel.: (805) 259-7020

• Lietuvių Fondo valdy
ba, praneša, kad 1989 metų 
LF paramai gauti, nustaty
tos formos pilnai užpildyti 
prašymai įteikiami Lietu
vių Fondui: bendrai para
mai — iki kovo 15 d., o stu
dentų stipendijoms — iki 
balandžio 15 d. Vėliau įteik
ti prašymai nebus svarsto
mi. Paskutinė data — paš- 
tospaudo data. Prašymų 
formos (blankai) gaunamos 
ir informacija teikiama dar-

Prezidento George Bush inauguracijos iškilmių proga į Washingtoną buvo suvažiavę ir keliolika 
lietuvių ir Lietuvos diplomatinės tarnybos nariai. Priėmime susitikę - Valstybės departamento 
pareigūnas Linas Kojelis, Lietuvos konsulas Chicagoje Vaclovas Kleiza, Lietuvos gen. konsulas New 
Yorke Anicetas Simutis, buv. LB Kultūros tarybos pirm. Ingrida Bublienė, Lietuvos diplomatinės 
tarnybos šefas dr. Stasys Bačkis, Lietuvos konsulas Los Angeles Vytautas Čekanauskas ir Lietuvos 
konsulas Kanadoje Vytautas Lapas. J. Urbono nuotr.

bo valandomis Lietuvių 
Fondo būstinėje: 3001 W. 
59th St., Chicago, III. 60629, 
telef. (312) 471-3900.

• A. A. Bronius Kasakai
tis, Korp! Neo-Lithuania fi
listeris, vasario 1 d. mirė 
Chicagoje sulaukęs 83 m. 
amžiaus.

Atsisveikinimas su velio
niu, kurį pravedė inž. V. 
Mažeika, įvyko Petkaus 
laidojimo koplyčioje. Palai
dotas vasario 4 d. Šv. Ka
zimiero kapinėse.

Nuliūdime liko žmona dr. 
Birutė Kasakaitienė ir kiti 
artimieji.

• Korp! Neo-Lithuania 
Chicagos padalinys ruošia 
Vasario 16-tos ir Varpo 100 
metų sukakties minėjimą 
1989 m. vasario mėn. 11 d., 
7 vai. vak., Lietuvių Tauti
niuose Namuose, 6422 So. 
Kedzie Avė., Chicago, III. 
Pagrindinę paskaitą skaitys 
jaunieji korporantai. Minė
jimo metu bus įteiktos spal
vos naujam Korp! Neo-Li
thuania senjorui, Jonui Gra
žiui.

Taip pat bus meninė da
lis, vaišės ir pabendravi
mas. Visuomenė kviečiama 
dalyvauti ir korporantai ra
ginami dėvėti spalvas.

Dėl smulkesnių informa
cijų kreiptis į Rasą Pliop- 
lytę, Korp! Neo-Lithuania 
sekretorę (312) 737-4173 
arba į Loretą Deveikytę, 
pirmininkę, 3556 W. Colum
bus Avė., Chicago, III. 60629 
(312) 476-1548.

• Lietuvos persitvarkymo 
sąjūdis vasario 15 dieną, 
Lietuvos Nepriklausomybės 
šventės išvakarėse, šaukią 
Kaune savo antrąjį seimą, 
kuriame bus svarstomas 
Lietuvos ateities klausi
mas.

• Vasario 16 Kaune prie
M. K. Čiurlionio muziejaus 
(buvusio Karo muziejaus) 
bus atstatyto Laisvės pa
minklo atidengimo iškilmės, 
tą pačią Vasario 16-tąją po 
pietų iškilmės perkeliamos 

iš Kauno į Vilnių. Ten prie 
Naručio viešbučio Pilies 
gatvėje, kur 1918 m. buvo 
pasirašytas Lietuvos Ne
priklausomybės aktas, bus 
atidengta memorialinė len
ta. Vakare Vilniaus sporto 
rūmuose įvyks koncertas. 
Vilniaus Katedroje bus au
kojamos mišios.

• Kanados lietuvių jauni
mo sąjungos suvažiavimas 
įvyks vasario 25 d., Lietu
vių namuose, Toronte. Ja
me dalyvaus Pasaulio lietu
vių jaunimo sąjungos pirm. 
Alvydas Saplys, Pasaulio 
lietuvių bendruomenės na
riai : Gabija Petrauskienė, 
Algis Juzokonis. Antanas 
Šileika apibudins jaunimo 
pasiruošimą kelionei į Lie
tuvą: Ko tikėtis? Ką vež
ti? ir t.t.

Registracijos $10 (Ka
nados valiuta). Dėl plates
nių informacijų, prašoma 
skambinti Loretai Stanuly- 
tei, tel. (416) 231-4937.

• Vilniaus universiteto 
folklorinis ansamblis ”Rati- 
lio” balandžio mėn. atvyks
ta gastrolėms į Ameriką. Jo 
koncertai bus Philadelphi- 
joje, New Yorke, Bostone, 
Hartforde, Clevelande, De
troite ir Chicagoje. Ansam
blį į JAV pakvietė Romas 
Kezys.

• LB naujasis garbės 
teismas, išrinktas 1988 m. 
pasiskirstė pareigomis se

Vilties draugijos šimtininkui

A. A,

BRONIUI KASAKAIČIUI 
mirus, žmonai dr. BIRUTEI ir visiems ar

timiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia.

Vilties Draugijos Valdyba 
ir

Dirva

—

kančiai: pirm. Vytautas 
Kutkus, sekretorė Gražina 
Kriaučiūnienė ir nariai — 
Gražina Kamantienė, Vy
tautas Petrulis ir Algis Ru
gienius. Garbės teismo ad
resas : 6940 Hartwell, Dear
born, Mich. 48126, telef. 
(313) 846-3280.

• Juozas Sniečkus, Be- 
thesda, Md. užprenumeravo 
Dirvą Mrs. Inai Vitutei, 
Gaithersbur, Md. Sveikina
me naują skaitytoją.

• Teodoras ir Barbara 
Blinstrubai, Chicagoje, už
prenumeravo Dirvą savo 
anūkui Egidijui Juškui, 
Lockport, III.

Sveikiname naują skaity
toją.

• Juozas Ardys, Fairview, 
Pa., užprenumeravo Dirvą 
Mrs. I. Howell, Euclid, Ohio.

Sveikiname naują skai
tytoją.

• Jonas ir Valė Zubavi- 
čiai, Sunny Hills, Fl., at
naujindami Dirvos prenu
meratą, pridėjo auką 25 dol. 
Ačiū.

• Dr. Edvardas ir Irena 
Jansonai, Osterville, Mass., 
papildė savo Vilties įnašą, 
atsiųsdami 25 dol. Ačiū.

• Dana čipkienė, Willo- 
wick, Ohio, Lietuvių sody
bos administratorė, atnau
jindama Dirvos prenumera
tą, pridėjo auką 30 dol. 
Ačiū.
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