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Ko tikėtis iš JAV?
Simpatijos, bet ne paramos!

Vytautas Meškauskas

"Jeigu šiandien mes nerei- 
kalausim okupantų išsi
kraustymo iš Lietuvos, pa
saulis įvertins šį mūsų ne
ryžtingumą kaip laisvės at
sisakymą ir liksime tik su 
teisėta savivalda, kurią irgi 
dar reikės išsiprašyti iš 
Maskvos."
Tai citata iš Lietuvių 

Informacijos Centro patiek
tos P. Gražulio kalbos Lietu
vos Laisvės Lygos mitinge.

Noras labai kilnus ir 
gražus, tačiau iš pasakytų žo
džių atrodo, kad mūsų bylą 
sprendžia kaž koks pasau
lis, kuris tik vienas gali nu
lemti mūsų ateitį. Tokia gra
žiai skambančia prielaida sun . 
ku pagrįsti realią politiką.

Pasaulis, kas jis būtų, mo į Sovietų Sąjungą, tačiau tų.

ALTo spaudos konferencijoje
ALTo valdybos šaukto

ji spaudos konferencija įvyko 
1989 m. kovo 10 dieną. Da
lyvavo pora desėtkų asmenų, 
tik nežinia kas jų rašys spau
doje ar kalbės radijo laidose. 
Konferencijos tema - "Ame
rikos Lietuvių Tarybos darbuo
tė”. Pranešimuose neišveng
ta pasikartojimų, kaip ir pa
senusių duomenų. Pranešė
jai - ALT valdybos pirm. G. 
Lazauskas, ALT informaci
jos direktorius prel. dr. J. 
Prunskis ir N. Gierštikienė - 
ALT biuro reikalų vedėja bei 
ALT atstovė šįmetiniame Va
sara 16 minėjime JAV Kon
grese. Konferenciją darniai 
vedė G. Lazauskas, tik, mano 
supratimu ją greit nutraukė, 
neleisdamas pasikeisti minti
mis - esąs laikas užkandžiau
ti ...

G. Lazauskas savo pra
nešime aptarė visas ALTos 
veiklos sritis. Daugiau ar ma 
žiau palietė ALTą sudarančių 
organizacijų santykius, ALT 
bendradarbiavimą su VLIKu, 
ALT akciją Washingtone, 
JBNAC, Lietuvių teisėms 
ginti komitete, kaip ir to ko
miteto fonde ... Pranešėjas 
išskirtinai minėjo šiais me
tais Los Angeles, CA, šaukia 
mą Amerikos Lietuvių kon
gresą. Esąs sudarytas kongre - 
sui rengti komitetas, pirmi
ninkaujamas Antano Mažei
kos. Kitas laukiamas šiais 
metais renginys - Ribentro
po-Molotovo sandėrio 50 m. 
sukakties minėjimas. 

pakenčia tiek daug neteisy
bės, kad dar vienas kraujo 
praliejimas jį daugiau tikrai 
nesujaudintų. Jo vardu gal 
galėtų kalbėti Jungtinės Tau
tos, tačiau jos faktinai yra 
valstybių, o ne pavergtųjų 
tautų organizacija. Į jas gali 
kreiptis valstybė, o ne paski
ras žmogus. Arčiau Lietuvos 
esanti Vakarų Europos 'ben
droji rinka' yra daugiau susi
rūpinusi savo ūkine gerove, 
kuri priklauso nuo stabilumo,
t.y. status quo išlaikymo.

Tokiu būdu lieka tik 
Jungtinės Amerikos Valsty
bės, kurios turi globalinius 
interesus ir formaliai nėra pri • 
pažinusios Lietuvos įjungi-

Baigdamas pranešimą, 
G. Lazauskas kreipėsi į spau
dos ir radijo korespondentus, 
kviesdamas talkinti ALT ėji
mams, atskleidžiant juos vi
suomenei.

Prelatas dr. J. Prunskis 
savo pranešime, išvardino pa 
vardėmis asmenis dirbančius 
televizijoje, amerikiečių ar 
etninių grupių spaudoje bei 
radijo laidose, su kuriais jis 
palaiko ryšius ir kurie visi lie 
tuviškiems reikalams talkina. 
Tenka tik džiaugtis prel. dr. 
J. Prunskio taip plačiai varo
ma veikla.

Nijolė Gierštikienė pa
pasakojo, ką ji atliko buvoda- 
ma Washingtone, atstovau
jant ALT Vasario 16 minėji
me JAV Kongrese. Gražius 
įspūdžius jai palikęs visas 
minėjimo ceremonialas. Mi
nėjime, svečių grupėje, daly
vavę daug Washingtone gy-

Su senatoriumi Paul Simon Ginta Palubinskaitė (kairėje), 
JBANC visuomeninių reikalų vedėja ir Nijolė Gierštikienė, ALTo 
visuomeninių reikal^ycdėja.

TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Lietuvos dvasiškiai su kardinolu Sladkevičiumi, dalyvavę Vasario 16 iškilmėse Kaune, prie 
atstatyto Laisvės paminklo.

praktiškai nepajudino nė pirš
tu, kad toji padėtis pasikeis- Kova už tautų teises

(Nukelta į 3 psl.)

venančių lietuvių. Kitomis 
dienomis ji su G. Palubins
kaite vizitavo Lietuvos Pa
siuntinybėje Lietuvos atstovą 
S. Lozoraitį, dalyvavo sena
toriaus P. Simon suruoštuose 
pusryčiuose, kurių metu se
natorius pareiškęs ką jis esąs 
padaręs, kad Prezidentas G. 
Bush paskelbtų "Lithuanian 
Independence Day". Jos pra
šiusios senatorių, kad dery
bose su Sovietais Lietuvos ir 
kitų Pabaltės valstybių reika
lą laikytų pirmaeiliu klausi
mu. Be to, N. Gierštikienė 
arčiau susipažino ir aptarė 
ateities uždavinius su D. Su
žiedėliu, Liet, jaunimo sąjun
gos pirmininku.

Ta pačia proga N. Gierš 
tikienė papaskojo apie turimą 
uždavinį - dalyvauti ALT at
stove JAV švietimo vadovų 
konferencijose, siekiančiose 
pakeisti, išplėsti Amerikos 
mokyklose mokymo progra
mas.

M. Valiukėnas

ir laisvę
Atsiliepiant į Sovietų 

Sąjungoje pavergtųjų tautų 
tautinių-demokratinių sąjū
džių atstovų pasitarimus, - 
kurie 1988 metais įvyko Ar
mėnijoje (Jerevane), Gruzi
joje (Tbilisyje), Ukrainoje 
(Lvove), Latvijoje (Rygoje) 
ir 1989 m. sausio mėn. gale 
Vilniuje, - ir į jų pageidavi
mus, politinių emigrantų ini
ciatyvinė grupė New Yorke 
priėmė oficialų pareiškimą 
dėl konferencijos tema "Ko
va už tautų teises ir jų laisvę 
Sovietų Sąjungoje", kuri bus 
pravesta š.m. gegužės mėnesį 
Paryžiuje. Toji konferencija 
bus ir naujos organizacijos, 
tautini ams-demokratiniams 
judėjimams Sovietų Sąjun
goje remti, pradžia.

Visi dabar Sovietų Są
jungoje vykstantys tautiniai- 
demokratiniai judėjimai turi 
glaudžius tiesioginius ir netie 
sioginius tarpusavio ryšius. 
Visi jie sudaro bendrą frontą 
kovoje už Sovietų Sąjungoje 
pavergtų tautų teises ir jų 
laisvę.

Rygoje įvykusio tauti- 
nių-demokratinų judėjimų at
stovų pasitarimo rugsėjo 25 
dienos pareiškime buvo pasa
kyta: "Tik vieningu visų engia
mų tautų frontu mes galime pa
siekti tikslą". Tarp šį doku
mentą pasirašiusių - žymieji 
Lietuvos kovotojai už laisvę 
Vytautas Bogušis, Nijolė Sa
dūnaitė, Antanas Terleckas ir 
Andrius Tučkus.

Aukščiau minėtoji ini
ciatyvinė grupė išrinko oficia
lų Paryžiaus Konferencijos

Vytautas Skuodis

rengimo Komitetą, kuris ener
gingai pradėjo darbą jau pir
mosiomis šių metų dienomis.

Paruošta ir patvirtinta 
tokia šios Konferencijos pra- 
vedimo programa.

Š.m. gegužės 9 dieną 
10 vai. ryto, Paryžiuje įvyks 
spaudos konferencija. Jos 
metu bus perskaityta steigia
mos organizacijos deklaraci
ja.

Konferencijos atidary
mas įvyks 11 valandą. Po to 
seks buvusios JAV ambasa
dorės Jungtinių Tautų Orga
nizacijoje Jeane J. Kirkpat- 
rick pranešimas.

I-jo posėdžio tema - 
"TSSR tautiniai-demokratiniai 

judėjimai". Moderatorius - 
Helene Carrere d’Encausse 
(Prancūzija). Šitame posė
dyje trumpus, kondensuotus 
pranešimus skaitys Estijos, 
Latvijos, Lietuvos, Ukrainos, 
Krymo totorių, Gruzijos, Ar
mėnijos, žydų judėjimo ir ru
sų demokratų atstovai. Kal
bės po vieną iš kiekvienos 
tautybės.

Tą pačią dieną antras 
posėdis prasidės 3 vai. po pie
tų. Jo tema "Nepriklausomoji 
spauda ir asociacijos Sovietų 
Sąjungoje". Posėdžio mode
ratorius - Jean-Franęois Re- 
vel (Prancūzija). Ir šiame po 
sėdyje pranešimus skaitys 
buvę disidentai - politiniai 
kaliniai. Numatoma, jog pra
nešimą tema "Kova už religi
jos laisvę", skaitys kun. Al
fonsas Svarinskas. Pirmaja-

(Nukelta į 3 psl.)
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savaimė politiu^^
Po rinkimų EI Salvadore. - Ar komunizmas dar sudaro grėsmę 

Lotynų Amerikai? - Sovietijos rinkimai vyko pagal planų, 
--------------------- įskaitant ir mažus išsišokimus. ____________

Dar negalutinais duome
nimis EI Salvadoro prezi
dentinius rinkimus aiškia 
dauguma (bent 53%) lai
mėjo dešinių tautinių res
publikonų sambūrio, su
trumpintai vadinamo ARE
NA, kandidatas AĮfrendo 
Christiąni, 41 metų amžiaus 
turtingas kavos augintojas. 
Jis yra baigęs Washingto- 
no Georgetown universite
tą, kur studijavo biznio ad
ministraciją. Jo partija pra
džią gavo iš slaptos pusiau 
karinės organizacijos, kovo
jančios prieš komunistus. 
Vidurio partijom nepajėgus 
susitvarkyti su jau metus 
vyks tančiu komunistiniu 
sukilimu, ARENA, išsivys
čiusi j politinę partiją, įgi
jo nemažo populiarumo, ką 
parodė jau anksčiau įvykę 
savivaldybių ir seimo rinki
mai. Jos politiniai priešai 
visados primena, kad ARE
NOS steigėjas majoras 
d’Aubuisson o r g a n izavo 
’mirties būrius’, kurie tero
rizavo komunistams prijau
čiančius. Christiąni aiškina
si, kad jis su d’Aubuissonu 
neturįs nieko bendro ir yra 
nusistatęs respektuoti žmo
nių teises.

Dar ir dabar vykstąs ka
ras Salvadore padarė kraš
to ūkiui labai didelių nuo
stolių. Faktinai kraštas iš
silaiko iš JAV pagalbos, 
siekiančios 1,5 milijonų do
lerių kasdieną. Per septy
nerius metus JAV Salvado
rą parėmė viso labo 3,2 bi
lijonais dolerių. Tolimesnė 
pagalba susilauks didelio 
pasi priešinimo Kongrese, 
jei būtų įrodyta kad prezi

gydytojų dėmesiui
Gegužės 17-24 d.d. organizuojama medikų grupė į

VI Lietuvos gydytojų suvažiavimą 
Grupė išvyksta “Lufthansos” lėktuvu iš Toronto. Užsakymai priimami iš visų Šiaurės 
Amerikos miestų. Svečiai bus apgyvendinami gydytojų šeimose Vilniuje. Grupę lydės 
chirurgas iš Vilniaus dr. Vytautas Našlėnas. Smulkesnių žinių teiraukitės

Audra Travel Corporation kelionių biure

Tel (416) 769-2500, Fax: (416) 763-6279, telex: 06-967812

2100 Bloor St. West, Toronto, Ont. Canada M6S 1M7

Organizuojama linksma užkietėjusių “sirgalių” Ir nenuilstančių rėmėjų grupė į 
neeilines, nepakartojamas, Intriguojančias

Krepšininkų varžybas Lietuvoje 
Susitinka: Šiaurės Amerikos lietuvių krepšinio rinktinė “Vėjas” su Kauno “Žalgiriu”, Vilniaus 
“Statyba", Panevėžio “Lietkabeliu”, Klaipėdos “Neptūnu” ir Lietuvos jaunių rinktine. Varžybos 
numatomos įvairiuose Lietuvos miestuose. Kyiečiame visus į šią ilgai lauktą sporto šventę. 
Grupė išvyksta “Air France” ir “Lufthansos” lėktuvais 

liepos 5, grįžta liepos 23 Smulkesnių žinių teiraukitės

Audra Travel Corporation kelionių biure 
Tel (416) 769-2500, Fax (416) 763-6279, telex 06-967812, 

2100 Bloor St. West, Toronto, Ont Canada M6S1M7

dentas Christiąni nepaiso 
žmonių teisių. Savaime aiš
ku, kad vykstant partizani
nėm kovom, labai sunku lai
kytis džentelmeniškumo ir 
kariauti pagal taisykles, 
kurios dabartinio karo po
būdžio visai nenumatė.

JAV-bėse jau nuo seno 
veikia stiprios, komunistų 
vadovaujamos grupės, ku
rios varo propagandą ir de
monstruoja prieš lotynų 
Amerikos dešiniuosius, iš- 
keldamos jų nusikaltimus 
žmonių teisėm. Jų pastan
gos turėjo nemažą pasiseki
mą. Amerikiečiai daugiau 
žino apie prasilenkimus su 
žmonių teisėmis Čilėje, Ar
gentinoje, Uragvajuje, ne
gu Nikaragvoje ir Kuboje, 
kur komunistiniuose kalėji
muose yra kalinama šimtą 
kartų daugiau žmonių negu 
aukščiau paminėtuose kraš
tuose. Teisinamasi, žinoma, 
tuo, kad tuos režimus re
mia JAV.

★
Tai veda prie kito plates

nio klausimo. Jei komuniz
mas nyksta visame pasau
lyje, kodėl bijoti jo apraiš
kų Lotynų Amerikoje? Juk 
čia pagrindinė komunistų 
pasisekimo priežastis yra 
masinis skurdas ir labai ne
lygus turto išsidalinimas. 
Maža grupelė turi beveik 
viską, o likusieji tik skur
dą. Kartu tačiau negalima 
užmiršti, kad Nikaragva, o 
per ją ir Salvadoras gauna 
žymią paramą iš Maskvos ir 
jos bloko valstybių. Toji pa
rama tęsiasi ir Gorbačiovo 
laikais. Kitaip sakant, ir jis 
yra suinteresuotas komu

nizmo plėtimusi, nors iš ten, 
kur jam nepasisekė, kaip 
Afganistane, traukiasi. Ga
limas daiktas, kad Gorba
čiovas norėtų kokio sutari
mo, pvz. jis mažiau sielotųsi 
Lotynų Amerikos socialine 
neteisybe, jei JAV mažiau 
rūpintųsi Rytų Europa ar 
Afganistanu. Pagaliau jis 
dar niekur nepasakė, kad 
norįs prezidentauti komu
nizmo mirčiai. Jis norįs jį 
tik pataisyti.

★
čia verta prisiminti Liau

dies Kongreso rinkimus pa
čioje Sovietijoje. Jų tikslas 
sustiprinti paties Gorbačio
vo vaidmenį, duoti jam dau
giau autoriteto, kartu kiek 
apribojant partijos rolę. 
Vienintelis neaiškus klausi
mas yra tik Boriso Jelcino 
likimas. Ar jis gaus lojalios 
opozicijos, norinčios grei
tesnių reformų vado postą ?

Kalbant apie reformas 
Sovietijoje reikia pasakyti, 
kad visuotiniu įsitikinimu 
jos kol kas dar neatnešė ge
resnių rezultatų. Išimtį čia 
gal sudaro Pabaltijo vals
tybės. Jos pasijuto stipres
nės tautiniai.

★
Lėtai, bet privatinė ini

ciatyva plečiasi. 1988 m. So
vietijoje veikė 13,921 koo
peratyvas su 154,800 darbi
ninkais. Per metus tas skai
čius pašoko iki 77,548 su be
veik 1,4 milijono jose dir
bančių žmonių. Turint gal
voje Sovietijos dydį tai, ži
noma, tik lašas jūroje. Kai 
kurių kooperatyvų pasise
kimas sukėlė kaimynų pa
vydą. Jie reikalauja, kad

■ Iš kitos pusės
Kaip greitai bėga ir keičiasi laikai, štai 19Š3 m. PA

SAULIO LIETUVIO redaktorius Vasario 16 d. proga 
rašė:

„Netikina permainom ir nebelaukiam valdžių 
pasikeitimo Maskvoje, ties kiekvienas naujas Krem
liaus valdovas yra toks pat mūsų krašto engėjas, 
kaip ir jo buvęs pirmatakūnas. Nebetikim mes nė 
naujom, nors ir demokratiškai išrinktom, laisvojo 
pasaulio kraštų vyriausybėm, nes kiekviena iš jų 
vienaip sako, bet kitaip daro. Ir nebetaip svarbu 
mums, kad ne mūsų katalikiška šalis, bet protes
tantiškas šiaurės kaimynas susilaukė kardinolo, ir 
nebedaug mums berūpi, ar koks tai, garsiaburnis 
Vakarų politikierius skaito į jo kalbą išverstą už 
Lietuvos laisvę kovojančio mūsų tautos patrioto 
balsą, ar ne. Nebetikime... ir nesvarbu.”

Po šešerių metų tas pats redaktorius ta pačia proga 
ruošėsi važiuoti į Lietuvą paklausyti kaip Kudirkos Tau
tišką Giesmę traukia ir komunistai su pačiu Brazausku 
priešakyje. O apie vyskupus ir kunigus spauda ten tiek 
daug rašo, kad net sukėlė reakciją — atsisteigė ne tik 
ateitininkai, bet ir N. Lietuvoje kadaise veikę laisvama
niai.

Jei redaktorius prieš šešerius metus buvo viskuo nu
sivylęs, tai Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkas 
ant savo pečių jautė likimo naštą ir įpareigojimą. Iš ne
žinios atėjęs ir ten pat grįžęs V. Kamantas tame pačiame 
laikraštyje svariai bylojo:

”... VI-sis PLB seimas turės aiškiai pasisa
kyti dėl tolimesnės mūsų laisvės kovos bei politi
nės veiklos krypties, nes ... jis, Seimas, tik vienas 
reiškia tautos ryžtą būti laisvai... Tik demokra
tišku būdu rinktieji pasaulio lietuvių atstovai gali 
kalbėti..., bet ne atskirų grupių ar partijų pa
skirti ... PLB seimas yra vienintelė lietuvių aukš
čiausia institucija, atstovaujanti visiems lietu
viams.”

Dabartinis PLB pirmininkas paskubėjo į Lietuvą ne 
jos tvarkyti, kaip jo titulas reikalautų, bet tik palinkėti 
tiesioginio orinio susisiekimo iš Amerikos į Vilnių.

(vm)

valdžia griežčiau apribotų 
jų pelną, o be pelno — kam 
stengtis? Užpereitą savaitę 
partijos CK pritarė Gorba
čiovo planui lengviau nuo
moti žemę norintiem ją pa
tiems dirbti. Išnuomotą plo
tą savininkai galės palikti 
net savo vaikams. Kol kas 
nuomininkų ne daug atsi
randa. Per daug nežinomų
jų ateities planavimui.

★
Pris i mi n u s ateitį . . . 

Kremlinlogistas Dimitri K. 
Simes samprotavo N. Y. 
TIMES’e, kad jei Gorbačio
vas ir būtų pavarytas ar 
kas nors jam atsitiktų, visi 
dabartiniai Kremliaus va
dai žino, kad senoji tvarka 
jau negali būti atstatyta. 
Sovietijos biudžeto deficitas 
yra 3 kartus didesnis už 
JAV ir jis yra dengiamas 
beverčių rublių spausdini
mu, kas skatina infliaciją. 
Net vadinamieji konserva- 
tyvai politbiure neskatina 
grįžti į Stalino laikus. Po 
keturių metų perestroikos 
su jos atnešta padidėjusia 
laisve sunku bus grąžinti 
griežtesnį režimą. Dėl viso 
to JAV artimiausioje atei
tyje neturėtų laukti nema
lonių staigmenų iš sovietų 
pusės.
WANTKD JOURNEYMEN OR IST 

CLASS SKILLED
DIEMAKERS

Be able to sėt up work from blue 
prints & close tolerance.
Needed — Experienced in progressive 
and line dies. F.xcellent vvorking en
vironment with CAD/CAM capabi- 
lities and CNC equipment. Excellent 
opportunity for good Diemakers. 
Please apply in person at: Sequola 
Tool, 13222 Merriman, Livonia, MI 
48150. (12-18)

RN’S
OPPORTUNITY IN

BEAUTIFUL INDIANA 
LAKE COUNTRY

$1000.00 SIGN UP BONUS

Competitive salaries 

Credit for experience 

Outstanding benefits 
CALL OR SEND RESUME TO:

Mary Hageman R. N.
McCray Memorial Hospital
Hospital Drive, PO Box 249
Kendallville, Indiana 46755

219-347-1100
(8-13)

MEPIUM SIZE SUPPLIER TO 
THE AUTOMOTIVE 

INDUSTRY SEEKS THE 
FOLLOWING:

• PROCESS ENGINEER 
FULL TIME & BENEFITS

Ability to process product from con- 
cept to finished part. Knowledge of 
large exposed auto panels a mušt.

CHECKER MOTORS CO. LP 
2016 N. P1TCHER ST. 

KALAMAZOO, MICH. 49007 
616-343-6121, EXT. 292 

Eaual Opportunity Employer 
(10-16)

TOOL DESIGNER 
MOLD MAKERS & TOOL 

MAKERS
ALSO NEEDED 

PROGRAMMERS
With experience in investment cast- 
ing tooling. For Aero Space Industry. 
Top wages & full benefits.

INCA TOOLING LTD
U. S. A. DIVISION

Part of Aerospace Enginnering Group
1855 EAST SHERMAN RD. 

MUSGEGON, MI 49444 
616-733-1913

(12-14)
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Ko siekia Sąjūdis?
Visuomeninis gyvenimas 

nėra pastovus: viską tiks
liai apskaičiuoti ir numa
tyti nėra įmanoma net ir 
komputerių amžiuje.

Mūsų visuomenė buvo su
siskaldžiusi į taip vadina
mus pažangiuosius ir atža
gareivius.

Komunistai bendradar
biavo tik su pažangiaisiais. 
Pažangiuosius apšviesti at
važiuodavo kolchozų pirmi
ninkai, traktorininkai, mel
žėjos, apylinkių pirminin
kai.

Mus atžagareivius švietė 
buvę Sibiro kaliniai, ar as
menys, pasprukę į Vakarus 
per geležinę uždangą.

Laikas visas tas dekora
cijas pakeitė mūsų gyveni
mo scenoje. Tą visuomenę, 
kuri kovojo prieš Lietuvos 
pavergimą ir prieš komu
nizmo atneštas kančias, 
pradėjo šviesti visai iš ki
tos medžiagos ir kito su
kirpimo komunistai - profe
soriai, redaktoriai, rašyto
jai, poetai, net išspausdami 
ašaras iš jausmingų žmo
nių.

Komunistai pasidarė Lie
tuvos patriotai. Ar tai nė
ra paaiškinama, kaip tauti
nė forma, socialistinis tu
rinys, ar vienas žingsnis at
gal, du žingsniai pirmyn.

Jungtinėse Amerikos Val
stybėse dirba čia Atstovy
bė — Diplomatinė Tarny
ba, Vlikas ir Altas politinį 
darbą, kurie yra už besąly
ginę Lietuvos nepriklauso
mybę. Visi turėjo ir ne taip 
šviesių dienų, kai tam tikri 
elementai mėgino sukiršinti 
vienus su kitais. Bet viskas 
pasibaigė laimingai.

Vlikas ir Altas pergyve
no kovingas dienas, kai bu
vo stengiamasi juos likvi
duoti, kaip atžagareiviškas 
organizacijas, kurios truk
do progresyvioms jėgoms 
lietuviškoje veikloje pasi
reikšti. Mūsų visuomenė bu
vo ir yra Vliko ir Alto klau
simu vieninga. Griaunan
čios pastangos pasirodė 
tuščios. Vlikas ir Altas gy
vuoja ir toliau dirba teigia
mą darbą Lietuvos laisvi
nimo byloje.

Lietuvos Laisvės Lyga ir 
Helsinkio Grupė pasisakė 

aiškiai už Vliką. Taip išgar
sintas Sąjūdis tuo tarpu lie
ka neaiškus.

Jausmai žmogui yra rei
kalingi ir yra gerai savo 
vietoje. Bet politikoje jaus
mais negalima vadovautis. 
Politikai turi būti realistai, 
siekdami tikslo. Mūsų tiks
las — laisva, nepriklauso
ma Lietuva. Yra visai ne
aišku, ar tieji komunistai, 
kurie važinėja laisvai po 
mūsų vietoves su propogan- 
dinėmis misijomis, siekia to 
pačio tikslo, kaip Diploma- 
matinė Tarnyba, Vlikas ir 
Altas. Ar jų tikslas ir prie
monės nėra taikomos mūsų 
visuomenę prijaukinti prie 
Maskvos linijos ir ją su
skaldyti ?

Solženicynas labai aiškiai 
išreiškė pagrindinį elgesio 
principą su komunistais, ką 
pakartoja ir Irina Ratušins- 
kaja: ”Niekada netikėk 
jiems, niekada nebijok jų, 
niekada neprašyk jų nie
ko.”

Mes turime apie du šim
tus tūkstančių savo tautie
čių Sibiro plotuose. Ar ten 
jie jau turi tokias pat tei
ses ,kaip rusai atvykę į 
Lietuvą? Ar daug jie turi 
ten lietuviškų mokyklų, kur 
lietuviukai gali laisvai mo
kytis lietuviškai ? Sovietų 
Sąjunga yra daugiatautė ir 
daugiakalbi valstybė. Kodėl 
rusai turi turėti privilegi
jų Lietuvoje, kurių jie ne
teikia kitiems savo Rusijos 
Soči alistinėje Sovietinėje 
Valstybėje?

Jei lietuvis yra lietuvis, 
jis yra šovinistas, o didžio
sios tautos asmuo patriotas 
ir kovotojas už kilnius žmo
niškumo idealus. Mes gerai 
žinom, kad šovinizmas yra 
sukurtas stipriųjų engti 
silpnuosius.

Ar daug tų intelektualų 
nuvyko į Sibirą pakelti lie
tuvių dvasią? Kiek dainų, 
šokių grupių nuvyko į Sibi
rą pas savo seses ir brolius, 
kurie pusę amžiaus jau nė
ra girdėję skambios lietu
viškos dainos, matę grakš
čių lietuviškų liaudies šo
kių?

Tai vis klausimai be at
sakymų. Mes gerai žinom, 
kodėl to negalima padaryti.

Niekas nevyksta be Mask
vos palaiminimo ir sutiki
mo, nors ir kaip tie propo- 
gandistai norėtų mus įti
kinti savo laimėjimais, pa
tys atvykdami pas mus per 
Maskvą ir Maskvai lei
džiant.

Lietuvos Laisvės Lygos 
ir Hensinkio Grupės asme
nys negali taip laisvai veik
ti ir važinėti, kaip Sąjūdžio 
žmonės .Lyga kovoja už 
laisvą ir nepriklausomą 
Lietuvą ir gerai supranta, 
kad kraštas yra okupuotos 
ir viskas okupanto primes
ta. Okupuotasis nerašo sa
vo teisės. Okupacija yra 
faktinė, ne teisinė, padėtis. 
Okupacija yra reguliuoja
ma tarptautinių Haagos ir 
Ženevos konvencijų. Fakti
nai tvarko, kas turi jėgą. 
Keista, bet Hitleris buvo 
teisus, sakydamas, kad lai
mėtojo niekas neklausia ar 
jis turi teisę. Sovietų Są
junga, kaip ir Hitlerio Vo
kietija, tas konvencijas lau
žo. Skirtumas tik toks, kad 
Sovietų Sąjunga buvo Va
kariečių Sąjungininkė ir 
Vakariečių neokupavo, lai
mėdama iš Vakariečių žy
miai daugiau, kaip iš Hitle
rio pagal garsųjį Molotovo- 
Ribentropo paktą.

Sąjūdis tuo tarpu galvo
ja, kad jis gali kurti savo 
įstatymus. Paruoštas net 
konstitucijos projektas. 
Konstitucija yra laisvos 
valstybės pagrindinis įsta
tymas, kuris jokio svetimų
jų patvirtinimo nereikalin
gas. Sąjūdžio projektams 
reikalingas Maskvos patvir
tinimas. Toje svajonėje glū
di mums pavojus: arba jie 
pripažįsta, kad kraštas yra 
aneksuotas, ne okupuotas; 
arba jie tiki, kad bendra
darbiaujant su okupantu 
jie gali laimėti — ką lai
mėti, anot Stanevičiaus pa
sakėčios, lokiui ant kaklo 
naują grandinę, arkliui nau
jus pančius ant kojų, kada 
senieji baigia dilti?

Lietuvos Laisvės Lyga ir 
Sąjūdis išjudino visuomenę 
ir j U politinis darbas turi 
.būti vertinamas teigiamai, 
kiek liečia Lietuvą.

Vakaruose mes turime, 
kas dirba politinį darbą — 
Diplomatinė Tarnyba, Vli
kas, Altas. Lygos atstovai 
padeda ir gražiai bendra
darbiauja. Sąjūdis, jei tik
rai siekia laisvos Lietuvos, 
gali su tais veiksniais ben
dradarbiauti ir nėra reika
lo kurti kokius tai savo įga
liotinius. Sąjūdis, steigda
mas savo įgaliotinius ir in
formacijos tarnybas, pasi
daro neaiškus padaras. Vie
nyti jis tai tikrai nevieni
ja mūsų visuomenės tokiais 
veiksmais. Kiekvienas turi 
pagrindo klausti, ko Sąjūdis 
siekia Vakaruose?

B. Klovas

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

Ko tikėtis iš JAV?
(Atkelta iš 1 psl.)
Iš Washingtono žiūrint, 

Sovietų Sąjunga vis dar yra 
supervalstybė su milžiniško
mis karinėm pajėgom. Už 
tat Washingtono politikai vi
sų pirma nori Sovietijos sta
bilumo, t.y. ne perversmo, 
bet evoliucijos į gerą pusę.

Mes jau citavome 'Ap
žvalgoje' iš Washington Post 
vedamojo 'Helping Lithuani- 
ans', kuriame keliamas mora
linis klausimas: "ar galima 
kurstyti lietuvius drąsesniems 
žygiams, patiems negalint juos 
išgelbėti nuo galimų jų pasė
kų?" (Tą straipsnį mini ir ko
vo 2 d. DRAUGAS, tačiau iš
leisdamas pabaigą: "But to 
incite the Lithuanians to boki 
actions when those doing the 
inciting are not in a position to 
save them from m ore dire 
possible conseųuences of their 
choices, carries its own moral 
dangers.")

Man atrodo, kad apie 
tai turėtų pagalvoti ir išeivi
jos organizacijos, ypač, jei 
jos mano iššaukti kokį nors 
JAV įsikišimą. Tiesa, JAV 
ginklai padėjo afganams atsi
ginti nuo sovietų, bet ten vi
sai skirtinga geografinė padė
tis.

Kalbėdamas panašia te
ma Brzezinskis pataria atsi
minti Kubos ir Nikaragvos 
atvejus. Paskelbęs, kad ko
munistai Kuboje sudaro mir
tiną pavojų JAV, prezidentas 
Kennedy leido ten pasiųsti 
tik 3,000 kubiečių emigrantų. 
Rezultatus visi žinome. Ne
paisant vėliau iššauktos kri
zės, Kuba šiandien yra labiau 
komunistinė negu kiti sovie
tų satelitai. Jos dar nepasie
kė nei glasnost, nei perestroi
ka. Prezidentas Reaganas pa. 
skelbė, kad komunizmas Ni
karagvoje sudaro mirtiną pa
vojų Centrinei Amerikai. Jis 
bandė apginkluoti to krašto 
patriotus, bet susilaukė Kon
greso draudimo, kurį bandė 
apeiti, už ką dabar yra teisia
mas pulk. lt. North.

Pamoka iš to visiems 
yra tokia, kad nauda iš Ame
rikos ir kitų demokratinių rė
žimų paramos gali būti tik ta
da, kai jai pritaria visuome
nės dauguma. Nūdien tokios 
tikrai nėra. Atvirkščiai, gal
vojama kaip padėti Gorbačio
vui ... išsilaikyti.

Persitvarkymo Sąjūdžio 
vienas iš vadų, Vytautas Pet
kevičius štai kaip pasišaipė 
ŠVYTURYJE iš viską vienu 
ypu norinčių:

"Kaip moko poetas Sigi
tas Geda, suverenumo proble
mą galima išspręsti vienu aki
moju, todėl didelio ir kantraus 
darbo neverta pradėti. Pagal jo 
koncepciją pelė turi priversti 
dramblį atsistoti žemyn galva 
ant ištiesto straublio. Paskui ta 
narsi pelytė turi palaukti, kol 
aukštyn kojas iškėlusiam galiū
nui visas kraujas suplus į 
straublį, o tada - staigiu jude
siu pribėgti prie dramblio ir

krimstelėti jam į šnipšlę. 
Dramblys nusičiaudės ir - bimt 
ant šono, o pelės - nė padujų! 
Po to į narsios pelytės tėviškę 
privažiuos daug amerikonų, pri
statys daug fabrikų ir aerodro
mų, o lauko pakraštyje sumū
rys ir mažą paminkliuką tai 
vargšelei atminti."

Pagaliau - verta pasimo
kyti iš praeities. Lietuvos Ta
ryba, vokiečiams valdant Lie 
tuvą su jais flirtavo, o kai tie 
susilpnėjo - užmiršo savo pa
žadus karaliumi numatytam 
Urachui. Sovietiniai istori
kai iki šiol tai laikė didžiau
siu nusikaltimu, bet dabar ir 
jie sako, kad kitaip ir negalė
jo būti. Už tat atrodo, kad 
verta susilaikyti nuo medalių 
dalinimų drambliui dar 
gyvam esant.

Kova už tautų...
(Atkelta iš 1 psl.) 

me posėdyje kalbės V. Skuo
dis.

Sekančią, gegužės 10 
dieną, rytinio posėdžio pra
džia 10 vai. ryto. Jo tema - 
"Rytų ir Vakarų santykiai", mo
deratorius - buvęs JAV vals
tybės sekretorius Zbignev 
Brzezinski. Pranešimus skai
tys Martin Colman (JAV), 
Patrick Washman (Prancūzi
ja) ir kiti.

Popietinis, iš eilės IV- 
sis posėdis prasidės 3 vai. po 
pietų. Posėdžio tema "Eko
nomika ir tautinių problemų 
raida Sovietų Sąjungoje", mo
deratorius - Lord Harris (D. 
Britanija). Šiame posėdyje 
pranešimus skaitys taip pat 
buvę disidentai - politiniai 
kaliniai.

Po šio posėdžio ir trum
pos pertraukos, prasidės V- 
sis ir paskutinis posėdis. Ja
me kalbės Lenkijos, Vengri
jos ir Jugoslavijos tautinių-de- 
mokratinių judėjimų atstovai.

Konferencijos uždary
mas 6 vai. vakaro. Banketas, 
kuriame dalyvaus Prancūzi
jos valdžios atstovai ir kiti 
aukšti svečiai, 8 vai. vakare.

Tikslesni duomenys 
apie konferencijos vietą ir ki
tą papildomą informaciją bus 
paskelbta vėliau.

Konferencijos rengėjai 
kviečia ir lietuvius, gyvenan
čius išeivijoje, joje dalyvauti, 
nes toje konferencijoje bus 
aptariami ir Lietuvos reika
lai. Pageidaujama, kad kon
ferencijos metu būtų platina
ma medžiaga apie Lietuvą, 
suorganizuotas parodinis 
stendas ir kt. Konferencijos 
rengėjai mano, jog šiame rei
kale galėtų padėti Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenė ir jos 
padaliniai.

Vytautas Skuodis

$ MAKE MONEY>

SEWING OPERATORS 
WANTED

Daytime dress and party dress.



Nr. 13 — 4 DIRVA 1989 m, kovo 30 d.JAV LB Krašto Valdybos darbai ir rūpesčiai
(2) Antanas Juodvalkis

Bronius Juodelis, vicepir
mininkas finansų reikalams 
pasidžiaugė nauja talkinin
ke — Audrone Karužiene, 
kuri atliks sekretorės dar
bą, nes susirašinėjimas yra 
keliariopai padidėjęs. Vyk
domi vajai Vasario 16 mi
nėjimų proga ir dovanai 
Lietuvai. Vajai vyksta sėk
mingai, lietuviai yra jaut
rūs lietuvybės išlaikymui 
bei laisvės atgavimui ir 
nuoširdžiai aukoja. Dova
nos Lietuvai fonde jau gau
ta apie 140,000 dol. ir sie
kiama surinkti numatytą 
250,000 dol. sumą. Šapokos 
istorija jau spausdinama ir 
UŽ nupirktą popierių per
vesta 50,000 dol. Krašto 
valdyba naudojasi Lietuvių 
Informacijos centru (LIC) 
New Yorke ir jo išlaikymui 
jau įmokėjo 10,000 dol. 
Svarstomos įvairios galimy
bės padėti kovojančiai tau
tai, bet daroma atsargiai, 
kad iš to nebūtų nauda oku
pantui. Sudaryta komisija, 
į kurią įeina pirm. dr. A. 
Razma, vicepirmininkai — 
L. Norusis, B. Jasaitienė, 
Br. Juodelis ir dr. P. V. Ki
sielius. Jie svarstys gauna
mus prašymus ir spręs teik
tiną pagalbą. Lietuvių Ben
druomenės švietimo ir kul
tūrinei veiklai didžiausia 
parama ateina iš Lietuvių 
Fondo, už ką yra labai dė
kingi.

Danguolė Valentinaitė, 
socialinių reikalų tarybos 
pirm, kalbėjo apie soc. ge
rovės pritaikymą lietuvių 
reikalams. Dirva plati, nes 
vyresnio amžiaus ir sergan
čiais žmonėmis ribotą pa
galbą teikia valstybė, o spe
cifiniais lietuvių reikalais 
tenka pasirūpinti patiems. 
Ruošia soc. reikalais konfe
rencijas, ieško mokslinin
ko, kuris galėtų paruošti 
studiją ir susukti video fil
mą iš sutelktos Chicagos 
skyriaus soc. veiklos. Lei
džiamas ”Pensin i n k a s ” 
((red. K. Milkovaitis) po
puliarėja ir prenumerato
riai auga (spausdinama 
1500 egz.), administruoja 
Elena Sirutienė. Finansinę 
paramą gauna iš privačių 
šio krašto fundacijų, Lietu
vių Fondo, LB ir aukų. Gra
žiai veikia soc. reikalų ta
rybos Chicagos skyriaus

institucijos — Seklyčia, val
gykla, patarnavimai, užsi
ėmimai. Lietuvių parama 
soc. reikalams siekia vos 
5%.

Įdomus metinis praneši
mas apie Chicagos skyriaus 
soc. veiklą, bet dėl vietos 
stokos, neįmanoma šiame 
rašinyje viską paskelbti.

Lietuvių Bendruomenės 
krašto valdybos visos trys 
pirmininkės, spaudos žmo
nėms įteikė raštiškus pra
nešimus, už ką esame dė
kingi.

Dar kalbėjo Birutė Jasai
tienė, vicepirm. organizaci
niams ir administraciniams 
reikalams, apie susitikimus 
su svečiais iš Lietuvos, apie 
numatytą vakaronę su Ba
liu Gajausku, Vilniaus uni
versiteto etnografinio an
samblio Ratilio koncertą ir 
kitus reikalus.

Ramoną Steponavičiūtė, 
vicepirm. ryšiams su jau
nimo organizacijomis, aiš
kino apie reikalą sudaryti 
greitos akcijos komitetą, 
leisti biuletenį, ruošti video 
juostas universitetams ir 
t.t. Kartojo, kad viskas da
roma su L. J. s-gos pirm. 
Dariaus Sužiedėlio pritari
mu, bet vietoje kai kada at
siranda nesklandumų. Pa
klausimų metu atsiliepė Ra
mutė Kemežaitė ir minėjo 
miesto centre įvykusias 
jaunimo suruoštas demons
tracijas — budėjimą Vasa
rio 16 dieną.

Rimantas Dirvonis, vice
pirmininkas sporto reika
lams informavo apie įvyku
sias sporto žaidynes ir at
vykstančius Žalgirio jau
nius į Dalas, Texase vyk
siančias varžybas.

Pranešimų eilę užsklendė 
pirm. dr. A. Razma, pažy
mėdamas, kad leidžiamas 
lankstinukas anglų kalboje 
apie Ribbentropo-Molotovo 
paktą ir slaptus priedus. Są
jūdis prašo paramos Vytau
to Didžiojo paminklo atsta
tymui, Kauno universiteto 
a t s t eigimui, kompiuterių 
įsigijimui ir kitiems reika
lams. Darbas veją darbą ir 
Krašto valdybai neleidžia 
atsikvėpti.

Dėl laiko stokos (amžinai 
pritrūkstam laiko!) vos iš
klausyti pora paklausimų, į 
kuriuos gauti paiškinimai.

Po trumpos pertraukos, 
apie kelionę į Lietuvą pra
nešimą padarė PLB valdy
bos vicepirm. Gabija Pet
rauskienė, iš Toronto ir pa
rodė susuktą spalvotą video 
filmą. Detaliai papasakojo 
apie sunkumus gaunant vi
zas, pačią kelionę ir susiti
kimą su Sąjūdžio vadovybe 
Kaune ir Vilniuje, minint 
Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymą. Pranešimas tru
ko arti valandos, o filmo ro
dymas — pusantros valan
dos. Filmas įspūdingas — 
Laisvės paminklo pašventi
nimas, atliktas paties kar
dinolo, asistuojant dviems 
vyskupams, pasakyta kal
ba, reikalaujant Lietuvai 
nepriklausomybės, Sąjūdžio 
tarybos posėdžiai ir kalbos, 
Vilniuje paminklinės lentos 
atidengimas ir t.t.

Dėl užsitęsusios progra
mos, klausimams nebeliko 
laiko.

Užsklandai

LB krašto valdybos pa
stangos informuoti spaudą, 
radiją bei organizacijų va
dovus apie atliktus ir už
planuotus darbus, yra svei
kintinas, tik reikia pagalvo
ti ir apie laiką. Šį kartą bu
vo sujungti du svarbūs rei
kalai, užtrukę 4^2 vai. Juos 
buvo galima padalinti į du 
renginius: a. — LB krašto 
valdybos prenešimą ir b. — 
PLB valdybos informaciją 
bei video juostos rodymą. 
Net,, sakyčiau, PLB valdy
bos pranešimą ir juostą bū
tų galima bent 50% su
trumpinti ir reikalas nuo to 
nenukentėtų. Visas pasaky
tas kalbas išklausyti nėra 
reikalo, nes jos dalinai kar
tojasi, o ne viskas gerai gir
disi.

Krašto valdybos informa
cija daugiau taikoma spau
dai ir radijui, o PLB valdy
bos pranešimus ir video fil
mas taikomas plačiajai vi
suomenei. šis filmas, rodąs 
Vasario 16 minėjimą po 48 
draudimo metų, įdomus vi
siems ir reikėtų plačiai pa
skleisti ir parodyti visai iš
eivijai, nes yra nefalsifi
kuotas dokumentas.

ELECTRICIANS — Metai recycling 
operation seeking Electrician with 
mechanical aptitude to maintain 
yard equipment with high voltage, 
a/c/d/c troubelshooting, repairs 
and servicing of motors, switch 
fears, and some hydraulic experi- 
ence as related to electricity. Ex- 
cellent opportunity with expanding 
company. Over 40 yars in Rich- 
mond and Tidewater. Good benefib* 
package. Apply call or write to: 
Mr. Freed Berman

PECK CO. 
3220 Deepvvater Terminai Rd. 

Richmond, VA 23234 
804-232-5601

(8-17)

Viešėdami Chicagoje aplankykite j) 4 ii
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —■ *

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

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

Kainos lemos — Pasirinkkpaa dideli*.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

1989 M. KELIONĖS Į LIETUVĄ

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

1 Helsinkyje.
Kelionė Nr. 611 gegužės 11-24 $2,109 iš Bostono ir Niujorko

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

2 Leningrade.
Kelionė Nr. 515 gegužės 15-27 $2,159 iš Bostono ir Niurjorkn

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

$2,482 iš Čikagos

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

1 Maskvoje, 1 Zuriche.
Kelionė Nr. 608 birželio 8-27

BALTIC 
TOURS

$2,599 iš Bostono ir Niujorko 
$2,782 iš Čikagos

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

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

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

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

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

KeHonė 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, RUSIJA IR SUOMIJA — 15 dienų: 7 d. Lietuvoje, 5 naktys Vilniuje, 2 Kaune, 

2 Maskvoje, 2 Leningrade, 2 Helsinkyje.
Kelionė Nr. 717 liepos 17-31 $2,669. iš. Bostono ir Niujorko

$2,642 iš Čikagos

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

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

$2,572 iš Čikagos
E 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
E LIETUVA, RUSUA IR SUOMUA —*15 dienų: 7 d. Lietuvoje, 6 naktys Vilniuje, 2 Kaune,

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

$2,642 iš Čikagos

RUGSĖJIS

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

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

$1,982 iš Čikagos

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

$2,342 iš Čikagos

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

$1,882 iš Čikagos

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

$2,132 iš Čikagos

BALTIC TOURS & ORBIS 
PARODO VISĄ UETUVOS IR LENKIJOS GROŽI

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

Kelionė Nr. 616 birželio 16-liepos 1

Kelionė Nr. 714 liepos 14-29

Kelionė Nr. 811 rugpjūčio 25-rugsėjo 9

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

Ekskursijos į Palangą ir Klaipėdą su pernakvojimu kiekvienai grupei!

Battic 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:

I

BALTIC TOURS
77 Oak St., Suite 4 

Newtown, MA 02164
TeL: (617) 965-8080

i

i

s

s

=

i

i

I
IIIIIIIIIIIIIHIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIHIIIIIIIIIHIIIIIIilIlIlIlIlIlIlIlUlllllIlllilIlIlUlin



1989 m. kovo 30 d. DIRVA Nr. 13 — 5

Pagarba didžiajam kompozitoriui
Andriaus Kuprevičiaus piano rečitalis

Andriaus Kuprevičiaus 
talento suviliota, skurdi šim
tinė piano muzikos mėgėjų, 
nepabūgę staiga apledėjusių 
kelių, 'sučiuožė' į Dievo Moti
nos parapijos salę Cleveland- 
e 1989.III.5 jo pasiklausyti. 
Sunku pasakyti kas atbaidė 
kitas kelias šimtines, kurių 
buvo pagrįstai tikėtasi. Keli 
šimtai kitų įsipareigojimų? 
Atsitiktinai sutapę renginiai? 
Atrodo, kad žiūrovų skaičių 
mūsų iškiliųjų meninkų pasi
rodymuose neišvengiamai 
mažėja ... O gal tas nuolat 
kartojamas 'įgimtas lietuviš
kas muzikalumas' nėra jau 
toks 'įgimtas' kaip manyta?

Kadangi programa susi 
dėjo išimtinai iš Frederic 
Chopin (1810-1849) kūrinių, 
štai keletas minčių apie patį 
kompozitorių. Lenkų kilmės 
Chopin (Šopenas) - vienas 
didžiųjų piano muzikos kom
pozitorių - buvo daugialypė 
asmenybė, nepalyginamai sa
vitas, jausmų gelmėse nar
dantis piano muzikos poetas. 
Jo kūrinių nuotaikos įvairuo
ja nuo liūliuojančiai lyriškų 
iki demoniškų. Ypatingai 
stiprus savikritikas, jis ilgai 
galvodavo apie slinkties ir 
dinamikos nurodymus, nepa
kęsdamas bet kokių pakeiti
mų. Jo išskirtinė muzikinė 
įžvalga ypač pastebima jo 
trumpuose, tobulų proporcijų 
ir neribotos vaizduotės bei 
išradingumo kūriniuose.

Rečitalio pradžiai pia
nistas pasirinko Polonaise 
(Cis-moll), Op. 26. Tai iškil
mingo lenkų šokio formos 
kūrinys, sumaniai išvystyta 
'tonų poema', išaugusi iš 
ankstyvesnių jo polonezų. 
Nors ji prasideda allegro 
appasionato, likusi dalis yra 
švelniai poetiška, melodinga, 
su mįslingai ramia pabaiga. 
Kuprevičius atliko šį kūrinį 
iškilmingai skaidriu tonu, tin
kama rimtimi, didingumu ir 
jam būdingu giliu įsijautimu. 
Vietomis byrančios gaidų vir
tinės žvilgėjo lyg rasos lašai 
saulėje. (Ačiū Dievui, kad ren 
gėjai pasirūpino gauti tikrą 
’grand’ pianą - Steinway. Jo 
sodrus tonas labai palengvino 
pianisto interpretacines pastan
gas ir maloniai glostė klausytojų 
ausis.)

Polonezą sekė du im
promptu. Impromptu (Fis- 
dur), Op. 36 - labai turtingas 
pagrindinės temos variacijo
mis. Melodijos linija lyrinė 
su dramatiniais atspalviais. 
Paskutinėje dalyje Kuprevi
čius tikrai sužėrėjo nagingai 

narpliodamas koloratūros 
puošmenimis apipintą melo
diją, įdomiai naudodamas pe 
dalį, išgaudamas dailių dina
mikos efektų. Fantaisie-Im- 
promptu (Cis-moll), Op. 66 
(Pomirt.) - ankstyviausias vi
sų Šopeno impromptu, ele
gantiškas savo nesiliaujan- 
čiom šešiolikinių gaidų py
nėm, Savo lengvai atmena
ma melodija vienas mėgia
miausių Šopeno kūrinių. Jo 
pagrindinė tema buvo pasisa
vinta vieno amerikiečių popu 
liarių dainų kompozitoriaus 
dainai Tm always chasing 
rainbows". Šiame improm
ptu Šopenas iš priešingybių 
sukuria darnią visumą. Nors 
naujų minčių jis čia neįveda, 
bet pagrindinę mintį vysto 
labai įdomiai. Pianistas jame 
parodė svajingai puikų lega
to, stebino lengvumu ir tyru 
greičiu.

Fantaisie (F-moll), Op. 
49 savo minčių turtingumu, 
jų pristatymu ir nagrinėjimu, 
slinkties įvairumu, augančia 
harmonine įtampa ir jos sėk
minga atomazga yra viena pa - 
čių gražiausių Šopeno kom
pozicijų. Prasidedanti lėto 
maršo slinktimi, ji trijulėmis 
išsilieja į Allegro ir pagaliau 
nuostabia melodija pražysta 
lėtoje dalyje - Lento sostenu- 
to. Tai lyg 'sutirštinta' piano 
sonata. Kuprevičius čia pasi
žymėjo nepaprastai apvaldy
ta dinamika, ypač lėtoje daly
je. Nors greitos vietos buvo 
dramatiškos, kartu jos buvo 
ir kristaliniai trapios, tyros. 
Beveik nepastebimi palaips
niai perėjimai iš visiškos ra
mybės į audrą buvo labai įti
kinantys.

Ballade (As-dur), Op. 47 
sklidina voratinkliškai leng-

Pianistas prof. Andrius Kuprevičius. V. Bacevičiaus nuotr.

Vytautas Matulionis

vomis muzikinėmis puošme
nomis, besikaitaliojančiomis 
su dramatiškomis jausmų pro 
veržomis, akinančiai saulė
tais blykstelėjimais ir niūrio
mis spalvomis. Kai kurie ži
novai spėlioja, kad ši baladė 
įkvėpta Adomo Mickevi
čiaus apysakos Undinė. Ji 
ypatingai turtinga variacijo
mis, kurios yra Šopeno muzi
kos pagrindas, sutinkamos 
kiekviename jo muzikos pus
lapyje. Lygiai sėkmingas va
riacijose buvo ir Andrius 
Kuprevičius, kiekvieną jų sa
vitai išryškindams, išgauda
mas turtingų, sodrių sąskam
bių ir įdomių nuotaikų.

Sekantys du valsai klasi
kiniai rimtą rečitalio nuotai
ką kiek išsklaidė. Valsuose 
Šopenas - nerūpestingas, iš
prusęs Paryžiaus salionų vai
kas. Jo valsai skirti klausy
mui, ne šokiui. Pagal karšta- 
būdį devyniolikto šimtmečio 
muziką James Huneker - "šo 
kiai sielai, ne kūnui". Valsas 
(A-moll), Op. 2 - lengva, har- 
moniškai paremta, lėtai tekan
ti melodija, alsuojanti grau
džiu merdinčio rudens liūde
siu. Valsas (As-dur), Op. 42 
savo nuotaika labai skirtin
gas nuo pirmojo: greitas, žais
mingas, pilnas koloratūros 
arabeskų dešinei rankai. Vi
sas valso dalis vienija refre
nas. Šiuose valsuose pianis
tas lyg 'atsipalaidavo' nuo 
ankstyvesnės įtampos. Tinka 
mai įsisavinęs jų nuotaikas, 
jis abu valsus atkūrė lengvoj, 
žaismingoj, nerūpestingoj 
nuotaikoj, nors vietomis ir 
liūdesiu apgaubtoj, dideliam 
klausytojų pasitenkinimui.

Noktumuose Šopenas 
yra jautrus svajotojas, senti
mentalus, vidinio nerimo kan

James Rosati ir Masayuki Nagare skulptūra World Trade Center 
New Yorke. Nuotrauka iš Algimanto Kezio naujojo foto albumo 
Cityscapes, kuris buvo pristatytas Clevelando visuomenei Ascher- 
man Galerijoje, 1846 Coventry Road. Paroda bus atidaryta iki 
balandžio 15 dienos.

kinamas romantikas. Savo 
nuotaikomis noktumai labai 
skyrėsi nuo valsų. Nokt ur
nas (B-moll), Op. 9 Nr. 1 - Šo
penui būdinga puošni, bet la
bai švelni pagrindinė tema. 
Giedras pradžios liūdnumas 
tęsiasi iki lėtos pabaigos, 
dvelkiančios artėjančios nak
ties ramybe. Kuprevičius čia 
vedė labai gražiai valdomą, 
jausmu banguojančią liniją. 
Noktumas (F-dur), Op. 15, 
Nr. 1 - įdomi priešingybė pir
majam. Jame pradinė liūdna 
melodija užburtoj ramybėj 
plevena virš trijulių palydos. 
Toje ramybėje staiga kilusi 
'audra' yra didelis, pribloš
kiantis netikėtumas. Tiesiog 

pragariškas jausmų išsiverži
mas šiame noktume yra Šope 
no vienas pačių stipriausių. 
Pianistas šiai staigmenai bu
vo pilnai pasiruošęs. Jis šią 
progą puikiai išnaudojo dide
liam dramatiniam efektui, pri 
rakindamas klausytojų dėme
sį.

Paskutinis rečitalio nu
meris buvo Scherzo (B-moll), 
Op. 31. Nuo grąsinančios 
pradžios iki stulbinančiai ga
lingos pabaigos, tai yra pla
čių jausmų kūrinys. Jame Šo 
penas puikiai supynė greitas 
ir audringas dalis su lėta, len- 
gvai skriejančia melodija. 
Schumannas šį scherzo paly
gino su Lord Byron poema. 
Tai buvo rečitalio viršūnė, ku 
rioje Kuprevičius pilnai atsi
skleidė visais savo virtuozi
niais sugebėjimais: didele jė
ga, labai švariomis ir tikslio
mis greitomis vietomis, tvir
tai apvaldytu jausmų antplū
džiu. Tačiau šiame, techniš- 
kaisunkiame kūriny pirmavo 
ne technika, bet muzikalu
mas, dvasingumas, jautrumas.

Nusilenkdamas labai 
patenkintų klausytojų valiai, 
pianistas priedui paskambi
no Valsą (Cis-moll), Op. 64, 
Nr. 2. Tai galbūt geriausiai 
žinomas Šopeno valsas. 
Grakšti viršutinė melodijos 
linija, dailus visas valso dalis 
apjungiąs refrenas. Forma
lios užbaigos šis valsas netu
ri, bet baigiasi gana kukliai,

(Nukelta į 6 psl.)
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Moters lytiškumas per 

amžius buvo vyrų nuosavybė 
ir iš tokio taško labai dažnai 
berniukai yra mokomi elgtis 
su mergaitėmis. Jie giriasi 
tarp savęs visokiais laimėji
mais ir yra labai nepatenkinti 
jei šiom 'pergalėms’ yra pasto- 
jamas kelias. Iš toliau žiūrint 
atrodytų, kad vyrai už tat yra 
laimėtojai lytiniuose reikaluo 
se su moterim. Bet pažvel
gus iš arčiau išryškėja, ant 
kiek jie yra apgauti šitokios 
galvosenos. Jiems sunkiai 
suprantamas švelnus jausmų 
išreiškimas, kadangi jautru
mas, glamonėjimas ir glosty-

A. Kuprevičius...
(Atkelta iš 5 psl.) 

refrenu, prisitaikant prie jo 
elegiškos nuotaikos. Ir čia 
pianistas spinduliavo trapiu 
lengvumu, vaizduotės laku
mu, elegantiškumu. Pakili 
užsklanda puikiam rečitaliui.

Vieno kompozitoriaus 
kūrinių rečitalį atlikti yra sun
ku. Iš vienos pusės, jei pia
nistas nėra tokiam sudėtin
gam uždaviniui pasiruošęs, 
čia tyko nuobodumo pavo
jaus spąstai. Iš kitos pusės, 
toks rečitalis turi didelės mu
zikinio aukėjimo reikšmės, 
jei atliekamas pilnai subren
dusio, jautrios sielos meni
ninko. Andrius Kuprevičius 
yra toks menininkas -pianis
tas. Jis gerbia kompozito
riaus nurodymus, kartu at
skleisdamas malonų santūru
mą ir didelį jautrumą garso 
lygsvarai. Gražių minčių ir 
iškalbaus išradingumo pas jį 
daug. Jo skambinimas - vidi
nių išgyvenimų išdava. Jis 
nėra tik bejausmis, stebėtinai 
miklių pirštų akrobatas. Jo 
skambinimo technika ne pir
mauja, bet tarnauja skambi
namam kūriniui.

Kiekvieną reikšmingą 
kūrinio smulkmeną ar puoš
meną Kuprevičius kruopščiai 
apipavidalina atsižvelgdamas 
į viso kūrinio dvasią, stilių, 
laikotarpį ir muzikines tradi
cijas. Jo kūniškų pastangų 
klausytojas nejaučia ir nema
to, bet nuolat grožisi tų pas
tangų žaviais vaisiais. Jo gi
lus muzikinis mintyjimas at
sispindi kiekvienam jo atlie
kamam kūriny. Kraštutiniai 
trankios, instrumentą griau
nančios jėgos (taip pamėgtos 
devyniolikto amžiaus pianistų- 
romantikų-ekscentrikų) Kupre
vičius šiame rečitalyje nenau 
dojo. Ir teisingai. Šopeno 
pianissimo yra toks švelnus, 
kad jam atsverti žemės drėbė 
jimo nereikia. Pianistui tai 
puikiai pavyko.

Aldona Malcanaitė-Grina, P h. D.

Psichologė dr. Aldona Malcanaitė-Grina, balandžio 23 d. 4 vai. 
p.p. skaitys paskaitą Clevelando Skautininkių draugovės ruošia
moje kultūrinėje popietėje, Lietuvių Namuose. Visi kviečiami 
atsilankyti.

mas buvo nuo jų nutrauktas 
dar kūdikystėje. Jie neturi 
perdaug būdų fiziniam arti
mumui pajusti, išskyrus lyti
nius santykius. Jiems nesu
prantamas moters noras tik 
apsikabinus pasėdėti, pasikal
bėti ar tik truputį švelniai pa- 
siglamonėti. Rasta, kad vy
rai naudoja tuos visus švel
nius poelgius tik kaip priemo
nę prieiti prie tikslo, būtent 
prie orgasmo (Master & John- 
son, 1971). Jie neranda, kad 
švelnus artimumas gali būti 
pats tikslas. Dažnai žmonos 
jaučiasi išnaudotos. Jos visai 
nesupranta tokio vyro elge
sio. Kadangi niekas apie tai 
perdaug nekalba, daug porų 
tyliai kenčia tą nepasitenki
nimą.

Vyrams jų lytiškumas 
yra parodomas daug konkre
čiau, negu kad moterims. 
Pas jas tas viskas susieina su 
meilės jausmais ir tų jausmų 
išreiškimu, gi vyrai pasisako, 
kad jie tai galį lengvai atskir
ti. Pornografijos leidiniai by
loja šiam faktui.

Taip per visus laikus bu
vo vyriškumo simbolis - mo
ters traktavimas kaip vyro 
galios ir malonumo objektu. 
Dabartinių laikų pornografija 
yra peržengus erotikos ribą ir 
toli nuėjusi į žiaurumo ir ga
lios sferą. Vyro lytiškumas 
ant tiek yra nužmogintas, kad 
jis mokomas, jog galioje ir ki
to kankinime glūdi jo seksua
linis malonumas. Toks ga- 

I lios ir žiaurumo lyginimas su 

lytinių išsireiškimu yra atėmi
mas iš jaunuolio jo norma
laus lytiškumo. Vien šiame 
krašte yra 250 periodinių lei
dinių, kurie naudoja vaikus 
vyrų lytiškiems malonumam. 
Švedijoje klesti imigracijos 
agentūra, kuri užsiiminėja at
vežimu vaikų, Europos vyrų 
pasinaudojimui. Tie vaikai 
yra iš trečiojo pasaulio kraš
tų. Ši tragedija liečia ne tik 
tuos, kurie yra naudojami, 
bet ir iš vyrų yra garsūs val
džios pareigūnai, krašto va
dai, biznieriai ir turtuoliai. 
Šitaip užauginti ir taip elgda
miesi jie praranda galimybę 
suprasti ir išvystyti savo ly
tinį potencialą. Jie juo nau
dojasi tik siauroje savo bei 
kitų nužmoginimo formoje.

Vyrams yra aiškinama, 
kad galioj glūdi jų vyrišku
mas. Lygiai kaip ir urvo 
žmogus, jie turi būti nugalė
tojais. Berniukai gązdinami 
neparsivežti žmonos kuri yra 
ryžtinga, ar kuri vadovaujasi 
savo protu. Jiems sakoma, 
kad tada jie 'po jos padu sė
dės' ir kad bus 'iškastruoti'. 
Reiškia, kad vyrai yra moko
mi, kad jų galia randasi ne 
juose pačiuose, bet moters 
silpnume. Jei ji stipri, reiš
kia jie jau nėra stiprūs. Šioj 
klaidingoj logikoj ir glūdi 
didžiausia skriauda vyrams. 
Jų galia yra atimama iš jų 
pačių ir atiduodama į moters 
rankas: jos silpnumas nustato 
jų galią.

Deja, labai retai kas šią

Santrumpos: atm. įn. = atminimo įnašas, pavardė po dvi
taškio = aukotojas, įm. = įmokėjo, atst. = atstovauja, asm. = 
asmuo, suma po pavardės = įnašų iš viso.

1988 m. lapkričio mėn.
5 x $10 Baltch-Gravrogkas dr. A. ir J., $10; Banaitis B. ir B., 

$15; Baukys V., $30; Empakeris D., $10; Sandanavičius P. $10.
3 x $20 Koncė Petras atm. įn., $20; Nakutavičius V. ir O., 

$40; VVaitelienė J. atm. įn., $20.
4 x $25 Izokaitis Vincas atm. įn.: Gepneris Jurgis, $25; Kar

velis dr. Eleanor, $25; Lietuvių Padėkos Paminklo Fondas: JAV 
LB Palm Beach apyl., $5,715; Zylė Feliksas atm. įn.: Zylė Romas, 
$25.

2 x $30 Muliolis Algirdas ir Amanda, $100; Venclova Tomas, 
$315.

4 x $50 Balių dr. S. ir dr. D. 50 m. vedybų proga įm. Kušlikis 
Ignas ir Marijona. $650; Juodikienė Ona atm.: įm. Januška Mr. 
& Mrs. Antanas, $475; Markelis Adolfas atm.: Baras Stasys ir 
Elena, $660; Uknevičienė A., $75.

39 x $100 Balčiūnas dr. Algimantas: gimtadienio proga. įm. 
Ona, Bronius ir Rytis Balčiūnai, $825; Banevičius Mykolas ir 
Danguolė; $100; Bielskus Gediminas ir Roma, $100; Butkus 
Kazimieras atm. įn.: Ulinskaitė Marija, $100; Daugirdas Jonas ir 
Ona, $100; Domanskis Romas ir Pranutė, $325; Grazis Zita, $100; 
Gureckas Algimantas ir Virginija, $200; Ivašauskienė Juzė, $200; 
JAV LB East St. Louis Apylinkė, $2,200; Kindurys Alfonsas (miręs) 
ir Ona, $4,025; Kisielius Gilius Baras: Baras Stasys ir Elena, $100; 
Kisielius Tadas Andrius: Baras Stasys ir Elena, $100; X, $100; 
Klova Vincas, $3,000; Krauchunas Victor atm. įn.: Krauchunas 
Marija, $200; Kriščiūnas Antanas ir Veronika, $700; Kučėnas 
Jonas ir Dalia, $500; Lopatauskas^ Vladas ir Vincė, $200; Mačio- 
nis Antanas J. ir Irena, $300; Mackus poetas Algimantas atm. įn.: 
Mackienė Marceė, $1,000; Markalonis VViIliam J., $1,100; Mickus 
Albinas ir Vanda, $200; Mitinienė Ona atm. įn.: Mitinąs Kostas, 
$200; Naujokas Justinas atm. įn.: Uksienė Marcelė, $500; 
Prižgintas Vacius ir šeima, $2,800; Pupius Petras ir Zuzana, 
$1,100; Ringus dr. Edmundas, $1,300; Šalčiūnas Vincas ir Ona, 
$300; Širvinskaitė Bronė, $200; Napjus-Skučas Milda, $150; Šlajus 
Juozas ir Bronė, $400; Staniulis Aras ir Irena: įm. Staniulienė 
Adelė, $100; Uksas Jurgis ir Marcelė, $2,100; Ulinskienė Marija 
atm. įn.: Ulinskaitė Marija, $100; Vaitkus Andrius ir Marija, $2,600; 
Vanagūnienė Stasė atm. įn.: Vanagūnas Stasys, Jr., $500; 
Vaznelis Jonas ir Natalija, $701; Zotovas Andrea, $100.

1 x $150 Urbonavičienė Marija atm. įn.: Galloway Family $40, 
Petrulis Algis $25 ir 6 kt. asm., $150.

9 x $200 Aidukas Antanas ir Juzė, $200; Ambrozaitis dr. 
Kazys ir Marija, $6,080; Dragunevičius Rimvydas atm. įn.: Dra- 
gunevičius Algimantas $200; Gečiauskas Mykolas ir Stęsė, $200; 
Kazlauskas Vitas ir Regina, $200; Matkevičius Klemensas, $1,600; 
Menkeliūnas Petras, $800; Pragulbickas kun. Juozas, $200; Ur
ba Vytautas dr. ir Aldona, $1,660.

5 x $250 Aidis Aloyzas ir Ramutė, $1,000; Bankauskas 
Česlovas, $250; Šležas Adolfas M.D. ir Algė, $1,800; Stanaitis 
Joseph P., $250; Stanaitis Valeria G., $250.

1 x $300 Grybauskas Vytenis M.D., $1,200.
5 x $500 Butvydas Vincas ir Viltis, $1,000; Grikenis Bronius 

atm. įn.: Grikenienė Stefa, $500; Kručas Kazys ir Ona atm. įn.: 
Kručas Bronius ir Anelė, $500; Mickevičius Gediminas ir Zota, 
$1,500; Miliauskas Antans ir Marija atm. įn.: Kručas Bronius ir 
Anelė, $500.

1 x $600 Brazis Algerd ir Aldona, $1,000.
4 x $1,000 X, $1,000; Lietuvos savanorio Fulgento (miręs) 

Janonio ir žmonos Marijos stipendijų fondas: Janonis Marija, 
$26,000; Juška Petras, $3,000; Keblinskienė Kunegunda atm.: įm. 
Naujokaitis Gediminas, $1,720.

Iš Viso $14,970.00 (BuS dauPau)

klaidingą galvoseną persvars
to ir atmeta. Ji yra įsigyvenu
si ir priimta už tiesą. Užtat 
vyrams yra parankiau drau
gauti su moterim kaip su gra
žiu, malonumą teikiančiu pa
daru, negu bendrauti kaip su 
pilnateisiu žmogumi. Profe
sinėje plotmėje vyrams sun
ku traktuoti bendradarbes 
kaip koleges. Jie bijo pasta
rųjų sugebėjimų, manydami, 
kad tokiu atveju jų pačių 
kompetetingumas sumažės ir 
jie jau nebus taip aukštai pro
fesiniai stovį kaip kad manė. 
Staiga jiems grįžta vaikystėje 
įdiegtas baimės jausmas, kad 

jei mergaitė laimi prieš juos, 
tai didžiausia gėda ir nužemi
nimas jų vyriškumo. Tie 
jausmai yra taip anksti įskie
pyti, kad vyrai dažniausiai 
jaučiasi bejėgiais racionaliai 
prieš šiuos kovoti ir užtatai 
kovoja prieš moterį.

(Bus daugiau)

MACHIN1STS — Experienced
• Mill hand experienced on Bridge- 

port and Horizontai Mill.
• Gage lap hand with experience on

steel/carbide.
• Surface grinders, carbide and steel. 
Dawson lndustries, in Warren, needs 
permanent employees who can read 
blueprints and mušt do own sėt upS. 
Join 50 years of experience.

13265 East 8 Mile Rd 
Warren, Michi. 48021

(12-13)
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Turtinga ir sėkminga 

Kaziuko mugė
Antanas Juodvalkis

Gražią tradiciją yra įve
dusi lietuviškoji Skautija, 
kiekvienais metais suruošda- 
ma Kaziuko mugę-turgų. Šis 
paprotys yra atsineštas iš Vil
niaus, kuriame šv. Kazimiero 
šventėje, kovo 3-5 dienomis, 
nuo senų laikų įvykdavo ir 
tebevyksta turgai, vadinami 
Kaziuko vardu. Chicagos 
skautija šią šventę naudoja 
sutelkti lėšoms ateities veik
lai finansuoti.

Kaziuko mugė įvyko 
š.m. kovo 5 d. Jaunimo cen
tro visose patalpose ir mokyk
los klasėse. Mugę atidarė ir 
kaspiną perkirpo gen. konsu
las Vaclovas Kleiza, vyr. 
skautininke Stefa Gedgaudie
nė, iš Clevelando ir vyr. skau
tininkas G. Deveikis. Vado
vavo Kernavės tunto tuntinin 
kė Rita Penčylienė. Mugė de 

Atidarius Kaziuko Mugę .... Iš kairės: Vyr. Skautininke Stefa 
Gedgaudienė, Asta Kleizienė, Gen. konsulas Vaclovas Kleiza, Vyr. 
Skautininkas Gediminas Deveikis ir Kernavės Tn. tuntininkė v.s. 
fil. Rita Penčylienė. J. Tamulaičio nuotr.

DIEMAKERS
Hawthome Metai Products Company, a supplier of ųuality 
metai stamping’, is expanding it’s manufacturing- facilities 
and has an increased need for Journeymen Diemakers with 
exjierience in large pahel, deep draw dies. Presses range in 
sižė up to 2000 tons and 180 inch bed. U.A.W. shop with 
competitive wage rate, exceilent benifts iii a gross oreinted 
environmerit.
Send resume and references to Director of Human Resources.

HAWTHORNE METAL PRODUČT 
COMPANY

4336 COOLIDGE HWY.
ROYAL OAK, MI 48073

(12-14)

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

Tel.: 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

dikuota Lietuvoje atsikūru
siai skautijai.

įėjus į salę atsivėrė, sce
noje neįprastas vaizdas - di
delė Gedimino pilis su nuo 
bokšto nuleista tautine vėlia
va. Salėje svečius pasitiko 
prie savo stalų išsirikiavę 
skautukai su šūkiais ir daino
mis. Malonų įspūdį paliko 
Kernavės tunto paukštytės, 
išsirikiavusios Gedimino pi
lies papėdėje, padainavusios 
Sąjūdžio dainą. Svečiai apė
jo sales, kavines ir klases, 
kur skautai turėjo įsiruošę sa
vo buklus ir viliojo pasisve
čiuoti jų malonioje globoje, 
atsigaivinti kavute, pasigar
džiuoti skanumynais ir išban
dyti savo laimę.

Didžiojoje salėje savo 
prekystalius buvo įsiruošę 
visi tuntai: Akademinis skau-

Istorikas v.s. fil. J. Damauskas prie Akademikų stalo Kaziuko 
Mugėje. J. Tamulaičio nuotr.

Akademikai Kaziuko Mugės atidaryme Chicagoje. Širdelės ir 
riestainiai laukiamiems svečiams ... J. Tamulaičio nuotr.

tų sąjūdis, Lituanikos, Kerna
vės, Aušros Vartų, Nerijos jū
rų skautai-ės. Čia stalai apdė
ti ir sienos nukabinėtos pui
kiais įvairiais drožiniais, au
diniais, lėlėmis, juostomis, 
žvakidėmis, lėkštėmis ir kt. 
O jau laimės šulinių buvo be
maž kiekvienoje patalpoje. 
Žmonių srautas buvo didelis 
ir lengva buvo pasimesti prie 
prekystalių.

Apatinėje salėje Nerijos 
ir Lituanikos skautės maitino 
išalkusią minią cepelinais, 
koldūnais, dešromis, kugeliu 
ir kitomis gėrybėmis, o žmo
nių susidarydavo eilutės, 
kaip mūsų pavergtoje tėvy
nėje prie krautuvių. Kavinė
je kemavietės vaišino skanu
mynais, o mažieji gražiai pa
dainavo, vadovaujami R. Ke- 
mežaitės.

Skautai akademikai sve

čius apdovanojo Vilniaus šir
dimis, o kemavietės prisegė 
tautinių spalvų ženkliukus su 
įrašu "1989 m. Kaziuko Mu
gė, Kernavė". Malonu buvo 
stebėti, kad vadovės - prieš 
trejetą dešimčių metų pačios 
buvusios tos mažos mergai
tės, per laiką vyresniųjų va
dovių išauklėtos pavyzdingo
mis skautėmis - dabar jau sa
vo atžalyną veda tomis pačio 
mis pėdomis. Prie knygomis 
apkrauto stalo, tituluoti aka
demikai siūlo lietuviškas kny 
gas, savo ir kitų leidyklų iš
leistas. Prie kitų stalų močiu 
tės, motinos ir dukros aptar
nauja gausius svečius, o ma
žieji, tėvukų globojami, ban
do savo laimę ir džiaugiasi 
laimėję kokį niekutį ar vertin 
gesnį daiktelį.

Kaziuko mugė davė ge
rą derlių ir skautija gražiu 

būdu užsidirbo pinigų savo 
veiklai remti ir stovykloms 
organizuoti. Jaunimo centras 
tą sekmadienį ūžė kaip bičių 
avilys prieš spiečių. Tai su
tartinio darbo vaisius. Tėvu
kai piaustinėjo, drožinėjo tau 
tiniais motyvais įvairius me
niškus reikmenis - rankšluos - 
tinęs, žvakides, lėkštes ir ki
tus kitokius, o močiutės nuo 
jų neatsiliko mezginiais, juos 
tomis, lėkštėmis ir kitokiais 
darbeliais. Daug darbo ir 
širdies įdėta besiruošiant me
tinei šventei, gal todėl ir pa
sisekimas buvo nepaprastas. 
Po pirmos valandos jau tebu
vo likę keli loterijos bilietė
liai, vienas kitas daiktelis ant 
tuščių stalų ir sienų.

Pagarba ir padėka mūsų 
gyvajai skautijai, kuri neuž
miršo atsikūrusių brolių ir 
sesių okupuotoje Lietuvoje. 
Vieni rinko aukas įteikdami 
aukotojams tautines vėliavė
les, kiti rodė video iš paskuti 
nių įvykių, minint vasario 
16-ją.

Atsikūrusi skautija rei
kalinga visokeriopos para
mos, kuria ir rūpinasi laisvė
je gyveną broliai ir sesės. 
Visuomenė šitas pastangas 
nuoširdžiai remia.

Budėkite, gyvuokite ir 
klestėkite!

MILLWRIGHT/VALVE TECH 
Applications being accepted for the 
immediate and continuing need for 
quality Millwrights/Valve Techni- 
cians. Nuclear power plant outage or 
USN MM or BT experience preferred. 
National travel / nuclear security 
clearance involved. Minimum of 5 
years hands on experience required 
for conslderation. Excellent pay per 
diem, travel and benefits offered. 
Call Chip at 1-800-444-9553 or 804- 
486-8182.

FURMAN1TE AMER1CA, INC.
EOE/AA

(12-14)

Train to b© a Professional
•SECRETARY 

•EXECUTIVESECe 
•WORD PROCESSOR

I
HOME STUDY /RES. TRAINING I 

•RNANCIAL AID AVAIL. 
•JOB PLACEMENT ASSISTĮ
1-800-327-7728

... THE HART SCHOOL
"a Dlv. of A.C.T. Corp. 

Natl. hdqtrs. 4699 N. Fad. Hwy.
Pompano Bch. FL
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Sietyno sukaktuvinis koncertas
Jurgis Janušaitis

Daytona Beach, Fla. lie
tuvių kolonijos choras Sie
tynas savo penkerių metų 
veiklos sukaktį paminėjo š. 
m. kovo mėn. 12 d. specia
liu, sukakčiai skirtu, kon
certu, Prince of Peace ęąra*. 
pijos salėje..

Choro valdybos pirminin
kas Andrius Mironas savo 
sveikinimo žodyje pažymė
jo, kad Sietynas sutartinai, 
nuoširdžiai dirbo ir tai liu* 
dija dainos mylėtojų ryžtą 
ir ištvermę. Sietynas savo 
darbais gieme ir daina tur
tina šio lietuvių telkinio 
kultūrinį gyvenimą.

Trumpą, gerai paruoštą 
Sietyno penkerių metų vei
klos apžvalgą padarė choro 
valdybos v i c e pirmininkė 
Juoze Daugėlienė.

Sietyno įsikūrimo pra
džia laikytina 1983 m., ka
da šioje kolonijoje apsigy
veno iš Los Angeles atsikė
lusi Dramos sambūrio reži
sierė, aktorė, dailaus žodžio 
menininkė Dalila Mackialie- 
nė. Ji čia suorganizavo ir 
vadovavo dailiojo 
menininkų grppei ir netru
kus ši grupė pasirodė su So
fijos Čiurlionienės „Aušros 
sūnūs” vaidinimu statine 
forma.

1983 m. vasarą į Daytona 
Beach i š Cicero atsikelia 
muzikas Antanas Skridulis. 
Taigi meninės pajėgos stip
rėja. Dalilos Mackialienėš 
vadovaujamą dailiojo žodžio 
menininkų grupę papildo 
balsingi vyrai ir moterys ir 
gimsta būsimas Sietynas — 
choras. Pradžia gera, daug 
entuziazmo, į choro repeti
cijas iš plačiųjų apylinkių 
suvažiuoja 10 moterų ir 6 

"Sietyno' talkininkai su meno vadovu. Iš kairės: akt. Kazimie
ras Barūnas, oper. solistė Juoze Daugėlienė ir meno vadovas muz. 
Antanas Skridulis.

Medical

NUCLEAR MED 
TECHNOLOGISTS

Proaressive growing department. Registry 
ana licensure required. Competitive sala
ry and benefit program. Sena resume to:

HERRIN HOSPITAL
201 S.14th 

Herrin, IL 62948
EOE

vyrai. Netrukus Dalila Mac- 
kialienė paruošia poeto Ber
nardo Brazdžionio „Vaidila 
Valiūnas” veikalo tekstus, 
o įpuz. Antanas Skridulis 
parašo specialią muziką po
eto Brazdžionio poezijos žo
džiams. Ir 1984 m., minint 
Lietuvos Nepriklausomybės 
šventę, gėrimės nauju cho
ro pastatymu „Vaidila Va
liūnu”.

Pradėtas darbas nebenu- 
trūksta. Choras, Juozo So- 
daičio siūlymu, pasivadina 
Sietyno vardu. Repeticijos 
vyksta kiekvieną savaitę, 
pradžioje Antano ir Valės 
Skridulių svetinguose na
muose, o dabar parapijos 
salėje. Repertuaras gausė
ja naujomis, gražiomis gies
mėmis ir dainomis. Dau
giausia lietuvių komp. kū
ryba. Pats choro vadovas 
muz. A. Skridulis parašo 
muzika kelioms dainoms pa
gal Gedimino Lapėno, Bern. 
Brazdžionio ir kitų poetų 
kūrybos žodžius. Sietynas 
tobulėja. Kiekvieną kartą 
lietuviškų pamaldų metu 
gieda bažnyčioje, o salėje 
atlieka įvairiomis progomis 
ar minėjimuose menines 
programas, čia talkon atėjo 
geras žodžio interpretato
rius Kazimieras Barūnas, 
akt. Ona Mįronienė, oper. 
sol. Juoze Daugėlienė. Sie
tynas stipria šviesa sušvin
ta šio telkinio horizontuose.

Sukaktuvinis koncertas 
praėjo šauniai, žmonių virš 
130. Tai daug. Koncertas 
pradėtas „Varpo”, Vinco 
Kudirkos eilėraščiu, kurį 
deklamavo akt. Ona Miro- 
nienė. Ir įkandin suskamba 
Sietyno pirmoji daina —

DIRVA

Daytona Beach, FL. lietuvių choras Sietynas, sukaktuvinio koncerto metu. Prie piano Sietyno 
vadovas muz. Antanas Skridulis. J. Daugėlos nuotr.

Laisvės Varpas — A. Va
nagaičio. Toliau seka Tėviš
kės klevai — muz. J. Gai
žausko, žodžiai Matučio. O 
Nemune — P. Lemberto ei
lėraštį deklamavo akt. Ona 
Mironienė. eilėraštį palydi 
muz. A. Skridulio, žodž. B. 
Brazdžionio, Tikėjimo Lie
tuva. Toliau šauniai skam
ba Kur Nemunai, muz. Ma- 
kačino. Ir vėl susimąstę 
klausomės rašyt. A. Mirono, 
akt. O. Mironienės dekla
muojamo Naumiesčio ka
puose eilėraščio. Po šio ei
lėraščio labai tiko muz. K. 
Kavecko, žodž. Zajančaus- 
ko, daina Ko nuliūdęs ber
že senas. Pirmoji koncerto 
dalis baigiama nuotaikin
gomis dainomis: Pilki kele
liai, liaudies daina, harm. 
T. Makačino ir Tėvynės 
maršu — muz. K. Gudaus
kienės, žodž. N. Girginaitės.

Po trumpos pertraukos 
Sietynas atlieka: Dyvai — 
liaudies dainą, harm. V. 
Kairiūkščio, Serenadą — 
Tosseli, arr. A. Skridulio, 
Linksmąją našlę — ištrau
ką iš operetės — muz. F. 
Lehar, solo atlieka oper. 
sol. Juoze Daugėlienė. Do
biluos, muz. Gaižausko, žo
džiai S. Keraitės. Jurgeli 
Nesnausk, muz. J. Gaižaus
ko, žodž. L. Matuzevičiaus. 
Aludariai — muz. J. Gai
žausko, žodž. J. Marcinke
vičiaus ir koncertas baigia
mas Klausyk širdie — muz. 
B. Gorbulskio, žodž. V. Blo
žės.

Publika Sietynui atsidė
kodama sukėlė audringas 
ovacijas, o Sietynas bisui 
dar padainavo trejetą dai
nų.

Dainos parinktos gra
žios, gerai skambančios, 
kupinos nuotaikų, sugrąži
nančių į tėvynę, prie Ne
muno, į tėviškės klonius 
kur liūdi beržai, gėrimės 
dobilais, šiuo koncertu da
linai buvo paminėta Varpo 
ir Dr. V. Kudirkos prasmin
gos sukaktys.

Pabaigoje oper. sol. An
tanas Sprindys pasveikino 
oper. sol. Juoze Daugėlienę, 
dainuojančią jau 50 metų 
ir svečią prof. Vytautą Ma
ri j ošiu, paskutinįjį nepri- 
plausomos Lietuvos valsty
binės operos vyr. meno va
dovą ir dirigentą, atskleis 

damas gražių prisiminimų 
iš operos laikų.

Sietyną šia proga pasvei
kino Klubo pirmininkas Jo
nas Daugėla, Daytoną 
Beach LB apylinkės valdy
bos vicepirmininkas Jurgis 
Janušaitis, ALT S-gos Day
tona Beach apylinkių sky
riaus pirmininkąs Vytautas 
Abraitis ir BALFo skyriaus 
pirmininkas Vacys Dzen- 
kauskas. Sveikinusios orga
nizacijos linkėjimus palydė
jo piniginėmis dovanomis. 
Raštu sveikino Juno Beach 
choro pirmininkė Manomai- 
tienė.

Sietyno vardu choro val
dybos pirmininkas A. Mi- 
ronas ir J. Daugėlienė Sie
tyno vadovui muz. A. Skri
duliui įteikė gražią dovaną, 
kaip nuoširdaus dėkingumo 
ženklą. O J. Daugėlienė cho
ristus apdovanojo gyvų gė
lių žiedais. Pabaigoje padė
kos žodį tarė choro valdy
bos pirm. A. Mironas, pa
dėkodamas visiems bet kuo 
prisidėjusiems prie šios 
šventės suruošimo. Ypač 
daug sielos ir darbo įdėjo 
Ona ir Andrius Mironai, 
valdybos narės J. Daugėlie
nė ir A. Dautartienė. Po 
koncerto visi dalyviai buvo 
vaišinami vynu, kava, sal
dumynais. Svečius aptarna
vo visi Sietyno nariai.

Vakare Sietynui ir jų 
žmonoms bei vyrams šau
nias vaišes suruošė Onutė 
ir Nerimantas Karašai sa
vo svetinguose namuose, 
kur buvo nuoširdžiai paben
drauta, pasidalinta įspū

JAKUBS AND SON
Laidojimo Ištaiga 

Delio E., William J. Sr., 

William J. Jakubs Jr. ir 

Barbora Jakubs Schmidt
Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

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.

džiais ir pasidžiaugta Sie
tyno įnašu į šio lietuvių tel
kinio kultūrinį gyvenimą.

Mūsų negausioje koloni
joje Sietynas ir jo vadovas 
muz. Antanas Skridulis at
lieka didelį darbą ir pratur
tina šios kolonijos kultūri
nį gyvenimą, ką ryškiai pa
žymėjo savo sveikinimo kal
bose ir organizacijų atsto
vai. Liekame dėkingi Siety
nui, visiems pradininkams 
už meilę giesmei, dainai ir 
už ryžtą puoselėti tautinę 
kultūrą.

ŽURNALISTŲ
SĄJUNGOS NARIŲ 

DĖMESIUI

Lietuvių žurnalistų Są
jungos speciali komisija, 
kurios pareiga parinkti šių 
metų žurnalisto premijai 
kandidatą, nori per spaudą 
priminti žurnalistų sąjun
gos nariams, kad premijai 
kandidatų siūlymo terminas 
yra š. m. balandžio 15 die
na. Jei kas iš kolegų dar 
norėtų pasiūlyti premijai 
kandidatą-tę, prašome siū
lymą pasiųsti pirm. A. Ku- 
čiui, 1448 Star Lane, Le- 
mont, Illinois 60439. Prime
name, kad siūlytojas ir kan
didatas turi būti L. ž. S-gos 
nariai.

R. K. Vidžiūnienė,
L. ž. S-gos pirm.

WANTED MACHINISTS 
1ST CLASS SKILLED 
AUTOMATIC SCREW 

Machine Multi-Spindle sėt up and 
operators. Work from blue prints & 
close tolerance.

M-C INDUSTRIES INC.
PERFECT1NG D1VIS1ON 

P. O. Box 30577 
Charlotte, N. C. 26230 

(12-16)
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Lietuvos jaunųjų futbolininkų 
viešnagė Chicagoje

Lietuvos jaunių futbolo 
rinktinė, kuri atstovavo 
"Žalgirio” sporto draugiją, 
pakeliui į tarptautinį futbo
lo turnyrą Dalias, Tx., pen
kias dienas praleido Chica
goje ir čia buvo vietos fut
bolo klubo ”Lituanicos” sve
čiais. Jaunieji futbolinin
kai, kurių buvo penkiolika, 
surinktų iš didesniųjų Lie-. 
tuvos miestų, Chicagoje su
žaidė dvejas rungtynes, ap
lankė lietuviškas įstaigas, 
pabendravo su vietos jauni
mu, susipažino su Chicagos 
miestu ir pan.

Įspūdingas buvo svečių 
sutikimas O’Hare aerodro
me kovo 12 d. vakare, kur 
susirinko apie 50 tautiečių, 
jų tarpe merginos su tauti
niais rūbais, gėlėmis, pla
katais bei trispalvėmis. Po 
pusantros valandos vėlavi
mo žodį tarė vienas iš svar
biausiųjų asmenų — šiau
rės Amerikos Lietuvių Fizi
nio Auklėjimo ir Sporto Są
jungos pirm. inž. Valdas 
Adamkus. Atsakomąją kal
bą pasakė Lietuvos "Žalgi
rio” draugijos pirmininkas, 
kuris kartu yra ir neseniai 
įsikūrusio Lietuvos Olimpi
nio komiteto vicepirminin
kas — Vytautas Nėnius.

Iš čia jau vėlyvą vakarą 
specialiu autobusu buvo 
skubėta į "Lituanicos" klu
bo patalpas Marųuette Par
ke, kur svečių laukė apie 
šimtinė tautiečių. Po trum
pų vaišių ir pasižmonėjimo, 
svečiai buvo išskirstyti pas 
tautiečius — globėjus poil
siui.

Sunku atpasakoti visą 
svečių iš Lietuvos progra
mą, nes ji buvo gana sudė
tinga bei plati. Jiems buvo 
du specialūs pagerbimo va

pagerbime supažindino kar
tu su ja atvykęs žurnalis
tas iš Vilniaus — Vidas 
Rachlavičius. čia dovano
mis pasikeitė du visame pa
saulyje esantieji tarptauti
nės kategorijos lietuviai 
futbolo teisėjai — Romas 
Juška iš Vilniaus ir Alfre
das Kleidraitis iš Chicagos. 

Šį kartą jau ilgesnes bei 
šiltas kalbas pasakė inž. V. 
Adamkus ir V. Nėnius. Pa
starasis už V. Adamkaus 
darbus sporto ir gamtos ap- 

_____  saugos srityse jį perjuosė 
karai: naujai besisteigian-' tautine juosta, 
čiame Pasaulio lietuvių cen
tre Lemonte ir Jaunimo 
centre Chicagoje. Jaunimo 
Centre buvo pagrindinės iš
kilmės, kurias pravedė inž.

Jaunieji Lietuvos futbolininkai lanko Pedagoginį Lit. Institutą. įsikūrusį Chicagos Jaunimo Centre.
Dešinėje -Jaunimo Centro pirm. S. Endrijonienė, kairėje - "Žalgirio" draugijos pirm. V. Nėnius. 
Taip pat matomas it Instituto direktorius dr. J. Račkauskas. Ed. Sulaičio nuotr.

Valdas Adamkus, čia ne
trūko kalbų, pasikeitimų 
dovanomis, glaudaus ben
dravimo. Įdomu, kad visur 
vyravo jaunimas, kurį šiaip 
jau retai matome lietuvių 
renginiuose. Ypatingai Chi
cagos lietuvaitės svečiams 
skyrė daug dėmesio ir spor
tininkams neleido nuobo
džiauti, o kartais net ir tin
kamiau pailsėti.

Su sportine delegacija 
Jaunimo Centre įvykusiame

Alfredas Kiemaitis įteikia vienam iš Lietuvos jaunių rinktinės 
treneriui - V. Jančiauskui kalmuolį, linkėdamas laimėti "Dalias 
Cup" turnyrą. A. Kiemaitis yra tarptautinės kategorijos teisėjas, 
anksčiau žaidęs už Chicagos "Lituanicą". Ed. Sulaičio nuotr.

žodį tarti buvo pakvies^ 
tas kartu su futbolininkais 
atvykęs "Audros” jachtos 
kapitonas Ignas Miniotas, 
kuris Amerikoje dar kartą
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Community paviljone, žaidžiant
Ed. Sulaičio nuotr.

Lietuvos jaunių komanda išsirikiavusi prieš rungtynes Oak Lawn 
prieš "Lituanicos" klubą .

aptars trijų Lietuvos jach
tų žygį Klaipėda — New 
Yorkas. Jis pažymėjo, jog 
Lietuvos buriuotojai išsileis 
Dariaus-Girėno keliais tik 
šį kartą ne oru, o vandenių. 

Viena diena buvo skirtą 
lietuviškų įstaigų aplanky
mui: buvo apžiūrėtas Bal
zeko Lietuvių Kultūros mu» 
ziejus, dienraščio "Draugp” 
redakcija ,spaustuvė ir kt. 
Buvo keliaujama specialiai 
parūpintu autobusu, kurio 
vadovais buvo Jonas Juška 
ir Dalia Stankaitienė. Neuž
mirštą užsukti ir svečių iš 
Lietuvos išsvajoton McDa- 
nold užkandinėn.

Be visų šių dalykų, nema
ža dėmesio buvo skirta ir 
sportui. Futbolininkai tų- 

pėjo dvejas treneruotes ir 
dvejas rungtynes. Kadangi 
orai Chicagoje dar buvo šal
toki, tai reikėjo pasitenkin
ti rungtyniavimu salėje. 
Tam reikalui buvo išnuomo
ta graži patalpa — Oak 
Lawn Community pa vili jo
nas, kur sužaistos dvejos 
rungtynės. Pirmosios buvo 
prieš "Lituanicos" vyrų ko
mandą, kurios žaidėjai, nors 
ir amžiumi pranašesni, ne
galėjo atsispirti prieš jau
nuosius futbolininkus iš tė
vynės. Pasekmė — 8-2 pil
nai pasako, kas buvo stip
resni.

Kitą vakarą toje pačioje 
vietoje svečiai susitiko su 
Chicagos pietvakarių vid. 
mokyklų rinktine, kurioje 
žaidė du vietiniai lietuviai. 
Pradžioje rungtynių atro
dė, jog vietinė komanda pa
jėgs gražiau pasirodyti. Ta
čiau po pirmojo kėlinio (bai
gėsi 6-1 Lietuvos naudai), 
vietiniai pasimetė ir turėjo 
sutikti su dideliu 17-2 pra
laimėjimu.

Abi dienas rungtynes ste
bėjo po 400 žmonių, kas yra 
beveik rekordinis skaičius 
Chicagos lietuvių tarpe. 
Jaunieji Lietuvos sportinin
kai pasirodė gražiai ne tik 
aikštėje, bet ir už jos ribų: 
visi tikro lietuviško nusi
teikimo jaunuoliai, drau
giški.

Ir kuomet atėjo penkta- 
dieno vakaras ir prie "Li- 
tuanicos” klubo atvyko au
tobusas juos vežti į tolimą
ją Dalias, Tx., kai kurių 
akyse spindėjo ašaros — 
jiems gaila buvo palikti sve
tingus Chicagos lietuvius, 
naujus draugus (ypatingai 
drauges). Daugelis pasikei
tė adresais ir pažadėjo vie
ni kitų nepamiršti: ben
drauti laiškais per Atlantą 
ir esant galimybei — vėl 
susitikti.

ši buvo pirmoji ne tik 
sportininkų, bet bendrai 
tautiečių iš Lietuvos grupė 
Chicagoje šiais metais. Da
bar čia laukiama folklorinio 
ansamblio "Ratilio”, "Ar
monikos” bei kitų grupių, 
o birželio mėnesį pasirodys 
į istorinį žygį besirengian
tieji buriuotojai.

Ed. Šulaitis

VASARIO 16 MINĖJIMAS 
KR. DONELAIČIO 

MOKYKLOJE

Vasario 11 d. šventėme 
Lietuvos Nepriklausomybės 
šventę. 11 vai. ryto į audi
toriją rinkosi mokiniai, pa
sipuošę tautiniais rūbais. 
Kaip įprasta, minėjimą pra
dėjome JAV ir Lietuvos 
himnais. Programai vado
vavo 8 kl. mokinė Aida Mi- 
kučauskaitė. Mokyklų dir. 
J. širka ragino mus atsi
minti mūsų tautos praeitį 
ir tėvynę. Mes turime prisi
dėti prie savo tėvynės iš
laisvinimo. Sekė Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbi
mo akto skaitymas, kurį 
skaitė L. Gražulytė ir A. 
Norvilas, abu 8 kl. moki
niai. Gražinos Daunoravi- 
čiūtės, buvusios mūsų mo
kyklos mokinės eilėraštį 
”Ar tu meni” deklamavo 5 
kl. mokinė A. Gaižiūnaitė. 
Aštuntokai visada gauna 
parašyti referatą, šį kartą 
buvo išrinktas referatas, 
rašytas Vyto Pabedinsko. 
Turėjome ir antrąjį refera
tą, tai Vitos Mikelevičiūtės, 
taip pat 8 kl. mokinės — 
"Kaip dabartiniai įvykiai 
Lietuvoje paveikė mane”.

Istorijos mokyt. G. Stu- 
ronienė įdėjo daug darbo ir 
pasišventimo, paruošdama 
vaidinimą — A. Mickevi
čiaus "Gražiną”. Vaidino 5, 
6 ir 7 klasių mokiniai. De
koracijas pagamino mokyt. 
V. Radick. Mokiniai šoko 
tautinius šokius, deklama
vo. Labai gražus ir įspūdin
gai deklamuotas nežinomo 
autoriaus eilėraštis, kurį 
deklamavo viešnia iš Lietu
vos, Neringa Vaičaitytė.

Mokyklų jungtinis cho
ras, kuris atliks programą 
ir mūsų mokyklos 30 metų 
jubiliejuj, sudainavo: "Kad 

, gyventų Lietuva”, "Gyve
nimas sapne”, "Baltos bu
rės plazda” ir "Kokiais ke
liais bekeliautum”. Juos pa
ruošė A. ir D. Polikaičiai, 
dainavo mokytojai.

Minėjimas užbaigtas mo
kiniams, tėveliams ir sve
čiams dainuojant "Lietuva 
brangi”.

MECHANICS/MACHINISTS
Needed for sėt up and maintenance 
of Stąmping Press operation need 
quality individuals. Good salary plūs 
benefits. Call 201-641-9217. (10-16)

Vvtas Pabedinskas,
Kr. Donelaičio mokyklos 

korespondentas
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BOSTON
SUSIDOMĖJIMAS 

PLOKŠTELE

Dar nepasirodžius akt. 
Henriko Kačinsko plokšte
lei, visuomenės susidomėji
mas ja vietoje ir kitur bu
vo didelis. Jos užsakymai iš 
anksto plaukė. Kai plokšte
lė išėjo, susidomėjimas ją 
dar padidėjo. Jos daili iš
vaizda, geras įrašymas, vy
kusiai atrinkti kūriniai iš
skiria ją iš kitų plokštelių. 
Pagaliau jos tikroji vertė 
atsiremia į patį akt. H. Ka
činską, kuriam lygaus ne
turime ir vargiai kada nors 
turėsime.

Balandžio 2 d. 3 vai. po 
pietų plokštelės leidėjų ren
giamame So. Bostono Lie
tuvių Piliečių draugijos tre
čio aukšto salėje supažin
dinime su plokštele pasisa
kys ne tik akt. Jurgis Ble- 
kaitis, bet ir patys plokšte
lės leidėjai bei kiti, kurie 
iš arčiaus akt. H. Kačinską 
pažino. Gausus visuomenės 
atsilankymas sudarys iš
raišką tos pagarbos, kurią 
aktorius H. Kačinskas pel
nė savo gabumais ir mūsų 
tautinės kūrybos iškėlimu.

RENGINIAI

• Balandžio 2 d. 2 vai. po 
pietų šv. Jurgio lietuvių pa
rapijos bažnyčioje Norwoo- 
de religinės muzikos kon
certas.

• Balandžio 2 d. 3 vai. po 
pietų So. Bostono Lietuvių 
Piliečių draugijos trečio 
aukšto salėje akt. Henriko 
Kačinsko išleistos plokšte
lės sutiktuvės, kurias ruo
šia tos plokštelės leidėjai: 
Antanas Gustaitis, Alfonsas 
Petrutis ir Petras Viščinis. 
Pagrindinis kalbėtojas — 
akt. Jurgis Blekaitis iš Wa- 
shingtono, D. C.

• Balandžio 9 d. Fontbon- 
ne Accademy, 930 Brook 
Rd., Miltone Vilniaus uni
versiteto folklorinio ansam
blio "Ratilio" spėktaklis, po 
kurio So. Bostono Lietuvių 
Piliečių draugijos patalpose 
susitikimas su ansambliu.

• Balandžio 23 d. šv. Pet
ro lietuvių parapijos South 
Bostone metinis banketas 
Lantana restorane Randol- 
phe.

• Balandžio 30 d. Lietu
vos krikšto memoralinės 
lentos Šv. Kryžiaus kated
roje Bostone atitengimas ir 
pašventinimas.

• Gegužės 7 d. 3 vai. po 
pietų Laisvės Varpo pava
sarinis kultūrinis renginys, 
kuriuo minima Laisvės Var
po veiklos 35-rių metų ša
kotos veiklos sukaktis. Tai 
bus So. Bostono Lietuvių 
Piliečių draugijos trečio 
aukšto salėje. Programą at
liks "Antro kaimo” teatro 
kolektyvas iš Chicagos.

• Gegužės 20 d. Vyrų sek
steto koncertas So. Bostono 
Lietuvių Piliečių draugijos 
trečio aukšto salėje.

CLEVELANDO IR 
APYLINKIŲ BALFO 
1988 M. AUKOTOJAI

$350.00 — "TAUPA” Lie
tuvių Kredito Kooperaty
vas.

$250.00 — A. F. Kunevi
čius.

$200.00 — I. Jasys, MD,
I. č. šatkai, J. Wanicki.

$101.00 — B. A. Karkliai,
J. Krištolaitis, T. J. šonta, 
MD.

$100.00 — J. Skrinska, 
MD, V. T. Urbaičiai.

$60.00 — P. Žilinskas.
$52.00 — Sušinskai.
$51.00 — V. L. Apaniai, 

P. B. Ežerskis, J. F. Kli- 
maičiai, J. Mačiulis, MD, J. 
Mikonis.

$50.00 — W. H. Jakubs, 
Lithuanian American Citi- 
zens Clubs, A. ir Dr. V. 
Mauručiai, B. E. Steponiai,
K. Vaičeliūnienė.

$40.00 — I. ir J. Stankai
tis, MD.

$36.00 — V. G. Plečkai
čiai.

$33.00 — V. O. L. Jokū
baitis.

$32.00 — S. Rutkauskas,
K. Ralys.

$31.00 — J. Ilendienė, P. 
Skardis.

$30.00 — J. Balbatas, D. 
Mikoliūnienė.

$27.00 — P. N. Bielinis, 
P. E. Jogos.

$26.00 — A. Ambrazienė, 
A. Bielskus, R. I. Bublys, 
A. Butkus, J. Gudėnas, J. 
S. Kazlauskai, kun. G. Ki
jauskas, P. J. Kliorys, Liet. 
Vet. Sąj. "Ramovė", S. Pa- 
brinkis, A. R. Petrauskis, 
J. Pivoriūnas, K. Stungie- 
nė, A. Valaitis.

$25.00 — F. A. Buldaus- 
kas, V. čyvas, D. R. Degė
siai, DDS, V. Gruzdys, MD,
I. Janavičius, A. Mackevi
čius, O. B. Maželiai, A. V. 
Miškiniai, J. E. Stepai, E. 
Steponavičienė, A. Styra, S. 
ir S. Sviderskas, MD, V. 
Valys.

$22.00 — J. F. Jasinevi- 
čiai, D. D. Staniškiai.

$21.00 — S. H. Idzeliai, 
P. Kaunas, S. Knistautas, S. 
Laniauskienė, A. A. Mulio- 
lis, A. B. Pautieniai, V. E. 
Račkauskai, V. O. Rociūnai, 
V. O. Šilėnai, V. Sniečkus, 
A. žitkuvienė.

$20.00 — A. Aželis, MD, 
V. Blinstrubas, R. ir D. De
gėsiai, MD, P. Ežerskis, K. 
Gobis, V. Januškis, J. I. 
Juodišiai, J. Petkevičienė, 
E. Steponavičienė (A. A. V.
L. Knistauto atminimui),
M. J. Švarcai, V. Vilkotai- 
tis, V. Žitkus.

$16.00 — Z. Dučmanas, 
V. Palūnas, V. Palubinskas, 
R. A. Zorskai.

$15.00 — Msgr. A. R. Gol- 
dikovskis, G. ir A. Juškė- 
nai, MD, R. Laniauskas, V. 
A. Staškai.

$13.00 — A. I V. Puško- 
riai.

$12.00 — V. Degutis, A. 
V. Giedraičiai, S. S. Mačiai,
H. Macijauskas.

$11.00 — V. Akelaitis, 
E. Alšėnienė, S. Astraus

kas, V. Benokraitis, E. Bliu- 
mentalis, A. čeičys, J. Ci- 
tulis, M. Ivanauskienė, E. 
Janulis, J. B. Kasperavičiai,
L. S. Kežepiai, A. Liutkus,
K. M. Marcinkevičiai, A. 
Rukšėnas, A. šembergienė, 
V. Stimburienė, L: Tabbert,
K. Tijūnėlis, J. žygas.

$10.00 — Amerikos Lie
tuvių Taryba ir Bendruo
menė, G. M. Aukštuoliai, A. 
Babickienė, V. Bakūnas, M. 
Balys, V. Gedgaudas, B. V. 
Gedvilai, H. čėsna, A. Gri- 
goliūnienė, I. M. Jonaitienė, 
V. L. Kaunai, G. Kliorys, 
A. M. Krivinskas, P. Kudu
kis, K. S. Lazdinis, A. Lu- 
zas, A. Malėnienė, G. Ma- 
silionis, P. Milašius, G. Nat
kevičienė, A. Naumanas, F. 
Navickas, K. O. Palubins
kai, V. Pliodžinskas, A. 
Ožinskas, S. I. Radzevičius, 
J. šarkauskas, A. J. Šiau
čiūnas, H. S. Stasai, V. 
Stuogis, B. V. Taraška, D. 
Vaičiūnas, K. Laikūnienė, 
G. O. Vaškas.

$8.00 — B. Smetonienė.
$6.00 — V. L. Bacevičius,
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ATEINA PAVASARIS IR VASARA —
KELIONIŲ METAS. NAUJŲ

AUTOMOBILIŲ PIRKIMO METAS 1
I HONDA
S . ' =

yra geriausias automobilis.
KREIPKITĖS Į

EDĮ MARTINĖNĄ, 
Riek Case Honda

| 19991 Villaview Rd., Cleveland, Ohio 44119 
(East 200th Street ir North Marginai)

Edis jums maloniai patarnaus.
| Skambinkite tel. (216) 531-7835. |
MIUilUlllllllllllIllllimilllHIIIIIIIIIHIIIIilHllHllllHIIIIIIIIIIIIHIHIIIHUHIlIlUlllinillllllllll

BM /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. FSLIC

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

DETROIT
RENGINIAI

Tautos Fondo atstovybė 
Michigano valstijoje š. m. 
balandžio 9 d. 12:30 vai. p. 
p. šv. Antano parapijos sa
lėje rengia Kultūrinę popie
tę, su paskaita, menine pro
grama ir pietumis. Paskai-

V. L. Bačiulis, L. Slobokie- 
nė, P. Tamulionis, J. Žilio
nis, J. K. šlapelis.

$5.00 — M. Bajoraitienė,
K. Balas, P. Balčiūnas, M. 
Barniškaitė, M. Blynas, V. 
Drabišius, J. Dunduras, K. 
Gaižutis, J. Kaunas, V. Ma
tulionis, J. Naujokaitis, L. 
Nagevičius, G. žemaitis.

$1.00 — T. Gelgis.
Už 1987 m. auka $51.00 

J. Mačiulis, MD. $15.00 A. 
Spirikaitis.

Dėkojame visiems auko
tojams.

Clevelando Balfo 
Valdyba 

tą skaitys Ramunė Kelėčie- 
nė’ iš Chicagos. Rengėjai 
visus kviečia popietėje da
lyvauti.

RATILIO KONCERTAS

Sekmadienį, balandžio 16 
d. 12:30 va. p. p. Kultūros 
Centre koncertuos Vilniaus 
universiteto folklorinis an
samblis "Ratilio”. Bilietų 
kaina 15 dol. Vaikai iki 12 
metų veltui. Bilietai gauna
mi šv. Antano parapijoje 
Spaudos kioske ar pas Algi
mantą Bražėną telef. (313) 
588-5445.

ŠAULIŲ SUSIRINKIMAS

St. Butkaus šaulių kuo
pos metinis susirinkimas 
įvyks š. m. balandžio 30 d. 
tuoj po 10:30 pamaldų, 
švento Antano parapijos 
patalpose.

Train for careers In
•AlRLiNES- 

-CRIIISE LINES 
•TRAVEL AGENCIES

HOME STUDY/RES. TRAINING 
•FINANCIAL AID AVAIL.

•JOB PLACEMENT ASSIST. |

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

Natl hdętrs, 4669 N. Fed. Hwy. 
Pompano Bch. FL

NURSE’S LOTTO 
$1000.00 BONUS 
RN’S/LPN’S 

SUPER NEW PAY SCALE
LPN’S TO 11.50 PER HOUR

Evening & nights I 1-7 Sunday, Thurs.. 
no weekinds. Bring this ad to earn 
a cash bonus.
Join our professional staff in an ex- 
panding geriatric community. Less 
stress in an environment committed 
to quality patient care.

CALL MR. FRANKLIN AT 

301-531-5151 
LORIEN NURSING & REHAB 

CENTER 
6334 CEDAR LANE 

COLUMBIA, MARYLAND 21044 
Equal Opportunity Employer 

(12-13)
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Namų direkcija ir Čiurlionio 
ansamblis. Kaina asmeniui 
10 dol. Norintieji dalyvauti 
registruojasi pas A. Babic- 
kieną - tel.531-9329, arba 
V. Plečkaitį- tel. 531-3474.

• Clevelando Lietuvių 
Pensininkų susirinkimas 
įvyks balandžio 5 d. (trečia
dienį) 2 vai. p.p. Lietuvių Na
mų viršutinėje salėje.

Visi pensininkai ir sve
čiai kviečiami dalyvauti. 
Bus skanūs pietūs ir įdomi 
programa.

• Vytauto Stuogio pavardė 
per klaidą buvo praleista, var, 
dinant ALT S-gos Clevelan
do skyriaus revizijos komisi
jos sąstatą. Atsiprašome.

PARAMA DIRVAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai aukojo:
J. Abromaitis, Palos Hts. 5.00 
D. Šukelis, New Buffalo 20.00

Atvyksta 'Ratilio’ ansamblis...

Atvykęs iš Lietuvos svečias dr. Mečys Butkus, lydimas brolio 
dr. Antano butkaus, aplankė Dirvos redakciją ir pasidalino įspū
džiais. Iš kairės: dr. A. Butkus, dr. M. Butkus ir Dirvos redakto
rius V. Gedgaudas.

• BALFo Clevelando sky
riaus susirinkimas įvyks š.m. 
kovo 30 d. 7 v.v. Lietuvių Na
mų žemutinėje salėje. Nariai 
ir svečiai kviečiami dalyvau
ti.

• Jaunimo Sąjungos poli
tinis seminaras įvyks š.m. 
balandžio 14-16 dienomis 
Washingtone, D.C. Bus 
apžvelgta dabartinė Lietuvos 
padėtis ir svarstoma, kaip 
Amerikos lietuviai jaunieji

profesionalai galėtų efektin
gai padėti Lietuvai.

Gintautas Gaška orga
nizuoja kelionę į seminarą. 
Norintieji vykti prašomi jam 
skambinti tel. 486-0063 (va
karais).

• Vakarienė su Rotilio an- 
sambliečiais įvyks tuoj po 
koncerto, apie 10 v.v. Lietu
vių Namų salėje, balandžio 
15 dieną. Rengia Lietuvių

LB Providence
apylinkės valdyba .... 25.00 

K. Jankūnas, Lodi ..........10.00
J. Činčys, Brockton......... 5.00
Dr. V. Apynys, Clinton . .30.00 
W. Žiogas, Orefield.........10.00
Ed. Balceris, Los Angeles 50.00 
J. Račius, Phoenix......... 5.00
M. Rumbaitis,

Ponce Inlet ................ 20.00
A. Bražėnas, Royal Oak .. 5.00 
A. Barčas,

Sun City West.............10.00
J. Maziliauskas, Toronto 11.60
K. Bendoraitis, Vokietija 20.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

NEPAMIRŠKITE
, ATNAUJINTI 
DIRVOS
PRENUMERATĄ

Algimanto Kezio nuotraukų paroda buvo atidaryta kovo 3 d. ir tęsis iki balandžio 15 d. Ascherman 
Galerijoje Clevelande, 1846 Coventry Rd.. Kartu buvo pritatytas jo naujausias albumas Cityscapes. 
Kovo 12 d. Galerijoje įvyko foto menininko A. Kezio susitikimas su menu besidominčia visuomene. 
Nuotraukoje dalis svečių su Algimantu Keziu (pirmas iš dešinės viršuje). V. Bacevičiaus nuotr.
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Ratilio' ansamblietės. Iš Lietuvos atvykstančio "Ratilio' 
ansamblio koncertas bus 1989 m. balandžio ld. 7-30 vai. vakare, 
Dievo Motinos parapijos salėje. Rengėjai - Čiurlionio Ansamblis 
- kviečia Clevelando lietuvius tapti šio koncerto rėmėjais nors ir 
maža auka. Dėl bilietų skambinti Aušrai Babickienei 531-9329, 
arba Vladui Plečkaičiui 531-3474

CLEVELANDO 
PARENGIMAI

• BALANDŽIO 8, 9 D. D. 
vyr. skaučių Židinio renginys 
Dievo Motinos parapijos au
ditorijoj.

• BALANDŽIO 15 D. Vil
niaus universiteto, folklorinio 
ansamblio "Ratilio” koncertas 
Dievo Motinos parapijos salėje. 
Globoja Čiurlionio ansamblis.

• BALANDŽIO 23 D. 4 v. 
p. p. Lietuvių Namų salėje kul
tūrinė popietė. Paskaitą skai
tys psichologė dr. Aldona Mal- 
canaitė-Grina. Popietę rengia 
Skautininkių draugovė.

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

• GEGUŽĖS 7 D. kun. kle
bono Balio Ivanausko 50 m. 
kunigystės jubiliejus — iškil
mingas pagerbimas Šv. Jurgio 
parapijoje.

• GEGUŽĖS 20-21 D. D. 
LKVS Ramovė skyrių atstovų 
suvažiavimas Clevelande,

• BIRŽELIO 11 D. Birželio 
minėjimas. Ruošia Estų Tary
ba, Latvių Sąjungą ir Ameri
kos Lietuvių Taryba.

• BIRŽELIO 23-25 D. D. — 
Susivienijimo Lietuvių Ameri
koje Seimas Clevelande.

• RUGSĖJO 30 D. Pabaltie
čių vakaras.

• 1990 M. VASARIO 25 D. 
Lietuvių Namų ir klubo narių 
metinis susirinkimas.

• 1990 M. KOVO 4 D. TAU
POS kredito kooperatyvo na
rių metinis susirinkimas.

Taupa
Litftuanian Credit ^Union 

Lietuvių ‘Kjedito kooperatyvas 

767 Lašt 185tft Street

Cieveiatid, Oftio 44119

(216) 481-6677

Įsikūręs Nuosavuose Namuose

Taupykite ir Skolinkitės vieninteliame lietuvių kredito 
kooperatyve Ohio valstijoje.

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

Visi Bankiniai Patarnavimai

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

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

Matas realtors
505 EAST 185 ST., EUCLID, OHIO 44U9 

(216) 486-2530

RITA MATAS
— Broker — G.R.I. — C.R. A.

Adv. VYTAS MATAS — teisinis patarėjas



Algimantui Garsiui, naujai pakeltam į pulkininkus, 'erelius' pri
sega maj, gen. A. Wheeler ir žmona Eglė.

Pulk. Algimantas Garsys visad pabrėžia 
savo lietuviškąją kilmę

Praėjusių metų lapkri
čio 4 d., į pilno pulkininko 
laipsnį, United Statės Marine 
Corps, buvo pakeltas Algi
mantas Garsys (gim. 1942 m. 
Dusetose, Lietuvoje), karinėje 
tarnyboje išbuvęs 22-jus me
tus ir apdovanotas Meritori- 
ous Service Medai, Navy 
Commendation Medai with 
Combat "V", Navy Commen
dation Medai with Gold Star, 
Joint Service Commendation 
Medai, Presidential Unit Cita- 
tion, Combat Action Ribbon, 
Vietnamese Cross of Gallan- 
ry. Naujojo pulkininko pa
gerbimui vasario 2 d. buvo 
suruoštos vaišės McNair ka
rininkų klube Washingtone, 
dalyvaujant amerikiečiams 
karininkams ir A. Garsio ar
timųjų lietuvių grupei.

Tėvų, Vlado ir Ange
lės Garsių šeima atvyko į 
Ameriką 1949 metais ir įsikū 
rė Worcesteryje, MA, kur jie 
ir dabar tebegyvena. Ten lan
kęs pradinę bei lituanistinę 
mokyklas ir baigęs gimnazi
ją su akademiniais ir sporti
niais atsižymėjimais, Algi
mantas įstojo į University of 
Massachusetts, kur 1966 m.
gavo magistro laipsnį iš fizi
nio lavinimo, per tą laikotar
pį susirinkęs vienuoliką ’pasi 
žymėjimo raidžių’. Priklausė 
Lamda Chi Alpha korporaci
jai. 1967 m. savanoriu įstojo 
į Marinų korpuso karo mo
kyklą, eventualiai vėliau pasi 
rinkdamas karinę karjerą.

Karinę patirtį pradėjęs 
tarnyba Vietname, Algiman
tas komandiruotės keliu ap
lankė tolimuosius Rytus, Tai
landą, Japoniją, Pietų Ko
rėją, neskaitant JAV, pasto
viai išnaudodamas visas ga
limybes lavintis ir žengti pir
myn. Šiuo metu jis lanko 

aukščiausiąją karinę mokyk
lą - Industrial College of The 
Armed Forces, Washingtone, 
paruošiančią ministerinio ly
gio pareigoms.

Algimantas Garsys bu
vo, ir tebėra, taip pat gerai 
pažįstamas ir lietuviškame 
sporto bei organizaciniame 
gyvenime. Aktyvus sporti
ninkas, gimnazijos krepšinio 
ir lengvosios atletikos kapito
nas, pasižymėjo ir lietuvių 
turnyruose, pirmenybėse, pri
klausydamas Worcesterio 
klubui "Vytis", ir 1962-64 m. 
Waterburio "Gintaro" krepši
nio komandai.

Įstojęs į skautus 1955 
metais, Algimantas iki šiol 
tebėra aktyvus LSS narys, vi
sur širdingai prisidėdamas, 
talkindamas - kiek sąlygos 
leido. Skautiška uniforma ir 
nuotaika be jokio sunkumo 
pakeičia karinę aprangą ir res 
pektą iššaukiančią poziciją į 
brolio-vadovo statusą, su 
džiaugsmu pasidalinant turi
momis žiniomis ir patirtimi. 
Taip, vadovaudamas skautų 
stovykloje Rakė, jis susipaži
no ir su savo žmona, ps. Egle 
Rimavičiute.

Los Angeles Tautinių Namų direktorių štabas. Iš kairės: 
Aloyzas Pečiulis - vicepirmininkas, Vincas Juodvalkis - finansų 
direktorius, Jonas Petronis - pirmininkas, Bronius Dūda - sekre
torius ir Ramūnas Bužėnas - vicepirmininkas. V. Gilio nuotr.

Plačiai praplėtęs savo 
horizontą, apkeliavęs didelę 
dalį pasaulio ir atsiekęs pasi
gėrėtinų rezultatų, pulk. Algi
mantas Garsys išliko bekom- 
promisiniu lietuviu, su pasi
didžiavimu pabrėždamas sa
vo kilmę, neatitrūkęs nuo lie
tuviškosios veiklos.

Sveikiname jį ir linki
me sėkmingai žengti pirmyn 
pasirinktuoju keliu ir būti gy
vu pavyzdžiu sėkmingo kraš
to piliečio ir ištikimo Lietu
vos sūnaus. (s)

ŽURNALISTO PREMIJA

JAV LB Kultūros taryba 
šių metų žurnalisto premi
jos skirimą pavedė Lietuvių 
žurnalistų sąjungos Centro 
valdybai, kuri šiam uždavi
niui išrinko Premijos komi
siją. Ją sudaro: Antanas 
Kučys (pirm.), Vytautas 
Gedgaudas, kun. Pranas 
Garšva, prel. dr. Juozas 
Prunskis ir Vladas Būtėnas.

Premijai kandidatus gali 
siūlyti kiekvienas lietuvių 
žurnalistų sąjungos narys. 
Premijai pristatomo asmens 
vardą siųsti iki balandžio 
15 dienos komisijos pirmi
ninkui Antanui Kučiui, ku
rio adresas: 1448 Star Lane, 
Lemont, III. 60439. Komisi
jos nariai premijai nekan
didatuoja.

Lž S-gos Premijos 
komisija

• Paulius Klimas, iš Ro- 
chester, N. Y. Eugenijaus 
Kriaučeliūno jaunimo pre
mijos laureatas už 1988 me
tus dalyvaus premijos įtei
kimo iškilmėse š. m. balan
džio 2 d., sekmadienį, 2 vai. 
p. p. Lietuvių Tautiniuose 
Namuose Chicagoje. Pro
gramoje numatyta trumpa 
akademija, meninė dalis ir 
pabendravimas.

Visuomenė kviečiama 
gausiai dalyvauti.

Jeigu Paulius, norėdamas 
padėti pavergtoje Lietuvoje 
įkalintam P. Gražuliui, nu
ėjo pėsčias 500 mylių įteik
ti prašymą prez. Reaganui, 
tai mes savo atsilankymu 
pagerbkime Paulių ir išreiš
kime jam padėką. Įėjimas 
nemokamas.

• LB Providence apylin
kės valdyba, per ižd. Martą 
Saulėnienę, Dirvai paremti 
atsiuntė 25 dol. Ačiū.

Istorikas Vincas Trumpa, iš Califomijos, skaitys paskaitą Prezi
dento Antano Smetonos minėjime balandžio 9 d. 3 vai. p.p. Tauti
niuose Namuose, Chicagoje.

PREZIDENTO 
SMETONOS 

PAMINĖJIMAS

Lietuvos respublikos pre
zidento Antano Smetonos 
45-rių metų mirties pami
nėjimas rengiamas sekma
dienį, balandžio 9 d. 3 vai. 
p. p. Lietuvių Tautiniuose 
Namuose, Chicagoje.

Programoje: paskaita — 
istorikas Vincas Trumpa,

Rašytoja-aktorė Dalila Mackialienė, iš Floridos, dalyvaus meni
nėje programoje minint Prezidento Antano Smetonos 45-rių metų 
mirties sukaktį, kurią ruošia ALT S-ga Tautiniuose Namuose, Chi
cagoje, 3 vai. p.p. balandžio 9 dieną

NAUJA KNYGA APIE 
KOMUNISTŲ IR NACIŲ 

KANKINIUS

Ruošiama spaudai nauja 
knyga apie ateitininkus ko
munistų ir nacių kankinius. 
Ją ruošia Leonardas Keru- 
lis, Pilypas Narutis ir Juo
zas Prunskis. Laukiama ži
nių apie tuos kankinius ir 
jų nuotraukų. Medžiagą 
apie tuos komunistų kanki
nius siųsti L. Keruliui, 5828 
So. Campbell, Chicago, III. 
60629, ė apie nacių kanki
nius — P. Naručiui, 4120 
W. 93rd PI., Oak Lawn, III. 
60453.

• Donatas šukelis, New 
Buffalo, Mich., atnaujinda
mas Dirvos prenumeratą 
pridėjo auką 20 dol. Ačiū.

• Dr. Vytautas Apynys, 
Clihton, Ohio, atnaujinda

dailusis žodis — aktorė Da
ilia Mackialienė, Sekminių 
ragelis — Balys Pakštas.

Ta pačia proga bus įtei
kiamos jaunimo rašinių 
konkurso laimėtojams pre
mijos.

Didžiosios Chicagos lie
tuviai kviečiami minėjime 
gausingai dalyvauti.

Kviečia Amerikos Lietu
vių Tautinė Sąjunga.

mas Dirvos prenumeratą, 
pridėjo auką 30 dol. Ačiū.

• Ed. Balceris, W. Los 
Angeles, Ca., Dirvai parem
ti atsiuntė auką 50 dol. 
Ačiū.

• Mečislovas Rumbaitis, 
Ponce Inlet, Fl., atnaujin
damas Dirvos prenumeratą, 
pridėjo auką 20 dol. Ačiū.

• Kazys Bendoraitis, Vo
kietijoje, a t n aujindamas 
Dirvos prenumeratą, pridė
jo auką 20 dol. Ačiū.

• Aldona čekaitė-Skrypa, 
mokytojaujanti New Jer
sey, gubernatoriaus Thomas 
Kean buvo atžymėta specia
liu garbės žymeniu už mo
kymo metodo išvystimą 
mokykloje.

'Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ
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